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Empırıcal revıew of the relatıonshıp between performance and cash flows –
Case of Albanıa
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MSc. Xheni Xhaferaj
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Abstract
The accurate evaluation of the company’s performance has a greater value for investors,
shareholders, and creditors but also for all users of accounting information. Profit is an
indicator of an entity's performance. Cash flows represent the liquidity of the company. This
study aimed to investigate empirically the relationship between Net Profit and Cash Flows,
for 45 companies that adopt IFRSs in Albania. The data were obtained manually from the
published audited financial statements for years 2017 and 2018. The relationship between Net
profit and CFO, CFI, and CFF is analyzed through the regression model.Net income is the
dependent variable,as a measure of the company’s performance, while CFO, CFI, and CFF
are independent variables. This study revealed that there is a positive significant relationship
between net income and CFO, There is a positive, but not statistically significant relationship
between Net income and CFI.
Keywords: Cash flow from operations, Cash flow from investments, Cash flow from financing
activities, financial performance, cash flow statement.
Jel code: M41

Introduction
The accurate evaluation of the company’s performance is of great importance not
only to investors, shareholders, and creditors but also to all other users of accounting
information. Company’s performance is influenced by many factors such as
investment, financing, and operating policies.
The fact that a company has a positive performance does not mean that it has
suﬃcient liquidity. Profit, as an integral part of the performance indicator, is the
object of numerous management manipulations. This is aimed at attracting potential
investors, retaining existing ones, convincing creditors that liabilities to them will be
repaid on time etc. Profit manipulation is generally accomplished by the use of various
accounting policies during the preparation of the financial statements. Accountants
can manipulate profits through accrued revenues, bad debt recognition, provision
recognition, etc., i.e mainly through accrual accounting.
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According to Soyade (2007) an entity's solvency and performance are aﬀected by
the cash flows that this entity generates from operating, investing and financing
activities. Information about an entity's ability to generate cash flows is provided
in the Cash Flow Statement. The relationship between CF and profitability depends
on the accounting rules used, if cash flows are linked with performance, means that
profit manipulations have been few1. Cash flows are a good measure of a company's
liquidity as well as a factor aﬀecting its performance.
According to Amuzu (2010) Cash Flows analysis is thought to be more eﬀective in
determining the firm's eﬀectiveness and competitiveness in the market because it
conducts a more dynamic investigation of current returns on assets.
The preparation of the cash flow statement was first made mandatory in the USA, in
19882. However, the statement of the Resource Statement and the Implementation of
Funds, as it was previously known, was given in a descriptive way since 1963, but
without making mandatory its preparation (Zeﬀ S.A. 2015).
To keep accounting rules in line with those of International Standards, Albania
has made numerous changes in recent years. The preparation of the Cash Flow
Statement in Albania has become mandatory since 2008. This was the year when
the implementation of National Acounting Standards/International Accounting
Standards became mandatory to be adopted by all entities.
As Cash Flow Statement does not take into account the accounting policies followed
by the company, it makes this statement more comparable with those of other
companies. According to IAS 7, the objective of the CFS is to describe the cash
generating and used by the entity, the financing sources, and changes in the position
of the cash and cash equivalents of the entity. In other words, the CFS indicates how
much of the change ofaccount "cash and cash equivalents" during the two successive
periods have resulted from CFO, CFI, and CFF. Cash flows information forms
the basis for evaluating an entity's ability to generate and use cash. According to
Accounting Standards Codification 230, the primary objective of CFS is to provide
important information about cash inflows and outflows over a period of time.
The Statement of Cash Flow has three main sections, net cash flows from operating
activities, net cash flows from investment activities and net cash flows from financing
activities. The bottom line (Net Increase / Decrease in Cash and Cash Equivalents) of
this statement indicates the change in CFO, CFI, CFF and should be the same as the
cash amount in the current year's balance sheet. There are two ways to prepare a CFS,
direct and indirect method. The diﬀerence between them is only in the first section,
CFO. The other sections are the same in both methods.
According to IFRS and Albanian NAS, the entity is free to choose one of two methods.
Whereas, according to US GAAP, although the entity is free to select the method, it is
obliged that, if it chooses to prepare the CFS by the indirect method, to represent in
the notes of FS, the direct method3.
The relationship that net profit has with cash flows generally depends on the type of
business. If the company receives the money before performing the service, the net
profit will be far from the cash flow figure (for example, insurance companies). If the
1

https://www.researchgate.net/post/What_is_the_relationship_between_cash_flow_and_performance_of_an_entity
https://www.sfu.ca/~poitras/cash-flow-stmt-history.pdf
3
Understanding the Cash Flow Statement, https://www.abc-amega.com/Articles/Credit-Management/understanding-the-cash-flowstatement
2
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company gets the money when providing the service, then these diﬀerences will be
small (i.e retailers)4.
According to Kokemuller N5., net income is needed to attract potential investors or
creditors. It is also needed to distribute dividends to owners of the company. On the
other hand, there is an adage hat "Cash is the king", and a CFO positive means that
an entity has more cash coming in than going out.
This study aims to contribute to the current literature by examining the relationship
between net income and cash flows. To the authors' knowledge, there is no previous
study on this issue in our country.
Literature review
For the purposes of this study, the literature reviewed concerns articles that investigate
the relationship between firm performance and cash flows.
The literature review shows that many empirical studies investigate the relationship
between companyperformance (measured by ROA, ROE and net profit) and cash
flows from operating, financing and investing activities. Other studiesexamine the
relationship between firm performance and free cash flow. Most of the studies in this
field have been done by developing countries.
Watson (2005), investigates the relationship between financial performance and
cash flows. The results of this study revealed that there was a significant negative
relationship between company performance and cash flows.
Mong'o (2010), analyzed the relationship of net profit to cash flows in Kenya's banking
sector. This paper revealed that net income is positively related to both financing and
investing cash flows, and negatively related to operating cash flow.
Zhou et.al, 2012 examine the relationship between financial performance and FCF
of real estate industry companies in China. According to their study, financial
performance is negatively related to Free Cash Flow.
According to Ogbonnaya, Ekwe, and Uzoma (2016), who studied the relationship
between cash flow and firm performance in the banking sector in Nigeria, there is a
positive and significant relationship between firm performance and CFO, whereas
firm performance had a negative nonsignificant relationship with CFF.
Another study done in Nigeria is that of Ogbeide and Akanji (2017), who examine
the relationship between financial performance and cash flow for insurance
companies. Their study showed that there is a positive relationship between financial
performance and CFO and CFF. But the relationship between CFF and performance
was statistically nonsignificant.
In their study, Alslehat and AI-Nimer, (2017) have studied insurance companies
operating in Jordan. Their results show that there is a significant relationship between
CFO, CFI, and ROA, whereas CFF is not statistically related to ROA.
Khan. I, (2017) investigates the relationship between financial performance and Cash
Flows of Indian listed companies. His results revealed that there is a positive and
significant relationship between CFO, CFF, and financial performance, while CFI is
4

https://pocketsense.com/relationship-between-net-income-cash-flow-12013898.html

5

Kokemuller, N. Is Net Income or Operating Cash Flow More Important From aFinance Perspective?Retrieved from -important-financeperspective-72993.html
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negatively related to financial performance.
Konak, F. (2018) has studied companies listed on the Istanbul Stock Exchange. His
study shows that company performance and CF are positively related and that the
relationship between them is statistically significant.
Margaret. O, (2018) investigates the relationship between financial performance and
CFF for construction companies in Kenya. The results of the study show that there is
no significant relationship between CFF and financial performance.
The studies mentioned above indicate that it is diﬃcultto come to a generalization
about the relationship between company’s performance and cash flows.
Methodology
To achieve the objective of this paper the authors have provided data from secondary
and primary sources. Secondary data were used to establish the theoretical basis of
this paper, while primary data were used to investigate the relationship between
performance (measured by net income) and cash flows. We have analyzed companies
that apply IFRSs in our country, excluding financial companies as they have other
specifications. The data were obtained manually from the published audited financial
statements of the companies studied. The financial statements have been downloaded
from the Internet for the years 2017 and 2018. From the Cash flow Statement was
obtained information about Cash Flow from operating activities (CFO), Cash Flow
from investing activities (CFI) and Cash Flow from financing activities (CFF),while
from the Statement of Financial Performance was obtained the net income figure.
The companies examined operate in diﬀerent sectors of the economy. To achieve the
objective of this study the following hypotheses are raised:
Hypotheses:
H1: There is a significant positive relationship between net income and CFO
H2: There is a significant positive relationship between net income and CFI
H3: There is a significant positive relationship between net income and CFF
Based on the regression models used by other researchers to investigate the
relationship between firm performance and cash flows, we develop the following
regression model:
NI = b0 + b1*CFO + b2*CFI + b3*CFF + Where:
NI= Net income, dependent variable
b= the parameter to be estimated.
CFO = Cash Flow from operating activities
CFF = Cash Flow from financing activities
CFI = Cash Flow from Investing activities
-=error term
Table 1: Descriptive analysis
Parameters
Net
Income
CFO

Min

Max

Mean

SD

(734,534,500)

2,410,285,644

259,094,223

484,740,715

(1,209,655,121)

4,943,600,467

576,370,657

1,021,567,417
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CFF

(2,632,157,682)

8,732,150,000

(47,390,399)

1,477,754,429

CFI

(9,408,240,368)

67,445,500

(480,702,608)

1,464,886,923

The analysis of data was done by descriptive statistics of mean and standard deviation
with the help of Statistical Package for Social Sciences (SPSS). The results were used
to determine the eﬀect of operating, investing and financing cash flows management
activities on the Net income of Albanian companies that prepare Financial Statements
in compliance with IFRSs.
Principal Components Analysis
n = 45
Table 2: Eigenanalysis of the Correlation Matrix
Component

Eigenvalue

Proportion

Cumulative

1

1.9806

0.6602

0.6602

2

1.0039

0.3346

0.9948

3

0.0155

0.0052

1

Table 3: Eigenvectors (component loadings)
PC1

PC2

PC3

CFO

0.384

0.838

-0.387

CFF

-0.708

-0.002

0.706

CFI

0.593

-0.546

-0.593

Variance Inflation Factors
Minimum possible value = 1.0
Values > 10.0 may indicate a collinearity problem
CFO 10.467CFF 32.517CFI 23.174
VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), where R(j) is the multiple correlation coeﬃcient between
variable j and the other independent variables
Table 4: Belsley-Kuh-Welsch collinearity diagnostics variance proportions
Lambda*

Cond**

Const

CFO

CFF

CFI

2.212

1.000

0.057

0.013

0.002

0.007

1.473

1.225

0.041

0.011

0.022

0.004

0.295

2.737

0.862

0.117

0.004

0.006

0.20

10.471

0.041

0.860

0.972

0.984

*lambda = eigenvalues of inverse covariance matrix
**cond = condition index
According to BKW, cond ≥30 indicates "strong" near-linear dependence, and cond
between 10 and 30 "moderately strong". Parameter estimates whose variance is mostly
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associated with problematic cond values may themselves be considered problematic.
Count of condition indices ≥ 30: 0
Count of condition indices ≥10: 1
Variance proportions ≥ 0.5 associated with cond ≥ 10:
CFO CFF CFI
0.860 0.972 0.984
Table 5: Heteroskedasticity-corrected, using observations 1-45. Dependent variable:
Net Income
Coefficient

Std. Error

t-ratio

p-value

Const

1.55988e+08

7.42752e+07

2.100

0.0418

**

CFO

0.222593

0.0939692

2.369

0.0225

**

CFI

0.0551010

0.0456182

1.208

0.2339

Statistics based on the weighted data:
Sum squared resid

231.3107

S.E. of regression

2.346784

R-squared

0.148272

Adjusted R-squared

0.107713

F(2, 42)

3.655755

P-value(F)

0.034381

Log-likelihood

−100.6870

Akaike criterion

207.3739

Schwarz criterion

212.7939

Hannan-Quinn

209.3944

Statistics based on the original data:
Mean dependent var

2.59e+08

S.D. dependent var

4.85e+08

Sum squared resid

8.51e+18

S.E. of regression

4.50e+08

Test for normality of residual Null hypothesis: error is normally distributed
Test statistic: Chi-square (2) = 14.6253 with p-value = 0.000667054
Table 6: Heteroskedasticity-corrected, using observations 1-45. Dependent variable:
Net income
Coefficient

Std. Error

t-ratio

p-value

constant

2.04179e+08

6.84136e+07

2.984

0.0048

CFF

−0.119001

0.189216

−0.6289

0.5329

CFO

0.0467848

0.162313

0.2882

0.7746

CFI

−0.0352547

0.164672

−0.2141

0.8315

***

Statistics based on the weighted date
Sum squared resid

222.7968

S.E. of regression

R-squared

0.106232

Adjusted R-squared

0.040835

F(3, 41)

1.624408

P-value(F)

0.198475

Log-likelihood

−99.84318

Akaike criterion

207.6864

Schwarz criterion

214.9130

Hannan-Quinn

210.3804
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Statistics based on the original date
Mean dependent var

2.59e+08

S.D. dependent var

4.85e+08

Sum squared resid

8.32e+18

S.E. of regression

4.50e+08

Test for normality of residual Null hypothesis: error is normally distributed
Test statistic: Chi-square (2) = 16.6857 with p-value = 0.000238097
Table 7: Multiple Regression model, Dependent variable: Net IncomeIndependent
variables: CFI, CFO
Parameter

Estimate

Standard Error

Statistic

P-Value

CONSTANT

1.86208E8

7.78323E7

2.39243

0.0212

CFI

0.0705514

0.0454774

1.55135

0.1281

CFO

0.180204

0.0651271

2.76695

0.0083

Analysis of Variance (ANOVA)
Source

Sum of Squares

Df

Mean Square

F-Ratio

P-Value

5.00

0.0112

Model

1.95681E18

2

9.78403E17

Residual

8.41691E18

43

1.95742E17

Total (Corr.)

1.03737E19

45

R-squared = 18.8631 percent
R-squared (adjusted for d.f.) = 15.0893 percent
Standard Error of Est. = 4.42427E8
Mean absolute error = 2.799E8
Durbin-Watson statistic = 1.89595 (P=0.3614)
Lag 1 residual autocorrelation = 0.0499503
The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe
the relationship between Net Income and 2 independent variables (CFO and CFI).
The equation of the fitted model is:
Net Income = 1.86208E8 + 0.180204*CFO + 0.0705514*CFI
Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.05, there is a statistically significant
relationship between the variables at the 95.0% confidence level.
The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 18.8631% of the
variability in Net Income. The adjusted R-squared statistic, which is more suitable
for comparing models with diﬀerent numbers of independent variables, is 15.0893%.
The standard error of the estimate shows the standard deviation of the residuals to
be 4.42427E8. The mean absolute error (MAE) of 2.799E8 is the average value of the
residuals. The Durbin-Watson (DW) statistic tests the residuals to determine if there
is any significant correlation based on the order in which they occur in our data file.
Since the P-value is greater than 0.05, there is no indication of serial autocorrelation
in the residuals at the 95.0% confidence level.
In determining whether the model can be simplified, notice that the highest P-value on
the independent variables is 0.1281, belonging to CFI. Since the P-value is greater or equal
to 0.05, that term is not statistically significant at the 95.0% or higher confidence level.
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Conclusions
As a conclusion from the data analysis using statistical programs, this study reveals
that the independent variable CFF have high multicollinearity with CFO and CFI.
The literature recommends in these cases to exclude it from the model. By excluding
CFF from the regression model we test the new regression model with Net income as
a dependent variable and CFO and CFI as independent variables. From the analysis
of the new regression model of Net Income with CFO and CFI variables, results that:
• The regression model is statistically significant.
• The hypothesis H1: “There is a significant positive relationship between net
income and CFO” is approved. The approvement of this hypothesis means that
net income and CFO move in the same direction and for each unit increase in CFO,
Net income increases by 0.180204 units.
• The hypothesis H2: “There is a significant positive relationship between net income
and CFI” is partially approved, since the coeﬃcient 0.0705514, has a p-value of
0.1281. Thus, there is a positive relationship between net income and CFI but not
statistically significant.
Based on the fact that CFF and CFI are correlated, authors conclude that the major
part of the companies’investments are funded by loans.
Although there is a positive relationship between net profit and CFI, it is not
statistically significant. One of the reasons for this may be the occurrence at diﬀerent
stages of the life cycle of the companies examined.
It would be necessary to conduct further research on the relationship of performance
measures with cash flows and other firm characteristics (size, sector, leverage, etc.).
It would also be very interesting to conduct another study within the same area of
research, with the incorporation of more companies.
The period covered in this study is too short compared to other studies conducted
on this issue. The reason for this, is the fact that it was impossible to find data for all
companies studied for a longer period of time.
Recommendations
Based on the findings of this study, the authors suggest that more attention should
be given to the operating and investing activities of a company as they aﬀect the
performance of the entity. The Cash Flow statement should be given greater
importance because through the financial statement analysis ratios that include cash
flows, the entity can show its business performance to its stakeholders.
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Objection to paternity in the Albanian judicial practice
MSc. Enkelejda Mecka
Kolegji Universitar i Biznesit
Abstract
The purpose of this paper is to identify and analyze the legal problems that arise in the
institute of paternity, specifically in opposing the paternity of the child born out of wedlock
and the presumed paternity, seen in an interpretation of legal norms governing this institute
and judicial practice local. In the analyzed cases, decisions are included by the courts of
diﬀerent districts of the country. In the provisions that have been taken for interpretation,
an important place is occupied by the principles that accompany the institution of paternity
as the principle of the highest interest of the child; the principle of equality of children born
out of wedlock and children born out of wedlock. Objection to paternity is a legal instrument
that enables the compatibility of legal paternity with biological paternity. In the case where
the determination of paternity does not correspond to the truth, a close circle of persons is
given the right to challenge the legal paternity. Objection to paternity is a legal instrument
that enables the compatibility of legal paternity with biological paternity. In the event that the
determination of paternity does not correspond to the truth, a close circle of persons is given
the right to challenge the legal paternity.
Keywords: paternity, objection, courts, decision, child.

Introduction
A child born to a mother who, according to the birth certificate, is married, is presumed
to have a father, the mother's husband. However, the legal presumptions do not always
correspond to the real facts, and in the case of the presumed paternity, the legislation
has given the opportunity to a relatively close circle of entities to seek the annulment
of this presumption, to move towards "biological truth" in determining paternity of
the child. According to the Family Code, the right to oppose the presumed paternity
belongs to the presumed husband as the father of the child, the mother and the adult
child.
Article 184 of the Family Code provides for the right of the husband who is presumed
the father of the child to oppose the presumed paternity, within one year, from the
date he became aware of the birth of the child. The one-year statute of limitations
is intended to ensure the stability of the family relationship and the best interests
of the child. The moment from which the statute of limitations begins has a special
importance as only its accurate determination will lead to the calculation of the
deadline within which the right to seek the opposition of paternity must be exercised.1
Article 190 of the Family Code states that the court, when there are legitimate reasons,
may extend this statute of limitations, at the request of the interested person and
the courts often decide to extend this period to give the party the opportunity to
challenge the presumed paternity.
1

Decision No. 1031 (64-2018-2450), dated 11.12.2018, Lushnje Judicial District Court.
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When the court accepts the lawsuit against the paternity of the child, any connection
that existed between the child and the presumed father is severed, the exercise of
parental responsibility is removed, paternity is deregistered from the family certificate
and the father presumed the father of the child loses all rights and obligations.
1.1

The objection to presumed paternity by the presumed husband as the
father of the child

The paternity of the child determined according to Article 180 of the Family Code
may be objectioned in the first place by the man presumed the father of the child2, the
active substantial legitimacy in the lawsuit filed pursuant to Article 184 of the Family
Code , belongs to him.3 The husband must prove that the child has inappropriate
genetic characteristics or a blood type that is inappropriate to him. The lawsuit is
filed against the child, who is the person enjoying passive legitimacy in the process.
When the child is a minor, he or she does not enjoy formal passive legitimacy, and
as a result, his or her interests are protected by the mother who comes to court as a
representative of the defendant, her child. When the mother is unable to make the
representation, the court gives the juvenile a legal guardian.4
Regarding court decisions on this case , in the decision no. 11-2019-5199, dated
24.09.2019, the District Court of Durres has accepted the lawsuit of the presumed
father A.P., against the minor child M.P. and the mother E.P. The court also recognized
passive legitimacy for the child's mother. In this case, the mother comes to the trial
only as a representative of the interests of the minor, not herself as a defendant.5
In the decision no. 1031 (64-2018-2450), dated 11.12.2018, the Court of the Lushnja
Judicial District has accepted the lawsuit with the object of opposing the presumed
paternity of E.H., against the minor child B.H. and the mother S.Y. The Court considers
that the acceptance of the claim aﬀects the legal relationship between the child and
the presumed parent, in the following directions: a. The presumption of the child's
paternity is retroactively overturned; b. The child remains indefinitely paternal and
will bear the mother's surname; c. The presumed former child of the child may initiate
a lawsuit for the return of the amounts paid to the child, based on his request in the
provisions of Article 653 of the Civil Code, which regulate the unpaid payment; d.
The child can no longer be considered the legal heir of the presumed former father,
in the event of his death; e. Legal actions performed by the former father presumed
to be the legal representative of the child will not be aﬀected by the retroactive
eﬀect of the opposition to paternity (in defense of the best interests of the child).
In these conditions, although legally the legal actions were performed by a subject
who did not enjoy the quality of legal representative, the actions performed and the
administration of the minor's property, realized until the moment of opposition to
2
This legal fact results from the birth certificate, as well as the extracts from the birth certificate issued by the
civil status service in these acts, the identity of the child's father is fixed.
3
Pursuant to Article 191 of the Family Code, the right of claim of the presumed father does not pass to his
heirs, so they do not have active legitimacy to file a lawsuit, but a trial previously initiated with the plaintiff's
father may continue fromhis heirs when he dies in the process.
4
Mandro (Balili), Arta: "Family law", first edition 2009, "Emal" publishing house, page 383.
5
Decision no. 11-2019-5199, dated 24.09.2019 of the Durres Judicial District Court.
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paternity, will be considered valid.6
In the decision no. 1868, dated 13.11.2018 of the Vlora District Court, with the object
of opposing the presumed paternity, it was ascertained that the mother of the minor
child, who is the respondent party in this process, has died. The court has mainly
appointed a lawyer for the juvenile defendant. A lawyer, as a person with special
knowledge in the field of jurisprudence will be the most appropriate guardian of the
interests of the minor child during the trial.7
In the case of the Durrës Judicial District Court, with decision no. 11-2016-5100, dated
10.11.2016, in addition to the opposition of paternity, the plaintiﬀ T.F also requested
the extension of the statute of limitations. T.F's request was submitted to the court
on 25.03.2016, the child on the other hand was born on 28.11.2009. The court has
accepted that “the plaintiﬀ TF has the right to reinstate in time for the filing of this
lawsuit…” The court motivates this request with the fact that the plaintiﬀ has become
aware of the circumstance that he is not the father of the child, when at the beginning
of the year 2016 has privately conducted DNA testing, which has shown that he is
excluded from being the biological father of the child F.F. The highest interest of the
child is also justified by the court, as well as the fact that from a recognition of the
presumed paternity arise important rights and obligations for the child, justifying the
request for reinstatement in time to file a lawsuit.8
The plaintiﬀ's claims may be substantiated by any means of proof recognized by the
procedural law. Judicial practice on the other hand, in such processes, has accepted
as evidence required by the plaintiﬀ: scientific-biological examination of DNA of the
parties to scientifically determine the non-existence of the genetic relationship fatherson / daughter, acts of biological examination made by the parties privately in the
medical laboratories that have been admitted to the trial, the assertion of the parties
in the process, as well as the testimony.
In the decision no. 495, dated 29.01.2015, of the Tirana Judicial District Court, the
plaintiﬀ J.M has requested the court to reinstate the lawsuit for opposing the presumed
paternity. The court decided to extend by one year the deadline for filing this lawsuit,
as the plaintiﬀ had not been aware of the fact that the child was not his, but this fact
had become known to him, only after the declaration of his ex-wife, tested by DNA
testing during the trial conducted for the dissolution of the marriage.9
So, in cases when the presumed paternity is opposed after one year from the birth of
the child, cases which are more frequent, the interested party asks the court to extend
this period, and the party is legitimized because it has reasonable causes.
Another decision that resolves the case raised by the father presumed for paternity
objection, is the decision no. 1981, dated 05.03.2018 of the Court of the Tirana Judicial
District where the plaintiﬀ has asked the court to oppose the presumed paternity.
The representative of the plaintiﬀ stated at the court hearing that the child M.B. turns
out to have "that" presumed the plaintiﬀ and her "father" is the third person A.K
and this is the reason that the plaintiﬀ has addressed the court. The plaintiﬀ seeks to
deregister the paternity of the child from the section "paternity" in the Civil Registry
6
7
8
9

Decision No. 1031 (64-2018-2450), dated 11.12.2018, Lushnje Judicial District Court.
Decision no. 1868, dated 13.11.2018 of the Court of the Vlora Judicial District.
Decision no. 11-2016-5100, dated 10.11.2016 of the Durres Judicial District Court.
Decision no.495 , dated 29.01.2015 of the Tirana Judicial District Court.
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of the Municipal Unit No. 9 Tirana by removing the paternity LB The court considers
that to resolve the case we must refer to the following provisions: Article 180/1 I The
Family Code stipulates that: “The child born during the marriage is presumed to
have the mother's spouse.10
In the decision no. 273 (64-2019- 1018) dated 08.05.2019 of the Court of the Lushnja
Judicial District, my lawsuit was accepted, objecting to the opposition of the paternity
of the child A.H. The case at trial concerns the opposition of the presumed paternity
of a minor named A. H dtl.14 / 12/2015, who was in fact born during the time that
his mother E. Ç was married. legal with plaintiﬀ A. Ç. Due to the fulfillment of the
conditions provided by Article 180 of the Family Code, the plaintiﬀ is exactly the
presumed father of the minor A .H, in the conditions when at the moment of his birth,
the plaintiﬀ has been legally married to his mother juveniles EH.11
1.2

The Objection to paternity presumed by the mother

The mother of the child is the other subject who has the right to file a lawsuit against
the presumed paternity. This right is inherent in the mother of the child and it
prezumed after 1 year from the birth of the child under Article 185 of the Family
Code. Knowledge is consistent with the fact of birth.12
Thus, in decision no. 9251, dated 26.09.2014 of Court of the Tirana Judicial District,
with plaintiﬀs: AH and defendant AB with object: objection of the presumed paternity,
based on the DNA test, the court has accepted the lawsuit of the child's mother, for
opposing the presumed paternity of the child's her minor. In the decision, the court
did not justify whether this solution would be in the best interests of the child, above
all taking into account the fact that the child was a minor around the age of 6 years.
After the issuance of this decision, the child remains with an indefinite paternity,
removing the rights and obligations towards the defendant. Also from the presented
facts, the presumed father was aware that he was not the biological father of the child,
for this he had filed a lawsuit for opposition to paternity, which was dismissed due to
the non-appearance of the defendant.13
Në vendimin nr. 1824, datë 13.11.2019 të Gjykates se Rrethit Vlore është marrë në
shqyrtim kundërshtimi i atësisë së prezumuar të fëmĳës V.H nga nëna C.T. Problemi
që evidentohet në këtë rast është se padia ka dy kërkime, kundërshtimi i atësisë së
prezumuar të bashkëshortit të mëparshëm dhe njohjen e atësisë së bashkëshortit
aktual.
Regarding the first search, the court accepted as proven the claim of the plaintiﬀ
for opposing the presumed paternity by comparing the entrances and exits from the
territory of the Republic of Albania.
With regard to the probability of the second search, for the recognition as the father
of the child of the current spouse, the court has relied only on the court's claim of the
plaintiﬀ.14
In the decision no. 4698 dated 08.06.2015, of the Court of the Judicial District of Tirana,
10
11
12
13
14

Decision no.1981 , dated 05.03.2018 of the Tirana Judicial District Court.
Decision no. 273 (64-2019-1018) , dated 08.05.2019 of the Lushnja Judicial District Court.
Mandro (Balili), Arta: "Family law", first edition 2009, "Emal" publishing house, page 383.
Decision no.9251 , dated 26.09.2014 of the Tirana Judicial District Court.
Decision no.1824, dated 13.11.2019 of the Court of the Vlora Judicial District.
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the lawsuit of the opposition of the presumed paternity, filed by the mother of the
child, was accepted. The Court states that Article 184/1 of the Family Code constitutes
the legal basis of this claim and provides that: The husband, who under Article 180
of this Code is presumed to be the father of a child, may object to the paternity of this
child.15
In the decision no. 1587, dated 19.09.2017, with the object of objecting to the paternity
of the child, the High Court has annulled the decision of the Court of First Instance of
Durrës that had declared incompetence to review the case. The Civil College, among
other things, reasoned that: “The court in considering the territorial jurisdiction must
also take into account the provision of Article 44 of the Code of Civil Procedure:“
Lawsuits against minors who have not reached the age of fourteen or against persons
who have been completely removed the ability to act is raised in the court of the place
where their legal representative resides ”. The legislator in keeping this provision has
taken into account the highest interest of the child. It is in the best interest of the child
that the lawsuits related to him and that are pursued by his legal representative be
examined in the court of residence.16
1.3 The objection to paternity presumed by the adult child
The paternity of the child determined in accordance with Article 180 of the Family
Code may also be challenged by the child when he becomes an adult. The adult child
has substantial active legitimacy in the lawsuit filed in accordance with Article 186 of
the Family Code. The lawsuit is filed against the presumed father17, who is the person
enjoying passive legitimacy in the process. The child's claim passively legitimizes his
father's heirs, so if the father has died, his heirs are called as defendants.18
In the decision no. 872, dated 12.05.2005 of the Vlora District Court, the plaintiﬀ is the
adult child G.C; the defendants are L.I, the presumed father and mother A.C; third
person S.C biological father. The claim has as its object: "My opposition to paternity
by defining as my father the third person S.C." At the end of the main trial, the court
ruled: Acceptance of the lawsuit non-recognition of paternity of the child-plaintiﬀ GC
by father L.I in the real S.C.19
Decision 9691, dated 22.11.2018, addressed to the Court of the Tirana Judicial District,
the court accepted the request of the lawsuit of A.K with the object of opposing the
presumed paternity. Plaintiﬀ A.K turns out to have created suspicions about the
paternity of two children A.k and U.k, which he confirmed through the result of
DNA analysis on 31.07.2017. It is precisely this moment from which the plaintiﬀ has
been given the right to file a lawsuit to challenge the paternity of the two children.
The lawsuit under consideration, with its submission to the court on 03.01.2018, is
considered by the Court within one year from the moment of the birth of the right
for justified reasons. With regard to the merits of the claim under consideration, the
following facts were proved. After issuing this decision, the plaintiﬀ filed a lawsuit
Decision no. 4698, dated 08.06.2015 of the Court of the Tirana Judicial District.
Decision no.1587, dated 19.09.2017 of the Civil College of the High Court.
17
This legal fact results from the birth certificate, as well as the extracts from the birth certificate issued by
the civil status service: in these acts the identity of the child's father is fixed.
18
Mandro (Balili), Arta: "Family law", first edition 2009, "Emal" publishing house, page 383.
19
Decision no. 872, dated 12.05.2005 of the Court of the Vlora Judicial District.
15
16
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in court. Based on the nature of this trial, in accordance with the provisions of Article
224 / a of the Code of Civil Procedure, the expertise of the paternity test for children
A.K, dtl. 18.03.2008 and U.K, i dtl. 05.10.2013. From the conclusions of the act of
expertise, it results that the child Aledja, of the female sex, has as a biological father
the plaintiﬀ A.K, while for the child U.K, of the male sex, it was confirmed that, A.K,
is not his biological father.20
1.
The objection to paternity of a child born out of wedlock
For the opposition of paternity of a child born out of wedlock based on Article 173 of
the Family Code, any interested person who has a legitimate interest and who is aware
that the recognition is untrue, has the right to object to the recognition of recognition.
When the recognition was made in the conditions of fraud and intimidation, the
person who made the recognition has the right to object. Based on Articles 187 and
188 of the Family Code, an adult child and a man who calls himself the father of a
child born out of wedlock may object to another man recognizing the child being his
father. This lawsuit can also be filed against the heirs of the man who recognized the
child as his own. The right to sue expires one year after the registration of paternity
in the civil registry.21
In the court decision no. 4848, dated 30.05.2017 of the Tirana District Court, the
British citizen M.B has claimed the objection of recognizing the paternity done in the
conditions of fraud. Plaintiﬀ M.B. committed the voluntary recognition of the child
Y.B on 05.11.2014. As there were suspicions, the plaintiﬀ conducted a DNA test in
Vienna, Austria, where it turned out that he had a 0% chance of being the father of the
child. Interpretation by the Tirana District Court on recognition as a unilateral legal
action. Based on the legal literature, fraud consists of those lies and artifice that are used to
deceive a person and take advantage of the mistake in which he has fallen, in order to make him
perform a legal action. In this case, the lies consist of the fraud committed against the plaintiﬀ,
in order for him to recognize paternity, thus committing a legal action. In the present case, it
is the recognition of paternity which in itself is a unilateral legal action, which is done by the
party that makes the recognition, but since this legal action derives rights and obligations for
the person who makes the recognition22
In the decision no. 4907, dated 12.06.2015, the Court of the Tirana Judicial District,
based on Article 173 of the Family Code, accepted the lawsuit of the plaintiﬀ M.B
against the defendant Y.B, with the object of opposing the voluntary recognition of
paternity. The court argued that in the case at trial the recognition was made in terms
of fraud by the respondent and in these cases the objection is made because it does
not correspond to reality, so the recognition is not true. Also in accepting this lawsuit,
when the court argues regarding the highest interest of the child, it is stated that: “ the
highest interest of the child is not only the investment from the economic side that the plaintiﬀ
could make for the sake of recognition, but above all the creation of a family environment where
both father and mother give him love, security, endurance and a quiet life, which cannot be
achieved in such circumstances ”.23
20
21
22
23

Decision no. 9691, dated 22.11.2018 of the Court of the Tirana Judicial District.
Mandro (Balili), Arta: “Family law”, first edition 2009, “Emal” publishing house, page 389.
Decision no. 4848, dated 30.05.2017 of the Tirana District Court.
Decision no. 4907, dated 12.06.2015 of the Court of the Tirana Judicial District.
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In cases of voluntary recognition of the child's paternity, the question that arises is
whether the mother, who has given consent, has the legal opportunity to judicially
challenge this recognition later.
In cases of voluntary recognition of the child's paternity, the question that arises is
whether the mother, who has given consent, has the legal opportunity to judicially
challenge this recognition later.
In the decision no. 511 (1407), dated 02/07/2019, the Court of the Lushnje Judicial
District has accepted the lawsuit with the object of opposing the known paternity of
the minor children K.T and datl. 16. 01.2009; and Mario Todi, of datl. 23.12.2009, by
M. T and the recognition as their plaintiﬀ M.T. The object of the lawsuit against the
voluntary recognition of paternity is based on the denial of paternity determined
through recognition, due to its inconsistency with the biological reality of the
paternity relationship. The paternity of a child born out of wedlock, if voluntarily
recognized by another man who has introduced himself as the biological father, will
be determined by judicial confirmation in the circumstances when it is challenged by
the husband, who currently calls himself the "biological father" of juveniles.24In the
decision no. 1240, dated 12.12.2016 of the Saranda District Court, the lawsuit of the
mother ES with the respondent, the Civil Registry Oﬃce, Municipality of Delvinë, S.
K (biological father), A. M (the father who made the recognition) was examined. with
the object: "Opposition of the paternity of the child AM by A. M, in S. K, as well as the
regulation of the consequences brought by this change, to be reflected in the registers
of civil status, Administrative Unit Delvine Municipality. The court dismissed the
claim, correctly analyzing the lack of active legitimacy. The Family Code has given
them the opportunity to challenge the recognition of the paternity of a child born
out of wedlock only to a child under Article 187 of the Family Code, and to one who
claims to be the child's real father under Article 188 of the Family Code. The objection
that the mother had to make to this recognition was only in the administrative route
described by the Family Code in Article 181: by not giving consent for recognition;
and by not replying within one month of receiving the notification from the registrar.25
Conclusions
In the practice of the Albanian courts, in the examined cases, some of which were also
the object of the analysis of this paper, a not very in-depth analysis of this concept
is noticed. It should be borne in mind that cases treated in family law and those
related to the recognition or opposition of paternity are diverse, although at first
glance they may seem the same, they diﬀer from the social, economic, psychological
circumstances of the parties . Interpretation of legal norms should be done taking
into account the special circumstances of each case, and especially applying in each
case, the important principles of family law, but especially the principle of the highest
interest of the child.
The court must be careful in cases of opposition to the paternity of the child, taking
into account, not only the statute of limitations, for which it has been analyzed above
for the opposition of the presumed paternity, it would be more accurate to start these
24
25

Decision No. 511 (1407), dated 02.07.2019 Lushnje Judicial District Court.
Decision no. 1240, dated 12.12.2016 of the Saranda District Court.
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deadlines from the birth of the cause for the collapse of the presumption, and not
from the birth of the child.
It must take into account the stability of family relationships by balancing the interest
of knowing the biological truth with the continuity of the parental relationship (that child), taking into account the factual circumstances of each case, such as: the duration
of the relationship between the non-biological parent and the child, the consequences
of opposition to paternity in legal identity, the emotional and financial support of the
child, and the advantage derived from biological truth.
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Interpreting and treatment of certain terms in English language
Assoc. Prof. Fatmir Vrapi
Polytechnic University of Tirana
Abstract
Terms make up an essential part of technical writings and literature. They appear in various
forms, texts and uses through their clarity and accuracy. In using the correct terms, we should
abide by certain grammatical rules, which if not carefully tackled and strictly followed could
lead to wrong targeted English terms and messages.
In that case, reference should be made to grammar intrinsic rules and reviews, and language
specific behaviour to terms within various areas of knowledge and variants of British-American
English usage preferences on terms. Experience and expertise, terminological dictionaries,
and field specialists together with ESP teachers, could become great tools and useful assistants
into term acquisition and mastery. Then, it is up to smart students and scholars to make use
of their own skills and capacities towards terms-interpretation and treatment, down to termformation and equivalence.
Keywords: interpretation, rule, skills, specific, terms.

Introduction
When tackling with terms, one should be meticulously careful, not only with the
whole range of uses and application, but also with the intricate spectrum of areas in
the fields of knowledge and disciplines of science; there are cases when seemingly
identical terms, could be used in diﬀerent fields of knowledge, but at times you might
encounter diﬀerent terms being used in the domains of the same discipline of science.
In view of this, terms behave diﬀerently under diﬀerent circumstances, in a sense, they
are contextually bound by certain prerogative limits within certain morphological
and syntactic rules. With reference to the above, a term could be defined as a word
with a specific meaning, within a specific field of knowledge and expertise; hence,
technical terms constitute a substantial part of all technical and scientific texts and
writing.
Every field of knowledge and specialty makes use of a special vocabulary denoting
specialized concepts by means of a technical language and speech. So, terms are
language units representing part of the lexicon and containing phonological,
morphological and syntactic features and information. They serve as vehicles of
communication and as cognitive units should denote concepts to be perceived by
human brain via grammar rules and communication.
Furthermore, terms have to be designated as a major tool of the terminology field, or
conversely, no comprehension, communication, interpretation, translation and any
interaction would be made possible. Terms do also display a coordinating, correlative
function with common words and other parts of the sentence.
In fact, there is a general theory in terminology well-developed, a comprehensive work
by E.Wurster and followed by Picht, Bergenholtz, Heribert et al where terminology
work starts with a concept and then moves to the designated terms and the form of
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representation can be linguistic or non-linguistic like a figure, picture,drawing etc; as
to the above, the term is sub-ordinate to the concept which remains to the centre of
attention. Referring to methods in terminology, the most significant characteristic is the
onomasiological approach as diﬀerent from lexicography or specialized lexicography
(Bergenholtz) whose working method is semasiological. The relationships between
concept and term are further elaborated through the word models by Wurster together
with notions by Wurster and Kageura, followed by the comparative approach by
Bergenholtz between terminology and specialized lexicography, based on the five
noteworthy explanatory theses.
In the main, through this paper we focus on terms and words as main units of the
lexicon, in correlation and opposition to one another with limits of transition and
transfer from one to the other unit. It is attached special significance to the term as
a specialized unit of lexicon, distinguishable in a specific field of knowledge and
beyond, i.e at all language levels, owing to the relations with other words, where in
their boundaries are sometimes mixed.
Additional analysis and deep insight could further help to diﬀerentiate the values and
concepts for a group of terms in language and speech; group of terms, are compoundterms evaluated as specialized units through the outer form with a scientific technical
concept and a relevant field of knowledge. Such terms and their derivatives (verbs,
adjectives, adverbs) could be considered as terms because like noun-terms they
express concepts and appear as derivatives to noun terms, and thereby by some
scholars are considered as words in their grammatical forms relating to the scientific
concept and specific fields of knowledge, and as such should be accepted as terms to
be included in terminological dictionaries: e.g. Graph(n), Graph (v) – Graphical(adj) –
Graphically (adv).
An interesting aspect to be pointed out make up the nominating units which function
as words and terms. Words like parts of the body serve like terms as well: head, neck, leg;
humerous head, mountain head etc.
Other abundant ways of term-formation could originate from the common original
word expressing a common concept - e.g.
1) Root - common word - common concept;
2) Root in Botany, the same concept, but of a higher technical scientific level;
3) Fibrous Root - Botany type of root;
4) Tooth Root – Dentistry;
5) Square Root - Mathematics, series of combinations with root-term etc.;
6) Basic Root;
Usually, in the terminology of each field of knowledge, special collaboration
and interaction is required between the field specialist and the linguist / teacher /
translator to decide upon in the indeterminate boundaries of terms for the elaboration
and standardization of them in accordance with the system and relevant concepts.
Usually, special attention should be shown towards polysemy, homonymy, relative
synonymy and on; conspicuous emphasis should be particularly manifested with
the terms from foreign languages, by always juxtaposing and diﬀerentiating among
them.
Terms could be observed and assessed from several angles:
a) As common words, from the source language, synonymous to the targeted
language, such as:
shopping and bazaar, disco, deejay, pub, local, party, show, performance, spectacolo, resort
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etc.
b) As words used by in the current speech and by internet/ computer users, internet
bloggers etc.
click, chat, zip, texting etc
c) Terms used and widely recognized as a specialized language for diﬀerent fields of
knowledge,
for ESP, e.g.
impact, taxation system –Economy; bunker, landmark-Military; cell phone,
mobile system, teletext- Telecommunication.
After all, terms could represent a wide range of uses with a degree of transfer and
inclusions into diﬀerent areas of knowledge and domains of science such as:
Applied Sciences, Social Sciences, Economy, Information Technology, Engineering
Sciences, Geology, Medicine, Mineralogy up to Linguistics, Literature and Arts,
alongside with State and Public Establishment like, Education, Judiciary, Governance,
Accreditation, Standards, Taxation System and on.
As a matter of fact for future studies and research on terms, a comprehensive database
like a corpus of items needs to be provided and compiled for uses and application of
English terms in various fields of knowledge and scientific areas in Albania, Northern
Macedonia, Kosovo and on, to see, review and evaluate terms transfer, application
and widespread distribution as illustrated below in several areas like;
Economy:
informality, feasibility, risks, audit, benefits, broker, cheques, margin, cost, marketing,
managing, part time, full time, sponsor, tender, top list, terminal, corridor etc
Informatics/IT:
smart, select, video clip, shift, transfer sort, input, output, folder, item, access, chat, chip,
deadline, design, directory, gigabyte, hard disk, assembler, navigate, network, oﬄine, web,
website, format, hacker, software etc.
Politics:
summit, exit poll, leader, lobby, background, opposition, bi-partizan, commission etc.
Sport
catch, line-up, play-out, time-out, derby, golf, surf, time-keeper, central-back etc.
Music
deejay, pop, reg, reggaton, rockband, house music, hip-hop etc
All of the above English terms have attained their almost identical pronounced counterpart
terms in Albanian Language with their appropriated relevant suﬃxes and endings.
Most of the above English terms are introduced into Albanian and other languages
as "standardized terms", but not always finding their identical equivalent with the
targeted terms from the Source Language; at times you encounter their identical
equivalence and very rarely they coexist with their equivalent targeted terms in
language.
Wurster observes that in general, 'Term is polisemantic, but real equivalence is only
attained in one-subject field", and when we have the transfer of the intrinsic from
the form of the term from the Source Language (English) to the Target Language
(Albanian); we observe the semantic and structural calks; i.e in Informatics- entry,
processor, key, memory, etc.
Similarly, we denote two types of fields:
1)Semantic calks, in which we see the word-forming capacity in languages, and the
existing terms to substitute foreign terms, memory, pin etc.
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2) Structural calks, mention would be made of the following:
password, by-pass, clipboard, interface etc.
3)Another way of term-formation is by finding as aligned synonyms, noun-phrases;
character- letter, number, symbol
cracker- broker, info-pirat
smart- intelligent, speedy etc.
The problem of "English terms" standardization and elaboration should be observed
and highlighted in a broader sense as such, should be subject to databases and
terminology bank, and be juxtapose to other English terms borrowed from other
languages like; button, baton etc. or relatively approximative synonyms like,
train-er (sport), train-er (education), specialist, etc.
As other terms in language, the English term should be reviewed and juxtaposed to
the targeted terms, and later on incorporated as established terms in a certain field
of knowledge, complying with the required rules for the standardized norm in a
language in term-making and forming.
Terms in British and American English
Through contrastive analysis on English terms, you might observe the diﬀerence
between language systems and sort out cases of formal equivalence; with American
English, you have to diﬀerentiate between choices of preference /selection on usage
and application in relation to British-American terms.
Noam Chomsky, in his work "Aspects of the Theory of Syntax, p.198, 1985, remarks
that in place of the terms "deep structure" and "surface structure", one might use the
corresponding Humboldtian notions" "inner form" of a sentence and "outer form" of a
sentence, resulting to be of British preference as well; and continues”, I have adopted
a more neutral terminology to avoid the question here of textual interpretation". In
the main, the terms "depth grammar" and "surface grammar", are familiar to modern
philosophy. Here, it is most likely, the reference is being made to contextual
interpretation and meaning of those terms, but also to variants of terms used in
British and American Terminology; wherein British English terminology finds more
concordance to European English terminology preferences.
In line with this, Chomsky highlights and reiterates that " a theory of language must
state the principles of interrelating its theoretical terms (e.g. phoneme" "morpheme"
transformation, "noun phrase", “subject” etc.), and ultimately relate this system of
concepts to potential empirical phenomena to primary linguistic data. Hence, the
linguistic terms, in that case, must not only be clearly defined and delineated, but
should be also supported, sustained and encoded by genuinely linguistic data to
achieve formal correspondence with English terms. Very frequently, terms do not
necessarily mean the same for various concepts, with reference to contextual use and
relations.
Let us consider and make out a clear distinction in usage between "competence" (the
speaker- hearer's knowledge of his language ), and “performance” in language (the
actual use of language in concrete situations). Only in idealization is performance a
direct reflection of competence. To further clarify the diﬀerence between competence
and performance, it may be useful to observe the suggestions and results of the study
performance models with limitation of memory, time and access; for the same reason,
reference could be made to the European Framework on Languages (CEFL) regarding
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performance and competence.
We also bring forth to comments and review, certain terms with cases of preference
in usage in both, British and American English corresponding Variants:
British English terms
Cheque
Clerk
Depreciation
Current account
Ordinary share
Turnover
Unit trust
Banknote
Value added tax
Property
Municipality
Flat
Storey
Lift
Railway-station underground (tube)
Petrol station
Subway
Crossroad
Pavement
Transport
Fly over
Caravan
Roundabout
shop

American
terms

English

British
terms

English

Check

Timetable

Teller

Staff

Amortization

Programme

Clocking account

Graduate

Common stock

Doctor

Revenues

Lawyer

Mutual trust

Lorry

Bill

Ground floor

Sales tax

Chemist's

Real estate

Film

City hall

Centre

Apartment

Theatre

Floor

Defence

Elevator

Offence

Train station

Tyre

Subway

Analyse

Gas station

Practise

Underpass

Engine

Intersection

Acceleration

Sidewalk

Gear box

Transportation

Number plate

Overpass

Single ticket

Trailer

Return ticket

Traffic circle

Aerial

store

Mobile phone

American English terms
Schedule
Faculty
Program
Alumnus
Physician / Medics
Attorney
Truck
First floor
Drugstore
Movie
Center
Theater
Defense
Offense
Tire
Analyze
Practice
Motor
Gas Pedal
Transmission
House plate
One-way ticket
Round-trip ticket
Antenna
Cell phone
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Cases of Interpretation and Treatment in Term Formation
While practicing with students in a seminar course, the following exercise from OUP
- “a Guide for teachers of English", it struck to my attention to convert the following
request into an exercise, for term – making/activities/. The exercise ran logically as
below:
1) Match the formal words on the left column A, with the words on the right column
B that mean the same; we can convert it into:
2) Could you make out terms with the following formal words/Line A
Line-A

Formal words

Line-B

Common words

Assist (Ed, Med.)

Be afraid of

Depart (Transport)

Go in

Descend (Transport)

Blow up

Enter (Plan)

Look alike

Fear (Psychology)

Leave

Inflate (Physics)

Cry

Request (Economy, Ed.)

Help

Resemble (Med. Science)

Go down

Weep (Psychology)

Ask for

This exercise could also also demonstrate the fact and the way on how several "formal
words", Line-A could be converted into terms when referring to certain concepts
in diﬀerent fields of knowledge and sciences within their contextual usage and
functional linguistic equivalence.
So, there are diversified rules of term-formation, if you abide and follow the
grammatical and syntactic rules of co-textual relation in the domain of termmaking, but this process of term-formation and coinage, is not always an easy
process; moreover, in most of the cases, if followed bluntly, it could lead to wrong
disconcordances and misinterpretation.
Such erroneous steps leading to inaccurate terminology might originate from a
multitude of factors, regarding words in general, and terms in particular:
a) Polysemantic Character of the word-term with the mistaken concept: Constitutional
rule (power) - Constitutional rulings (decisions), Big Bang (explosion/expansion) Big Crunch
(contraction/ shrinkage).
b) Similarities and Analogy with terms to Latin Languages;
sensible (reasonable) sensitive (tangible)-ness
technique (approach)- technology (equipment)
c) Misinterpretation from Transfer of Targeted Term in the Wrong Area of Knowledge;
this, seems to be the source of most erroneous terms encountered in practical usage
and term-correspondence, in specific processes or industrial activities e.g.
waste - remains of a chemical process
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tailings - remains in a metallurgical process
slurry - remains in a mechanical process
gangue - remains from sorting out or selection process
d) Special Attention needs to be shown to the Two-Word TermFormation which like the aligned attributes have to be comprehended
and explained through their separately composite grammatical elements
of compound-term-formation e.g. oil pools, oil wells, oil reservoirs /
ore - shoots, ore deposits, mineral deposits; such similar terms are used in relevant fields
of science.
At times, terms resemble idioms and like them, seem to be stuck into time, contents
and uniqueness:
"orphan sources” - refers to unspecified chemical (radioactive) whose origin remains
unknown
"information paradox" - information content of objects falling into a black hole
"singularity theorem" - a point where the space time curvature become infinite
"uncertainly principle” - Heisenberg's principle that one can never be exactly sure of
both the position and velocity of a particle.
In some other cases ambiguities in apprehension and acquisition derive from the way
terms are being grammatically composed and explained: e.g.
running water - water that flows along a stream
running ground - ground for running activities (truck and field)
dancing star - an actor that dances well
dancing teacher - a teacher for dancing
sample taking / taking samples
decision making / making decision
meaning making / making meaning
distance / module learning/distance education
solving techniques/learning/teaching outcome
in service training/nursing care/nursing lame
zooming process/multiplying/multiplied number
Magnifying glass /window frame /mind frame /door-frame
building framework/sliding doors/plotted area/zoning process/drop ceiling/outer cladding/
historical tracing (of building)/ site survey/analysis/ building bricks/ perforated building
bricks/fire proof jacket/water proof coat/bullet proof vest/oil rigs/twin syndrome/on-shore/oﬀ
shore drilling etc.
In the course of interpreting, translating or using such terms, the student, the teacher,
the specialist, the linguist, the TV programme editor, etc. must pay attention to the
composite elements of such terms, otherwise, a totally wrong message could be
forwarded like in a scientific TV explorer programme being watched, the term, "big
crunch" was wrongly referred to all the time as the "big bang " notion. The targeted
message originated from "word to word translation" from the first meaning of the word
crunch as follows: “I could hear the crunch of his footsteps on the door”, rather than to
the third meaning for the exact term “crunch” which meant “contraction”, “shrinkage”
etc. In that case, the field specialist should have his say and an experienced translator
is required to play his due role, because very often, TV companies hire interpreters, as
lowly paid students that are not always up to the level of specialist work, particularly
to scientific programmes which require a higher degree of professionalism and
expertise. In another case, the interpreter insisted on the wrong version of interpreting
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English terminology by the designated term unit as "oil exploitation into layers" with
reference being made to Geology, in general, mining exploitation and mine deposits,
wherein the accurate reference was being made to “oil engineering production", so
highly developed by US Engineers with reference to methods of Oil Production,
with the relevant American terms as "oil enhanced recovery methods". The audience was
startled in miscarrying the message with wrong terminology by erroneous analogy.
Additional attention has to be proven also in treating and tackling the term units
when they appear as "acronyms" in their technology abbreviations:
DRM-Digital Rights Management
DSL-Digital Subscriber Line
EDI- Electronic Data Interchange
FSF- Free software Foundation
CPC- Cost per click
ASP- Application Service Provider
BPS- Bits per second
COM- Component Object Model
BIM- Building Info Modelling
CAD- Computer Aided Design
CAM- Computer Aided Manufacturing
FTP- File Transfer Protocol
GIF- Graphics Interchange Format
IETF- Internet Engineering Task Force
IPTV- Internet Protocol Television
ISP- Internet Service Provider
NAP- Network Access Point
NNTP- Network News Transfer Protocol
PDF- Portable Document Format
QOS- Quality of Service
SMS- Short Message Service
GPRS- General Packet Radio Service
GPRS- Global Positioning Regional System
OER Methods- Oil Enhanced Recovery Methods
Tiﬀ- Tagged Image file Format
GUT- Grand Unified Theory
HTML- Hyper Text up Transfer Language
HVAC System- Heating, Ventilation and Air Conditioning System
In conclusion, with the aforementioned terms, reference cases illustrated in this paper,
we tried to shed some light on this issue; time and space constrains could not allow
us to treat and incorporate other discussible points which require a wider spectrum
of outlook and additional considerations for review and deep analysis.
Conclusions
• Terms deserve the highest consideration and treatment in their usage and
application according to specialist fields and knowledge.
• Terms might originate from nouns, verbs, adverbs, adjectives, noun phrases,
attributes and on with many forms and varieties in composition.
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• Term-forming and composition should take into account and evidence, not only
the morphological factors, but also the syntactic rules and principles.
• Special commitment and due diligence has to be displayed towards dubious and
intricate term formation and the treatment of British and American terms viewed
in their contextual usage and application.
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Use of the journal by students as a tool to improve reflection skills during
writing
Leandro Xhama
Faculty of Economics, University of Tirana, Albania
Abstract
The use of journals by pupils or students has a wide scope and is applied in various academic
fields as well as in everyday life of students. Its use depends on the objectives of the teacher
and the student and it can take diﬀerent forms. Teachers use journals to sharpen students'
academic skills through a variety of methods. This article will present the methods and studies
conducted in relation to the use of diaries by pupils and students and how this tool aﬀects
their academic upbringing, self-improvement as well as the way it is reflected during writing.
Also the purpose of this article will be to introduce the process of using journals to encourage
reflection in the student. It will present student’s experiences in diﬀerent areas during the
writing which in order to be learned correctly, they (the students) need to reflect whereas
teachers, as educators, should use all possible means to instill the student's reflective abilities
in order for the studetnes to mature and grow academically.
Keywords: writing, journal, vocabulary, reflection, language.

Introduction
Throughout the learning process teachers and educators aim for their pupils
and students not only to acquire diﬀerent knowledge but also to reflect on this
knowledge. The process of reflection is defined as a process that is related to thinking
and exploring an issue being addressed which starts driven by a certain experience.
Leaver-Dunn et al (states that “... reflection distinguishes between professionals and
others ..”. Students during their academic progress they need to practice, improve
and repeatedly use their reflection skills. Regardless of strategies to promote this
process one way of learning used to encourage reflection is to keep a diary or journal.
The purpose of this article is to examine the process of using diaries as a technique
that can be used to promote reflection in student writing. This article will discuss the
reflection process, the research done on it and the diﬀerent strategies that can be used
to include it in the English language curriculum in classrooms and auditoriums.
2. Literature Review
The use of diaries as a tool to aid the learning process constitutes the theme of various
studies. According to these researchers, a journal is a supportive tool of the learning
process which stimulates the reflection activity of students and during which thinking
skills are taught and explained (Francis, 1995). According to O'Connell and Dyment
(2006), who have studied the eﬀects of student writing on diary use, they indicate an
improvement in writing and the learning process in general. Kerka, (1996) explains
that students' responses can be used "in order to make connections between new
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information and what they have already acquired" (p.2). Chirema, (2007) studies
the process of reflection and learning in nursing students. According to this study,
student writing "can be used to find out whether or not there is reflection in the
student's opinion". According to this study, the use of diary in the learning process
promotes reflection and learning in students as they become more aware of them.
While according to a study by Lew and Schmidt (2007) regarding the use of a diary as
a tool for improving learning, they concluded that depending on students' opinion on
the way of learning, the periodic use of diaries stimulated the process of memorization
and learning in general, also “the diary is a tool for managing student thinking as
well as a form of receiving feedback on group work” (p.579). Also according to this
study, the use of electronic diaries by students oﬀers many opportunities for them to
reflect on the learning process and helps monitor student achievement. According to
Williams (2008) the use of diaries in the eighth grade increased students' participation
during the lesson, improved their academic achievement and gave students a better
opportunity to understand the topics discussed during the lesson. Following these
studies Spaulding and Wilson (2002) after a survey on the use of student diaries
they came to the conclusion that the use of diaries helped students: in maintaining
their thoughts and experiences, establishing and maintaining a lasting relationship
with teachers, provide them with a space to deposit the fears and concerns they had
as well as help create an internal dialogue of the student. Based on these studies,
the use of reflection diaries helps to develop critical thinking skills in a situation
where students use the writing process to deal with situations where diﬀerent topics
are debated and to provide alternative solutions to these problems (Dyment and
O'Connell, 2003). According to Sen (2010) there is a direct link between the need
for improvement, critical thinking, awareness of self-mental functions, decisionmaking as well as academic progress. According to him, the greatest advantage that
students had appeared "when they were more analytical in their reflection and used a
reflective analytical writing" (p. 91).Based on the studies done we see that the use of a
diary is an important element for maximizing interaction between students, fostering
motivation and developing critical thinking skills.
3. Importance of the study
Using diaries for reflection while writing allows students to write freely about a
particular topic related to the text in a particular subject or to write about personal
experiences they have gone through. Students are more motivated and have more
confidence in their abilities as they are not hindered by fear of grading. Such a practice
is beneficial for students as it helps to improve writing ability. This study will show
that the use of diaries is a tool used to improve student engagement during the lesson
as well as to motivate them. Furthermore, students can express their thoughts and
feelings through these diaries without worrying about grammar or syntax.
4. Purpose of the study
The purpose of this study is to show the advantages and usefulness of keeping reflective
diaries while writing in order to improve English writing skills, foster motivation to
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write, foster creative skills as well as critical thinking in English language students.
This study also aims to highlight changes in student performance as well as in their
behaviors related to writing practices.
5. Research questions
The questions posed in this study were as follows:
1- What does the student gain if he uses the diaries for reflection while writing?
2- Does the use of reflective diaries promote writing and self-confidence in students'
skills?
3- Do students consider the use of diaries valuable and useful?
4- Do English language learning skills improve if the reflective diary is used?
6. Participants
Of all the students participating in this study (60 students in total) most of them
were female students 48 (80%) and 12 (20%) were male. These students belong to the
group of Physiotherapy in Scientific Master, Faculty of Medical Technical Sciences,
Medical University of Tirana in the subject of professional English language.
7. Methodology and context of the study
Students are encouraged to write every day or every week on reflective days based
on their written assignments and personal experiences. This was a non-compulsory
exercise and the students kept at least 9 diaries some of which lasted even longer (13
diaries).Given that this study was conducted in order to identify useful elements of
writing in a second language I thought it would be necessary to get acquainted with
students' writing practices (i.e how often they write in English, how often they read
articles in English etc.)
Tab.1
Writing practice

1

How often do you write
in English.

2.

During the semester I
wrote a total of X-No.
diaries

Options

Number of students

Percentage %

Every day
Once a week
Twice a week
Once a month
Never
Total
3-4 times a week
1-2 times a week
Twice a month
Never

5
30
23
2
60
15
25
20
-

12
50
37
1
100
25
41
34

Total

60

100

35
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Yes

45

75

No

15

25

Total

60

100

Yes

35

58.3

No

25

41.7

Total

60

100

1 hour per day
2 hours per week
More than 3 hours per
week

15
35

25
58.3

10

16.7

60

100

Never
Total

According to the results obtained (Table 1) a majority of students 58.3% writes and
communicates in English through writing (via electronic means of communication
such as e-mail, chat, etc.). They also read almost regularly 25% of articles or magazines
in English. These results show a wide use of English language as well as its writing but
a not very high motivation in terms of deepening in the acquisition of this language
(75% reflect in diaries only when given tasks by the lecturer).
Tab.2
No.

Questions

Yes

No

Has, the use of reflective diaries, helped you reflect your experiences?

67%

33%

Do reflective diaries help you express your ideas, thoughts and opinions?

70%

30%

Has the use of reflective diaries helped you stimulate critical thinking in
English writing?

80%

20%

Has using reflection diaries helped you understand what you are learning
and what you have learned?

60%

40%

Has the use of reflective diaries helped you to strengthen your English
writing skills?

75%

25%

Tab.3
Nr.

Questions

Po

Jo

Has the use of reflective diaries helped you develop your English
communication skills?

70%

30%

Has the frequent use of reflective diaries helped you to be creative
while writing in English?

64%

36%

36
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Did using reflective diaries help you write more?

69%

31%

Have you had difficulty keeping a reflective diary?

55%

45%

Do you think the use of the diary should continue and / or be used
more?

65%

35%

I did not understand what I had to write in the diary.

25%

75%

Was it a worthwhile experience to use the diaries as a means of
reflection?

54%

46%

- What does the student gain if he uses the diaries for reflection while writing?
According to the data received from the students, most of them have positively
evaluated the use of diaries as a means of reflection. They used these diaries to reflect
the experiences they had while writing in English (67% Question 1 Table.2) expressing
thoughts and opinions from their point of view (70% Question 2 Table 2). Students
(according to Table.2) learn to know themselves better by understanding the level of
language and writing in English by understanding what they have learned and are
acquiring (60% Table.2 Question 4). Although, despite the positive expectations of
this reflection tool, it should be noted that the use of a diary by students to improve
their writing is not a simple activity (55% of students found it diﬃcult to use; Table 3
Question.4). This is a diﬃcult process which requires a great deal of commitment on
the part of the student. This idea is also closely related to the data in question 6 (Table
3) where a part of the students (25%) did not understand what to write in a diary or
how to use one. They also acquire critical thinking skills (80% Question 3 Table.2) as
well as develop the way and forms of communication, a quality that will serve them
in other areas as well.
Does the use of reflective diaries promote writing and self-confidence in students'
skills?
The questions related to motivating and fostering students' writing skills are
questions: 1, 2 (Table 2); 1,2,3 (Table 3). According to these data (with positive values
of 64% and more) most students see the use of diaries as a motivational tool which
helps to strengthen confidence in their abilities.
Do students consider the use of diaries valuable and useful?
According to questions 4,5,6,7 in Table 3 which were related to the students' point of
view regarding the use of the diary as a tool for improving writing on average (the
lowest value 25% and the largest 65%) they are of the opinion that using the diary
is a worthwhile experience. The average value of the data collected is explained by
the diﬃculty of use as well as the level of commitment required to use the diaries.
Students also need more time but despite these but according to the data they think
that using diaries was a worthwhile experience and that diary use should continue
and / or be used more.
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Do English language learning skills improve if the reflective diary is used?
According to the data of Table 2 (questions 3, 5) and Table 3 (questions 1, 2) which
received a very good rating (64% and above) show that using the diary as a reflective
tool helps them to develop their creative skills, critical thinking, reinforce the notions
they have about writing as well as develop a better communication in English. It also
helps them understand the level of acquisition of knowledge already acquired as well
as what is being taught. All of the above mentioned elements give reflective diary
users during the writing process one more opportunity to develop and reinforce their
writing skills.
Conclusions
This study showed that participants generally had a positive approach towards
using the diary as a means of reflection. According to the results obtained from this
study, the use of reflective diaries improves the motivation and self-confidence of
students during writing, develops learning and writing skills. Moreover, the results
of this study show that students who voluntarily write diaries that were not coerced
by teachers or from writing an article during the lesson benefited more than those
who were forced by the lecturer. In conclusion we can say that the use of diaries
is an eﬀective tool that can be used to develop writing skills in a second language.
Through this tool, teaching a second language turns into a motivating process, useful
by increasing students' confidence in their abilities and making them aware of the
level of knowledge they possess by motivating them to continue practicing of writing
diaries in English.
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The role of external factors of costumer in the process of making purchase
decision
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Abstract
The success of every enterprise operating in the marketplace always depends on the study and
management of consumer behavior. The aims of this paper are to study consumer behavior in
product selection, based on the importance it gives to consumer behavior that accompanies
the product, its choice, and the impact of consumer socio-demographic and psychological
characteristics in product selection.
In the first years after the end of the war, Kosovo businesses were not preoccupied with
marketing and customer care, and today they are essential in doing business. It is crucial for
any business to understand that excellent customer behavior helps create a strong customer
relationship.
The institutional environment is not properly designed to go about doing business. This has
led many small and medium-sized enterprises to move from production to service and trade.
Suﬃce it to say that this structure is 53 percent made up of trade companies, while 26 percent
is in other services, and much less in production.
Consumer behavior is described as the process of developing a product, service, and strategy
based on what customers want. Here, various aspects of consumption and behavior are
examined such as: motivation, personality, knowledge acquired, attitudes, the process during
consumers make purchasing and consumption decisions. It also includes an understanding of
macroeconomic aspects such as culture, family-wide influences that aﬀect consumer behavior,
which often makes them loyal to particular products, services and brands. Consumers have
certain expectations from the product / service and those are: Quality, Features, Value, Price
and direct communication with customers.
Keywords: Consumer Behavior, Marketing, Product, Characteristic, Costumer.

Problem Statement
In addition, the consumer isconfronted with the information of electronic and print
media regarding information on branded products. When it comes to food products,
this information is very important in decision-making process because the choice of
products and brands directly aﬀects the quality of life, their body and family. The
decision-making process for selecting product brands and the credibility of the sales
units that markets them is crucial and vital.
How production companies understand competition and how prepared are they to
stay in competition.
The aims of this study are to analyze consumer behavior in product selection.
The study of consumer behavior in the selection of products, based on the
importance and space it gives to the attributes that accompany the product in its
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selection.
Impact of socio-demographic and psychological characteristics of Kosovar
consumers on brand choice of products.
The research questions that this study will answer are as follows:
How do product attributes aﬀect Kosovar consumer behavior in product selection
and the determination of factors (dimensions) that summarize these attributes?
How do socio-demographic and psychological characteristics of the Kosovar
consumer influence product brand choice?
Does consumer satisfaction influence consumer attitude?
Literature review
The role of external factors of costumers in the making purchase decision process
Each culture is made up of subcultures that provide more specific data on members
of the culture such as nationality, religion, race or geographic region. With the growth
of subcultures diﬀerent companies create diﬀerent marketing programs to meet the
needs of these subcultures.
Culture is a key concept and is very important for understanding consumer behavior;
it can also be thought of as a kind of collective memory of society. Culture is an
accumulation of diﬀerent meanings, rituals, norms and traditions among members of
an organization or society. In everyday life, the term culture is used to denote a high
level of creativity, a progress in a particular field, knowledge of foreign languages,
clothing, nutrition. As a social factor, culture influences purchasing decisions. The
cultures in which the consumer belongs are not very much diﬀerent from his reference
groups. Culture is defined as the sum total of learned beliefs, values, and customs
that serve to drive consumer behavior as members of a given society (Schiﬀman,
Kanuk& Hansen 2012).
The culture of a society encompasses its values, ethics, material objects produced by
the same country. The accumulation of meanings and traditions among the members
of that society. A culture can also be explained from an ecological point of view
(how people can adapt to their lifestyle) from a structural point of view and from an
ideological point of view (morality and ethics).
The family is very important in influencing the consumer behavior of the buyer, and
family members constitute the most influential group. Orientation family - consisting
of parents, sisters and brothers. From parents the buyer orientation towards religion,
politics and economics, a sense of personal ambition and love. Although the buyer
may not have much contact with his family, the impact of the family on his behavior
can be significant. The most direct influence on the purchasing behavior of each
individual is both of the (created) family consisting of the wife and the children. The
influence of spouses on purchase decisions has been the subject of numerous studies.
Family members strongly influence buyer behavior. The buyer's parents make up the
orientation family, they orient it towards religion, politics and economics, personal
ambition, self-esteem and love. Parents have an impact on their child, which can be
decisive (Kotler, Wong, Saunders, Armstrong 2005).
Deciding implies that some choice alternatives will be considered, and in such a
case, consumers not only want to identify as many of these alternatives as possible,
but also choose the one that best suits their goals, desires and values. According to
(Keller,2002), consumers follow the sequence of steps in the decision-making process
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to buy a specific product, starting with the emergence of a product demand, obtaining
information, identifying and evaluating alternatives around the products and finally
deciding to buy a product of a particular brand between brands taken as alternatives.
When consumers often buy a particular brand, they use their past experience with
that branded product, given its performance, quality and appearance.
Research methodology
This study had two focus groups to help develop the instrument. Focus group
members were ordinary citizens, Kosovo residents, women with children under the
age of 18 years. The average time for completing the instrument for the first group
was 10 minutes.
The questions are adopted from research conducted in this regard or from the comments
of marketing professionals who have researched the field of consumer behavior
Statistical analyzes showed that segments consist of individuals with diﬀerent
demographic characteristics and who seek diﬀerent benefits when consuming the
product. Each of these segments gives particular importance to some of these factors
and evaluates very little to the other factors.
So, for the purpose of the study, Kosovo residents in diﬀerent regions of Kosovo,
aged eighteen and over were randomly selected.
Annual population statistics (demographics) are fundamental to the study and
determination of a wide range of analysis. Especially, analysis of social and economic
issues at certain levels: municipal, national and regional. Case studies have been
termed as a research strategy which requires an empirical observation of a particular
temporal phenomenon within its life context using multiple sources of evidence.
Statistical Package for Social Science software (SPSS version 20) was used for data
analysis.
The study of consumer behavior tries to look for causes for behavior, conduct research
to use for decision making in marketing strategies using quantitative research methods.
Empirical data are collected in quantitative research methods. Empirical data is numerical,
which is collected on the basis of observation, experiment, or experience rather than
speculation or theory. This data is used to perform sophisticated statistical analysis.
The four most common research methods are: Observation, Surveying,
Experimentation, Projective Techniques (Kardes, Cronley, Cline 2011). The most
common method in generating primary data is surveying. Surveying is a research
technique whereby the sampled individual is interviewed in several forms (face to
face, mail, telephone, online) or the respondent's behavior is observed and described
in some way. Surveying requires the direct participation of the respondent who
is involved in completing the questionnaire and interacting with interviewers
(Zikmund, Babin 2007).
Data analysis and interpretation
Please rate the following statements regarding consumer behavior:
Table
1
External
factors
indicated
to
costumer
#

Field

Minimum

Mean

S t d
Deviation

Va riance

1

My society culture affects my buying behavior:

Max i mum

3.00

5.00

4.02

0.76

0.58
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My family are the most influential people
that affect my buying behavior:
I care about people opinions when I buy
things:

2.00

5.00

3.88

0.87

0.75

1.00

5.00

2.77

0.96

0.92

4

My age determines the things I buy:

1.00

5.00

3.74

0.99

0.98

5

I only buy products that suit personality:

3.00

5.00

4.39

0.66

0.43

1.00

5.00

2.44

1.26

1.60

1.00

5.00

3.39

0.96

0.92

6
7

I often change to another product if I had bad
experience with the previous one:
I consider my financial condition during
shopping:

Source: Author’s calculation
The external factors examined in this study such as culture, family, opinions of other,
and other factors mentioned above are the main factors that indicated the whole
process of the decision-making for the purchases. In one way or another two or three
factors involved in this process.

Figure 1 Culture as indicated factor of process of making purchase decision.
Culture, family, opinions of others, age, personality, past experiences, financial
conditions are the main factors that we have analyzed by answering to what extent
these factors influence the decision-making process of purchasing and this will
receive some attention. Estimated with adverbs: never, rarely, sometimes, most of the
time and always. Respondents estimate that each of these factors influences decisionmaking process.
Culture based on respondents' responses results in“sometimes” with 51%, being a
key factor in product selection or purchasing process. (See the figure above)

Figure 2 Family as external factor indicated on the process of making purchase
decision
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The family is probably the most important factor in this regard, at least so it has been
based on research where 37% of respondents stated that the family “most of the time”
is a factor in making a purchase decision. Having in mind that Kosovar families are
still traditional in the sense of respect or consideration to other family members. (see
the figure above)

Figure 3 Opinion of other as external factor on the process of making purchase
decision
The opinion of othersfrom the findings shows that respondents are
influenced“sometimes” by 44%, given that they do not have always the right or the
opposite because customer opinion based on previous experiences is undoubtedly
relevant to any customer who decides or is in the process of purchasing.

Figure 4 Age as factor that influence the process of making purchase decision
All of these are the kind of conditions for a more in-depth study that can be found in
consumers over 18 years. Regarding this the most of the respondents were 26-35 years
old, which is probably one of the main reasons for the study, aiming to know that this
isthe age that has impact of potential change in the purchase decision process. The
age aﬀects how you make a purchase decision, and this question has resulted in 37%
of respondents with “sometimes”. This is and should be considered an important
factor but it is probably very special with regard to certain products. And in our case,
it may not even have a key role because the product studied has little to do with age.

Figure 5 Product stability aﬀected to the process of making purchase decision
Product suitability is one of the factors considered in the study based on previous
experience and literature reviewfrom diﬀerent authors. The product suitability it can
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have an influence in the purchase decision process and this resulted with “always”
by 49%. One way or another, the idea of the impact of this factor on buying has also
been confirmed.

Figure 6 Previous experience aﬀect the process of making purchase decision
Within a decision-making process, consumers expect certain results from the
purchasing activity. The more or less their expectations are met, the more satisfied
or dissatisfied customers will have impact onthe purchase process (Lamb, Hair,
McDaniel 2011). Consumers after purchase may experience a disagreement (about
unfavorable features) regarding the brands purchased and will be alert to any
information that supports their decisions. The purchasing results can either be
satisfactory or unsatisfactory. Consumers often demand the assurance of others that
their choices are correct and positive opinions reinforce the decision to repeat the
purchases. Positive feedback confirms customer expectations. (above)

Figure 7 Financial conditions during the process of making purchase decision
Last but not least, the economic conditions are tone of the main factors that have an
impact in decision-making process of purchasing. If we do not have the financial
capability, a purchase will not be possible and therefore we assume that the age
of the respondents should be considered. Given this, respondents' responses are
“sometimes” by 51%, due to the conditions in which the product is oﬀered such as
pricing, discounts or promotions.
Findings and recommendations
This consumer research is a valuable contribution to domestic and foreign companies
because it gives feedback on how to oﬀer their products and how to implement
their marketing policies. The results of this study will help understand consumer
behavior, based on product attributes in choosing product brands. Theoretically, the
study contributes to the literature on the determinants of consumer behavior and
in particular in Kosovo in the context of country development. Practical knowledge
about the factors that determine consumer behavior. This study provides empirical
support that consumer behavior may be significantly influenced by consumer and
product characteristics, which is generally supported by previous research. The study
provides in particular empirical support for the fact that product provider reliability
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is of relative importance in determining consumer behavior. This contributes to the
literature regarding the fact that consumer satisfaction influences consumer attitudes
such as repurchase a product/service.
The study also contributes to the group of knowledge regarding the impact of
psychographic and demographic variables on consumer behavior. This provides
empirical evidence that some demographic variables such as age, gender, occupation,
and income level can significantly influence the relationship between consumer
satisfaction and consumer attitudes.
The importance of this study lies in providing the basis for further empirical research
in this field to examine the relative nature and relevance of the reliability criterion that
consumers consider in evaluating satisfaction and their attitudes towards product
providers in the field. and the context of the country's development.
The main findings regarding to this study are as follows:
• Culture has a great impact on consumers purchasing behavior
• Family and traditional relation influenced decision-making purchasing process
• Opinions are very important in decision-making purchasing process
• Age and economic maturity are indicating the consumers behavior
• Product suitability always has an important role in purchasing behavior
• Previous experience has a direct impact in decision making process
• Financial conditions are considered as very important on consumer behaviors
during the purchasing process.
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Obesity as a public health challenge of nations in transition- Albania,
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Abstract
Obesity has become one of the most acute problems in terms of public health and its challenges
in contemporary life trends, being considered as the disease of the 21st century. Healthy eating
and prevention of obesity is one of the main priorities in many countries around the world,
especially developed ones, but in transition countries such as Kosovo, Albania and Northern
Macedonia leaves much to be desired. Obesity has been described as a public health problem
that is gradually gaining epidemic proportions. The prevalence of overweight and obesity is
increasing alarmingly from one region to another, from under 5% in Africa, to 20% in Europe
and up to over 30% in America and some Middle Eastern countries. In Europe, obesity is
estimated to have tripled in the last 20 years. In the modern life trends of an increased dynamic,
food with diﬀerent artificial ingredients, lifestyle change and lack of physical activity, has
made obesity a serious problem that is challenging countries with highly advanced health
systems, related to the impact it has on society. Such an issue is an example of a problem
that can only be solved with the cooperation of various factors such as family, community,
school, health education and concrete measures to be taken by the competent institutions for
public health. The purpose of this paper is to reflect the level of treatment of this issue with
a serious impact on public health in three developing countries: Albania, Kosovo and North
Macedonia, through a qualitative, comparative, statistical method and review of literature and
oﬃcial statistics.
Keywords: Obesity, prevalence, age group, nutrition, health consequences.

Introduction
Overweight and obesity come as a result of an imbalance between consumed energy
(to an extreme) and expended energy (excessively little). Around the world, there has
been a move in food utilization designs whereby individuals are consuming foods
higher in energy (those high in sugars and fats); simultaneously, they are taking part
in less physical action. Utilizing the World Health Organization (WHO's) cutoﬀs,
grown-ups with a weight record (BMI; this is weight/tallness squared) of at least
25 are named overweight; those with a BMI of at least 30 are categorized as obese.
The terms overweight and obesity both recognize individuals who are in danger for
medical issues from having an excessive amount of body fat. (Romieu et al., 2017)
Handling the ascent in overweight and obesity in developing nations implies
understanding that over nutrition isn't really about eating an excessive amount
of food, but it is about eating inappropriate sorts of food. Expanding economic
developments and urbanization have prompted changes in ways of life around the
globe, lead to stationary work and a dependence for prepared foods and fast food.
Food systems nowadays have brought an utilization of readily prepared foods, a
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considerable amount of which are high in calories and sustenance lacking, as well as
being high in fat, salt and sugar.(Obesity and Malnutrition, 2017)
Obesity in Albania
Obesity in Albania has been measured as part of studies that have had a general focus,
and where this issue has been addressed. According to data from the Demographic
and Health Survey, conducted by the Institute of Public Health and INSTAT, there
is an increase in the trend of NCD weight in Albania. Thus, in 2008 the main, noncommunicable, selected diseases accounted for about 89% of all deaths in Albania
(59% from cardiovascular disease and 18% from cancer) versus 76% of deaths (52%
from cardiovascular disease and 14% from cancer) in 2003. Through the comparative
method we have identified publications and statistical data from the Institute of
Public Health in Tirana in cooperation with relevant international mechanisms such
as the publication "Assessment of childhood obesity" published in 2013 which is a
good indicator for the importance that the competent institutions in Albania attach to
this health problem of the contemporary society.
Although in terms of the comparative method, statistics show the trends of increasing
obesity in Albania as a parameter of public health, compared to the ranking in the list
of countries published by Britanica ProCon.Org in the Global Obesity Level, Albania
compared to Northern Macedonia stands better in the 85th position with 21.7%, or
eight places better than the ranking of 191 countries included in the statistics.(Global
Obesity Levels - Obesity - ProCon.Org, n.d.) Kosovo due to political problems, not being
a member of the WHO does not appear at all in this publication.
Overweight and obesity are an important risk factor for NCD. This risk factor
operates from childhood. IPH study data showed that 15.2% of children aged 9-10
were overweight, of which 3.8% are obese. Regarding adolescents (age group 1519 years) according to SDSHSH 2008-2009, the prevalence of overweight was higher
among boys (20.5%) than among girls (7.9%). The percentage of obese boys and girls
aged 15-19 was 1.3% and 1.4%, respectively. For adults over 15, ADHS data 2008-2009
show that 53% of men aged 15-49 were overweight (of whom 9% were obese) and
39% of women in the same age group were overweight (of whom 10% obese). (The
National Food and Nutrition Plan, 2013). In recent years, Albania has taken steps in
the treatment and institutional care regarding obesity, drafting the National Food
and Nutrition Plan 2013-2020. From the statistical aspect of overweight and obesity
in Albania, as one of the 53 country profiles covering developments in nutrition,
physical activity and obesity in the WHO European Region, we have values similar
to the statistics mentioned above. (Albania-WHO Profile, 2013).
Obesity in North Macedonia
North Macedonia like its other neighbor countries has only taken symbolic steps on
the treatment and research for obesity, with no known data about the prevalence of
this phenomenon.
Estimates from the Report on modelling adulthood obesity across the WHO European
Region (, Report on modelling adulthood obesity across the WHO European Region,
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for the WHO Regional Oﬃce for Europe, 2013), show that in North Macedonia, 54%
of the population who were over the age of 20 were overweight, and 21.1% were
obese. Overweight was higher among males (60.5%) and lower among females
(47.8%), whereas obesity was 22.2% for men and 20% for women.
Moreover, in a study conducted by Jordanova, Rebok& Ivanova (2016), the results
showed that in total 33.24% of the North Macedonian population is overweight,
and 7.92% are obese. Moreover, according to the study, overweight is much more
prevalent in males (50.98%), whereas in females it reaches to 20.38%. On the other
hand, the results depict that the frequency of obesity is much lower (10.46% in males;
6.16% in females).
According to statistical data from Britannica ProCon (2016), North Macedonia is
ranked as 77th on the list of Global Obesity Levels. Compared to Albania, North
Macedonia has a higher percentage of obesity for 0.7% (22.4%).
In the webpage of the National Institute of Public Health of North Macedonia, there
is only one published study on the topic of childhood obesity (Institute of Public
Health in North Macedonia, 2020), but there is no oﬃcial data on obesity from the
Institute, as the responsible institution for this indicator of public health. (NUCLEAR
TECHNIQUES IN ESTIMATING OBESITY IN CHILDREN | Institute for Public Health
of the Republic of North Macedonia, n.d.)
Obesity in Kosovo
Kosovo due to its specifics and the deep political transition in the last two decades,
then the socio-economic transition and the health system is not part of international
organizations that care about public health such as the WHO and other relevant
European and international organizations that address this issue.
Kosovo in terms of epidemiology and treatment of obesity does not appear in any
database, whether local or international institutions. In the public sector of the health
system, obesity as a disease is not treated at all (Conversation with the director of
the Endocrinology Clinic of the University Clinical Center of Kosovo, 2020), while
in the private sector diﬀerent aspects of this disease are treated but a systematic
institutional approach is lacking. This important parameter that is a global public
health challenge does not appear in the oﬃcial data of the National Institute of Public
Health of Kosovo or in the Kosovo Agency of Statistics as oﬃcial and competent
institutions of the database on this issue at the national level. For obesity in Kosovo
from the literature review through the comparative method we have found only a
few studies by international authors, and even when research has been done in this
regard, it has been research for the Western Balkans region such as the publication
which address only certain aspects of certain focus groups.
Conclusion
Obesity as a challenge of public health and "modern disease" of the new millennium,
although in epidemiological terms at a lower percentage for the three Western
Balkan countries that we have addressed in this paper, I believe that the competent
institutions of these three countries need to do much more in relation to this issue
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as in professional capacity building, creating conditions and building specialized
institutions, adequate clinical treatment, organizing campaigns at national and other
levels as well as health education for and about obesity from an early age.
The responsible institutions should build the necessary capacity and database in the
relevant professional mechanisms for obesity and stimulate professionals in the field
to do comprehensive professional work and research, especially in Kosovo.
The heads of the health systems of the three countries must create the necessary
mechanisms to study the causes that contribute to the development of obesity as
well as the main consequences in the life of an obese individual, in the lifestyle, in
the psychosocial consequences, in the whole functioning of life. This is so that by
studying and understanding these consequences in depth, perhaps, it helps to treat
and prevent them.
The focus of the health systems of the three countries should be to identify the causes
that are thought to cause obesity, based on what studies identify as the main causes
of obesity, genetic factors, environmental factors, which include unhealthy eating and
lack of physical activity. Evidence of risk factors associated with obesity. Identify,
analyze and evaluate the link that exists between obesity and certain behavioral
factors (nutrition, eating habits, sedentary lifestyle, physical activity) environmental
factors (family, work, school, community), which should be addressed by National
Institutes of Health. Public health of the three countries.
All three countries should stimulate but also monitor the treatment of this problem
in the private sector, respecting the legislation in force, especially the pharmaceutical
sector and pharmaceutical preparations that are prescribed for and about obesity,
knowing the sensitivity of treating this problem and the consequences that treatment
may cause. inadequate and often present in the Western Balkans region.
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The role of regulations in managing cases of academic cheating
MSc. Drilona Llangos
Faculty of Social Sciences, UT
Abstract
Academic cheating is challenge for the integrity of the university. It refers as a serious problem
facing higher institutions of education in recent decades. To reduce and fight this phenomenon
in the functioning of universities serve the rules and codes of ethics; in which the policies
pursued the management of academic cases of cheating are described.
The purpose of this paper is to understand the eﬀectiveness of the regulations of Tirana
University in managing identified cases of academic dishonesty. The research questions raised
are: How were proceed with the identified cases of academic cheating among students? Has
aﬀected the implementation of regulations in the reduction of academic cheating among
students?
It turns out that there is a lack of information among students about the management of
academic dishonesty cases. The findings show that punitive measures provided in the existing
regulations to fight academic dishonesty in students do not find practical application in all
identified cases.
Keywords: academic dishonesty, integrity, management, regulation, code of ethics.

Introduction
University staﬀ must reflect a high standard of personal and professional integrity
in the course of their work, applying the relevant legal framework, to ensure that
the work process is carried out in a transparent and accountable manner (EU
Regulation). By applying high professional standards in the performance of work
and bearing responsibility for the assessments made and the materials prepared, the
tasks are fulfilled with competence and impartiality. They also have an obligation not
to allow personal relationships to aﬀect them and not to create the impression that
they aﬀect professional relationships (EU Regulation). This also requires students
to apply a set of rules and principles during their studies and in the meantime they
are guaranteed the rights they gain from their status of student. For this reason, a
number of regulatory policies operate in the academic environment, such as codes
of ethics, university regulations and statutes, which have been selected as a reference
for the theoretical treatment of this paper.
The analysis of the documentation used as the main instrument will serve to
understand the eﬀectiveness of regulations and codes of ethics in practice and will
help the theoretical support of the study to fulfill better its purpose.
The use of structured questionnaires to the students to measure their attitudes
regarding the management of academic dishonesty has served as a practical tools.
The questionnaire was used on 370 students of the University of Tirana, regarding
the reaction of the relevant authorities and bodies of the university / faculty for the
cases of academic dishonesty reported by the students themselves. Specifically, 190
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students were selected at the Faculty of Social Sciences, 90 at the bachelor level and
100 at the master level; the Faculty of Foreign Languages has 90 students, 40 at the
bachelor level and 50 at the master level; Faculty of History and Philology 90 students
were selected; 40 of the bachelor level and 50 of the master level.
At the beginning of the paper will be treated brief history of regulations then
proceed on the theoretical treatment of key issues such as faculty attitudes on policy
and academic dishonesty, student obligations and disciplinary measures. Then are
discussed the results evidenced by the processing of the questionnaire data.
Literature review
1. History of regulations at the University of Tirana
Establishment of the pedagogical institute in December 1947 as the beginning of
documents contain rules on the progress for the first educational institutions; present
the purpose of the pedagogical institute, the lessons, the branches in which it will be
studied, the time of lessons (duration of teaching in the semesters of the academic
year), the exams, the professors, the number of students (who will be registered to
attend the studies and the location) ( the terminology refers to the building where the
teaching will take place). Then follows the decision of 15.05.1957 on the organization
of the university state of Tirana, the division into faculties, the creation of conditions
for scientific work, the selection of scientific and pedagogical staﬀ1.
In 1957, the University of Tirana was founded and had 6 faculties. In 1991, from this
university, at that time with 11 faculties, the engineering faculties were separated,
which created the Polytechnic University of Tirana. In the first academic year 19571958 the university had 3613 students of which 3000 in the full-time system. Students
would graduate in 15 specialties according to the respective branches. The country
needed specialists and the university was expanding its branches, courses and spaces,
but also the ambition to go on its mission in the vanguard of the country's development.
In the same years, it was decreed through several preparatory measures for the
establishment of the State University of Tirana on 25.05.1957; which contained some
precautionary measures that regulated the opening of the university, its regulation in
the building, the number of students that would be registered and the branches that
would be opened, the fund required to realize the start of the school. The Institute
was established in 1965 in Tirana, as the Institute of Studies and Publications and
then functioned as the Director of School Studies and Publications. As start there
were only 5 specialists with time increased to 10 specialists and auxiliary forces. In
1970 it emerged as a separate institution with three scientific sectors and in 1983 it
was reorganized into 7 scientific sectors. In 2001 to 2003 it was restructured once
again. For a long time he played a role in pedagogical policies in Albania as well as
for Albanians outside the borders of the republic.
In the last decade the regulations of academy environment are accessed online. The
2010 regulation of the University of Tirana has undergone changes over the years;
which aims to regulate the teaching-scientific and administrative activity of UT in
accordance with its objectives and legal mission.
1

http://akti.gov.al/kerkimishkencor/usht/BPVendim162_15Maj1957Organizimi USHT.pdf
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2. Attitudes of faculties about policies on academic dishonesty
If we refer to the relevant literature on the regulatory policies of the faculties, it is
emphasized that the faculty members point like failure of the standards of integrity
and practices on campus (Boehm et., al, 2009). Each educational institution may have
an unequivocal, formal university policy that defines what constitutes academic
dishonesty (Muhney. A, 2008).
They agree that lack of training and communication has played role in dishonesty
within the academy. Strategies have been recommended through research to reduce
cheat (Bill, 2003: Hall 1996 et. .al). While Hall, Scott and Gambill examined the level of
dishonesty; the impact of honorary codes and other practices that promote integrity to
reduce unethical academic behavior. Research approaches are diverse but consistent
in portraying widespread and growing phenomena of academic dishonesty by
students (Boehm et., al, 2009).
Four initiatives have been identified in improving academic honesty:
a. Providing training for faculties on integrity issues like those for reducing dishonesty
through eﬀective classroom management and what researchers oﬀer about the
reasons why students cheat.
b. Promoting eﬀective classroom management strategies (eg, using multiple exams,
using small classes, and stopping electronic devices).
c. Ensuring a clear understanding and specific examples of what cheat serves under
the influence of honor codes (Boehm, et, al, 2009).
Since cheat harms students and prevents lecturers from giving the necessary feedback
to them in the learning process (Waithaka & Gitimu, 2012). It is important for
administrators to provide opportunities for faculty members to become aware of how
they influence student behaviors and their responsibilities in communicating ethical
standards (Boehm & et.al., 2009). According to Miranda, M (2011) understanding how
students think and what aﬀects their decision to have a dishonest behavior may allow
academic institutions to reduce its incidence. To discourage such conduct, academic
institutions can ensure more honest behavior in diﬀerent educational levels.
3. Obligations for students defined in the code of ethics
As part of the documents that regulate the academic life in the university and fight
against academic dishonesty, serves also the Code of Ethics by working in favor of
integrity of the university ; which aims to establish rules to conduct academic and
non-academic staﬀ and students, to established standards in accordance with the
spirit of professional and moral ethics of the university and academic freedom. All
employees, regardless the form and type of employment contract, academic or nonacademic and administrative staﬀ, are required to comply with the provisions of this
code. Students have the duty to respect the provisions of this code and to behave in
accordance with the ethical and moral norms of good citizenship. Thus, students in
the premises of U.T., in addition to other obligations must:
a. Do not perform provocative or harassing actions and gestures towards other
professors or students in the premises of the institution.
b. To not oﬀer in any form, privileges, benefits, interventions, favors, payments or
donations, themselves or through other persons, in order to obtain high results, or
other favors, which the pedagogue may perform due to duty.
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c. To not copy, to not cheat during the learning process, as well as not to avoid
paying the tuition fees.
d. Do not use a cell phone and keep it oﬀ during class hours in the auditorium. 2
In relation to point c and d of the above rules it can be emphasized that they are important
in avoiding academic cheat. Although those in the code of ethics are formulated in
general way as it is up to the educational institutions themselves to follow their own
specific case management policies described in the internal regulations. According
to Balbulena & Lamela (2015) cheating on test/exams and homework are the most
common dishonest behaviors that students commit in various school-community
contexts. Poor classroom management, student’s and teacher’s incompetence and
high social pressure are among the external motives. It is clear that many faculties
sometimes ignore incidents suspected of academic dishonesty in their courses. In the
surveys discussed, 41% of faculty admit that the main reason they oﬀer is the burden
of proof required to prove whether a student has cheated. They often complain about
cases where students who were 'obviously guilty' were found not responsible. For
many this is enough to convince them; that is not worth pursuing suspected cases in
the future until they really have a valuable tool to prove the truth (Mc Cabe, 2005).
Meanwhile, some of the students' tasks according to the regulation of the University
3
of Tirana are:
• To know in detail the regulation of the faculty / institute and the obligations
that arise and to be aware of their implementation; otherwise the school is not
responsible for the consequences that may result from their non-recognition;
• To implement all the rules deriving from the law on higher education, the bylaws
issued in its implementation, the Statute of the University of Tirana and this
Regulation; UT Code of Ethics;
• To settle all the obligations defined in the curriculum and subject programs;
• To be held accountable for violations of rules of the school, the material damage
that he may have done, is compensated to the extent that the judged by the dean's
oﬃce.
Based on the above tasks that students have to perform, it can be assumed that they
will also have the eﬀect of reducing fraudulent behaviors in the auditorium. But
theories show that among the causes of dishonest behavior starts from the beliefs
that students have about each other. Concretely, they believe that since others are
doing so (cheating) they too can do it, the probability of a student copying from other
student’s work is conditioned by his or her beliefs in relation to other student who
copy. Some believe that if they want to survive and be competitive in the college, they
must play by the same rules as everyone does (Adeniyi, E.O, 2011). For this reason,
the regulation also describes disciplinary measures for student violations.
3.1 Disciplinary measures provided for the regulations
Regarding the disciplinary measures given in cases when students commit violations
in the academic environment, they receive:4 :
2
3
4

Code UT, are estracted one part of the regulation
Article 85 , regulation University of Tirana
Article 90 , regulation, UT
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• Written counseling; done by the student advocate; while other measures are taken
by decision of the dean and director.
• Written remarks;
• Suspension from school for that academic year;
• Deregistration from the University of Tirana. However, for any decision taken
against them, they have the right to appeal to the Rector for the decision to deregister
the rector and to appeal in court for the decision to deregister. Regarding the procedure
until the disciplinary measure is taken, there are several criteria:
• They are taken after are made the necessary verifications for the violation, the
student himself is listen and the opinion of the Student Council is obtained.
• The type of measure is determined according to the degree of violation, if it is
repeated and the attitude mantained towards the act committed.
• As a rule, disciplinary measures are taken in the above order unless are assessed
otherwise.
The opinion of students about the two measures mentioned above, written counseling
and reprimand, is not mentioned in the students' responses. While the most severe
measures such as suspension from the academic year or expulsion from school are
mentioned as cases that are applied very rarely. The disciplinary measures that
students take are reflected in the student register and the student is considered
rehabilitated, unless he commits another violation after one month for counseling,
within three months for reprimand and one year for suspension.
Regarding the above practices, if we refer to the questionnaire administered to
students, it turns out that is not followed a strict procedure to deal with identified
cases of violations by students. Even in those cases that have been followed in the
structures of the student council or professors there is no information and the whole
procedure pursuit is not transparent according to the students.
According to Zimny, T (2008), academic attitudes and motivations involving
expectation for success, sensitivity to pressure and competition for grades also have
been empirically identified as correlates of academic dishonesty (Houston, 1977;
Newstead, Franklyn-Stokes, & Armstead, 1996 et., al ).
Huges & Mc Cabe (2006) associated factors with low incidence of student cheat
include: the existence of a code of honor, student understanding and acceptance of
academic conduct policies, severity of penalties for students held liable for cheating,
non-acceptance by cheating peers, the security of being reported by a peer, and peer
cheating behavior. Developing specific sanctions for students identified for cheating
may be a practice to support proactive strategies. Students must establish zero
tolerance on academic dishonesty. Strengthening policies on academic integrity can
support policies on institutional academic integrity (Boehm & et al, 2009). It is clear
that many faculties sometimes ignore suspected incidents of academic dishonesty
in their courses. In the surveys discussed, 41% of faculty admit that the main reason
they oﬀer is the burden of proof required to prove whether a student has cheated.
They often complain about cases where students who were 'obviously guilty' were
found to not be responsible. For many this is enough to convince them; that it is not
worth pursuing suspected cases in the future; until they really have a truly valuable
tool to prove the truth (MC Cabe, 2005).
Several universities in Canada have recently established academic integrity oﬃces
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that provide support. Publishing statistics on the results of academic misconduct can
help by sending the message that they have direct consequences for involvement in
these behaviors. Modifying honor codes places great responsibilities on students in
promoting and maintaining an culture of academic integrity on campus and collecting
data in advanced support the belief that such responsibilities can lead reduction
in academic dishonesty among students (McCabe & Pavela, 2000). Meanwhile in
some countries such as Hungary Slovakia, Poland and Lithuania software tools for
plagiarism detection have been installed; as well as digital libraries as initiatives to
promote academic integrity (Glendinning, 2014).
Results of the questionnaire
1. Identification of academic dishonesty cases in the university
In order to avoid academic cheating at university, one of the ways to achieve this is to
report these cases by students to their peers. 370 students of the University of Tirana
were asked about some of the reasons why they do not report cases of academic
fraud. The table below shows the responses of student on percentages.
Tabels no.1 Reasons why students do not report
I don’t agree

Partially agree Agree

Totally agree

28.4 %

21.9 %

13.8 %

7%

30.5 %

26.5 %

16.5 %

12.4 %

22.7 %

25.7 %

19.2 %

ç. Because there are no rules for punishing
17.4 %
academic dishonesty

24.7 %

25.7 %

12.7 %

11.9 %

21.6 %

23.8 %

23.2 %

17 %

24.9 %

25.7 %

12.7 %

24.1 %

27.3 %

14.3 %

Reason for non-reporting
a. Because everyone practices academic di17 %
shonesty in one way or another

b. Because punishment is selective

c. Because no one is punished

d. Because the reporter does not feel protected
dh. Because I do not know the reporting
procedures

e. Because no one requires reporting on
14.6 %
academic dishonesty

Among the reasons identified in the table regarding non-reporting by students is
seen that:
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fully agree with:
because the reporter does not feel protected by
because no one is punished
students agree with the reasons:
because no one reports academic dishonesty
because the penalty is selective
because no one is punished
because there are no rules for punishment
because I do not know the reporting procedures
students partially agree on:
because the penalty is selective
because everyone practices academic dishonesty
because no one is punished
because there are no rules for punishment
because I do not know the reporting procedures
because no one reports academic dishonesty
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23.2%
19.2%
27.3%
26.5%
25.7%
25.7%
25.7%
30.5%
28.4%
25.2%
24.7%
24.9%
24.1%

As can be seen from the figures above, one of the reasons why students point out the
lack of reporting is :
because they do not feel protected by 23% and as no one is punished anymore by
19%. ; because no one reports academic dishonesty
27.3% ; because the penalty is
selective 26.5% ; because no one is punished 25.7%; because there are no rules for the
penalty 25.7% ; because I do not know the reporting procedures 25.7%.
From students reporting to understand about the reasons why their peers do not
report that a significant percentage of them; almost 80% of them responded.
It can also be assumed that one reason may be the cultural aspect that explains this
lack of reporting / telling as it can be taken to students as spying on peers to the
lecturer.
Tabels no.2 What is the react of professors and university if you reported violations
yes

no

no response

4.9

12.4

82.4

10.5

6.8

82.4

7.6

9.7

82.4

7.6

9.7

82.4

Feedback on reporting
a. The case has been referred to the Ethics
Council

b. The case was handled by the lecturer

c. The case was referred to the head of the department
ç. The case has been punished
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9.2

8.1

82.4

8.6

8.1

83
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d. The case is tolerated
dh. The case has not been handled at all

Regarding the table above for reporting, it is evident that 82% of students did not
answer this question, which can be related due to lack of information; as well as
a lack of transparency in following procedures for cases of academic dishonesty.
Meanwhile, in terms of students, only 10.5% answered that the case was handled by
professors; while 9.2% stated that the case was tolerated.
2.

The disciplinary measures

Meanwhile, if we refer to the identified cases of cheating and punitive measures that
have been taken, in the opinion of the students, they are presented below in tabular
way.
Tabel no 3. Measure used in your university to reduct dishonesty
Measures

Never

Rare

Often

15.9%

45.9%

36.8%

14.6%

43.8%

40.3%

c. A negative assessment of the working
14.9%
copy

33%

50.5%

ç. Cancellation of the obtained diploma

43.2%

11.4%

d. Referral of the matter to the Ethics
50 %
Council

36.5%

9.7%

dh. Exclusion from university

66.5%

24.6%

5.4%

e. Installation of surveillance cameras in
59.7%
exam auditorium

28.4%

10%

f. Restriction of the telephone signal in
55.4%
the examination area

31.9%

10%

g. Provide a suitable physical environ24.9%
ment for the exam

39.2%

33.2%

gj. Announcement of disciplinary measures for academic punishments and 25.7%
dishonesty

46.5%

25.4%

a. Exclusion from testing / examination
b. Rejection of duplicate work

41.4%
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14.6%

We will see that the following punitive measures are used more often:
Negative assessment for copied work with
50.5%
Non-acceptance of copied work by
40.3%
Exclusion from testing / exam with
36.8%
Providing a suitable physical environment for the exam
33.2%
Announcement of disciplinary measures for penalties of dishonesty 25.4% and other
measures below 15% follow.
Rarely among the punitive measures prevail:
Announcement of disciplinary measures for dishonest punishments 46.5%
Exclusion from testing / exam with
45.6%
Non-acceptance of copied work with
43.8%
Cancellation of diploma earned
43.2%
Meanwhile, there is an opinion from the students that some punitive measures are never
given:
Exemption from university
66.5%
Installation of surveillance cameras
59.7%
Telephone signal limit
55.4%
Use of electronic programs that detect plagiarism
53 %
Referral of the case to the Ethics Council
50 %
Cancellation of diploma obtained
41.4 %
Thus, it is seen that punitive measures that are never used according to the largest
number of students are those related to lack of infrastructure (software, signal
limitation, cameras) whose lack enables students to be involved in academic dishonesty.
We also see that in considerable percentage mention the most severe measures such as
expulsion from university and cancellation of the diploma which are in fact directly
related to serious actions such as plagiarism of diploma thesis. These serious forms of
academic cheating can not be detected in the absence of relevant infrastructure such
as software and consequently lack of measures taken against them. While as it was
noticed in terms of negative evaluations in the works (indicates control of tasks by
pedagogues), it is reported as a phenomenon that occurs more often; while in terms
of exclusion from the exam and non-acceptance of duplicate work shows that there is
a kind of positive progress during the learning process.
Conclusions
At the end of this paper, it turns out that the reporting of students regarding
academic cheating appears in few cases, as a result of the lack of trust in punitive
structures. Also, the disciplinary measures that are taken are the easiest ones and fail
to implement the most severe punitive measures, this due to the lack of infrastructure
that would enable better identification of cases of academic cheat. Regarding the
existing documentation in support of academic integrity, it was noted that they are
well formulated in theory but do not find application in practice, and there is a lack
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of transparency in the procedure followed for cases of academic dishonesty. If the
practices followed in the management of academic dishonesty are transparent, this
will have real eﬀects on the identified cases and in this way students' trust can be
increased. It can be emphasized that academic integrity needs to be supported by
the development of the education system and to consolidate a climate in university
environments that requires integrity from all members of the university community.
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La communication au public de l’œuvre audiovisuelle
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Université Barleti, Tirana, Albanie
Abstract
Le but de cet article est de décrire, du point de vue juridique, la communication de l'œuvre
audiovisuelle, selon le droit albanais, en ajoutant des éléments de comparaison avec le droit
français.
Le terme « communication publique » a été intégré massivement dans le lexique juridique
quotidien du droit d'auteur avec l'avènement de la Directive 2001/291. Mais c'est surtout la
jurisprudence de la Cour de Justice de l'UE qui a finalement donné l'importance que le terme
« communication publique de l’œuvre » connait aujourd'hui, en lui précisant sa portée et les
critères relatifs à son identification2.
L'objet de cet article est une présentation non exhaustive des problématiques liées à la
communication des œuvres audiovisuelles, leur mise à disposition du public, leur exploitation
et utilisation par des tiers.
Dans cet article seront abordés les aspects juridiques de la communication de l'œuvre
audiovisuelle au public, tels que la divulgation et publication de l'œuvre, son exploitation,
ainsi que son utilisation par des tiers. Les sources normatives applicables sont les directives
de l'Union européenne, la loi sur le droit d'auteur et les dispositions du Code français de la
Propriété Intellectuelle, afin d'avoir une vue comparative sur le sujet traité.

Introduction
Le statut de candidat potentiel à l’Union Européenne a été reconnu à l’Albanie en 2020.
Les obligations qui découlent de ce pas important qui a été entrepris par l’Albanie
sont énormes. Cela dit, certaines de ces obligations que tous potentiels candidats a
envers l’UE ont déjà commencées à être exécutées par les diﬀérents gouvernements
albanais. Le plus important est bien sur la transposition du droit européen en droit
interne. Ainsi, en ce qui concerne le droit d’auteur, l’Albanie s’est munie en 2016 d’une
loi portant sur le droit d’auteur et les droits voisins. Le législateur a, d’emblée signifié
que les principales directives couvrant la matière ont été transposées, par exemple
les directives 2016/116/CE, 2004/48/CE, 2001/29/CE et 93/83/CEE, entre autres. De ce
fait, l’Albanie s’est rapprochée des règlementations européennes en la matière et plus
spécifiquement en ce qui concerne la communication au public des œuvres. Cela dit,
certaines spécificités peuvent être entrevues en ce qui concerne la communication
des œuvres audiovisuelles, en ce sens que dans pour genre d’œuvres et les contrats
qui portent sur elle, des spécificités locales peuvent exister. De plus, nous ne pouvons
laisser de côté le fait que le droit européen est changeant et s’adapte aux changements
technologiques, et par conséquent, nous devons parler aussi de la Directive 2019/790,
1

Directive 2001/29/CE “sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de
l'information”
2
C-160/15, 8 septembre 2016, GS Media BV/ Sanoma Netherlands BV; https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/
application/pdf/2016-09/cp160092fr.pdf
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qui change la donne en matière de droit de propriété sur l’œuvre.
En droit albanais, pendant la période d'avant l'entrée en vigueur de la Loi 35/2016
concernant les droits d'auteurs et les droits voisins du droit d'auteur (« La Loi sur le
droit d’auteur »), la communication publique était connue sous le terme de "përcjellje",
qui peut être traduit de manière fidèle comme « accompagnement », ou « envoi » mais
qui de fait, est plus assimilé au verbe ou « transmettre » et aussi « mise à disposition ».
De manière générale, le terme albanais "përcjellje" doit être assimilé au terme de
représentation, même si le droit albanais ne connait pas la division représentation/
reproduction comme c'est le cas en droit français. Que ce soit la communication de
l'œuvre ou l'équivalent en albanais "përcjellje", l'accent est mis sur le public et la
représentation de l'œuvre et non sur l'acte de reproduction de l'œuvre, ce qui bien
sûr, n'entre pas dans le cadre du sujet traité par cet article. Précisons toutefois que
le terme "përcjellje" subsiste dans la nouvelle loi, en s'analysant comme, de fait, la
communication de l'œuvre vers le public, en apportant ainsi une sorte de confusion
inutile : il aurait été plus judicieux d’utiliser le terme « communication ».
La communication de l'œuvre au public est soit directe, soit indirecte. L'on parle de
communication directe lorsqu'il y a une unité de temps et de lieu entre l'action de
communiquer et l'action de recevoir l'œuvre (comme par exemple les concerts ou
les représentations dramatiques. Alors que dans la communication indirecte, l'unité
espace-temps n'existe pas et l'œuvre, avant qu'elle soit communiquée, se trouve
matériellement fixée sur un support3, pour être ainsi utilisée par l'utilisateur à un
moment et à un endroit déterminé par lui ou par la personne qui communique
l'œuvre, par les fournisseurs de services médiatiques ou les distributeurs de films,
dans le cas du cinéma.
La loi sur le droit d'auteur définit les œuvres audiovisuelles comme « les films
cinématographiques, la télévision, les films d'animation, les publicités ou autres films,
les clips musicaux, les documentaires, les émissions de télévision et les graphismes,
ainsi que les autres œuvres audiovisuelles, exprimées par séquence d'images animées
interconnectées, avec ou sans son, quelle que soit la nature du support dans lequel
elles sont fixées. »4 La définition est assez exhaustive et, au regard des types d'œuvres
qu'elle comprend, nous sommes en mesure de saisir quelles sont les caractéristiques
d'une œuvre audiovisuelle. Il s'agit ainsi, d'œuvres qui ont un dynamisme propre
(P-Y Gautier, 2019, 103), qui consiste en la production d'images et des sons5 et qui
se caractérisent généralement par la participation de plusieurs co-auteurs qui ont
contribué à sa création.6 L'aﬃchage des images et du son doivent être intégrés (I.
Stamatoudi, 2007, 187) dans un tout, de manière à ce que l'utilisateur perçoive l'œuvre
dans son ensemble, malgré le fait qu'il s'agisse de la somme de plusieurs créations.
Dans la terminologie juridique étrangère, il est également connu sous le nom « d‘aspect mécanique », bien
que le terme "mécanique" semble un peu anachronique aujourd’hui ; cependant, il sert à montrer que l'œuvre,
pour être mise à la disposition du public, elle doit passer par une fixation matérielle sur un support donne
4
Article 95 de la loi sur le droit d’auteur
3

5

Ce n'est pas un critère nécessaire, il suffit de se rappeler des films muets.

Le débat sur l'inclusion des œuvres multimédias dans la définition des œuvres audiovisuelles reste ouvert. Si
les œuvres audiovisuelles sont conditionnées par l’obligation pour les co-auteurs de terminer l’œuvre (article
101 de la loi sur le droit d’auteur), les créations multimédias ont l’interactivité comme élément distinctif.
Cela signifie que leurs créateurs, comme leurs utilisateurs, peuvent intervenir une fois la création multimédia
terminée. Cependant, il existe de nombreux exemples où les deux sont étroitement liés - par exemple la série
Netflix Black Mirror - et cela pourrait bientôt conduire à une révision de la définition des œuvres multimédias.

6
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Après avoir donné la définition des œuvres audiovisuelles, nous allons étudier
les aspects juridiques concernant leur communication et l’impact des nouvelles
technologies sur ces aspects.
Aspects juridiques de la communication des œuvres audiovisuelles
i. Publication de l’œuvre
Dans ce cadre technologique diversifié de communication publique de l'œuvre,
la question du droit d'auteur sera soulevée (comme toujours). Plus précisément,
la question du consentement de l'auteur de l'œuvre sera posée, en relation avec la
diﬀusion de son œuvre : quel sera l'eﬀet du consentement ?
Il faut garder à l'esprit l’idée que l'auteur, en tant que créateur de l'œuvre, doit
être en mesure de déterminer lui-même le mode de diﬀusion de son œuvre. Ce
principe découle du concept accepté par notre droit selon lequel il existe un lien fort
entre l'auteur et l'œuvre, grâce auquel c'est l'auteur lui-même qui sera la sujet qui
déterminera le sort de l’œuvre : sera-t-elle publiée et par quel moyen?7 La législation
albanaise prévoit cette possibilité dans le cadre du droit non patrimonial (moral)
de l'auteur, appelé droit de divulgation (en albanais, droit de mettre l’œuvre à la
disposition du public).8 Dans ce contexte, à travers ce droit, l'auteur mettra l'œuvre en
contact avec le public (P-Y Gautier, 2019, 211). Ce droit découle de la relation double
que l'auteur entretient avec l'œuvre: à la fois aﬀective et patrimoniale. La décision
de rendre l'œuvre publique apparaît à travers tout acte démontrant la volonté de
l'auteur de rendre l'œuvre publique. Il est entendu que la volonté [de l'auteur] ne doit
pas être équivoque et, par conséquent, en cas de conflit, le tribunal doit tenir compte
de toutes les circonstances de fait (M Bruguière, J-M Vivant, 2009, 296).
Le droit de divulgation, en tant que droit personnel de l'auteur, peut être un motif
de blocage de l'exécution d'une obligation contractuelle.9 Ainsi, dans le cadre d'un
contrat de commande, un peintre serait dans l’obligation de livrer au client, dans le
délai imparti, sa création artistique. Cependant, si l’auteur ne souhaite plus livrer son
œuvre et restitue par conséquent les sommes au client, il ne peut être obligé d’exécuter
l’obligation, c’est-à-dire de livrer l’œuvre. Dans ce cas, le client peut réclamer des
dommages et intérêts pour non-exécution de l'obligation contractuelle (M Bruguière,
J-M Vivant, 2009, 298). La conclusion du contrat de commande par l'auteur d'une
œuvre n'exprime pas de manière principale l'idée qu'il entend la rendre publique,
mais davantage l'idée qu'il doit la créer. En ce sens, nous voyons que le droit moral
se situe d'un point de vue hiérarchique (E. Bertrand, A. Manga, 1999, 334) au-dessus
du droit de propriété sur l'œuvre. Ceci est la vision qui prédomine dans le droit
continental et albanais, et c'est cette vision qui justifie l'existence du droit moral, et
qui peut mettre en échec l’application du droit des contrats (M Bruguière, J-M Vivant,
2009, 362).
En fait, la détermination du type de contrat est essentielle pour déterminer la
volonté de l'auteur de rendre l'œuvre publique. Par exemple, la signature d'un
contrat d'utilisation de l'œuvre, ou un contrat portant sur des œuvres audiovisuelles,
7

Article 21 de la loi sur le droit d’auteur
Avec le droit à la paternité (article 22 de la loi sur le droit d'auteur), le droit à l'honneur, la personnalité et la réputation
(article 23 de la loi sur le droit d'auteur) et le droit de retrait (article 25 de la loi sur le droit d'auteur).
9
Cela découle de la nature même du droit moral, clairement énoncée à l'article 11 bis de la Convention de Berne.
8
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constituera une acceptation volontaire de l'auteur de divulguer son œuvre (P-Y
Gautier, 2019, 232). Ainsi, l'exploitation de l'œuvre signifie non seulement la création
d'une œuvre, mais aussi sa livraison au profit du producteur afin qu'elle soit exploitée
économiquement par ce dernier.10 En raison de la spécificité de ces contrats portant
sur les œuvres audiovisuelles, elles représentent une entorse au principe général
selon lequel l'auteur doit donner son autorisation pour chaque mode d'utilisation de
l'œuvre et pour le moment de sa mise à la disposition du public.11
À première vue, il semblerait que la loi sur le droit d'auteur contienne deux dispositions
contradictoires. Ainsi, d'une part « l'auteur a le droit de décider du moment et du lieu
ainsi que de la manière dont il souhaite faire connaître l'œuvre au public pour la
première fois12 » et d'autre part « les auteurs seront considérés comme ayant cédé aux
producteurs de films, exclusivement et sans restrictions13, leurs droits patrimoniaux sur
l'œuvre audiovisuelle [...].14 » Le transfert illimité et exclusif des droits patrimoniaux
de l'auteur vers le producteur se fait parce que le producteur a l'intention de publier
l'œuvre, un acte qui représente son obligation envers l'auteur mais aussi, et ce qui
est logique, le retour de son investissement économique (H Raizon, 2015, 156). En
ce sens, la loi prévoit le moment de l'achèvement de l'œuvre, l'interdiction faite à
l'auteur de la détruire15 et de la modifier, sans avoir obtenu préalablement l'accord du
producteur et du réalisateur.16 L'esprit du contrat audiovisuel, tel que défini par la loi
albanaise, est que l'œuvre est créée pour être publiée, ce qui s'illustre assez bien avec
l'obligation du producteur de distribuer l'œuvre dans un délai d'un an à compter
de la date de sa réalisation, la violation de cette règle peut constituer un motif pour
l'auteur de résilier le contrat17. S'il était admis que le droit de divulgation resterait
entre les mains de l'auteur, le producteur serait pris entre deux feux : d'une part, il
serait mis en diﬃculté à cause de son l'obligation de respecter le droit de divulgation
appartenant à l'auteur, c'est-à-dire ne pas le publier si l'auteur le demande, et d'autre
part, il pourrait se trouver sous la pression de l'auteur afin qu'il mette tout en œuvre
pour publier l'œuvre le plus tôt possible. Cette contradiction est un argument en plus
à l'appui de l'idée déjà acceptée, selon laquelle le droit de divulgation, bien qu'il soit
un droit moral de l'auteur, sera mis en échec dans le cadre des contrats audiovisuels.
Cependant, une solution a été apportée par la loi sur le droit d'auteur et qui
coupe court au débat relativement à la position du droit moral dans une relation
contractuelle portant sur une œuvre audiovisuelle ; ainsi, la loi dispose qu'une œuvre
protégée par le droit d'auteur sera considérée comme « connue » du public si elle est
mise à la disposition du public avec le consentement du titulaire du droit d'auteur.18
10

Article 99(3) de la loi sur le droit d’auteur. Il est à noter qu'en droit français, en ce qui concerne les contrats audiovisuels,
le droit de rendre l'œuvre publique ne s'appliquera pas aux cas de contrats audiovisuels. (Article L.132-24 du Code français
de la Propriété Intellectuelle). Aussi, dans le droit américain, ce droit sera inscrit dans le cadre du transfert de droits en vertu
du droit américain. (public distribution right – Mary LaFrance, Copyright Law, Thomson West, 2008, page 189).
11
Il faut cependant admettre que l'exclusion est devenue la règle, du fait du développement massif de la diffusion des
œuvres.
12
Article 21(1) de la loi sur le droit d’auteur
13
Dans ce contexte, il ne peut y avoir de « renonciation » complète des droits patrimoniaux sans renoncer également au
droit de déterminer comment l'œuvre sera publiée, y compris les aspects technologiques de sa publication.
14
Article 99(2) de la loi sur le droit d’auteur
15
Article 101(1) de la loi sur le droit d’auteur
16
Article 101(3) Id
17
Article 102(1) Id
18
Article 4(1) de la loi sur le droit d’auteur
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L'expression « titulaires de droits » comprend également le bénéficiaire d'un contrat
d'œuvre audiovisuel, qui, en l'occurrence, sera le producteur.
ii. L’exploitation de l’œuvre
Comme indiqué ci-dessus, le droit de divulgation sera limité ou mis en échec par
la conclusion d'un contrat portant sur une œuvre audiovisuelle. Cela se produit
parce qu'à travers ce contrat, l'auteur se « dépouille » volontairement (H Raizon,
2015, 23), des prérogatives de contrôle de l'œuvre, afin de la rendre exploitable par le
cocontractant de l’auteur. Son exploitation sera assurée par le producteur, par le biais
du contrat audiovisuelle.
En vertu de ce contrat, le producteur acquiert tous les droits patrimoniaux des
auteurs, afin d'utiliser leurs contributions dans la mesure nécessaire à la réalisation de
l'objet du contrat.19 Ainsi, ce contrat donne au producteur le droit d'exploiter l'œuvre
audiovisuelle. Étant donné qu'il y a plusieurs coauteurs20 en face du producteur, il
a été jugé raisonnable de donner au producteur la possibilité d'être le titulaire de
l'intégralité des droits patrimoniaux, afin d'exploiter facilement l'œuvre (C Caron,
2013, 419).
L'exploitation de l'œuvre par le producteur sera complète, exclusive et sans restriction,
car l'auteur, en vertu de ce contrat, lui cédera tous les droits patrimoniaux, y compris
ceux relatifs à la traduction et les transformations de l'œuvre.21
Dans ces conditions, le producteur conclura des accords avec des tiers, par exemple
des distributeurs d'œuvres, des fournisseurs de services de médias audiovisuels, des
OTT, des fournisseurs IPTV, etc. Bien sûr, les obligations pèseront sur le producteur
car c'est lui qui sera le bénéficiaire direct de l'exploitation de l'œuvre (C Caron, 2013,
424).
Le transfert des droits patrimoniaux au profit du producteur, de manière exclusive
et sans restriction, est une exception au principe général de la cession du droit
d'auteur, selon lequel l'objet du contrat doit être bien précisé : en d'autres termes,
l'auteur doit savoir ce qu'il va céder, et de manière bien déterminée (C Caron, 2013,
376). Les contrats qui prévoient un transfert complet et inconditionnel des droits,
selon la loi sur le droit d’auteur, sont également reconnus en droits étrangers, et
certains d'entre eux vont même plus loin, comme dans le cas des États-Unis, avec le
mécanisme du work made for hire. Ainsi, à la signature d'un tel contrat, le producteur
sera automatiquement reconnu comme l'auteur de l'œuvre (M LaFrance, 2008, 61).
Un tel mécanisme n'est pas prévu par la loi sur le droit d'auteur. Bien que l'auteur
cède pleinement ses droits patrimoniaux, la diﬀérence avec le système américain
est importante car, contrairement à ce dernier, dans le système européen, l'auteur
préservera le lien avec l'œuvre. Cela résulte clairement des dispositions de la loi
relatives au droit que préserve les coauteurs de transformer l'œuvre ultérieurement,
19

Article 99(3) de la loi sur le droit d’auteur
Article 97(1) Id: “1. Les personnes ci-dessous seront réputés comme co-auteurs de l’œuvre audiovisuelle : a) le réalisateur
principal, qui sera considéré comme l’auteur de l’œuvre ou comme l’un de ses auteurs ; b) l’auteur du scénario ; c) l’auteur
du dialogue ; ç) le compositeur de l’œuvre musicale (avec ou sans texte), créée spécialement pour l’œuvre audiovisuelle ;
d) l’auteur de l’adaptation ; dh) le directeur de caméra.” Note : dans certains pays, les auteurs d'œuvres musicales ne font
pas partie de la co-auteur (article 132-24 du Code français de la Propriété Intellectuelle). La raison en est que ces types
d'œuvres peuvent connaître une utilisation autonome par rapport à l'œuvre audiovisuelle. Dans ce cas, leur utilisation sera
la prérogative de l'agence collective qui a pour objet l'administration des œuvres musicales.
21
Article 99(2) de la loi sur le droit d’auteur.
20
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d’utiliser leur contribution de manière individuelle et au droit de recevoir une
rémunération équitable dans le cadre de la location de vidéogrammes d'œuvres.22
L'auteur ne peut renoncer à ces droits. Outre ces droits à caractère économique,
l'auteur, même après avoir conclu un accord avec un producteur, ne peut renoncer
à ses droits moraux (ou du moins, pas à tous ces droits moraux).23 En ce sens, la loi
sur le droit d'auteur se distingue de la loi américaine et est conforme aux diﬀérents
droits européens et à la jurisprudence de la CJUE. Cette dernière, dans une décision
très importante de 2012, a décidé que « que le droit de l’Union doit être interprété en
ce sens qu’il laisse la faculté aux États membres d’établir une présomption de cession,
au profit du producteur de l’œuvre cinématographique, des droits d’exploitation de
l’œuvre cinématographique tels que ceux en cause au principal (droit de diﬀusion
par satellite, droit de reproduction et tout autre droit de communication au public
par voie de mise à disposition), pourvu qu’une telle présomption ne revête pas un
caractère irréfragable qui exclurait la possibilité pour le réalisateur principal de ladite
œuvre d’en convenir autrement ».24
Pour ces types d'œuvres, une telle cession exclusive est nécessaire pour une raison
purement économique. Nous sommes ici dans le cadre d'un « contrat social » selon
lequel, il est dans l'intérêt commun que tous (c'est-à-dire les co-auteurs de l'œuvre)
acceptent une limitation de l'exercice d'une partie de leurs droits (P-Y Gautier, 2019,
262), afin d'assurer un plus grand avantage. Ainsi, si la charge principale du point de
vue économique incombe au producteur, il devrait disposer des moyens juridiques
nécessaires pour assurer le retour sur son investissement. En ce sens, le contrat
d'œuvres audiovisuelles doit être considéré comme une exception réglementée par la
loi, c'est à dire de l'application du principe de clarté et de suﬃsance de la nature de
l'exploitation de l'œuvre25, dont l'absence pourra conduire à la demande de résiliation
du contrat.26
Ainsi, l'auteur doit savoir ce dont il cédera par le contrat, non pas parce que cela
est automatiquement requis par la loi (il s'agit d'un transfert global de droits
patrimoniaux), mais parce qu'il doit disposer des informations nécessaires, c'est-àdire fournies par son cocontractant, car ceci est essentiellement lié à la rémunération
du au droit d'auteur.
- L'auteur doit connaitre l'ampleur de la cession. L'obligation d'information au profit
de l'auteur concernant les droits qui vont être cédé ainsi que les modalités techniques
d'utilisation de l'œuvre n'est pas prévue dans les dispositions qui parlent pour les
œuvres audiovisuelles, mais se retrouve dans les dispositions qui parlent des contrats
de droit d'auteur en général. Ainsi, le contrat [de l'auteur] doit prévoir, entre autres,
sa forme, son étendue et son mode d'utilisation.27 Nous pensons que, bien que les
œuvres audiovisuelles aient leurs dispositions spéciales dans la loi, certaines de ces
dispositions des contrats d'auteur en général devraient également s'appliquer à ces
contrats spéciaux. Tous les droits qui seront transférés ainsi que toute technologie qui
22

Article 99(4) de la loi sur le droit d’auteur.
Malgré la contractualisation toujours croissante du droit moral.
24
CJEU, C-277/110, 9 février 2012, Luksan v. Van der Let, paragraphe 87. Le contenu de l'article 99 de la loi sur le droit
d'auteur est conforme à cette conclusion.
25
Article 48(5) de la loi sur le droit d’auteur
26
Article 48(6) Id
27
Article 48(2) Id
23
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sera utilisée (c'est-à-dire toute façon d'utiliser l'œuvre), à partir du moment où elle
est transmise à un nouveau public, doivent être prévus dans le contrat.28. Les formes,
moyens et technologies29 prévus par la cession globale des droits, bien que prévues
par la loi, doivent être mentionnées dans le contrat de manière claire et exhaustive.
L'obligation d'information est en fait un dérivé du principe général du droit d'auteur,
qui peut se résumer par l’expression : « ce qui n'est pas expressément concédé est
automatiquement retenu » (P-Y Gautier, 2019, 588).
Les modes d'exploitation qui seront prévus dans le contrat sont ceux qui seront
connus au moment de la conclusion du contrat. Par exemple aujourd'hui, l'inclusion
dans le contrat de publication de l'œuvre via Internet ou des fournisseurs de médias
utilisant Internet (OTT) ne pourra être mise en discussion. Ce sont des innovations
technologiques qui font déjà partie intégrante de la norme technologique actuelle
(M Bruguière, J-M Vivant, 2009, 542). Bien entendu, le contrat sur les œuvres
audiovisuelles peut avoir une portée très étendue et ceci aurait pour conséquence
l'inclusion des outils et des technologies qui n'existent pas au moment de sa
conclusion. Cela serait contraire aux dispositions de la loi, selon lesquelles le transfert
du droit d'auteur est limité à certains droits, un territoire et une période de temps,
expressément définis dans l'accord ou le contrat.30Cette disposition découle des
contrats de l'auteur en général, mais nous pensons qu'elle devrait également servir
de cadre aux contrats portant sur les œuvres audiovisuelles, car cette disposition sert
à informer l'auteur des droits qu'il transmettra à travers le contrat. Par exemple, dans
le cadre des oﬀres sur sa plateforme, Netflix (pour ne citer que l'une des plateformes)
conclut des accords avec des producteurs de télévision ou de films pour déterminer
les œuvres qui feront partie de cette plateforme.31 Il appartiendra aux producteurs
de conclure des accords avec les auteurs pour renégocier leurs contrats, afin de
prévoir cette nouvelle communication de l'œuvre au public, s'ils ne sont pas encore
prévus dans le contrat. Ceci, comme indiqué ci-dessus, est lié à un autre élément
très important, celui de rémunérer l'- La rémunération de l auteur. Selon la loi sur
droit d’auteur, l'auteur bénéficie du droit à une rémunération pour chaque manière
d'utiliser l'œuvre, calculée au prorata du revenu total qui en découle.32 Cependant,
en ce qui concerne la proportionnalité du calcul des recettes, la loi ajoute que les
parties peuvent en convenir autrement33, ce qui signifie qu'elles peuvent convenir
que la rémunération pourra prendre la forme d'un montant fixe (P-Y Gautier, 2019,
262). Si la rémunération est fixe, elle devra prendre en compte toutes les formes
d'exploitation de l'œuvre. En fait, ce type de rémunération peut aller à l'encontre des
28

A comparer avec l’article 131-3 du Code français de la Propriété Intellectuelle : “La transmission des droits de l'auteur
est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que
le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la
durée. Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes,
à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du
présent article. Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un
document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'œuvre imprimée. Le bénéficiaire de la cession s'engage
par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur,
en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.”
29
Via le satellite, cable, OTT, IPTV...
30
Article 45(3) de la loi sur le droit d’auteur
31
https://www.investopedia.com/articles/investing/062515/how-netflix-pays-movie-and-tv-show-licensing.asp
32
Première phrase de l’article 100(1) de la loi sur le droit d’auteur
33
Seconde phrase, Id
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intérêts de l'auteur, en particulier lorsque l'œuvre est utilisée pendant une longue
période et d'une autre manière qui n'était probablement pas prévue à l'origine dans
le contrat. Le calcul proportionnel à l'avantage de suivre l'œuvre partout où elle sera
mise en circulation. Dans ces circonstances, force est de reconnaître que la position de
l'auteur dans notre droit peut ne pas être aussi confortable. La pratique internationale
concernant une rémunération juste et équitable devra servir d'exemple à l'Albanie,
afin que les organismes compétents soient en mesure d'apprécier réellement le rôle
des créateurs. Une option pourrait être de fixer des pourcentages en fonction des
diﬀérents paramètres, qui peuvent être fixés par les organes compétents ou par les
organismes de gestion collective (ou agences collectives), dans les deux cas après
une discussion publique.34 Ainsi, la détermination des pourcentages peut se faire
soit par des accords entre parties prenantes, soit par décision des pouvoirs publics.
Cependant, il faut noter que cela ne résout pas le problème de la rémunération des
auteurs pour les films programmés sur des plateformes étrangères, comme Netflix.
Ainsi, ce dernier a mis en place une pratique selon laquelle pour de nombreuses
œuvres faisant partie de cette plateforme, la rémunération sera fixe, ce qui pourrait
se traduire par une rémunération imparfaite et injuste pour l'auteur et les interprètes.
Cependant, avec la directive 2019/790, Netflix, ainsi que les nouvelles plateformes, ont
déjà été contraints d'engager des négociations avec les ayants droit,35 afin de prévoir
une rémunération plus proportionnée et qui réponde à la visibilité des œuvres. Cela
signifie que le pouvoir de négociation des titulaires de droits est proportionnel au
succès du de l'œuvre.
iii. L’utilisation des œuvres par les tiers
Pour qu'une œuvre puisse être utilisée par des tiers, l'utilisation doit être faite en
application des contrats conclus avec les ayants droit ou en application d'une
disposition légale permettant l'utilisation de l'œuvre. En principe, les utilisations ne
peuvent être légales si elles ne sont pas autorisées par les ayants droit : ce qui est
logique pour un droit de propriété. Cependant, certains cas exceptionnels permettent
à des tiers d'utiliser l'œuvre même sans l'autorisation du titulaire du droit. Ce sont
les cas prévus par la loi sur le droit d'auteur et sont fondés sur les dispositions de la
directive 2001/29.36
Ces exceptions organisent une sorte d'expropriation légale du titulaire du droit
d'auteur ou du titulaire du droit. Dans ce contexte et sur la base de la Directive 2001/29,
l'utilisation de l'œuvre par les utilisateurs est tolérée et organisée par notre droit,
compte tenu de l'intérêt public37, de l'importance du développement technologique38
ou de la liberté individuelle d'utiliser l'œuvre dans un contexte strictement personnel
ou personnel.39
Toute autre utilisation, pour être licite, nécessite l'accord préalable de l'auteur
ou du détenteur des droits d'auteur. Bien entendu, cela vaut également pour la
34

https://w.sacd.fr/la-r%C3%A9mun%C3%A9ration-des-auteurs-en-t%C3%A9l%C3%A9vision-cin%C3%A9ma-radioweb
35
Voir l’exemple de la série allemande “Dark” – https://www.cinemablend.com/television/2492728/why-netflixs-newagréement-to-pay-royalties-to-some-creators-is-such-a-huge-deal
36
Article 5 de la directive 2001/29.
37
Articles 75, 76, 77, 78 et 80 de la loi sur le droit d’auteur
38
Article 92 Id (Reverse engineering)
39
Article 72 Id
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communication des œuvres au public, qui comprend également la communication
publique des œuvres audiovisuelles. Il s'agit d'un droit à caractère préventif, qui vise
à dissuader les utilisateurs d'œuvres de commettre l'acte de communication d'œuvres
au public, sans autorisation.40
L'utilisation de l'œuvre par des tiers se fera par le biais de contrats qui, en termes
généraux, entrent dans la catégorie des contrats d'utilisation. Par leur intermédiaire,
l'auteur ou le titulaire des droits, dans le cadre d'un contrat portant sur les œuvres
audiovisuelles, autorisera un producteur de spectacles, un fournisseur de services
médiatiques, un distributeur de films dans les cinémas, la mise en ligne d'une œuvre
ou tout autres utilisations qui a pour but la communication de l'œuvre (M Bruguière,
J-M Vivant, 2009, 529). La personne autorisée ne bénéficie que du droit d'utiliser
l'œuvre et non pas de transférer les droits,41 selon les conditions définies dans le
contrat.
Mais toute utilisation de l'œuvre ne découlera pas forcement d'un contrat. Il peut y
avoir des utilisations pour lesquelles l'auteur ou le titulaire du droit d'auteur, d'une
part, n'a pas donné d'autorisation et, d'autre part, l'utilisateur pense avoir agi dans
les limites de la loi. Dans ce cas, il est important de se pencher sur les critères de
communication de l'œuvre au public, pour comprendre quelle utilisation est autorisée
et laquelle ne l'est pas. En eﬀet, mis à part la notion de l'autorisation préalable, tant
la loi sur le droit d'auteur que la directive 2001/29 ne précisent pas les critères de
communication de l'œuvre au public, à la lumière desquels une utilisation est licite
ou non.42 La Cour de justice de l'UE a apporté les éclaircissements nécessaires par sa
jurisprudence.
Selon la Cour, le concept de communication de l'œuvre au public englobe deux
éléments cumulatifs, à savoir « un acte de communication » d’une œuvre et la
communication de cette dernière à un « public ».43 En ce qui concerne le premier
élément, à savoir l'acte de communication, afin d'être en présence d'un tel acte, il
suﬃt, en particulier, qu'une œuvre soit mise à disposition du public de telle sorte
que les personnes qui en font partie puissent avoir l'accès à l'œuvre, sans avoir à
déterminer s'ils utilisent ou non cet accès.44 Si l'œuvre est mise à disposition du
public plusieurs fois, par le biais de diﬀusions et de retransmissions, par des moyens
(internet, télévision) et technologie (satellite, câble) spécifiques, chacun de ces
moyens et techniques doit être, en principe, individuellement autorisé par l’auteur de
l’œuvre en cause (L Guibault, J P Quintais, 2014, 10). S'agissant du deuxième élément,
à savoir que l'œuvre est eﬀectivement communiquée au public, la jurisprudence de
la Cour définit le «public» comme un nombre indéfini de destinataires potentiels,
qui comprend un nombre relativement important de personnes.45 Relativement à ce
dernier, la loi sur le droit d'auteur prévoit certains critères qui peuvent aider à le
définir plus précisément et qui concernent « les personnes étroitement liées au cercle
40

CJEU, 7.8.2018 C-161/17, Land Nordrhein-Westfalen v. Dirk Renckhoff, paragraphe 29
Cela pose la question des licences Creative Commons, par lesquelles les utilisateurs sont autorisés à modifier l'œuvre, ce
qui dépasse clairement la simple utilisation. Mais comme partout, et dans le droit d'auteur, la liberté contractuelle est très
large (un exemple illustratif peut être trouvé dans: http://juritek.al/2020/05/22/historia-e-nje-huazimi/)
42
Article 29 de la loi sur le droit d’auteur fournit une liste exhaustive des actes qui constituent la communication de l'œuvre
au public, mais ne fournit pas les critères pour la définition juridique de cette communication.
43
CJEU, 16.3.2017, C-138/16, paragraphe 22
44
CJEU, 13.2.2014, C-466/12 (Svenson e.a.), paragraphe 19
45
Id., paragraphe 21
41
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familial ou ayant d'autres relations personnelles avec l'auteur ».46
Dans ce contexte, un utilisateur d'une œuvre, commet un acte de communication,
selon les critères de définition mentionnés ci-dessus, sera en violation du droit d'auteur
s'il n'a pas obtenu le consentement des titulaires des droits, car il remplira les deux
conditions cumulatives : d'une part, l'utilisateur eﬀectuera un acte de communication
de l'œuvre, et d'autre part, il s'adressera à un public qui n'est pas le public visé par le
titulaire des droits.47
iv. L’utilisation de l’œuvre par les fournisseurs de services de partage de contenus en
ligne (content provider)
Jusqu'à présent, la question a été abordée dans le cadre des réglementations normatives
classiques du droit d'auteur. Nous avons évoqué les droits de l'auteur et les relations
contractuelles avec les utilisateurs, dans le cadre des échanges à caractère civil de
transfert de propriété.
L'impact de la technologie sur les principes juridiques est indéniable et de nombreuses
preuves en ont été fournies, en particulier ces dernières décennies avec le processus
de numérisation et du développement de l'Internet. Ceci est particulièrement visible
dans le domaine du droit d'auteur48.
Un tel eﬀet a été mis en évidence très tôt. Il suﬃt de se référer au Livre vert rédigé par
la Commission européenne en 1995, pour comprendre l'adaptation du droit d'auteur
aux innovations technologiques. Ainsi, selon ce document, « si l'on se place dans une
perspective historique, c'est toute l'histoire du droit d'auteur et des droits voisins qui
peut se résumer en une série de réactions, d'adaptations, parfois même précipitées,
de l'environnement juridique à des évolutions techniques. »49 Dans cette optique,
le Livre vert a ouvert la voie à l’adoption de la directive 2001/29 et de la directive
sur le commerce électronique50. La première a réussi à faire une adaptation du droit
d'auteur dans la société de l'information tandis que la seconde a juridiquement pose
les jalons des règles régissant les intermédiaires techniques et leur responsabilité.
Naturellement, l'évolution des principes juridiques ne s'est pas arrête avec ces
directives, car l'évolution technologique ne peut se contenter de règles juridiques
figées.
La directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil51 tend à adapter les normes
juridiques au développement technologique de cette dernière décennie. L'une des
46

Article 4(2)(a) de la loi sur le droit d’auteur
Voir CJEU 8.9.2016, C-160/15, GS Media, en rapport avec la notion de nouveau public.
48
L’influence des nouvelles technologies sur le droit d’auteur, Observatoire européen de l’audiovisuel, Strasbourg, France
- https://rm.coe.int/1680783da6
49
«Si l'on se place dans une perspective historique, c'est toute l'histoire du droit d'auteur et des droits voisins qui peut se
résumer en une série de réactions, d'adaptations, parfois même précipitées, de l'environnement juridique à des évolutions
techniques» (Le Livre vert sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, du 19.7.1995 de la
Commission européenne, page 24), en continuant : « Le régime du droit d'auteur et des droits voisins actuel est le produit d'une
réflexion et d'une expérience acquises dans le cadre d'un environnement technologique basé sur la technique analogique. Il
est également issu d'un système dans lequel le cloisonnement des marchés nationaux et le caractère relativement limité de
la circulation de certains types d'œuvres avaient permis d'asseoir solidement la notion de territorialité de la protection par le
droit d'auteur et les droits voisins, ainsi que des règles et des mécanismes d'exploitation qui s'ensuivaient ».
50
Directive 2000/31/CE, 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et
notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »)
51
Directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant
les directives 96/9/CE et 2001/29/CE. Cette directive a été adoptée au milieu de nombreuses controverses auxquelles sont
confrontés les partisans du nouveau modèle économique qui promeut cette directive et les intérêts des utilisateurs. (https://
www.franceculture.fr/numerique/droits-dauteur-ce-qui-change-avec-la-nouvelle-directive-européenne)
47
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nouveautés de la directive 2019/790 est la définition juridique des plus grands acteurs
aujourd'hui de l'environnement numérique qui sont les fournisseurs de services
de réseaux sociaux - selon la directive, les fournisseurs de services de partages de
contenues en ligne (Facebook, Twitter, Youtube). En vertu de la présente directive,
les fournisseurs de services de partages de contenues en ligne sont des fournisseurs
de services de la société de l'information dont le principal objectif est de stocker et de
donner au public l'accès à une quantité substantielle d'œuvres protégées par le droit
d'auteur ou d'autres objets protégés téléchargés par les utilisateurs, [activités] qu'il
organise et promeut dans un but lucratif.52
La définition juridique des prestataires de services susmentionnés crée une nouvelle
catégorie d'acteurs qui ne peuvent être ni classés comme faisant partie des acteurs
ayant la responsabilité éditoriale53 du contenu qu'ils publient sur le réseau (et dont ils
ont une responsabilité juridique directe) ni dans le cadre d'intermédiaires techniques,
profitant d'une exonération de responsabilité sous conditions en ce qui concerne
les contenus circulant sur leurs réseaux.54 Les fournisseurs de services au titre de
la directive 2019/790 seront automatiquement responsables des contenus que les
utilisateurs (ou abonnés) partagent des œuvres protégées. Cela résulte également
du contenu des dispositions de la directive, selon lesquelles : « Les États membres
prévoient qu'un fournisseur de services de partage de contenues en ligne eﬀectue un
acte de communication au public ou un acte de mise à disposition du public aux fins
de la présente directive, lorsqu’ils donnent au public l'accès aux œuvres protégées
par le droit d'auteur ou à d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses
utilisateurs ».55
Cela signifie qu'indépendamment du fait que l'utilisateur (c'est-à-dire l'abonné)
distribue une œuvre protégée sur son profil, la communication publique de
l'œuvre sera considérée comme ayant été eﬀectuée par le fournisseur de services en
question. L'objet qui sera partage par les utilisateurs sur ces plateformes revêt une
importance particulière, car en fonction du type d'objet, il y aura soit exonération de
responsabilité, en application de la directive sur le commerce électronique et de la
loi sur le commerce électronique, soit il y aura application de la directive 2019/790, et
dans ce cas, l'exonération ne jouera pas. Dans ce cas, s'agissant des objets qui sont des
œuvres protégées par le droit d'auteur, le fournisseur sera confronté à deux options
: soit faire cesser toute diﬀusion d'œuvres protégées par les utilisateurs à partir du
moment où elles seront partagées, si l'utilisateur n'a pas le droit ou n'est pas autorisé
à le faire56, en vertu de la directive 2019/790. Les conditions en question consistent à
52

Article 2(6) de la directive 2019/790
Une définition similaire se trouve dans l'article 3, paragraphe 22, de la loi 97/2013 sur les médias audiovisuels en
République d'Albanie
54
Selon les critères définis dans la directive sur le commerce électronique et la loi sur le commerce électronique : […]
55
Article 17(1) de la directive 2019/790
56
En outre, lorsque des œuvres ou autres objets protégés non autorisés spécifiques sont rendus disponibles sur des services
de partage de contenus, y compris et indépendamment du fait que les meilleurs efforts ont été fournis ou non pour éviter
cette situation et indépendamment du fait que les titulaires de droits ont ou non fourni les informations pertinentes et
nécessaires au préalable, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient être responsables des
actes non autorisés de communication au public d'œuvres ou autres objets protégés si, après avoir reçu une notification
suffisamment motivée, ils ne prennent pas promptement les mesures nécessaires pour bloquer l'accès aux œuvres ou autres
objets protégés concernés par la notification ou pour retirer ceux-ci de leurs sites internet (considérant 66 paragraphe 4 de
la directive 2019/790).
53
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obtenir l'autorisation des ayants droit et à les rémunérer.57 La rémunération peut se
faire sur la base de contrats conclus entre les fournisseurs et les titulaires de droits, mais
la directive 2019/790 dicte une autre manière, celle des licences globales, lesquelles
seront gérées par des agences collectives. Ainsi, en vertu de la directive 2019/790,
les agences collectives qui ont délivré une autorisation ou une licence d'utilisation
des œuvres qu'elles gèrent peuvent également couvrir la gestion d'œuvres pour
lesquelles ces agences collectives ne sont pas autorisées à gérer des œuvres par leurs
ayants droit.58 Ces agences seront présumées représenter ces auteurs, à condition que
l'autorisation qui devra être délivré par le titulaire des droits « s'avère onéreuse et
diﬃcile à mettre en œuvre. »59 Dans ce contexte, ces agences collectives concluront
des accords avec des fournisseurs de services de diﬀusion de contenu en ligne pour
négocier la rémunération des auteurs ou des titulaires de droits d'auteur même s'ils
ne sont pas autorisés à le faire. En tous les cas, les titulaires de droits qui n'ont pas
autorisé l'organisme à octroyer la licence peuvent à tout moment, facilement et de
manière eﬀective, exclure leurs œuvres ou autres objets protégés du mécanisme
d'octroi de licences.60 Mais, comme on peut le comprendre, la logique est inversée :
l'expropriation sera la norme, la protection de la propriété viendra ensuite.
La directive 2019/790 oﬀre d'autres garanties, mais il faut dire que ce type
d'expropriation est un indicateur très clair de l'évolution du droit d'auteur et de
l'impact que la société de l'information a sur lui et sur les relations classiques de
propriété.
Conclusion. La pandémie et ses eﬀets sur nos comportements de tous les jours ont
engendré une situation sans précédent en temps de paix : les cinémas ont fermé
et désormais le public n'a d'autre choix que de se tourner vers les moyens d'accès
à l'œuvre depuis son domicile. L'une des conséquences sur l'industrie de l'art
cinématographique est la nécessité de revoir les business model ainsi que les contrats
avec les artistes et les auteurs, dans le cadre de l'adaptation de la communication
de l'œuvre au public, via les plateformes numériques, qui sont en train de devenir
la nouvelle norme de communication qui remplacera les diﬀusions classiques de
l'œuvre, telles que le cinéma. En raison d'énormes pertes financières, les producteurs
et distributeurs seront obligés de revoir la communication de leurs œuvres, en
privilégiant les plateformes OTT ou les services IPTV. Cela peut également avoir
des conséquences sur la manière dont les droits sont négociés et les auteurs sont
rémunérés. La directive 2019/790 a inauguré un nouveau développement à cet égard,
qui est apparemment accéléré par l'eﬀet de la pandémie sur la courte et moyenne
durée.
Bibliographie
Principaux ouvrages cités
- Pierre-Yves Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 2019
- Hélène Raizon, Contractualisation du droit moral de l’auteur, Thèse, Université d’Avignon.
2014
- Charles Debbasch, Hervé Isar, Xavier Agostinelli, Droit de la communication, Dalloz, botimi
57
58
59
60

Article 17(1) paragraphe 2 de la directive 2019/790
Article 12(1) Id
Article 12(2) Id
Article 12(3)(c) Id

74

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 6 No.2
September, 2020

i parë, 2002
- Michel Bruguière, Jean-Michel Vivant, Droit d’auteur, Dalloz, 2009
- Mary LaFrance, Copyright Law, Thomson West, 2008
- Bertrand Ayissi Manga, « L’exécution forcée d’une obligation de faire », Revue Juridique de
l’Ouest, 1999 https://www.persée.fr/docAsPDF/juro_0990-1027_1999_num_12_3_2531.pdf
- Lucie Guibault, Joao Pedro Quintais, Copyright Technology and the exploitation of
audiovisual works in the EU, European Audivisual Observatory, Strasbourg, 2014 - https://
www.ivir.nl/publicaties/download/1488.pdf
- Paul Torremans, Copyright Law, A Handbook of Contemporary Research, University of
Nothingham, Edward Elgar Publishing Limited, 2007
- Irini Stamatoudi, could multimedia works be protected as a form of audiovisual work?in Paul Torremans, Copyright Law, A Handbook of Contemporary Research, University of
Nothingham, Edward Elgar Publishing Limited, 2007
- L’influence des nouvelles technologies sur le droit d’auteur, Observatoire européen de
l’audiovisuel, Strasbourg, France - https://rm.coe.int/1680783da6
Les principaux actes juridiques mentionnés
- Loi 35/2016 du 31.3.2016 « sur les droits d’auteur et les droits voisins »
- Loi 10128 du 11.5.2009 « sur le commerce électronique »
- Loi 97/2013 « sur les médias audiovisuels en République d’Albanie »
- Directive 2001/29/CE, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit
d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Directive 93/83/CÉE du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles
du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiﬀusion par
satellite et à la retransmission par câble
- Directive 2000/31/CE, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la
société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («
directive sur le commerce électronique »)
- Directive 2019/790/CE, du 17 mai 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché
unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
auteur.

75

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 6 No.2
September, 2020
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The case of Kosovo
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Abstract
The understanding of the phenomenon of the growth of Small Businesses (SB) has been a
significant and continuous subject of study for academics and scholars of economy and
management. Interest on this phenomenon largely has been grown in transition countries
with challenging environments of doing business. In these countries, Small Businesses faced
with many obstacles in their activities, including administrative barriers, limited access to
finance, lack of technology, lack of skills in entrepreneurship and so on.
In transition economies, including Kosovo, entrepreneurs are facing numerous formal and
informal diﬃculties.The aim of this study is to identify the main barriers that hinder small
business growth in Kosovo, and a further endeavour to find and suggest solutions to persist
and overcome such barriers.For this purpose, a qualitative empirical study is conducted,
initially 20 interviews direct face to face with owners/managers of SBs in Prishtina and 200
surveys in 7 regions of Kosovo.
Keywords: Entrepreneurship; small business; growth; barriers; institutions; internal barriers;
external barriers; human capital.

Introduction
Nowadays, a permanent question to scholars of economics, government leaders,
managers of institutions for economic issues and others is why small businesses do
not grow, or some of them fail to grow. One of the possible ways of explaining this
question is through the notion of barriers to growth. These obstacles (barriers) are
generally defined as internal factors or conditions that restrict the external growth
potential of firms that want to grow (Storey D. J., 1994a).
The main purpose of this study is to recognize barriers of growth of small business
in Kosovo.1 Challenges to SB development and growth are a central topic that
characterises the process of transition. The process of transforming the centrelized
economic system into free market economy implies a redistribution of resources, and
an environment in which new firms are key factors to economic growth. As a period
of economic and institutional reforms, transition creates countless opportunities for
entrepreneurs, incentives for innovation and eﬃciency (Hayek, 1945).In a transition
1
In this doctoral thesis, the notion “small business” comes from the European Union Commission
Recommendations 2003/361/EC, as published in the Official Journal of the European Union L
124, p.36 of 20 May 2003. Micro enterprises are included in the SME definition. According to such
recommendation, micro firms have up to ten employees; small enterprises are those with less than
50 employees; and firms with employees from 51 up to 250 are classified as medium-sized. This
classification has been adopted by Kosovo’s institutions as well.
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economy, entrepreneurs are faced with numerous formal and informal diﬃculties
(North D., 1990). Specifically, they are faced with many obstacles in their business
activities: administrative barriers, limited access to finance, lack of technologies,
skills of entrepreneurship and so on (Kume, V. et al., 2009).Kosovo is the last country
in the region to go through such a process. Small businesses are considered to be the
main generator of new jobs and a key factor of development.
Even beyond significant contributions on this issue in literature, there is enough room
in comprehending this phenomenon. This study is based on what Davies, C.D. et al.
(1985) are referred to the method of "the course of study", in which results from the first
study will influence how to proceed with the second study.This paper is an extension
of many scholars’ eﬀorts to contribute in the identification of obstacles and barriers
that hinder business growth and in giving recommendations for better solutions. The
paperwill include wide spectrumof factors that hinder business growth in transition
countries. The study makes modest steps in addressing shortcomings, by identifying
critical factors deriving from perceptions of small business owners/managers, and
then applying an empirical study to further investigate the real current situation in
Kosovo. Moreover, the main purpose of the research is to identify those eventual
gaps related to barriers, which have an impact on small business growth in Kosovo,
and to clearly understand the correlation between diﬀerent environmental factors
and small business growth.
For this purpose, a qualitative empirical study is conducted, initially 20 interviews
direct face to face with owners/managers of SBs in Prishtina and 200 surveys in 7
regions of Kosovo.Additionally, this paper will extend with an empirical study to
investigate:
a) Why these barriers impede business growth?
b) Which are the perceptions of owners/managers regarding to the phenomenon?
c) And to investigate why some businesses grow and some not?
Based on the reports of the owners / managers, we are going to deal with a relatively
large number of factors that aﬀect diﬀerent areas in diﬀerent ways. The presence of
these factors eﬀects on formulation of growth objectives and their realization. The
degree of influence of these factors also depends on how the owners / managers
perceive the institutional environment within which their businesses operate.
Recentliterature explains that active growth of the private sector, especially SBs,
has been one of the main driving forces of economic improvement in transition
economies. In eddition, extensive research in the experience of other transition
economies notes that promoting entrepreneurship and SB support remains the only
and best way to encourage economic development in any country.
The main goal
in small business development is the investigation of barriers to growth, and proposal
of strategies and policies how to overcome those (Sanders, M. et al., 2009).
It is clear that many authors hesitate to disclose institutional barriers against business
growth like (corruption and organized crime), obviously those related to politics
and ‘powerful people’. As regards owners/managers, many have argued that some
barriers are erected due to interventions by people in government, however, some
owners hesitate to declare on this issue.A more serious potential problem which may
hold up transition is with barriers to the growth of firms, especially the potentially
dynamic fast growth firms that will provide the largest part of future employment
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growth and be the seeds of the successful large firms of the future economy” (Barlett,
W. and Bukovic, V., 2001, p. 2).
1. Theoretical background
The awareness on small firms and their role in economy has evolved over time. A
perception held by many scientists throughout the early part of the 20th century
captured the attention of researchers in investigating growth of large firms, due to the
general perception that larger firms grow faster than small firms, and consequently
they will be a benefit to the general economy. Conventional wisdom in economic
theory has long held that due to economies of scale and scope, growth of firms is
positively related to their size. Large firms were typically expected to have advantages
over small firms and therefore grow faster. This process was expected to shift the
focus towards growing of industry (Barlett, W., Bukvic, V., 2001). Nowadays, this
perception has changed, and researchers have begun recognizing the role of SBs in
job creation, innovation and general economic development of any country.
Currently, many countries see SBs as the main source of job creation and consequently
contributors to growth trends. It is now widely accepted that SBs are the main
generators of new jobs, that they improve the general economy of any country.
SMEs are the main pillar of the economy of each country. They are a key source of
employment, cultivation of entrepreneurial spirit and innovation and are therefore
crucial to strengthening competitiveness and employment. SMEs are most vulnerable
to changes in the business environment. They should be considered as key drivers
of innovation, employment, as well as social and local cohesion in Europe. SBs are
the backbone of the EU´s economy. All but 0.2% of enterprises which operated in the
EU-28 non-financial business sector in 2016 were SMEs. Majority of these enterprices
are SBs. SMEs employed 93 million people, accounting for 67% of total employment
in the EU-28 non-financial business sector, and generating 57% of value added in the
EU-28 non-financial business sector. Almost all (93%) of the SMEs were micro SMEs
employing less than 10 persons. Within the non-financial business sector, SBs play
a particularly important role in the ‘accommodation and food services’, ‘business
services’ and ‘construction’ sectors, in each of which they accounted for more than
80% of EU-28 employment in 2016. Furthermore, SMEs accounted for 70% of EU-28
employment in the ‘retail and wholesale trade’ sector(EU, 2017).
Small businesses, particularly growing small businesses, are considered by academics
and policy makers as a veryimportant factor of wealth creation, employment
generation, and innovation.The benefits of small business growth are wide-ranging.
The greatest economic values are well known and include the creation of wealth, jobs,
and innovation (Janssen F., 2003); (Carter, S. et al., 2000); (Carter, S. and Jones-Evans,
D., 2006).Previous studies on barriers typically identify and predict what kinds of
barriers aﬀect business growth, rather than attempting to explain the details on
how or why these barriers exist, or their implications in specific cases and generally
(Rachel, 2009).
Small businesses (SBs) are playing a very important role in the modern economy. This
role is even greater in a transition process of economy, like as the economy of Kosovo.
It is essential that the SBs demonstrate a high degree of innovation, flexibility and
adoption to the changes that occur in an economic environment. The development
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of SBs in transition countries contributes to the resurgence of the entrepreneurial
initiative, changing economic structure and contribute to a more sustainable
development in general.
In the market economy, SBs are a dynamic and highly active sector in which many
entrepreneurs invest, supporting employment increase and improve productivity.
Today, the SB sector in Kosovo is the main source of generating new jobs and increasing
incomes. Therefore, the private sector has been aﬃrmed as a motor of growth and
transformation in all market economies including Kosovo. Small businesses promote
economic development, and this can be noticed through their contribution to
employment and the growth of Gross Domestic Product (GDP). Currently, Kosovo
is going through the transition period, where SBs are playing a decisive role in the
recovery and development of its economy. This can be illustrated by the fact that
most of the family businesses experienced a rapid expansion in these transition
years, especially in the trade sector. This was probably, not the result of favorable
conditions and a suitable business environment, but rather the action of Kosovar
entrepreneurs in this sector in which smaller investments can make profits because
of the rapid turnover of capital. In this context, filling gaps and a critical review
of literature about these obstacles and problems, and a detailed investigation, are
considered to be valuable in the case of Kosovo. Each country that has gone through
out the transition phase has had its own specifics of developments, but the presence
of barriers has been diﬀerent. Therefore, with all the common characteristics there
are still diﬀerences. Kosovo has its own specifics as far as barriers are concerned.
According to Doern R. (2009), who deals with barriers in transition countries, there
are a lot of studies related to this topic, but there is still considerable space for critical
review and gaps to fill. Therefore, a critical review of studies extensively investigating
barriers to development of small businesses in diﬀerent contexts is required. This
study, based on the transition context will try to make a clear picture exploring those
barriers which are the real concern for small business development in Kosovo.
Considering that Small Businesses have a very significant role ingeneral economic
development of any country, including Kosovo, this study will explore basic theoretical
concepts of business growth, but also an empirical research of the barriers that hinder
growth. Some of the existing studies fail to explain the determinants of small firm
growth that underline economies in the transition and economies in the downgraded
and risky environment. They fail to suﬃciently take into account the institutional
features and business environment, and their impact on entrepreneurship and firm
growth, which usually involves high transaction costs of doing business (Krasniqi,
2007). Barlett (2001) emphasizes the large entry of businesses in the market in
transition countries, and therefore barriers are more present due to current potential
for adverse action. Many researchers have identified numerous barriers to the growth
of the small firm sector in those countries. Institutional commitment to reforming the
business environment is one of essential areas in the global development agenda. In
this regard, institutions and economic policy makers have not succeeded in building
a healthy environment of doing business.
Since the content of research has a heterogeneous character with many implications
to other disciplines, like economics, finance, human resources, psychology, sociology,
anthropology and so many others, the approach of using a single theory which

79

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 6 No.2
September, 2020

integrates multifactorial elements will determine a specific orientation to explain the
topic accordingly to this course of study. We argue that because of the integrative
nature of research strategy, it is imperative for research to adopt several structures
represented by diﬀerent theories for the progress of the field.Recently, the role of
entrepreneurship has also been highlighted by the “new growth theory” with its
prominence on “knowledge” as a key factor fundamentally stimulating economic
growth (Romer, E. 1990, 1994).Also, if we look at new theories of growth, many
authors have identified and confirmed that key mechanisms, through shared
knowledge, contribute to job creation and overall economic growth (Schmitz, 1989);
(Nooteboom, 1994); (Audretsch D.B. and A.R. Thurik, 2001). The new growth theory
has been used and developed by many authors (see Davidsson, 1989, 1991, 2000, 2002,
2006, 2007; Storey, 1994a, c; Hashi, 2001, Hashi and Krasniqi 2011; Krasniqi, 2007). So,
in this research study, will be used diﬀerent theories, but mostly focusing on the new
growth theory, based on influence of institutional theory and human capital theory.
2. The impact of environmental factors to Small Business growth in Kosovo
Understanding the importance of SBs in general, researchers have understood very
well the importance of exploring factors that aﬀect their growth on both sides, factors
coming from inside of the firm and external factors. Some regions and countries lag
behind in this direction in the absence of overall progress. One of these countries is
Kosovo as the last country in the Western Balkans which faced the transition process
from a central controlled to a free market economy.
The importance of this study bears high relevance for Kosovo society and beyond,
policy makers, institutions, academics and other groups of interests.As every country
in the region, Kosovo is also a SBs based economy. According to the KOSME 2016,
SMEs represent around 99.9% of all active businesses in Kosovo, among of them 99.2%
are SBs. Despite the many diﬃculties, SMEs in Kosovo represent the main source of
job creation and play a crucial role in the economic development of the country. Based
on the findings of the Riinvest Institute (2017) condaucted the research on the Kosovo
Business Climate Assessment, has found that the private sector's situation in general
is not as satisfactory. One-third of businesses have had sales declining in 2016, while
around 30% did not change compared to the previous year. It has also been estimated
that the presence of barriers that hinder the growth and development of this sector is
still high. The survey results showed a high degree of informality. Only about 68% of
businesses stated that declare their revenues, while 32% of them hide them.
Despite progress in some aspects, stable economic growth over the years, the private
sector in Kosovo faces many challenges, where the high level of informality and a
large part of the barriers to doing business remain unaddressed. The presence of these
barriers makes the performance of the SBs sector in Kosovo not in the right level. Over
than half of small businesses are involved in the trade sector, while manufacturing
and information technology sectors are underdeveloped. The vast majority of SBs
are micro and small enterprises.Like in most transition economies, SBs in Kosovo
are insuﬃciently developed; they continue to face an unfriendly environment.
Currently, Kosovo is coping with the challenges of integration processes and
economic development, along with a process of building institutional capacities and
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a more conducive business environment. In this regard, entrepreneurship in risky
contexts is an under-researched topic (Naude, 2007). Kosovo is still undergoing an
ultimate stage of a consolidation and transition process. The journey began with the
establishment of constantly operating small businesses. Today, they are the largest
contributors to economic growth. Therefore, in relation to firm growth, theory can
be more inclusive, and research should be directed toward small business growth in
terms of transition and under limited conditions. The inadequate and often hostile
institutional environment in countries in transition was frequently mentioned as
playing a major role in constraining small business development (Smallbone, D. and
Welter, F., 2001).
Kosovo has had a very diﬃcult past history. Since the 1990s, after the devastation of
the former Yugoslavia, has been experienced the war in 1998/99 with more casualties
and total destruction of the economy, leaving huge consequences for the country's
future. After the war, the assistance of the international community and later on 2008
when Kosovo declared independence from Serbia Kosovo has made great progress
in all areas although there are many challenges for the future. The population of
Kosovo is 1.8 million. Around 30.5% of Kosovo’s labor force is unemployed (KSA,
2017). This has resulted in extensive prezence of social and political tensions, poverty,
migration, and organized crime, the presence of which threatens the perspective of
Kosovo. The incapacity of the SBs sector to create new jobs, largely as a result of the
hostile economic environment, has significantly handicapped the perspective of the
economic development in Kosovo. The growth and development of small businesses
is one of the essential components for the overall socio-economic development of
Kosovo. In addition, SBs promote economic development andeﬀect on the reduction
of poverty. Moreover, they also contribute to creating employment opportunities
and improving living standard. However, the SB's contribution would be deficient
without a friendly business environment. Moreover, it is widely acknowledged that
the business environment has a very important role in the international economic
integration of the country. Consequently, improving the business climate, including
legal, financial, regulatory and institutional aspects, through strengthening rule of
law and favorable policies for the private sector, is a very important step towards
sustainable economic growth.
The main purpose of this research is the examination of the barriers to the growth
of SBs and their impact on sustainable development and finding the appropriate
strategies to overcome them.Additionally, another objective of the research is to
see how new entrepreneurs can contribute to economic growth by creating a new
mindset of entrepreneurship development, based on contemporary models of
doing business. Furthermore, it should help to analyse the current situation of small
businesses through empirical evidence from all regions of Kosovo. According to
Welter F. (2011) it is the state that provides individuals with entrepreneurial chances
by setting borders for their actions, and it is essential for understanding when, how,
and why business actions happen and who is involved. This implies general factors
that surround the small businesses, means the environment of doing business.
Another objective of this research is to produce relevant results of survey obtaining
the data for current situation, problems, diﬃculties, and to measure the trends of
development of small enterprises, to determine criteria and recommendations to
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support their development. Analysis of obstacles and diﬃculties for small business
development should include the main barriers in several dimensions:
1. Institutional Support (administrative procedures, absence of rule of law, lack of
finance, economic and fiscal policies).
2. Rule of law (ineﬃciency of justice system, corruption, politics interruption,
informal economy, organized crime).
3. Market (trade policies, lack of access to local and foreign markets, cost of raw
materials, unfair competition, costums fees).
4. Infrastructure (lack of electricity, internet, physical infrastructure, transportation).
5. In relation of human recourses (lack of adequate professional skills).
3. Hypotheses
In order to conduct this research are raised the hypotheses, in order to examine how
business environment barriers that aﬀect the growth of SBs. In this framework the
following hypotheses are tested:
H1. Barriers influence negatively to growth of sales. It is assumed that there is a
negative correlation between barriers and the level of sales. As the sales level increases,
the impact of the barriers is smaller and vice versa.
H.2 Barriers influence negatively to the growth of employment. Also, it is assumed
that there is a negative correlation between barriers and growth of employment.
Data analyses
Many theoreticians have given their contributions to the growth models of SBs, but
Storey’s is clearer and includes two dimensions of the scientific explanation. Storey
(1994b) defines the determinants of business growth in two groups, as internal and
external factors:

Figure 1: Small business growth barriers based on Storey (1994b) refined by the author
According to Hans Landstrom (1998), David Storey is perhaps the most
prominent exponent of small business research in Great Britain. As of many
theoreticians, the determinants of entrepreneurship development are defined as
internal and external. Storey (1994b), organized the evidence in three categories: the
entrepreneur, the firm, and strategy. Support for influence was found in all three
categories. As of factors related to the entrepreneur - according to Storey (1994b),
among the variables related to the individual features of an entrepreneur, enormous
of studies found that motivation, education, management experience, number of founders,
and functional skills influence the growth.The firm’s structural characteristics likefirm
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age,size, and its legal form are exclusively related to firm growth. Internal and external
determinants based on Storey’s theory will be used during this research to examine
barriers inside and outside of businesses. External factors are often discussed in the
literature from the perspective of their negative influence. Examples include diﬀerent
institutional frameworks, noting the undisputable evidence of weak institutions'
activities and the negative eﬀects on business growth, especially in the countries in
transition. As we can see in the following of this study we have adopted this model
to support the empirical research. There is applied an integrated model including a
large number of variables to suit the Kosovo’s case.
1. In the group of external barriers, often called institutional barriers arise from the
inability of the institutions to provide an adequate business environment. They
are four groups of barriers:
a) Barriers due to the lack of institutional support
b) Barriers related to lack of rule of low
c) Barriers related to the market
d) Barriers related to infrastructure
2. In the group of internal barriers there are selected the barriers related lack of human
resources capacities.
4. Methodology
In the case of this study, primary data collection in the field, directly from businesses
was conducted through a process of distribution of more than 200 questionnaires.
The distribution process was conducted in a period February - June 2017. The process
was repeated several times using e-mail, but again failed to reach the determined
sample size. The procedure continued systematically using diﬀerent other methods,
by phone and physical visits to businesses. The process enabled to collect a required
rate of 230 surveys. It is managed to ensure 200 valid surveys for analyses. The
sample was drawn randomly from the business register, extracted by the Ministry of
Trade and Industry/Agency for Business Registration and refined by BSCK, thereby
including all regions of Kosovo. The sample structure contains two categories: size
and sectors where businesses operate.This randomly stratified sample enabled to
draw significant data about the whole population of SBs in Kosovo. The subject
of the population of this research will be the managers or owners of SBs. The list
of businesses is selected from diﬀerent regions of Kosovo including three sectors:
Production, Trade, and Services. Since the focus of the study is the perception of
barriers to growth by owners/managers of small businesses on a more mature stage
of development, it is considered important to interview owners/managers who work
for consolidated businesses (not start-ups), owners/managers who have grown their
businesses or intend to grow.
Firms are selected on the basis of some specifications, as:
1. At least 5 years old businesses;
2. Businesses with more than 5 employees, but not more than 50;this sample avoided
the category of medium-sized enterprises, since the topic of research is small
businesses
3. The businesses independently owned.
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Additionally, related to specifications of individuals: Respondents primarily are
supposed to be owner or manager of the firm, and it was been made clear to the
participants that it is very important to discuss directly with owners/managers of
businesses who have experience in growing the business or planning to do so in the
future. The Likert five point scale, ranging from ‘strongly disagree’ to ‘strongly agree’
was implemented in the questionnaire, in order to examine the level of perception
of managers/owners.The data will present two indicators of firm growth such as
employment and sales for last five years (2012-2016).
5. Regression analysis
Through MLR analysis, will be explained how dependent variables Y1, Y2 are
correlated with independent variables. How much variance in the dependent variable
does each independent variable explain? In the general case, to illustrate the number
of independent variables is used p.
The equation illustrates how the dependent variable (growth) y is related to the
independent variables x1, x2. . .xp and an error term that is called the multiple regression
model(David R. A. et al., 2011); (Studenmund, 2014). It begins with the assumption
that the multiple regression model takes the following form:
Y = α+ β1x1 + β2x2 +…..+ βnxn+ ε
Y is the outcome variable, b1 is the coeﬃcient of the first predictor (X1), b2 is the
coeﬃcient of the second predictor (X2), bn is the coeﬃcient of the nth predictor (Xn),
and εi is the diﬀerence between the predicted and the observed value of Y for the ith
participant. Therefore, when referring to the regression model in multiple regression,
it means a model in the form of equation (Field, 2009). Due to large number of
variables they are compounded in 5 factors that represent 5 groups of barriers. The
same practice has also been applied by other authors such as Gill, A. and Mand, H.S.,
2013. In this context, it is constructed an econometric model of multiple regression
in order to assess the impact of each group. This model in the form of the equation
would look like this:
GOSB = α + β1LOIS + β2LORL + β3MB + β4BOI + β5IOHR + ε.
Where shortcuts means:
GOSB = Growth of small businesses (Growth of Sales GOS and Growth of employment)
LOIS=Lack of intuitional support
LORL=Lack of rule of law
MB=Market related barriers
BOI=barriers of infrastructure
IOHR=Incapacity of human resources
In the following analyses of association between dependent variables is decided to
select growth of sale (GOS) and growth of employment (GOE) and independent
variables. In our case, it can be seen how the independent variables X1(LOIS),
X2(LORL), X3(MB), X4(LOI) and X5(IOHR) have aﬀect to the dependent variables
Y1 (GOS) and Y2 (GOE). In this instance, is written as ‘n’, number of the independent
variable. In the following process of analyses we will proceed with hypothesis testing
accordingly.
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Hypothesis Testing

H1: Barriers influence negatively to growth of sales
Preliminarily, it is expected that independent variables (barriers) will have a negative
relationship to the dependent variables (growth of sales) as is emphasized in the
theoretical background. The output described in the following is produced using
the MultipleLinear Regression: Statistics provided from SPSS.The mean data shows
the impact of factors which is diﬀerent and ranked between 0.4231 (BOI) and 0.6267
(LORL). The data shows that barriers related to Rule of Law (LORL) ranked higher
in eﬀect than other groups of factors (0.6267) as of perceptions of owners/managers
in measuring scale from strongly disagree to strongly agree. Standard deviation from
the mean is small for each group of variables.
R2 indicates the percentage of dependent variable that is explained by independent
variables. In this case, 68% of the change in dependent variable (growth of sales)
is explained by the independent variables (IOHR, LORL, LOIS, MB and BOI). The
Adjusted R2 is 0.640. IOHR, LORL, LOIS, MB and BOI explain 60.4% of the variance
in the degree of growth of sales (GOS) of businesses. The Durbin-Watson test which
shows whether there is autocorrelation in this model. Usually, Durbin Watson test
values between 1.5 and 2.5 show that there is no autocorrelation. As it can be seen,
there’s no autocorrelation in the model, because the Durbin-Watson value is 1.737.
The value of F in ANOVA table 3,740 indicates that this model is important at each
level as a whole (Sig = 0.003). Using α =.01, the p-value = 0.003 in the last column of the
analysis of variance table indicates the p value is less than α =.01 and conclude that a
significant relationship exists between Y growth of sales (GOS) and five independent
variables (LOIS, MB, BOI, LORL, IOHR), since the p<.001 (significant).
Coeﬃcient tableshow the values of parameters of the predicted model results and the
t values in relation to those. It results that the statistical values of Constant, LOIS,
LORL and IOHR are significant (at the 5% level of significance). As it is mentioned
above, while the F value is used to test the importance of the model as a whole,
the t statistic is used to test the importance of the variables separately. The t-testis
associated with a b value is significant, less than 0.05, then that predictor is making
an important contribution to the model. The smaller value of p (sig.) and larger value
of t the greater is the contribution to the model of that predictor (Field, 2009). Further
on, it can be seen that the data in the table prove that all independent variables have
very important aﬀect in assuming of dependent variable (GOS). In this case the data
of p value are diﬀerent with t values and all variables are significant (p<0.05). This
matches the theoretical conclusions elaborated previously that institutional barriers,
rule of law, barriers related to the market, infrastructure barriers, and barriers related
to human resources capacities impact negatively to growth of sales of SBs.
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Table 1: Coeﬃcients – Assumptions of the impact of barriers to the growth of sales
Coefficientsa

Unst. Coeff.

St.
Coeff

Model

t
B

Std. Error Beta

1.790

.591

LOIS

-1.609

.700

MB

-.445

.451

BOI

-.182

.519

(Constant)

95.0% Confidence
Interval for B

Correlations

Collinearity
Statistics

Lower
Bound

Upper
Bound

Zeroorder

Partial

Part

ToleVIF
ra-nce

Sig.

3.029

.003

.624

2.955

-.166

-2.300

.023

-2.988

-.229

-.133

-.163

-.158

.906 1.104

-.089

-.986

.015

-1.334

.445

.003

-.071

-.068

.582 1.719

-.034

-.351

.026

-1.205

.841

.098

-.025

-.024

.508 1.970

1

LORL

-1.555

.652

-.169

-2.385

.018

-2.841

-.269

-.182

-.169

-.164

.936 1.068

IOHR

1.524

.606

.243

2.518

.013

.330

2.719

.159

.178

.173

.504 1.983

a. Dependent Variable: GOS

The negative values of the predictors means that there is a negativerelationship
between growth of sales and barriers. In a certain period, if the negative values will
be increased the growth will be decreased, and if the negative values are decreased
the eﬀect of those predictors to the growth will be decreased.
Based on the perception of owners/managers factors related to the lack of institutional
support (LOIS) is assumed to be a significant predictor (p = 0.023). From the
coeﬃcients table, results that the constant value is 1,790, means that, in the case of no
barriers, the business will have growth sales from 1,790 units. The parameter of lack
of institutional support (LOIS) is -1,609, which accordingly means that, an increase
in LOIS predictors will contribute to the decrease of sales for 1,609 units, if other
predictors hold constant.
As of lack of rule of law barriers are assessed to be a significant predictor (p = 0.018).
The B value of lack of rule of law (LORL) factors is -1,555, specified that when barriers
related to these factors (LORL) will increase, they will impact on the decrease of the
growth of sales for 1.555 units, if other predictors hold as constant.
As it is previously explained by the theory in this research, barriers related to market
are important factors that impact to the growth of the firm, this was supported from
the results of the research as well. In term of market barriers resulted that this group
of barriers is important in relation to SBs growth. Moreover, market barriers asses to
be significant (p = 0.015). While, the B value of market factors (MB) is -0. 445, tell us
that increase on MB factors will impact on decrease of sales for 0.445 units, always
keeping other predictors constant.
Regarding the data of barriers related to infrastructure (BOI), they are significant
predictors (p = 0.026), assumed that B value related of infrastructure barriers show
that an increase of B value of BOI will contribute to decrease the sales for 0.182 units.
Barriers related to incapacity of human resources are very important with high eﬀect
on SBs growth. The results show that these barriers are estimated to be significant
(p = 0.013), estimated B value of 1.524 shows that an increase of this value, IOHR
barriers will contribute to the decrease of the sales for 1,524 units.
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In this mainstream, we can write the regression model as following:
GOS = 1.790 (Const.) – 1.609 (LOIS) – 1.555 (LORL) – 0.445MB -0.182 BOI+ 1.524
(IOHR)
In this relation it can be said that all B values of predictors (variables) are negative,
except incapacity of human resources (IOHR) and that all groups of variables impact
negatively the growth of sales (GOS). From the Standard Coeﬃcients section, Beta
shows the importance of independent variables in order. In this case is not necessary
to look at Beta’s significance, Beta’s highest value variable is the most important
independent variable (Kalayci, 2014, p. 311). In the coeﬃcients table Beta column
values shows the order of importance of each variable in model. The variable with the
highest negative value in the model is lack of rule of law (LORL) with Beta value -0.169
following by lack of institutional support (LOIS), Beta value of -0.166. Market barriers
with Beta value -0.089 and barriers of infrastructure, Beta value -0.034 appeared to
be with lower importance compared with LORL and IOHR. While the Beta value
of the barriers related to incapacity of human resources (IOHR) is positive and is
considered as a predictor with lower eﬀect to the model.
Other important statistics from the table, labeled by the collinearity statistics section
are the tolerance and VIF values that indicate whether the problem of multiple
correlations exists. Low tolerance values and high VIF values show that there are
multiple connections between independent variables (Kalayci, 2014, p. 310-311). Here
it can be concluded that H1, hypothesis, that barriers impact negatively to the growth
of sales of SBs is accepted.
H2. Barriers influence negatively to growth of employment
The model summary table summarizes the results of regression analysis. The Adjusted
R Square value is 0,530. According to this, 53% of the change in the dependent variable is
explained by the independent variables, as they are ‘Incapacity of Human Resources’,
‘Lack of Rule of Law’, ‘Lack of Institutional Support’, ‘Market relatedbarriers’ and
‘Barriers of infrastructure’. Respectively, the IOHR, LORL, LOIS, MB and BOI explain
53% of the variance of growth of employment of business in Kosovo. Durbin-Watson
value is 1,787 and this value is between 1.5 and 2.5. This, again, shows that there’s no
autocorrelation between variables.ANOVA results show that the model is significant
as whole. The F value is 2,515 and this is significant at the level 0,031. As it can be seen
above, p value = (0.031) < 005, which means that variables are statistically supported
by results testing. Therefore, variables obtained (considered barriers) as groups all
together are important to growth of employment (GOE). Respectively, the SPSS
outputs for the multiple regression model with independent variables (IOHR, LORL,
LOIS, MB and BOI), the analysis of variance indicates the p-value = 0.031 is less than
0.05 and conclude that a significant relationship exists between Y (GOE) and five
independent variables x1, x2…x5 (IOHR, LORL, LOIS, MB and BOI).
The table of coeﬃcients is decisive and contains the most important data to be
interpreted. In the section of ‘Unstandardized Coeﬃcients’ we see the B values
that predict the relationship between growth and barriers considered by owners/
managers of businesses, and their influence to the growth. So, if are compared the B
data coeﬃcients in coeﬃcients table, there are three predictors (variables), that have
a negative relationship (LOIS, MB and LORL), because the values are negative and
BOI and IOHR with positive values. At this point, results the significant level for each

87

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

Vol. 6 No.2
September, 2020

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

variable. Accordingly, only the IOHR variable is significant at the level 0,006 (p =
0.06). This does not mean that other variables are not important to the model or other
variables do not have an impact on the dependent variable (GOE).
However, while there are no barriers, whether external or internal, when all variables
are interpreted the growth rate of employment is 0.417 unit. The parameters of
variables are, LOIS (-0.284), MB (-0.340), BOI (0,080), LORL (-0,115) and IOHR (1,029).
The decrease value of lack of institutional support (LOIS) for one unit will increase
the employment rate for 0,284 units. The decrease of market barriers (MB) for one
unit will increase the employment rate for 0,340 units.
Table 2: Coeﬃcients – Assumptions of the impact of barriers to the growth of employment
Coefficientsa

Model

Unstand.
Coeffic.
B

(Constant)

1

.417

Std.
Error

Stand.
Coeffic.

t

Sig.

Beta

.358

95.0% Confidence
Interval for B
Lower
Bound

1.162

.246

-.290

Upper
Bound

Correlations
Zeroorder

Partial

Collinearity Statistics
Part

Tolerance

VIF

1.124

LOIS

-.284

.424

-.049

-.668

.505

-1.121

.553

-.028

-.048

-.047

.906

1.104

MB

-.340

.274

-.113 -1.242

.216

-.879

.200

.053

-.089

-.086

.582

1.719

.080

.315

.025

.255

.799

-.540

.701

.143

.018

.018

.508

1.970

-.115
1.029

.396
.367

-.021
.274

-.290
2.801

.772
.006

-.895
.305

.666
1.753

-.041
.223

-.021
.197

-.020
.195

.936
.504

1.068
1.983

BOI
LORL
IOHR

a. Dependent Variable: GOE

The decrease of B value of barriers of infrastructure (BOI) for one unit will increase
employment rate for 0,080. The decrease of lack of rule of law (LORL) value for one
unit will increase employment rate for 0,115. And, finally the increase of IOHR for one
unit will decrease the employment rate for 1,029 unit. Incapacity of human resources
resulted to be a significant predictor (p = 0.006). Values in Beta column show the order
of importance of each variable in the model. The variable with the highest value in the
model is IOHR (0.274).
Additionally, looking at the variance inflation factor (VIF) coeﬃcients are less than 2
and tolerance coeﬃcients are greater than 0.50. In conclusion, the regression model
is as following:
GOE = 0.417 + -0.284 (LOIS) – 0.340 (MB) + 0.080 (BOI) – 0.0115 (LORL) + 1.029
(IOHR)
In conclusion, looking at the above analysis results that barriers related to institutional
support (LOIS), barriers related to the market (MB) and barriers related to Lack of rule
of law (LORL) are perceived as factors that negatively aﬀect growth of employment
(GE). Therefore, if are viewed the negative values of B for three predictors (LOIS,
MB, and LORL) and very low positive values of BOI, and IOHR, results that the
H2 hypothesis that “barriers influence negatively to the growth of employment” is
accepted.
7. Conclusions and recommendations
On testing the hypothesis barriers impact negatively to the growth of sales the data from
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regression coeﬃcients of variables included in the model. Moreover, are seen the
values in coeﬃcients table (no. 1) displayed assessing the assumption of the impact
to the growth of sales. The analyses confirmed that all groups of barriers influence
negatively to the growth of sales. Considering the values of overall relevant indexes
were obtained enough data outcomes to test this hypothesis.
Testing the hypothesis “barriers influence negatively to the growth of employment”
comparing the data of b coeﬃcients in coeﬃcients table (no. 43), are viewed three
predictors (variables), have a negative relationship (LOIS, MB and LORL) because the
values are negative and (BOI and IOHR) with very low positive values. At this point,
can be seen the significant level for each variable. Accordingly, the IOHR is the only
significant variable at the level 0,006. This doesn’t mean that other variables are not
important to the model or other variables don’t have impact on dependent variable
(GOE). However, looking general data outcomes including all variables in the model
it is managed to obtain enough data to test this hypothesis. On testing the first two
hypotheses from the results obtained are fully recognized that all variables included
in analysis i.e. barriers have negative impact to growth of SBs in Kosovo, some les
and some more.
Regarding the barriers in terms of rule of law, one may conclude that they are quite
evident. As we have seen from previous studies (Krasniqi, 2007; Krasniqi et al., 2008;
Hoxha, 2009; Riinvest I., 2013, 2017; World Bank, 2015, 2016, 2017; EU Commision,
2014) factors related to rule of law have been predominant and generally on the top
list of barriers. In this study, we have expanded on this opinion, and as we have seen
from research data, perceptions of owners/managers, lack of rule of law is seriously
damaging the environment of doing business. Omnipresence of informality and other
negative phenomena has damaged the business climate in Kosovo. Our conclusions,
both from theoretical findings and from empirical research results, indicate that there
is a high degree of informality. Businesses surveyed stated that among these barriers
that mostly damaged their businesses was informal economy, tax evasion, corruption
in government institutions, policy interventions, and organized crime. Hence, in
line with expectations of research, the results from this study confirm the negative
correlation between barriers in rule of law and the level of sales and employment.
Therefore, barriers related to the rule of law are recorded as barriers that mostly hinder
SB growth in Kosovo. Among legal barriers, the ineﬃcient judicial system seems to
be the largest challenge for businesses. Law enforcement and fair competition will
remain key challenges in establishing entrepreneurship development and a friendly
business environment in Kosovo.
Lack of rule of law also influence negatively to market related activities, including
informality, unfair competition, or other related issues to the market in general. From
the findings, we learned that a part of the businesses have had their sales decline, and
those that have grown only report minor development in the last five year period. Lack
of raw material, customs fees, limited capacities of local markets, are seen as the most
serious barriers that hinder SB growth. This attests to the low level of participation
of local industry in international markets, and consequently high dependence on the
local market. Corruption is a barrier that damages small businesses, as it negatively
aﬀects operating costs and also distorts healthy market competition. Businesses face
corruption in their contacts with public oﬃcials on various issues, such as customs
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clearance, construction permits, taxes and labour inspectorate. Businesses may be
obliged to share a part of their earnings to continue their work. These bribes can be
considered as "informal taxes" adding up on businesses, and consequently a larger
burden that hinders their development. A business environment characterized by
high informality prevents new legalised and innovative firms from growing up and
creating new jobs in the market. Moreover, it sends disturbing signals to foreign
investors, discouraging them from investing in Kosovo.
Several international firms have already begun their operations in Kosovo. They need
friendly environment of doing business; institutions should strive more to understand
the importance and the impact of foreign capital in overall country development.
According to Janssen F., (2002b), dynamism and complexity of the environment are
related to the degree of the disorders and uncertainty in the market. In the case of
Kosovo, managers and owners often feel insecure about tackling barriers to business
competition, in particular by products coming from abroad. Imported products from
abroadcompete with domestic products.
Unfavorable environment cased quite burden for businesses, some of active
businesses in Kosovo in recent years experienced a decline in sales, or those which
declare growth have a rather moderate average of growth, around 3.5% in sales and
employment growth. Moreover, according to data from the survey conducted, barriers
related to the market are found to be enough present, amongst other obstacles, such
as ‘access to foreign markets’, customs fees, limited capacites of local markets. This
proves the low level of participation of the local industry in international markets,
and consequently a great dependence on the local market
Lack of electricity remains a key obstacle among infrastructure barriers. At the
same time, power shortages, insuﬃcient space of work and an unstable location of
businesses diminish chances for small business development and growth. Firms
located in suburbs of cities and firms in rural areas are less likely to grow because
their counterparts in urban areas operate with better business infrastructure and
have better access to financing and higher power supply.
Concerning the barriers related to human resources capacities, they appears to only
have a moderate impact, compared to other influential barriers as reported by surveyed
businesses. In general, the private sector in Kosovo, including its small businesses, is
assessed to have large and diﬃcult constraints in benefitting from good management
and eﬃciency, and improvement in this field is considered a key development factor
for Kosovo (Riinvest, 2014). Staﬀ with proper education renders possible the use of
strategies in gaining competitive advantage, and application of organizational culture
and values; performance of regulatory and legal frameworks, all preconditionsfor
growth. This group of barriers is, one way or another, connected to institutions, but
there are barriers which are found inside businesses, and businesses need to further
improve in terms of their own behavior in overall competitive environment. Some of
the obstacles related to organizational weaknesses, rather than qualified managers
and staﬀ. Human resources are not prepared to survive in today’s challenges of doing
business in Kosovo. Lack of vision, creativity and innovation among young people
impede businesses in their way of adaptation to new situations. Regarding HR related
barriers, a vast majority of participants, regardless of region, expressed their concerns
about the level of education and skills of workers. The result obtained shows how
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much labour market meets the needs of SBs for workers. One such finding is in line
with other studies conducted on the labour market, thereby indicating that the labour
market does not meet the needs of small business.
It is widely recognised that barriers of doing business are evident in Kosovo
and they require extension of eﬀorts to investigate the problems in this field. It is
undisputed fact that barriers of doing and growing business are seriously challenging
the future of the country's economic development. Therefore, in such situation are
necessary proper actions by diﬀerent institutional bodies and academic structures.
Thus, it is needed for actions of those scientifically motivated people to research
in this topic and disseminate quality studies for the benefit of governments, policy
makers, and small businesses on the other side. In particular, this is in the interest of
SBs and wider society. This will motivate owners/managers to grow their businesses
as well.
It is broadly accepted that Kosovo has made considerable progress, yet it is only in
mid-development stage towards ensuring a conducive system of doing business and
healthy business climate. Still, indispensable are overall institutional reforms, strategic
orientation to support the private sector, stimulating small businesses to go forward
gradually. A lot must be done to do away with inherited bad habits and negative
phenomena, which continue to damage the environment for business development.
Despite significant progress achieved, Kosovo has yet much to do in reaching
European standards of doing business. A more urgent measure is improvement of
the rule of law, to pave the way for a process of creating a clear system for supporting
small businesses. Countering negative phenomena, like corruption and informal
economy, is a particular challenge for Kosovo’s government.
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Independent variables (X1-X5)

Coding

Current tax policy
Access to finance;
Lack of Institutional support
1

X1
LOIS

Administrative procedures
Economic policy
Nonefficiency of justice system
Corruption in Courts
Politics interruption
Lack of rule of law

The informal economy

LORL

X2

MB

X3

BOI

X4

IOHR

X5

2
Tax evasion obstructs
Organized crime
Corruption in government institutions
Customs fees on imports of raw materials
Lack of raw materials in country
Unfair competition in the market
Market barriers
3

Access to foreign markets
The limited capacity of the local market
High transport costs are a barrier to your business
Lack of electricity
Lack of internet

4

Barriers related to infrastructure

Lack of water
Lack of roads
Insufficient space of work
The location of your business is an obstacle
Lack of motivation
Lack of experience in management
Insufficient level of professional skills

Incapacity of human resources

Lack of management staff

5
A lack of technical staff
Lack of staff for accounting and finance
Lack of IT staff
Growth of SBs

Dependent variables (Y1,Y2)

GOSB

Y

1

Growth of sales

Average Growth per year – Last Five Years (20122016) in percentage (%).

GOS

Y1

2

Growth of employment

Average Growth per year – Last Five Years (20122016) in percentage (%).

GOE

Y2
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Kointegrimi mes Prodhimit të Brendshëm Bruto dhe shkallës së papunësisë
si dhe vlefshmëria e Ligjit të Okun-it në ekonominë shqiptare: Analizë
empirike me të dhëna për periudhën kohore 1991-2019
Teuta Xhindi
Përgjegjëse e Departamentit të Informatikës dhe Formimit Shkencor
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
Kevin Shestani
Universiteti i Torinos
Abstrakt
Marrëdhënia mes variablave makroekonomike: Papunësi dhe Prodhimi i Brendshëm Bruto,
është studiuar në shumë punime shkencore.Kjo marrëdhënie është në qendër të punimit të
profesorit dhe ekonomistit Artur Okun, i cili për herë të parë e publikoi punën e tĳ shkencore
rreth marrëdhënies mes shkallës së papunësisë dhe rritjes ekonomike në vitin 1960.Ligji i
Okun-it përcakton se ekziston një marrëdhënie empirike negative mes shkallës së papunësisë
dhe rritjes ekonomike.
Ky punim ka si qëllim studimin e ekzistencës së marrëdhënies së ekuilibrit afatgjatë mes
variablave të shkallës së papunësisë dhe rritjes ekonomike në Shqipëri.Gjithashtu, ky punim
synon të hetojë vlefshmërinë e Ligjit të Okun-it në ekonominë shqiptare. Të dhënat në përqindje
(%) janë marrë nga faqja e Bankës Botërore, për periudhën 1991-2019. Metodat e përdorura
janë ARDL Bounds testing për kointegrimin dhe modeli në diferencë i Okun-it. Rezultatet
kryesore janë: variablat shkalla e papunësisë dhe rritja ekonomike nuk janë të kointegruar dhe
mes këtyre variablave, vërehet një lidhje statistikisht e parëndësishme për periudhën kohore
1991-2019.
Fjalët kyçe: Rritje ekonomike, Shkalla e papunësisë, Kointegrimi, Remitancat, Ligji i Okun-it
etj.

Hyrje
Kriza e COVID-19 e gjeti Ballkanin Perëndimor me nivele të larta rekord punësimi.
Në raportin e botuar nga World Bank(2020), “Tregjet e punës të Ballkanit Perëndimor
nën krizën COVID-19”, thuhet se:“Punësimi në këtë rajon në vitin 2019, arriti nivelin
më të lartë historik prej 45.6 për qind për grup-moshat 15+, me një rritje me 1.4
pikë përqindjeje nga viti 2018”. Po sipas këtĳ raporti, në vitin 2019, rritja vjetore e
punësimit në Shqipëri ishte në vlerën 3.1 për qind kurse papunësia arriti një nivel të
ri të ulët prej 11.5 për qind. Gjithashtu, në vitin 2019, është ngushtuar më tej hendeku
gjinor në pjesëmarrjen në krahun e punës. Në punën për përfshirjen gjinore, nga të
gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, ka udhëhequr Shqipëria: shkalla e pjesëmarrjes
së grave dhe vajzave ka arritur një nivel të ri të lartë prej 53.3 për qind.Por kriza e
COVID – 19 i dha një goditje tregut të punës në rajon dhe më gjerë. Të dhënat për
ecurinë e tregut të punës deri në muajin prill 2020, tregojnë se rritja më e madhe
vjetore e numrit të personave të papunë ka ndodhur në Shqipëri, e barabartë me 25
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për qind.
Më poshtë janë paraqitur grafikisht të dhënat për papunësinë prej vitit 1991-2019.

Grafiku 1: Paraqitja grafike e të dhënave për papunësinë prej vitit 1991-2019
Ajo që vihet re është që vlerat më të ulta të shkallës së papunësisë vihen re në vitin
2008 me 13.06%, dhe në periudhën 2015-2019, ku vlerat zbritën nga 17.08% në 11.5%.
Pikërisht kjo periudhë përkon me rritje të ekonomisë në shifra përkatësisht afër 8%
në vitin 2008 dhe me një tendencë rritje në periudhën 2015-2019, duke arritur në 4.1%.
Pikërisht, ky konkluzion për këto periudha, mbështet ligjin e Okun-it.
Përveç papunësisë, një problem tjetër që ndeshet në realitetin shqiptar është pabarazia
në të ardhura.
Indeksi i Ginit, si matës se sa shpërndarja e të ardhurave ndërmjet individëve në një
shoqëri devĳon nga shpërndarja totale e barabartë, për vitin 2018 në Shqipëri ishte
38.6% (KNOEMA)1, ndërsa sipas të njëjtit burim, ky tregues për vendet e BE-së, për
vitin 2018, ishte 31%. SipasBankës Botërore, nivelin më të ulët të indeksit të Ginit në
rajonin e Ballkanit Perëndimor, e ka Kosova me 29%2.
Gjithashtu, sipas të dhënave të INSTAT3, 23.4% e shqiptarëve janë “të rrezikuar për
të qenë të varfër”,shifër më e lartë se në vendet e BE-së, ku sipas Eurostat, kjo shifër
është 22.4%4.
Sipas Vrojtimit mbi Financat dhe Konsumin e Familjeve Shqiptare, zhvilluar nga
Banka e Shqipërisë5 gjatë vitit 2019, 23% e familjeve shqiptare gjatë vitit 2018, kanë
marrë të ardhura nga emigrantët. Fluksi mesatar vjetor i remitancave për familje
vlerësohet afërsisht në 2,018 euro dhe luhatet nga qarku në qark. Vlerësohet se të
ardhurat nga emigrantët janë një burim i rëndësishëm i të ardhurave për familjet
shqiptare dhe shkojnë kryesisht për ushqim.
Tërmeti në nëntor të 2019 dhe pandemia COVID-19, i dhanë një goditje të fortë
ekonomisë shqiptare.
U ndërprenë shumë aktivitete ekonomike dhe bizneset si dhe familjet po shtyjnë
kryerjen e shpenzimeve jo-jetike. Shifrat e eksportit janë përkeqësuar për shkak të
https://knoema.com/atlas/Albania/topics/Poverty/Income-Inequality/GINI-index
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=XK-XP
3
http://www.instat.gov.al/al/temat/kushtet-sociale/anketa-e-t%C3%AB-ardhurave-dhe-nivelit-t%C3%ABjetes%C3%ABs-aanj/publikimet/2019/anketa-e-t%C3%AB-ardhurave-dhe-nivelit-t%C3%ABjetes%C3%ABs-2017-2018/
4
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
http://pubdocs.worldbank.org/en/764381588143421027/RER17-Albania-Country-Note-ALB.pdf
1
2
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situatës së vështirë në vendet që janë partnerë strategjikë për Shqipërinë.
Gjatë kohës së pandemisë, si pasojë e masave që morën kompani të ndryshme, u
shkurtuan shumë vende pune, u mbyllën aktivitete biznesi, u shkurtuan orët e punës,
u detyruan punonjësit të marrin lejen vjetore etj. Sektorët më të prekur si rezultat i
pandemisë COVID – 19, kanë qenë sektori i Hoteleri-Turizmit, tregtia me shumicë,
disa sektorë prodhimi etj. Situata e krĳuar shtron nevojën e hartimit të politikave që
do të nxisnin hapjen e vendeve të reja të punës dhe daljen e ekonomisë nga kolapsi.
Recesioni dhe masat mbështetëse ekonomike parashikohet të zgjerojnë deficitin fiskal
në 5.4 të PBB-së në vitin 2020, duke e rritur borxhin e qeverisë deri në 75.8 përqind të
PBB-së (World Bank 2020) .
Gjithashtu të larta janë dhe detyrimet potenciale dhe rreziqet fiskale nga partneritetet
publike-private dhe ndërmarrjet shtetërore të energjisë.
Sipas Aktit Normativ “Për disa ndryshime në Ligjin Nr.88/2019 “Për Buxhetin e vitit
2020” , parashikohet që rritja ekonomike reale e vendit në vitin 2020, të zbresë në
nivelin 2%, nga 4.1% që ishte vlera e parashikuar.
Më poshtë jepen të dhëna për rritjen ekonomike të Shqipërisë prej vitit 1991-2019.
Grafiku 2: Paraqitja grafike e të dhënave për rritjen ekonomike prej vitit 1991-2019

Nga grafiku vihet re se rritja ekonomike në Shqipëri ka pasur luhatje, të cilat kanë
reflektuar situatën specifike të realitetit shqiptar. Fillimisht, në vitin 1991, pas rënies
së rregjimit komunist, rritja ekonomike ishte -28%. Më pas, si pasojë e reformave
strukturore, në marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore,
ekonomia shqiptare pati rritje. Por, kjo rritje nuk zgjati shumë si pasojë e trazirave në
periudhën 1997-1998. Në periudhën 1998-2008, rritja ekonomike ka qenë afërsisht 6%.
Shqipëria u ndikua prej krizës globale financiare të vitit 2008, veçanërisht si pasojë e
recesionit të vendeve fqinjë Greqisë dhe Italisë dhe kjo u reflektua në rënie të rritjes
ekonomike. Viti 2013, shënon nivelin më të ulët të rritjes ekonomike me vetëm 1%.
Pas vitit 2013, ka pasur vetëm rritje të rritjes ekonomike, duke arritur vlerën më të
lartë në vitin 2018 me 4.1%. Kjo rritje erdhi si rezultat i një sërë projektesh të mëdha të
investitorëve të huaj, veçanërisht në fushën e energjisë, ndër të cilët mund të veçohet
projekti TAP.
Ky punim ka si qëllim studimin e ekzistencës apo jo të marrëdhënies afatgjatë mes
variablave të shkallës së papunësisë dhe Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) në
Shqipëri.Gjithashtu, ky punim synon të hetojë vlefshmërinë e Ligjit të Okun-it në
ekonominë shqiptare.
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Rishikimi i literaturës
Niveli i papunësisë dhe rritja ekonomike janë dy variabla që përdoren për të treguar
shëndetin e një ekonomie.Studimi i marrëdhënies ndërmjet tyre ka qenë objekt i
studimit në shumë punime shkencore. Kjo marrëdhënie është në qendër të punimit
të profesorit dhe ekonomistit Artur Okun (1962), në të cilin arriti në përfundimin se
ekziston një marrëdhënie empirike negative mes shkallës së papunësisë dhe rritjes
ekonomike, me të dhëna për periudhën 1947-1957 në SHBA.Në studimet e tĳ, Artur
Okun propozoi që shkalla e papunësisë do të ulet me 1% nëse rritja e ekonomisë do
të jetë në masën 3%. Duke qenë se nuk ka asnjë teori ekonomike që shpjegon lidhjen
mes shkallës së papunësisë dhe rritjes ekonomike, hipoteza e Okun shërben si pikë
referimi për të matur lidhjen mes këtyre variablave.
Rritja e PBB-së varet nga shfrytëzimi maksimal i burimeve, dhe kjo bëhet e mundur
atëherë kur faktorët e prodhimit përdoren deri në kapacitetin maksimal. Kjo do të
thotë se, sa më shumë të punësuar (një nga faktorët e prodhimit) aq më e madhe rritja
ekonomike.Kështu, niveli i punësimit dhe rritja e PBB-së janë të lidhura pozitivisht,
ose niveli i papunësisë dhe rritja ekonomike janë të lidhura negativisht.
Studime të ndryshme janë bërë për të testuar vlefshmërinë e ligjit të Okun-it për
vende dhe rajone të ndryshme.Më poshtë po listojmë disa prej tyre.
Knotek E., (2007), në artikullin “How useful is Okun’s law?”, ka dokumentuar
se marrëdhënia mes variablave tek ligji i Okunit, nuk është një marrëdhënie e
qëndrueshme me kalimin e kohës.Një pjesë e variacionit të outputit ka të bëjë me
gjendjen e ciklit të biznesit: Marrëdhënia midis prodhimit dhe papunësisë është
e ndryshme në recesion dhe rritje, dhe rritjet kohët e fundit kanë qenë më të gjata
në kohë se sa mesatarja. Për më tepër, të dhënat sugjerojnë që sa më e dobët të jetë
marrëdhënia aktuale mes rritjes ekonomike dhe papunësisë, aq më e forte do jetë
marrëdhënia midis rritjes së kaluar ekonomike dhe shkallës aktuale të papunësisë.
Javeid (2012), në punimin e tĳ “Validity of Okun’s Law Empirical Evidence from Pakistan
(1981-2005)”, duke përdorur versionin në diferencë të ligjit të Okunit, gjeti një lidhje
negative mes shkallës së papunësisë dhe rritjes ekonomike por vlera e gjetur e
koeficientit të Okunit ishte -2.8%.
Hassan alamro dhe Qusay Al-dalaien (2014), në punimin “Modeling the relationship
between GDP and unemployment for Okun’s law specific to Jordan”, duke përdorur
versionin hendek të ligjit të Okunit, gjetën që shkalla e papunësisë ndikohej dobët
nga rritja ekonomike në periudhën (1980-2011). Rezultati ishte ky: kur ekonomia e
Jordanisë rritej me 1% atëherë shkalla e papunësisë ulej me 0.007% në periudhën
afatgjatë.Rezultati ishte afërsisht i njëjtë edhe në periudhën afatshkurtër.
Curea-Pitorac Ruxandra Ioana, (2015), në punimin “The Specifies of Okun’s Law in the
Romanian Economy between 2007 and 2013”, gjeti një marrëdhënie negative ndërmjet
rritjes ekonomike dhe shkallës së papunësisë, me përjashtim të vitit 2013, vit në të
cilin ka pasur rritje të vlerave të dy variablave.Duke përdorur versionin hendek të
ligjit të Okunit, vlera e koeficientit rezultoi -0.61%.Kjo do të thotë se: një rritje prej
1% në vlerën ciklike të papunësisë, do sjellë një zbritje me 0.61% në vlerën e outputit.
Ndërsa, referuar ekonomisë shqiptare, Civici (2020), në punimin “Tiparet e Rritjes
Ekonomike në Shqipëri 1992-2018.Ndërtimi i Profilit të Ri të Ekonomisë Shqipëri”,
konkludon se Shqipëria bën pjesë në grupin e vendeve, në të cilat vërtetohet një
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lidhje relativisht e dobët shkak-pasojë ndërmjet rritjes ekonomike dhe zvogëlimit të
papunësisë. Kjo për arsye se rritja ekonomike nuk ka prodhuar rritje të punësimit,
duke qenë larg ligjit të Okun-it.
Metodologjia dhe Analiza Empirike
a.
Përshkrimi i variablave dhe burimi i të dhënave
PBB – Produkti i Brendshëm Bruto (PBB) përfaqëson vlerën totale në para, të të
gjithë të mirave dhe shërbimeve të prodhuara gjatë një periudhe specifike nga njësitë
prodhuese rezidente brenda territorit ekonomik të një vendi.
Rritja e PBB – Rritja reale në të mirat dhe shërbimet e prodhuara nga njësitë prodhuese
rezidente brenda territorit ekonomik të një vendi.
Shkalla e papunësisë – Shkallë e papunësisë quhet raporti i të papunëve kundrejt
forces së punës (vlerësimi ILO).Papunësia i referohet pjesës së forcës së punës që
është papunë dhe në kërkim të saj.
Me qëllim që të testohet ekzistenca e një marrëdhënie afatgjatë ndërmjet rritjes
ekonomike dhe shkallës së papunësisë si dhe vlefshmëria e Ligjit të Okun-it në
realitetin shqiptar, të dhënat për variablat u morën nga faqja e Bankës Botërore. Të
dhënat janë në përqindje (%). Më pas, të dhënat për rritjen ekonomike dhe shkallën
e papunësisë u transformuan në formë logaritmike me qëllim përmirësimin e
shpërndarjes së tyre.

Grafiku 3: Paraqitjet grafike të ln

b.

dhe ln(

Metodologjia

Për të studiuar ekzistencën e një marrëdhënie afatgjatë mes variablave Shkalla e
Papunësisë dhe Rritja Ekonomike, është e nevojshme kryerja e testit për kointegrimin.
Në këtë artikull, kointegrimi mes variablave është studiuar duke përdorur ARDL
bounds testing, për arsye të numrit të kufizuar të vrojtimeve dhe rendit të ndryshëm
të integrimit të serive të përdorura. Për herë të parë, Bounds testing u propozuan
nga Pesaran, Shin dhe Smith (2001) dhe përdoren si në rastin kur variablat janë bruto
ashtu edhe duke i logaritmuar (si në rastin tonë).
Hipotezat për këtë test janë:
Dy variablat nuk janë të kointegruar (1)
Dy variablat janë të kointegruar
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Niveli i rëndësisë i përdorur është 5%. Kriteri për të marrë vendimin për Bounds Test:
Nëse vlera e llogaritur e F-statistikore është më e madhe se vlera kritike e kufirit të
sipërm I(1), atëherë hipoteza bazë hidhet poshtë dhe konkludojmë se dy variablat
janë të kointegruar.
Nëse vlera e llogaritur e F-statistikore është më e vogël se vlera kritike e kufirit të
poshtëm I(0), atëherë hipoteza bazë nuk hidhet dot poshtë dhe konkludojmë se dy
variablat nuk janë të kointegruar.
Nëse vlera e llogaritur e F-statistikore është ndërmjet kufirit të poshtëm I(0) dhe
kufirit të sipërm I(1), atëherë rezultati nuk mund të përcaktohet.
Fillimisht, seritë kohore Shkalla e Papunësisë dhe Rritja Ekonomike - , u
testuan për stacionaritet.Testi i përdorur është Philips-Perron (PP) për arsye se në
rastin e numrit të kufizuar të vrojtimeve, studimet e Metodës Monte Carlo tregojnë se
testi PP zakonisht ka fuqi më të madhe sesa testi ADF (shih Banerjee et al., 1993: 113).
Para kryerjes së testit të kointegrimit ndërmjet serive
dhe
, është e
nevojshme zgjedhja e numrit të përshtatshëm të vonesave kohore.
Do të zgjedhim atë numër të vonesave kohore që minimizon vlerat e përftuara nga
kriteret AIC, HQ, SC, LR dhe FPE.
Ndërsa lidhur me Ligjin e Okun-it, ka disa modele për ta paraqitur atë: modeli në
diferencë të parë (first diﬀerence model), modeli i hendekut (gap model), modeli
dinamik (The Dynamic Version Approach) dhe modeli me anë të funksionit të
prodhimit (production function approach).Përdorimi i njërës metodë varet nga
supozimet e kërkuesit. Referuar modelit në diferencë të parë, Ligji i Okun-it paraqet
marrëdhënien ndërmjet ndryshimit të logaritmit të rritjes ekonomike (ΔX) dhe
ndryshimit të logaritmit të shkallës së papunësisë (ΔY).Ky model ka këtë trajtë:
Δ =
Δ +
ose
=
(
+
ku, është kufiza e lirë,
është koeficienti i Okun-it, kurse është termi i gabimit.
Modeli i hendekut, paraqitet në trajtën:

ku,
paraqet shkallën natyrore të papunësisë, paraqet outputin potencial në çdo
periudhë kohore.
Vlera e potenciale e outputit , arrihet atëherë kur të gjithë faktorët e prodhimit
shfrytëzohen plotësisht.Kështu,
, paraqet hendekun mes vlerës së aktuale të
rritjes ekonomike dhe trendit afatgjatë stokastik, më specifikisht paraqet komponenten
ciklike të rritjes ekonomike.
Ndërsa, shkalla natyrore e papunësisë , përcaktohet si niveli i papunësisë që mban
të pandryshuar normën e inflacionit. Njësoj si më lart, diferenca
, paraqet
hendekun mes vlerës së shkallës së papunësisë dhe trendit afatgjatë stokastik, pra
paraqet komponenten ciklike të shkallës së papunësisë.
Modeli i hendekut të Okun-it, mbështetet mbi supozimin që punësimi total arrihet
kur papunësia është në masën 4%. Sipas këtĳ modeli, nëse ekonomia e një vendi është
duke punuar me kapacitet të plotë, atëherë shkalla e papunësisë do jetë sa shkalla
natyrore e saj.
Duke qenë se dy variablat
dhe nuk janë drejtpërdrejtë të matshëm, ata llogariten
duke përdorur filtrin Hodrick-Prescott, i cili është shumë i përdorshëm në studimet
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empirike (Khan, 2013; Ting&Loi, 2011; Villaverde, 2007; Huang, 2003 ).Nëpërmjet
këtĳ filtri, ndahet veç komponentja ciklike dhe vlera e përdorur e shumëzuesit për të
dhënat vjetore është λ=100.
Modeli dinamik, paraqitet në trajtën:
Δ =
+
ku,
Δ , Δ
dhe Δ
, paraqet shkallën e papunësisë në diferencë, shkallën e
papunësisë në diferencë me një dhe dy vonesa kohore
Δ ,Δ
dhe Δ
, paraqet rritjen ekonomike në diferencë, rritjen e ekonomike
në diferencë me një dhe dy vonesa kohore.
Duke qenë se ky model paraqet vështirësi në interpretim, ka përdorime më të pakta
se dy modelet e para.
Në këtë punim, kemi zgjedhur modelin në diferencë për të testuar vlefshmërinë e
Ligjit të Okunit në ekonominë shqiptare.Zgjedhja e këtĳ modeli u bë për arsye të
thjeshtësisë, saktësisë dhe përshtatshmërisë me të dhënat tona.
c. Analiza empirike e të dhënave
Testimi për stacionaritetin
Tabelat më poshtë paraqesin rezultatin e testit Philips-Perron (PP), për stacionaritetin
e dy serive kohore: ln(
dhe ln(
Tabela 1: Testi PP për rrënjët njësi për ln(

Hipoteza zero: ln(
ka një rrënjë njësi
Exogenous: Exogenous:
Constant, E x o g e n o u s :
None
Linear Trend
Constant
P=0.0412

p = 0.0000

p = 0.0001

Meqë vlerat e p-së në të tre rastet, janë më të vogla se niveli i rëndësisë së zgjedhur,
=5%, konkludojmë se seria ln(
është stacionare, pra I(0).Ky rezultat është i njëjtë
me atë të testit KPSS për rrënjët njësi.
Tabela2: Testi PP për rrënjët njësi për ln(

Hipoteza zero: ln(
ka një rrënjë njësi
Exogenous: Exogenous: Constant, E x o g e n o u s :
None
Linear Trend
Constant
P=0.3781

P=0.4340

P=0.5842

Meqë vlerat e p-së në të tre rastet, janë më të mëdha se niveli i rëndësisë së zgjedhur,
=5%, konkludojmë se seria ln(
nuk është stacionare.Ky rezultat është i njëjtë
me atë të testit KPSS për rrënjët njësi.
Tabela 3: Testi PP për rrënjët njësi për Δln(
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Hipoteza zero: Δln(
ka një rrënjë njësi
Exogenous: Exogenous: Constant, E x o g e n o u s :
None
Linear Trend
Constant
P=0.0005

P=0.0353

P=0.0086

Meqë vlerat e p-së në të tre rastet, janë më të vogla se niveli i rëndësisë së zgjedhur,
=5%, konkludojmë se seria Δ ln(
është stacionare.Kjo do të thotë se seria ln(
është I(1).
Testimi për kointegrimin
Përpara testimit për kointegrimin mes variablave ln(
dhe ln(
, është e
nevojshme zgjedhja e numrit të duhur të vonesave kohore të variablave.
Tabela4. Kriteri i zgjedhjes së vonesës kohore
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: LNSHP LNRRE
Exogenous variables: C
Date: 08/24/20 Time: 15:58
Sample: 1991 2019
Included observations: 25
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0
1
2
3
4

32.64674
45.03823
48.79582
50.30222
53.90975

NA
21.80903*
6.012144
2.169206
4.617638

0.000295
0.000151*
0.000156
0.000194
0.000207

-2.451739
-3.123059*
-3.103666
-2.904177
-2.872780

-2.354229
-2.830529*
-2.616116
-2.221607
-1.995189

-2.424694
-3.041923*
-2.968440
-2.714861
-2.629374

* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion
Tabela 4 paraqet numrin e vonesave kohore sipas testeve të ndryshme. Meqë vlera
e llogaritur prej Akaike Information criterion, -3.123059*, është më e vogla mes
gjithë vlerave të testeve të tjera, u zgjodh numri 1 i vonesave kohore, duke përdorur
pikërisht kriterin AIC. Pas kësaj, ne mund të kryejmë procedurën ARDL Bounds
testing për kointegrimin.
Nga Tabela 5, shihet se vlera F-statistic është më e vogël se kufiri i poshtëm I(0) për
të gjitha nivelet e rëndësisë, kështu që hipoteza bazë (1) nuk hidhet dot poshtë. Si
konkluzion, variablat nuk janë të kointegruar, mes tyre nuk ekziston një marrëdhënie
ekuilibri afatgjatë por vetëm marrëdhënie afatshkurtër.
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Tabela5. Procedura ARDL Bounds Testing për kointegrimin
F-Bounds Test
Test Statistic

Null Hypothesis: No levels relationship
Value

F-statistic
k

0.576128
1

Actual Sample Size

28

Signif.

I(0)

I(1)

10%
5%
2.5%
1%

Asymptotic:
n=1000
3.02
3.62
4.18
4.94

3.51
4.16
4.79
5.58

10%
5%
1%

Finite Sample:
n=35
3.223
3.757
3.957
4.53
5.763
6.48

10%
5%
1%

Finite Sample:
n=30
3.303
3.797
4.09
4.663
6.027
6.76

Vlerësimi i Modelit në Diferencë të Okun-it
Bazuar në të dhënat tona, vlerësimi i modelit në diferencë të Okun-it:
=
(
+
ku,
– është vlera e papunësisë në periudhën t kurse
është vlera e rritjes
ekonomike në periudhën t, është:
(
)=
(
=0.001, p( ) = 0.87
Prej këtu konkludojmë se në realitetin shqiptar të viteve 1991-2019, rezultatet janë
larg ligjit të Okun-it. Për më tepër, edhe shenja e koeficientit është positive.Kjo do
të thotë se në realitetin shqiptar, rritja ekonomike nuk prodhon ulje të papunësisë.
Së fundmi, meqë mes variablave nuk ekziston një marrëdhënie ekuilibri afatgjatë,
dhe nga kriteri AIC u zgjodh numri 1 i vonesës kohore, për efekt të krahasimit të
rezultateve, po vlerësojmë modelin ARDL(1,1) që është modeli autoregresiv me
vonesa të shpërndara (the autoregressive distributed lag model):
Vlerësimi i Modelit ARDL (1,1)
Modeli ARDL (1,1) paraqitet si më poshtë:
(2)
Tabelat 6 dhe 7, paraqesin vlerësimin për modelin (2) si dhe rezultatet për disa teste
që tregojnë qasjen e modelit ndaj të dhënave. Këto teste janë:testi J-B për normalitetin,
testi Breusch-Godfrey LM për korrelacionin e rendeve të larta, testi Breusch-PaganGodfrey për homoscedasticitetin, testi Ramsey RESET Test për përshtatshmërinë e
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modelit linear, si dhe vlerat për koeficientin e përcaktueshmërisë dhe prob (F-statistic).
Tabela6. Vlerësimi i modelit ARDL (1,1)
Variabli
C

Koeficienti
i vlerësuar
-0.008

S.E
0.014

t-statistic
-0.60

P-value
0.55

0.259

0.201

1.285

0.21

-0.016

0.06

-0.27

0.79

0.007

0.027

0.276

0.78

Tabela7.Rezultatet nga testet diagnostikuese
Testet diagnostikuese
J-B Normality
Breusch-Godfrey LM test
Breusch-Pagan-Godfrey
R-Square
Prob(F-statistic)
Ramsey RESET test

p-vlera
0.008
P(chi-square (1))=0.28
P(chi-square (3))=0.85
0.071
0.63
P(F-statistic) =0.19

Tabelat 6 dhe 7, tregojnë që mgjs shkalla e papunësisë dhe rritja ekonomike janë
të lidhura negativisht (
), lidhja mes variablave është statistikisht e
parëndësishme. Variacioni i shpjeguar i ndryshores së varur (shkalla e papunësisë)
është vetëm 7.1% dhe termi i gabimit nuk plotëson kushtin e shpërndarjes normale.
Si përfundim, mgjs modeli ARDL (1,1) na dha një rezultat të përmirësuar krahasuar
me atë të modelit në diferencë të Okun-it, përsëri lidhja mes variablave rezulton
statistikisht e parëndësishme.
Konkluzionet
Ky punim studioi marrëdhënien e ekuilibrit afatgjatë mes variablave të shkallës së
papunësisë dhe rritjes ekonomike dhe vlefshmërinë e ligjit të Okun-it në ekonominë
shqiptare, për periudhën kohore 1991-2019.Duke përdorur ARDL Bounds Testing,
rezultoi se variablat nuk janë të kointegruar, pra mes tyre nuk ekziston një marrëdhënie
ekuilibri afatgjatë.
Duke përdorur modelin në diferencë, nga të dhënat prej 1991-2019, rezultoi se në
realitetin shqiptar nuk vërehet ngjashmëri me ligjin empirik të formuluar nga Okun.
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Gjithashtu, duke përdorur modelin ARDL(1,1), mgjs shkalla e papunësisë dhe rritja
ekonomike janë të lidhura negativisht (
), lidhja mes variablave është
statistikisht e parëndësishme.Ky rezultat është i njëjtë me atë të nxjerrë nga Civici
(2020), duke pohuar se në Shqipëri, rritja ekonomike nuk ka prodhuar rritje të
punësimit, duke qenë kështu larg ligjit të Okun-it.
Shkaqet se përse mes variablave shkalla e papunësisë dhe rritja ekonomike në
Shqipëri, nuk ekziston një marrëdhënie e rëndësishme, mund të jenë produktiviteti i
ulët i fuqisë punëtore (mungesë e arsimimit dhe kualifikimeve, mungesë e motivimit,
orët e shkurtuara të punës etj) si dhe mbështetja e ekonomisë shqiptare tek remitancat.
Prej këtu, në periudhën afatgjatë, Shqipëria si dhe vendet e tjera të Ballkanit
Perëndimor, duhet të rrisin investimet për zhvillimin e aftësive dhe kualifikimin e
fuqisë punëtore. Kjo gjë do bëjë të mundur që punonjësit të jenë të aftë të përshtaten
me tregjet e punës të cilat janë duke pësuar ndryshime të vrullshme (World Bank,
2020).
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Burokracia dhe demokracia: marrëdhënia që ndikon në administrimin publik
Ilindena Sotirofski
Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës
Abstrakt
Burokracia, të cilën Weber e konsideron si “lloji ideal”, është bërë baza e ngathtësisë dhe
problemeve sot. Ky shndërrim negativ dhe zhvillimi i burokracisë pengojnë çdo veprimtari të
kryer në emër të inovacionit në administratat publike.Në të kaluarën, përkundër parashikimeve
se ajo do të zhduket, burokracia ende qëndron në këmbë dhe po ruan fuqinë e saj. Ekziston
një zinxhir marrëdhëniesh komplekse dhe nganjëherë paradoksale midis burokracisë dhe
demokracisë. Nga njëra anë, burokracia krĳon vështirësi dhe kërcënime për demokracinë,
nga ana tjetër, ajo mbetet një mjeti domosdoshëm për të arritur idealet demokratike.Shoqëritë
moderne kanë nevojë për burokraci për të drejtuar punët e shtetit.Burokracia është agjenti
kryesor për ekzekutimin e demokracisë në një mënyrë jo-problematike.
Qëllimi i këtĳ studimi është që të shqyrtojë disa aspekte të burokracisë dhe demokracisë dhe
mënyrën si ndikohet administrimi puklik nga marrëdhënia e tyre. Në këtë studim, ndërsa
theksohen debatet e pazgjidhura për burokracinë dhe demokracinë në literaturë, jepen
referenca për zhvillimet historike. Për më tepër, deri në çfarë mase burokracia dhe demokracia
pajtohen me njëra-tjetrën është gjithashtu një pyetje që kërkon përgjigje. Si përfundimt në
këtëpunim do të diskutohen disa sugjerime praktike për një pajtim më të mirë të burokracisë
me demokracinë.
Fjalët kyçe: Administrim publik,demokraci, burokraci, qeverisje, shërbim publik.

Hyrje
Një nga çështjet me të cilat duhet të merren shoqëritë moderne është pajtimi i
burokracisë dhe demokracisë. Shtetet, nga njëra anë qeverisen politikisht nga
demokracia, nga ana tjetër, përdorin burokracinë për të siguruar efikasitet dhe
efektivitet për menaxhimin e organizatave dhe burimeve. Megjithatë, kërkesat
shoqërore dhe ndryshimi i kushteve ekonomike dhe sociale bëjnë që burokracia
moderne të zhvillohet dhe të ndryshojë.Çështje të tilla si mbështetja e burokracisënë
ekspertizë, theksimi i profesionalizmit, marrja në konsideratë ekonfidencialitetit si
parim dhe të qenurit hierarkik, janë ndër pikat që janë të vështira për t'u pajtuar
me parimet e menaxhimit demokratik.Nga ana tjetër, nuk është e dëshirueshme që
demokracia të kontrollojë ose shtypë plotësisht burokracinë, pasi një mjedis i tillë nuk
do të lejojë që burokracia të arrĳë efikasitet dhe racionalitet, që është edhe arsyeja e
ekzistencës së saj, dhe në fund të fundit do të parandalojë që demokracia të arrĳë
qëllimet e saj.
Sipas Samuel Huntington demokratizimi ka ndodhur në tre valë: pas Luftës se Parë
Botërore (Gjermani, Austri dhe shtete të tjera të Evropës Qëndrore), pas Luftës së
Dytë Botërore (Gjermani, Austri, Itali dhe të tjera), dhe në valën e tretë e cila filloi në
vitet 1970 në Evropën Jugore dhe u riprodhua drejt Amerikës Latine, Azisë Lindore
dhe Juglindore dhe që prej viteve 1980-të e në vazhdim drejt vendeve të tjera të
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botës. Kemi përjetuar edhe një valë të katërt e cila filloi në 1989 gjatë tranzicionit
të ish vendeve komuniste të bllokut Sovietik në Evropën Lindore dhe në Azinë
Qëndrore(Huntington, 1991).
Sipas dëshmive statistikore të Freedom House, të cilat janë mjaft mbresëlënëse,
tregohet se në vitin 1922 nuk ishin më tepër se 29 demokraci në të gjithë botën dhe
117 në fund të shekullit të XX (shtetet me më pak se 1 milion banorë nuk janë të
përfshirë në këtë studim).Freedom House në raportin “Liria në Botë 2020” zbulon se
demokracitë e ngritura janë në rënie. Pavarësisht protestave masive në çdo rajon, bota
vuan vitin e 14-të radhazi të përkeqësimit të të drejtave politike dhe lirive civile.Nga
195 vendet e vlerësuara, 83 (43%) u vlerësuan të Lira, 63 (32%) ishin Pjesërisht të Lira,
ndërsa 49 (25%) nuk ishin të Lira.(Repucci, 2020)
Kritikat më të mëdha përsa i përket burokracisë qeveritare janë të bazura më tepër në
mit se sa në realitet. Studime të ndryshme kanë treguar se burokracia dhe burokratët
nuk janë aq të këqĳa sa ne mendojmë se ato janë. Shumë nga arritjet e qeverive
moderne demokratike nuk do të ishin në fakt të mundura pa burokracitë e mëdha
që i mbikëqyrin dhe zbatojnë ato. Suksesi i qeverive demokratike moderne duhet të
konsiderohet gjithashtu si suksesi i burokracive qeveritare.
Termi burokraci u popullarizua nga një jurist, ekonomist, historian dhe filozof gjerman,
Max Weber, në librin e tĳ të titulluar "Teoria e organizatës sociale dhe ekonomike".
Ai pa burokracinë si strukturën ideale për administrimin e organizatave të mëdha
komplekse, pavarësisht nëse ajo është Kisha, selia ushtarake, departamentet e shtetit,
partitë politike, apo bizneset private(Serpa & Ferreira, 2019).
Tek të gjitha nivelet e qeverisjes, dhe në të gjitha vendet, agjencitë burokratike i japin
substancë ligjeve.
Demokracitë moderne vuajnë nga nje nivel mohues i besimit në qeverisje(Nye,
Zelikow, & King, 1997). Besimi është i rëndësishëm pasi i mundëson qeverive të
veprojnë pa pasur nevojë të përdorin shtrëngimin ose përdorimin e forcës për çdo
veprim të ndërmarrë. Shumë qeveri kanë adaptuar programe të ndryshme me qëllim
për të rikthyer dhe rritur besimin në institucionet e tyre(Kampen, Van de Walle, &
Bouckaert, 2006).
Kriza dhe pasojat e saj e kanë përkeqësuar gjendjen në sektorin publik. Një qeveri e
cila nuk funksionon siç duhet, jo vetëm që rezulton të ketë besim të ulët, por besimi
në qeveri është gjithashtu kusht i rëndësishëm për reformat qeveritare. Evidenca të
mjaftueshme empirike tregojnë se kënaqesia dhe besimi janë të lidhura pozitivisht
me njëra-tjetrën. Marrëdhënia midis kënaqësisë dhe besimit mund të jetë e shkaktuar
nga sjellja e përgjithshme ndaj qeverisë(Van de Walle, Van Roosbroek, & Bouckaert,
2008).
Një qeverisje më e mirë është përbërësi kryesor në përmirësimin e ofrimit të shërbimeve
(p.sh. status shëndetësor më i mirë). Reagimi i rregullt i qytetarëve mbi cilësinë dhe
efiçensën e ofrimit të shërbimeve publike ka mjaft rëndësi për disa nga vendet të cilat
duan të pranohen në Bashkimin Evropian. Ashtu si vendet e tjera edhe Shqipëria ka
ndërmarrë reforma në ofrimin e shërbimeve publike, të cilat kanë ndikuar edhe në
marrëdhëniet institucionale dhe kanë ndryshuar mënyratme të cilat qytetarët marrin
pjesë dhe përjetojnë ofrimin e shërbimeve.
Shqipëria po zbaton reforma të rëndësishme strukturore që do të mbështesin rritjen
e barabartë, rritjen e produktivitetit dhe konkurrencën në ekonomi, krĳimin e më
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shumë vendeve të punës dhe përmirësimin e qeverisjes dhe ofrimin e shërbimeve
publike.
1.Impakti i burokracisë
Studimet tregojnë se burokracia dhe burokratët nuk janë edhe aq negativë sa ne
zakonisht mendojmë se janë. Shumë nga arritjet e qeverive demokratike nuk do të
ishin të mundura pa burokracitë e mëdha që i vëzhgojnë dhe zbatojnë ato.Njerëzit
kanë tendencën të mendojnë se burokracia shkakton një sasi të madhe shpërdorimi në
qeveri. Një kritikë e zakonshme për burokracitë qeveritare është se ato vazhdimisht
ofrojnë shërbim shumë të dobët ndaj publikut. Megjithatë, studimet tregojnë se
eksperiencat negative nuk janë aq të zakonshme sa mendohet dhe shumica e
ballafaqimeve të individëve me punonjësit e shtetit rezulton të jetë e mirë.
Shteti modern ashtu siç ne e njohim nuk do të ekzistonte pa agjencitë e mëdha
burokratike që zbatojnë programet e tyre. Qeveritë demokratike moderne janë
domosdoshmërisht qënie burokratike. Sipas Weber progresi në burokratizim
gjithashtu inkurajon zhvillimin e demokracisë.
Një strukturë ideale burokratike supozohet se kontribuon në unitet dhe koordinim,
saktësi dhe shpejtësi, parashikueshmëri, bindje dhe besnikëri, paanshmëri, ulje
të konfliktit dhe të kostove materiale dhe personale, njohuri të regjistrave dhe një
memorie të institucionalizuar, dhe vazhdimësi përgjatëndryshimeve në qeveri.
(Olsen, 2006)
Burokracia mund të jetë pozitivisht e lidhur me kriteret e rëndësishme ekonomike,
sociale dhe politike. Për shembull, burokracia me bazë meritën nxit rritjen ekonomike
në vendet në zhvillim (Evans & Rauch, 1999) dhe kontribuon në uljen e varfërisë
(Henderson, 2003).1Një burokraci e mirë është e domosdoshme për një shoqëri të
lirë, një shtet demokratik, dhe një ekonomi kapitaliste. Aftësia për të votuar qeveritë
jashtë zyrës pa ndërprerje kërkon një aparat të besueshëm administrativ. Charles
Goodsell ka thënë se, burokracitë qeveritare formojnë infrastrukturën publike që
është thelbësore për ruajtjen e një shoqërie të lirë dhe të begatë(Goodsell, 2005).
2. Një pasqyrë e demokracisë
Shekulli XX ka qenë shekulli i demokratizimit, fillimisht ne Evropë, dhe më pas në
pjesën tjetër të botës. Promovimi i demokracisë është një qëllim i politikës së jashtme
të periudhës pas luftës së ftohtë. Ndërmjet 1980 dhe 2000 demokracia ka përjetuar pak
pengesa, por që nga viti 2000 pengesat kanë qenë të shumta. Edhe në demokracitë
e qëndrueshme, të metat në sistem janë bërë mjaft të dukshme dhe zhgënjimi nga
politika është përhapur. Megjithatë, vetëm pak vite më parë demokracia dukej sikur
do të dominonte botën. Në gjysmën e dytë të shekullit të XX, demokracitë kishin
lëshuar rrënjë në rrethanat më të vështira të mundshme. Regjimet autokratike
hapën rrugën për demokraci në Greqi (1974), Spanjë (1975), Argjentinë (1983), Brazil
(1985) dhe Kili (1989)(Mainwaring, 1999). Rënia e Bashkimit Sovjetik krĳoi shumë
demokraci pa përvojë në Evropën Qëndrore. Jashtë Perëndimit, demokracia shpesh
zhvillohet pas kolapsit. Në takimin e Këshillit Europian në Kopenhagë në qershor
1993, ku u përcaktuan kriteret për anëtarësim në Bashkimin Evropian, demokracia zë
1
Evans dhe Rauch kanwstudiuar 35 vendenëzhvillimnëperiudhën 1970-1990. Henderson et al. kapërdorur
dataset Evans-Rauch nënjëstudimtë 29 vendevenëzhvillim me tëardhuratëmesme, përtënjëjtënperiudhëkohore.
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vend të parë midis kushteve që vendi aplikant duhet të respektojë. Prioriteti që i është
dhënë demokracisë nga udhëheqësit e BE-së pasqyron faktin se ajo konsiderohet si
një element thelbësor i identitetit politik Evropian, dhe një karakteristikë thelbësore
për vendet që dëshirojnë të pranohen në BE(Balfour & Stratulat, 2011).
Duke jetuar përmes një prej regjimeve më totalitare gjatë epokës komuniste,
shqiptarët kanë përqafuar demokracinë dhe ekonominë e tregut si objektivat kryesore
të ndryshimit të regjimit. Gjatë dy dekadave të tranzicionit demokratik, Shqipëria ka
bërë një përparim drejt integrimit Euro-Atlantik, duke u bërë anëtare e Organizatës së
Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO) në vitin 2009 dhe duke aplikuar në të njëjtin
vit për t'u bashkuar me Bashkimin Evropian (BE). Organizata të tjera ndërkombëtare
janë gjithashtu të përfshira në ruajtjen dhe mbështetjen e demokracisë së Shqipërisë.
Vendet e Ballkanit janë të angazhuara në një formë të zgjatur të tranzicionit demokratik
me perspektivë të hapur për konsolidimin eventual. Në të vërtetë, Freedom House
nuk ka identifikuar ndonjë prej shteteve në rajon si "demokraci të konsoliduara".
Në vend të kësaj, grupet e studimit kanë vendosur Kroacinë, Serbinë, Maqedoninë,
Malin e Zi në kategorinë e "demokracive gjysmë të konsoliduara". I njëjti raport pastaj
klasifikon Shqipërinë,Kosovën dhe Bosnje-Hercegovinën si "qeveri kalimtare" ose
"regjime hibride"(Freedomhouse, 2020). Shqipëria është trajtuar shpesh si "rasti më i
vështirë" i ndryshimit të regjimit, ose si një përjashtim në krahasim me vendet e tjera
post-komuniste në Evropën Qëndrore dhe Lindore(Stiftung, 2020).
Pas diktaturës së ashpër komuniste, shqiptarët paraqesin të dhëna të larta të
mbështetjes për demokracinë si qëllimi përfundimtar i ndryshimit të regjimit. Si
aktorët politikë ashtu edhe ato socialë kanë përqafuar në mënyrë konsensuale
demokracinë si e vetmja lojë në vend. Të gjitha reformat madhore, riorganizimet
institucionale dhe kritikat publike zakonisht legjitimohen në emër të demokracisë
dhe konkluzionit final, integrimit evropian(Stiftung, 2020)
3.Burokracia dhe demokracia: marrëdhënia që ndikon administrimin publik
Marrëdhënia midis burokracisë dhe demokracisë në shtetet moderne ka fituar
vëmendjen e studiuesve dhe ekspertëve në mbarë botën. Në një botë gjithnjë e në
ndryshim, ku fusha e administrimit publik ka përjetuar ndryshime thelbësore,
tensionet midis burokracisë dhe demokracisë janë bërë një tipar i zakonshëm.
Megjithatë, të dy variablat janë një infrastrukturë e domosdoshme ideologjike,
të nevojshme, të ndryshme në avancimin e teorisë dhe praktikës së administratës
publike bashkëkohore(Mwawashe, 2011).2
Burokracia dhe demokracia janë dy sfera të pavarura, por ama të lidhura ngushtë
me njëra-tjetrën në një mënyrë të veçantë. Ndërtimi i shoqërive të forta moderne
varet nga mekanizmat efiçentë për drejtimin e shtetit, formulimin e politikave të
mençura, zbatimin e tyre në mënyrë të mirë dhe ofrimin e shërbimit publik perfekt
për qytetarët. Ka mjaft raste kur mekanizmat burokratike duket të jenë pengesë për
një demokraci të hapur e të begatë, dhe në mënyrë të ngjashme, principet themelore
të demokracisë përplasen me llojet ideale të burokracisë.
Burokracitë janë kritikuar për kompleksitetin, për inefiçencën dhe jo elasticitetin e
tyre.Marrëdhënia midis demokracisë dhe burokracisë ka qenë gjithmonë jo e thjeshtë.
Ndërkohë që demokracia kërkon debat të hapur dhe të lirë, menaxhimi i burokracisë
2
Kenyatta M. Mwawashe, Tensions Between Bureaucracy and Democracy, 6th October 2011,
http://kenyattamaitha.blogspot.com/2011/10/tensions-between-bureaucracy-and.html
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kërkon besnikëri dhe pajtueshmëri të pasdiskutueshme me rregullat dhe procedurat.
Studime të mëparshme lidhur me marrëdhënien midis burokracisë dhe demokracisë
në shoqëritë moderne sugjerojnë se shumë element të njërës janë në konflikt me
ato të tjetrës. Megjithatë Woller inkurajon gjetjen e rrugëve për ‘pajtimin e tipareve
dominuese burokratike dhe demokratike’ duke qënë se këto të dyja janë aspekte bazë
të jetës moderne në kombet e lira(Woller, 1998).
Tema e politikës dhe administrimit apo burokracisë dhe demokracisë ka
bashkëshoqëruar historinë e administrimit publik(Robert B. Denhardt, 2007).3
Demokracitë moderne vuajnë nga një nivel mohues i besimit në qeverisje(Nye,
Zelikow, & King, 1997). Besimi është i rëndësishëm për shkak se ai i mundëson qeverive
të veprojnë pa pasur nevojë të përdorin shtrëngimin ose përdorimin e forcës për çdo
vendim të ndërmarrë. Shumë qeveri, kanë miratuar programe për të rivendosur
dhe për të rritur besimin në institucionet e tyre. Modernizimi i sektorit publik ka
dominuar agjendën politike në shumë vende të Organizatës për Bashkëpunim dhe
Zhvillim Ekonomik (OECD) për disa dekada.
Shqipëria ka vazhduar të bëjë progres në reformat kryesore strukturore dhe
institucionale, të orientuara në drejtim të integrimit të BE dhe institucionevetë tjera
euroatlantike(Dumi, Dede, & S'eche, 2013).
Sipas raportit të OECD “Qeveria me një vështrim” për vitin 2019, besimi i qytetarëve
në qeverinë e tyre, një masë që është përkeqësuar që nga viti 2007, është rikthyer
në 45% në zonën e OECD, një vlerë e ngjashme me nivelin e para krizës. Besimi në
qeveri është rritur në 16 vende si Gjermania, Japonia, Koreja, Polonia dhe Zvicra.
Mesatarisht, në vitin 2016, vetëm 37 % e njerëzve në vendet e OECD mendonin se
kishin një ndikim në atë që bën qeveria, ndërkohë kjo arrinte në 20% ose më pak në
Itali dhe Slloveni(OECD, Government at a Glance 2019, 2019).
Angazhimi i qytetarëve dhe organizatave të shoqërisë civile si partnerë në projektimin,
prodhimin dhe shpërndarjen e shërbimeve orienton drejt kënaqësisë më të lartë të
përdoruesit dhe reduktimin potencial të kostos(OECD, 2011). Shërbimet publike
luajnë një rol vendimtar në krĳimin e shoqërive më të begata, të drejta dhe përfshirëse.
Në kohën e pasigurisë ekonomike, shërbimet publike mund të ndihmojnë për të rindërtuar kapacitetet dhe rivendosjen e besimit të publikut në qeveri duke i ndihmuar
ata që humbasin punët e tyre për të hyrë përsëri në jetën aktive.
Përfundimi
Studimet tregojnë se burokracia dhe burokratët nuk janë edhe aq negative sa ne
zakonisht mendojmë se janë. Shteti modern ashtu siç ne e njohim nuk do të ekzistonte
pa agjencitë e mëdha burokratike që zbatojnë programet e tyre. Një burokraci e mire
është e domosdoshme për një shoqëri të lirë, një shtet demokratik, dhe një ekonomi
kapitaliste.
Nuk duhet harruar që përkundër kritikave të drejtuara ndaj saj, burokracia gjithashtu
përbëhet nga anëtarë heterogjenë dhe ndonjëherë jo të disiplinuar, por të koordinuar.
Për më tepër, ekzistojnë norma juridike, institucione administrative, grupe interesi,
përfitues dhe organe mediatike që kufizojnë fuqinë e burokracisë. Sidomos në
çështjet financiare, burokracia funksionon nën kontroll të rreptë (Kaufman, 2001:183

Robert B. Denhardt, Joseph W. Grubbs – AdministrimiPublik – UFO Press, Shtator 2007
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43). Për më tepër, kufizimet ligjore sigurojnë që sjellja e burokratëve të mbetet brenda
kufijve ligjorë, përndryshe organet gjyqësore do të veprojnë shumë rreptësisht
(Rosenbloom, 1981: 29-50). Për këto arsye, kërcënimi që burokracia mund të paraqesë
për demokracinë nuk duhet të mbivlerësohet. Në fund të fundit, përkundër gjithë
negativitetit dhe imazhit negativ, burokracia ende qëndron në këmbë dhe duket se
edhe në të ardhmen e afërt do të vĳojë të ekzistojë.
Në këtë kontekst, disa sugjerime për uljen e konflikteve midis burokracisë dhe
demokracisë mund të renditen si më poshtë:
Brenda procesve demokratike duhet të rritet përgjegjshmëria dhe mekanizmi I
reagimit ndaj qytetarëve,
Në burokraci duhet të promovohet transparenca dhe llogaridhënia,
Duhet theksuar që korrupsioni burokratik mund të luftohet vetëm me mjete
plotësisht demokratike,
Kërkimi I efikasitetit, efektivitetit dhe cilësisë në burokraci duhet të përfshihet
edhe në sistemet administrative,
Koncepti se shërbimi ofrohet për qytetarin duhet të jetë I pranishëm në të gjithë
burokracinë,
Duhet theksuar se demokracitë mbështeten operacionalisht në burokraci,
Duhet të vendosen rregulla etike, të cilat do të jenë të vlefshme në administratat
publike,
Qytetarëve duhet ti jepet e drejta për të marrë informacion në lidhje me
transaksionet publike,
Në veprimet administrative,duhet marrë gjithmonë parasysh parimi I sundimit
të ligjit
Marrëdhëniet midis burokracisë dhe demokracisë diskutohen në dimensione të
ndryshme në vendet e ndryshme në procesin historik. Vendet e zhvilluara duket se
kanë kapërcyer kryesisht këtë problem, si rezultat i vendosjes së kultures institucionale
dhe të sjelljes duke provuar këtë problem në periudhat e mëparshme. Problemi është
veçanërisht aktual për vendet në zhvillim. Edhe pse burokracia dhe demokracia
ndonjëherë janë kontradiktore dhe kanë dimensione të kundërta, ato konsiderohen si
dy koncepte që mund të jenë në harmoni.
Ekzistenca e disa pikave të konfliktit midis burokracisë dhe demokracisë nuk
mohohet, megjithate sugjerimet përzgjidhjen e këtyre konflikteve janë ekzistente.
Duke pare burokracinë si një element që plotëson demokracinë, kjo mund të
përshkruhet si një qasje më realiste. Është e natyrshme të kërkohen formula të reja që
do të pajtojnë burokracinë me demokracinë, e cila ka kontribuar shumë në zhvillimin
e shoqërive moderne. Si rezultat, megjithëse duket se idealet demokratike do të
vazhdojnë të mbesin nën hĳen e sundimit burokratik, pranimi që ky dominim duhet
të jetë I kufizuar dhe I kontrolluar, dhe mosbraktisja e idealeve demokratike, ndoshta
tregon se ku fshihet zgjidhja.
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Aktorët e së drejtës ndërkombëtare tregtare
Mikena Karati
Tirana Business University
Abstrakt
Punimi u përqëndrua në përshkrimin e aktorëve, statusin e tyre juridik dhe detyrimet ndaj
shtetit dhe organizatave ndërkombëtare, dhe mbi të gjitha në mënyrën se si këta aktorë
ndërveprojmë dhe bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Për realizimin e këtĳ punimi u përdor
metodologjia cilësore, analitike. Punimi trajtoi disa çështje kryesore, së pari trajtoi shkurtimisht
historikun e të drejtës ndëkombëtare tregëtare, cilat janë institucionet kryesore udhëheqeëse,
burimet e të drejtës ndërkombëtare tregtare si dhe aktorët kryesorë. Punimi po ashtu trajtoi
përciptazi edhe modernizmin dhe harmonizimin e ligjit ndërkombëtar tregëtar i cili është një
proces i vazhdueshëm dhe i nevojshëm. Pika kryesore e punimit ishte diskutimi dhe analiza
lidhur me ndërlidhjen e aktorëve në të drejtën ndërkombëtare tregtare, e cila siç përmendëm
edhe më sipër, mund të konsiderohet si një sistem shumë-aktorësh, në kuptimin që prodhohet
nga aktorë të ndryshëm, në nivele të ndryshme të qeverisjes, dhe në forma të ndryshme. Pjesa
e fundit e punimit trajtoi përfundimet kryesore të punimit, i cili doli në konkluzionin se kur
bëhet fjalë për aktorët kryesorë të së drejtës ndërkombëtare tregtare të cilët janë ata privatë dhe
publike, ndërlidhja e tyre mund të identifikohet si një tendencë e mbështetjes për rregullim
në të drejtën tregtare ndërkombëtare për aktorët privatë dhe shikimi i rolit të aktorëve publik
thjesht në korrigjimin e ndikimit negativ të marrëdhënieve tregtare ndërkombëtare në tregje.
Fjale Kyce: E drejta, BE, Marredhenie tregtare.

Hyrje
E drejta tregtare ndërkombëtare mund të përkufizohet si studimi i rregullave që
zbatohen për operatorët dhe operimet në tregtinë ndërkombëtare. Ndër faktorët
kryesorë të formësimit të së drejtës ndërkombëtare tregtare kanë qenë pikërisht rritja
e jashtëzakonshme e kompanive shumëkombëshe dhe rrjeteve ndërkombëtare të
prodhimit, teknologjia e re, ndryshimet në natyrën dhe formën e punës dhe ngritja e
aktorëve të rinj në skenën ndërkombëtare. Paralel me këto ndryshime dhe trasformime
ndërkombëtare erdhën si pasojë dhe ndryshime të shumta ligjore, si në shkallë
ndërkombëtare ashtu edhe brenda vendeve. Në fakt, vitet e para të shekullit të 21-të
dëshmojnë një larmi marramendëse të formave dhe regjimeve të reja juridike, të cilat
nganjëherë ndryshojnë ndjeshëm nga natyra, përmbajtja, shkalla dhe funksionimi
nga sistemi i qeverisjes.
E drejta tregtare përbën shtyllën kurrizore të veprimtarisë ekonomike dhe si e tillë
është emërtuar ‘motori i tregtisë’. Në këtë kontribut, ne zhvillojmë një qasje ndaj
rregullimit të dëshirueshëm të transaksioneve tregtare në kuptimin e tregtisë së
mallrave dhe shërbimeve. Duke vepruar kështu, ne do të trajtojmë dy pyetje kryesore.
Së pari, cilat janë kriteret normative për të vendosur për hartimin e duhur të ligjit të
kontratave tregtare? Së dyti, në dritën e këtyre kritereve, ne kërkojmë të zhvillojmë
një përgjigje për pyetjet se kush duhet të përcaktojë rregullat në të drejtën tregtare,
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ose, me fjalë të tjera, cilët aktorë rregullatorë, d.m.th., aktorë privatë ose publik, dhe
ku duhet të përcaktohen këto rregulla , ose, me fjalë të tjera, në atë nivel rregullator,
d.m.th lokal, kombëtar, rajonal ose global.
Është e nevojshme paraprakisht të bëhet një dallim midis, nga njëra anë e ligjit të
tregtisë ndërkombëtare private, e cila është një degë e së drejtës ndërkombëtare
private, e cila rregullon marrëdhëniet tregtare midis palëve private, dhe nga ana tjetër,
të drejtës tregtare ndërkombëtare e cila është një degë e publikut ligji ndërkombëtar
i cili rregullon marrëdhëniet tregtare midis shteteve. Historikisht, shtetet sovrane
individuale janë aktorët kryesorë në të drejtën ndërkombëtare. E drejta ndërkombëtare
ka evoluar në një marrëdhënie, jo vetëm midis këtyre shteteve të kombeve, por edhe
organizatave ndërkombëtare, organizatave joqeveritare, korporatave, qeverive nënnacionale dhe njerëzve që përbëhen nga secila prej këtyre grupeve.
Në të drejtën ndërkombëtare tregtare, ka shumë aktorë, të cilët mund të kenë status
juridik dhe politik. Këta aktorë luajnë një rol jetësor në të drejtën ndërkombëtare
tregtare. Në këtë punim jam përqëndruar pikërisht në këtë faktor, në përshkrimin
e aktorëve, statusin e tyre juridik dhe detyrimet ndaj shtetit dhe organizatave
ndërkombëtare, dhe mbi të gjitha në mënyrën se si këta aktorë ndërveprojmë dhe
bashkëpunojnë me njëri tjetrin.
1.1. Metodologjia
Për realizimin e këtĳ punimi është përdorur metodologjia cilësore.1Bazuar në qëllimin
e kësaj analize, metoda e përdorur për t’ju dhënë përgjigje pyetjeve kërkimore është
ajo e analizës konceptuale. Analizat cilësore zhvillojnë shpjegime dhe teori bazuar
në ato që kanë vëzhguar. Ndërsa, analiza konceptuale konsiston në zbërthimin ose
analizimin e koncepteve në pjesët e tyre përbërëse në mënyrë që të fitohen njohuri
ose një kuptim më i mirë i një çështjeje të veçantë. Metoda e analizës konceptuale
ka tendencë t’i afrohet një problemi të tillë duke ndarë konceptet kryesore që i
përkasin problemit dhe duke parë sesi lidhen ato me njëri-tjetrin.Referuar strukturës
konceptuale të punimit, përgjithësisht kjo metodologji mund të ndahet në tre faza, së
pari fazën kërkimore të informacionit të nevojshëm mbi çështjet e trajtuara; së dyti
fazën e analizimit dhe interpretimit të të dhënave të grumbulluara, dhe së fundmi
fazën e analizës dhe të nxjerrjes së konkluzioneve, përkatëse.
2. Literaturë
Përgjithësisht, Lex Mercatoria ka qeverisur historikisht dhe gjatë marrëdhëniet e
tregtisë ndërkombëtare. Lex Mercatoria ishte një grup rregullash të pashkruara
të ligjit, të bazuar në zakone, dhe përfshinin besnikërinë në përfundimin dhe
ekzekutimin e kontratave, të drejtat e mbrojtjes, rregullin e fjalës së dhënë etj. Pas
Luftës së Parë Botërore, zgjerimi i shpejtë i tregtisë ndërkombëtare solli nevojën për
një sërë standardesh dhe rregullash të përbashkëta. Ishte nga kymoment që u hodhën
themelet e rendit modern të tregtisë së lirë.
E drejta tregtare ndërkombëtare është mjeti që u mundëson aktorëve të ndryshëm ekonomikë të
krĳojnë marrëdhënie tregtare ndërkombëtare, të rregulluara nga ligji. E drejta ndërkombëtare
1
Burke Johnson & Larry Christensen, Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches,
4th ed(Thousand Oaks, Cal: SAGE Publications, 2012) fq.67.
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e tregtisë është një çështje komplekse e cila përfshin disa degë të së drejtës (e drejta
tregtare, e drejta e biznesit, e drejta e kompanive, ligji i pagesave ndërkombëtare)
dhe bazohet në burime të shumta (ligjet kombëtare, konventat ndërkombëtare, lex
mercatoria).
Komisioni i Kombeve të Bashkuara për të Drejtën e Tregtisë Ndërkombëtare
(UNCITRAL), i cili është themeluar në vitin 1966, është organi kryesor ligjor i sistemit
të Kombeve të Bashkuara në fushën e ligjit të tregtisë ndërkombëtare. Ai është një
organ juridik me pjesëmarrje universale të specializuar në reformën e ligjit tregtar në
botë për më shumë se 50 vjet. UNCITRAL punon për të unifikuar dhe harmonizuar
rregullat e tregtisë ndërkombëtare.2UNCITRAL nuk duhet të ngatërrohet me
Organizatën Botërore të Tregtisë (OBT) të krĳuar më vonë në vitin 1995 dhe që vĳon
nga aktivitetet e GATT (Marrëveshja e përgjithshme për tarifat dhe tregtinë). OBT
merret me çështje të politikës tregtare, siç është liberalizimi i tregtisë, heqja e barrierave
tregtare dhe praktikat e padrejta tregtare, ndërsa UNCITRAL merret me rregullat e
ligjit të zbatueshëm për subjektet e së drejtës private në operacionet ndërkombëtare
dhe për këtë arsye nuk është i interesuar për çështjet që lidhen me marrëdhëniet
midis Shtete, të tilla si lufta kundër mashtrimit, detyrimeve kundërvepruese ose
kuotat e importit.UNCITRAL nuk duhet të ngatërrohet po ashtu as me Institutin
Ndërkombëtar për Unifikimin e Ligjit Privat (UNIDROIT), krĳuar në 1926 dhe
me qendër në Romë, qëllimi i të cilit është të studiojë mjete dhe metoda me qëllim
modernizimin, harmonizimin dhe koordinimin e ligjit privat, dhe në veçanti ligjit
tregtar, midis Shteteve ose grupeve të Shteteve si dhe për të zhvilluar instrumente,
parime dhe rregulla uniforme juridike. Secila prej këtyre organizatave të përmendura
më sipër, luan një rol të veçantë në të drejtën e tregtisë ndërkombëtare.
2.1. Burimet e së drejtës tregtare ndërkombëtare3
E drejta e tregtisë ndërkombëtare vjen nga tre burime , Së pari nga ligjet kombëtare,
të cilat janë burimi themelor i së drejtës tregtare ndërkombëtare.Së dyti nga burime
ndërkombëtare, të përbërë nga të gjitha konventat ndërkombëtare që lidhen
me fushat e së drejtës tregtare ndërkombëtare. Tre konventa janë veçanërisht të
rëndësishme, Konventa e Vjenës për Shitjen Ndërkombëtare të Mallrave (1980) e cila
synon të sigurojë një sistem modern, uniform dhe të drejtë për kontratat për shitjen
ndërkombëtare të mallrave dhe që kontribuon në sigurinë e tregtisë, Rregullorja e
Romës (2008), e cila përcakton rregulla uniforme për përcaktimin e ligjit të zbatueshëm
për detyrimet kontraktuale të Bashkimit Evropian, si dhe Konventa e Otavës në 1988
për Faktorizimin Ndërkombëtar.Së treti, Lex Mercatoria, të cilin siç e përmendëm
dhe më sipër, është një koleksion i zakoneve dhe praktikave që formojnë rregulla
detyruese për ata që janë të përfshirë në tregtinë ndërkombëtare4.

2
United Nations Report (1992)., Uniform commercial law in the twenty-first century Proceedings of the
Congress of the United Nations Commission on International Trade Law. New York, fq. 18-22 May 1992.
Online në: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/general/Uniform_Commercial_Law_Congress_1992_e.
pdf. (Aksesuar me 04 gusht 2020)
3
Shih: https://onu-vienne.delegfrance.org/What-is-international-trade-law-International (Akesuar me 04
gusht 2020)
4
Prof.assoc.Dr. EndriPapajorgji “E drejtandërkombëtaretregtaredhe e biznesit”

115

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 6 No.2
September, 2020

2.2. Aktorët e ligjit ndërkombëtar tregtar
Aktorët e tregtisë ndërkombëtare janë dy llojësh, aktorë privatë dhe publik. Efektet
e globalizmit në të drejtën ndërkombëtare private5, si dhe aktorët kryesorë të cilët e
drejtojnë atë, janë një temë mjaft specifike për të cilën janë adresuar disa autorë, për
të cilët do të citoj vetëm disa shumë të njohur: Jürgen Basedow,6 Spiros Bazinas7dhe
Eric Loquin. 8Në lidhje me UNIDROIT, gjithashtu duhet të përmendet autori Herbert
Kronke i cili ka botuar shkrimin me titull "Harmonizimi në të gjithë botën i ligjit privat
dhe integrimi rajonal: hipoteza, siguri dhe pyetje të hapura",9ose edhe punimi i Camilla
Andersen, "Përcaktimi i uniformitetit në ligj".10
Përgjithësisht, aktorët kryesorë të së drejtës ndërkombëtare tregtare janë dy. Së
pari është shteti që nëpërmjet legjislacionit rregullojne te drejtën e tyre ekonomike
kombëtare11 si dhe lidh punë të caktuara juridike që për nga përmbajtja e vet janë
objekt i së drejtës ndërkombëtare.
Së dyti, një tjetër aktor i rëndësishëm janë organizatat joqeveritare, të cilat janë një
formë institucionale te i cili referohet në një sistem formal me rregulla dhe objektiva,
të cilat nuk themelohen nga shtetet, por si pas të drejtës kombëtare të një shteti.12
2.3. Modernizimi dhe harmonizimi i vazhdueshëm i Ligjit të Tregtisë
Ndërkombëtare
Edhe pse UNCITRAL u themelua në vitin 1966 me një mandat për të çuar më tej
harmonizimin e ligjit të tregtisë ndërkombëtare, i motivuar nga "besimi se harmonizimi
dhe unifikimi progresiv i ligjit të tregtisë ndërkombëtare, me zvogëlimin ose heqjen e pengesave
ligjore për rrjedhën e tregtisë ndërkombëtare, veçanërisht ato që prekin vendet në zhvillim, do
të kontribuojnë ndjeshëm në bashkëpunimin ekonomik universal midis të gjitha shteteve mbi
bazën e barazisë, barazisë dhe interesit të përbashkët dhe në eliminimin e diskriminimit në
tregtinë ndërkombëtare dhe, në këtë mënyrë, në mirëqenien e të gjithë popujve..."13ky synim
nuk ka marrë rëndësinë që duhet të ketë për shkak të paralizës së viteve të Luftës së
Ftohtë. Në mjedisin aktual global, modernizimi është një motiv shumë i fuqishëm
për harmonizim.14 Ekziston gjithashtu një funksion rishpërndarës për harmonizimin
UNCITRAL Report (2007)., Modern Law for Global Commerce Proceedings of the Congress of the
United Nations Commission on International Trade Law Held on the Occasion of the Fortieth Session
of the Commission. Vienna, 9-12 July 2007. Online në: https://www.uncitral.org/pdf/english/
congress/09-83930_Ebook.pdf (Aksesuar me 05 gusht 2020)
6
Jürgen Basedow, “Worldwide harmonisation of private law and regional economic integration: general
report”, Uniform Law Review/Revue de droit uniforme, vol. 1-2, 2003, fq. 32.
7
2Spiros V. Bazinas, “Harmonisation of international and regional trade law: the UNCITRAL experience”,
Uniform Law Review/Revue de droit uniforme, vol. 1-2, 2003, fq. 53-62.
8
Eric Loquin, “Les règles matérielles du commerce international”, Revue de l’arbitrage, vol. 2, 2005, pp.
443-464.
9
Herbert Kronke, “UNIDROIT 75th Anniversary Congress on Worldwide Harmonisation of Private Law and
Regional Economic Integration: hypotheses, certainties and open questions”, Uniform Law Review/Revue de
droit uniforme, vol. 1-2, 2003, fq. 11-27.
10
Camilla Baasch-Andersen, “Defining uniformity in law”, Uniform Law Review/Revue de droit uniforme,
vol. XII, No. 1, 2007, fq. 5-55.
11
Prof.assoc.Dr. EndriPapajorgji E drejtandërkombëtaretregtaredhe e biznesit
12
Po aty, fq .27.
13
Report of the UNCITRAL on the work of its thirty-fifth session, January 21, 2003, A/Res/57/17 online
në:https://uncitral.un.org/en/commission (Aksesuar me 06 gusht 2020).
14
UNCITRAL Draft Legislative Guide on Secured Transactions, Report of the Secretary General, A/CN.9/
WG.VI/WP.9, online në: https://www.uncitral.org/en-index.htm. (Aksesuar me 06 gusht 2020).
5
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- jo më pak një organ sesa UNCITRAL beson se ligjet moderne mund të lehtësojnë
pabarazitë midis palëve në vendet e zhvilluara dhe ato në vendet në zhvillim,
me përmirësimin e rezultuar në pjesën e vendeve në zhvillim në frytet e tregtisë
ndërkombëtare.15Prandaj, modernizimi nuk do të jetë vetëm i sistemeve juridike, por
edhe i aspekteve të tjera.UNCITRAL ka rekordin më të mirë për adoptim të ligjeve
në lidhje me konventat e tĳ ndërkombëtare, psh. Konventa e Nju Jorkut për Njohjen e
vitit 1958.16Një vend pak më i vogël në arritjet e UNCITRAL është Konventa e Vjenës
e vitit 1980 mbi kontratat për shitjen ndërkombëtare të mallrave e cila është ratifikuar
nga gjashtëdhjetë e dy vende.17Konventa e New York-ut e 1974 mbi Periudhën e
Kufizimit në Shitjen Ndërkombëtare të Mallrave (e ndryshuar nga Protokolli i 1980)
është ratifikuar nga tetëmbëdhjetë vende. Konventa e Kombeve të Bashkuara e vitit
1978 për Transportin e Mallrave nga Deti (e njohur si "Rregullat e Hamburgut") është
ratifikuar nga njëzet e nëntë vende, me ratifikimin më të fundit ishte ai i Sirisë në
2002.18.
3. Analizë
Në këtë pjesë të punimit do të diskutohet mbi ndërlidhjen e aktorëve në të drejtën
ndërkombëtare tregëtare, e cila siç përmendëm edhe më sipër, mund të konsiderohet
si një sistem shumë-aktorësh, në kuptimin që prodhohet nga aktorë të ndryshëm, në
nivele të ndryshme të qeverisjes, dhe në forma të ndryshme.
Nga pikëpamja historike, shembulli më i mirë për ta ilustuar, është gjeneza e së
drejtës tregtare në Evropë. Aktualisht, marrëdhëniet tregtare, në të cilat shkëmbehen
mallra ose shërbime midis bizneseve, ende rregullohen nga legjislacioni kombëtar.
Megjithatë, jo gjithmon ishte kështu. Në shekujt e tetëmbëdhjetë dhe nëntëmbëdhjetë
u shfaqën aktorët publik (pra shtetet dhe kombet), shumë prej të cilëve u përpoqën
të krĳonin unitet juridik brenda territoreve të tyre, duke përfshirë unitetin juridik në
çështjet tregtare dhe rregullat ligjore që rregullojnë marrëdhëniet kontraktuale.
Por, aktori i parë dhe kryesor në të drejtën ndërkombëtare mbetet shteti. Siç
argumentojnë shumë studiues ligjorë, shtetet posedojnë vetëm një sasi të veçantë
ndikimi, bazuar në shtrirjen e tyre individuale të pushtetit. Kur bëhet fjalë për të
kuptuar se çfarë një shtet duhet të posedojë në mënyrë që të njihet në një nivel
ndërkombëtar me sovranitetin "De Jure" (dhe nga ana tjetër, të gëzojë marrëdhëniet
juridike me shtetet e tjera, individët, organizatat, etj); ekzistojnë katër aspekte
specifike të shtetësisë. Së pari, një shtet duhet të përmbajë një popullsi të përhershme,
që do të thotë se ka njerëz që banojnë brenda një territori të përcaktuar mirë që ka
respektuar kufijtë nga shtetet fqinje. Territori i përcaktuar është aspekti i dytë i një
shteti. Pa një territor të përcaktuar, shteti nuk ka aftësinë që të krĳojë marrëdhënie me një
shtet tjetër, që është aspekti i tretë.Së fundmi, një shtet duhet të ketë një qeveri. Për një
kërkesë të ligjshme për qeverisje, një qeveri duhet të qeverisë, d.m.th. ruaj rendin
politik brenda shtetit.
Një pikëpamje tjetër për qasjet e përqendruara nga shteti për të bërë të drejtën tregtare
Po aty, fq. 131.
Shih: https://www.uncitral.org/en-index.htm (Aksesuar me 06 gusht 2020)
17
Po aty.
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ndërkombëtare, është ajo e ligjit të butë. Kjo ka të ngjarë të bëhet edhe më e përhapur
si pikëpamje në të ardhmen, pasi shtetet nuk kanë as kompetencë as prirje për të
lëvizur me shpejtësinë që kërkojnë partitë tregtare moderne. Ligjbërja private do të
plotësojë vakumin dhe do të mirëpritet shpejt midis shteteve. Palët komerciale shumë
të sofistikuara nuk kanë nevojë për legjislatura kombëtare dhe nevoja që matrimi i
shtetit të arrihet si një ndër kërkesat për të qënë i aftë juridikisht, është më mirë të
pushojë së qëni.
Gjatë kësaj kohe janë shfaqur edhe aktorët e tjerë ndërkombëtarë të përfshirë në të
drejtën ndërkombëtare siç janë organizatat ndërkombëtare. Organizata ndërkombëtare
ka vetëm aq fuqi dhe status sa vendet anëtare u lejojnë atyre të posedojnë. Ekziston
një marrëveshje kontraktuale që bëhet ndërmjet shteteve dhe organizatës ndërkombëtare.
Organizatat joqeveritare përqendrohen në avokimin e reformës dhe në përpjekjen
për të sjellë vetëdĳen për çështje të veçanta, të tilla si të drejtat e njeriut, problemet
mjedisore, luftërat civile, etj. Organizatat joqeveritare ose OJQ-të përfshĳnë organizata
përfshirë Amnesty International, Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, Institutin
e Hagës për Ndërkombëtarizimin e Ligjit, Këshillin Ndërkombëtar për Politikat e të
Drejtave të Njeriut, dhe institucione fetare si Vatikani.19Këto OJQ zakonisht nuk janë
krĳuar për të gjeneruar fitime, megjithëse ato janë domosdoshmërisht për përfitime
monetare për të siguruar fonde për të punuar për të ndikuar në veprimet e aktorëve
kryesorë ndërkombëtarë. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se fuqia dhe statusi
i organizatave joqeveritare, në lidhje me ligjin ndërkombëtar tregëtar, nuk krahasohen me
fuqinë e aktorëve shtetërorë individualë.
Duke analizuar teoritë e ndryshme të marrëdhënieve ndërkombëtare, domethënien
e shteteve individuale dhe organizatave të ndryshme në të gjithë botën, mjafton të
thuhet se e drejta ndërkombëtare nuk formon sjelljen ndërkombëtare, por sjellja
ndërkombëtare formon ligjin ndërkombëtar. Megjithëse sjellja e shteteve, dhe
institucionet e tyre të shumta mund të ndikojnë në të drejtën ndërkombëtare tregëtare,
e drejta ndërkombëtare tregëtare ka aftësinë të ndihmojë si një arbitër për dy ose më
shumë shtete, në mënyrë që të zgjidhë mosmarrëveshjet, dhe problemet e tjera që
mund të shfaqen.
Një tjetër perspektivë mbi çështen në fjalë, kombinon format e qeverisjes publike,
private dhe hibride me një theks në veprimin strategjik: teoria e vendeve të qeverisjes
si pjesë e pluralizmit juridik global. Snyder (1999)20argumenton se globalizimi
qeveriset nga tërësia e konjukturave të përcaktuara në aspektin strategjik, situatës
specifike dhe shpesh episodike të një shumësie faqesh në të gjithë botën. Ato mund të
jenë publike, private ose të përziera. Disa janë të bazuara në treg, ndërsa të tjerët janë
të bazuar në politikë. Tërësia e vendeve paraqet një formë të re të pluralizmit juridik
global. Aktorët strategjikë, siç janë ndërmarrjet, qeveritë, organizatat joqeveritare dhe
të tjerët, përdorin ligjin dhe formohen prej tĳ (Mytelka dhe Delapierre, 1999).21Në
Bashkimin Evropian përshembull, globalizimi mbështet dhe krĳon interesa dhe
Janis, M. W., & Janis, M. W. (2008). International law (5th ed.). New York: Aspen Publishers.
Snyder, F.: “Governing economic globalisation: Global legal pluralism and European law”, European Law
Journal, 5 (1999), 334-374; slightly shorter version published in Transnational Legal Processes: Globalisation
and Power Disparities, ed. M. Likosky (London: Butterworths LexisNexis, 2002), fq. 65-97.
21
Mytelka, L.K. and Delapierre, M. ‘Strategic partnerships, knowledge-based network oligopolies, and the
state’, in Private Authority and International Affairs, eds. A.C. Cutler, V. Haufler and T. Porter (Buffalo: State
University of New York Press, 1999), fq. 129-149.
19
20
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marrëdhënie të cilat priren të nënvlerësojnë kushtetutizmin tradicional si mënyrë
të qeverisjes rajonale. Nuk është për t'u habitur, se ajo ka provokuar jo vetëm
kërkesa për kushtetutësimin e qeverisjes globale, por edhe debate për fizibilitetin
dhe dëshirueshmërinë e saj. Hulumtimi deri më tani është përqendruar kryesisht
në aspektet strukturore të vendeve, dhe më shumë punë është e nevojshme për
marrëdhëniet midis vendeve. (Riles 2002).22Edhe pse organizata si BE janë të ftuara si
vëzhgues në negociatat ndërkombëtare dhe nuk kanë të drejtë vote, organizata të tilla
kanë një prani të fuqishme dhe u besohet statusit të tyre vëzhgues.
Përfundime
Si përfundim, mund ta përmbledhim analizëne këtĳ punimiduke deklaruar se terma
si aktori dhe niveli të përshtatshëm në rastin e ligjit ndërkombëtar tregëtar janë
parimisht të zëvendësueshëm, dhe në vend të tyre, të vendosim për shpërndarjen e
kompetencave midis publikut dhe privatit, por edhe midis nivelit rajonal, kombëtar,
evropian dhe global, me një, duke parë karakteristikat e marrëdhënies tregtare dhe
rregullimit të tyre, dhe për rregullimin kufizues të tregut në lidhje me interesat e
tregut dhe kontekstin më të gjerë shoqëror në të cilin zhvillohet marrëdhënia
tregtare. Ky kuptim thelbësor në shpërndarjen e kompetencave shpjegon pse ligjin
tregëtar ndërkombëtarekarakterizon qasjen tonë rregullatore si 'shumë aktorëshe' dhe
me'shumë-nivele'.
Kjo qasje e përgjithshme për të favorizuar një përzierje të aktorëve të ndryshëm
rregullatorë të cilët operojnë në të drejtën tregëtare ndërkombëtare.
Së pari, Kur bëhet fjalë për aktorë përkatës, mund të identifikohet një tendencë e
mbështetjes për rregullim në të drejtën tregtare ndërkombëtare për aktorët privatë
dhe shikimi i rolit të aktorëve publik thjesht në korrigjimin e ndikimit negativ të
marrëdhënieve tregtare ndërkombëtare në tregje.
Së dyti, zhvillimi historik tregon se ndërsa aktorët privatë kanë qenë në thelb
përgjegjës për krĳimin e një zgjidhjeje për një problem tregtar ndërkombëtar, këto
rregulla shpesh janë të kodifikuar më pas nga aktorët publik me qëllim promovimin e
qartësisë dhe parashikueshmërisë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeven në te ardhmen.
Pra kjo tregon dhe komplaksitetin e marrëdhënieve dhe ndërlidhjeve të aktorëve
midis tyre.
Duhet thënë megjithatë se një veprim i tillë legjislativ mund të çojë në rregullat që
ngrihen dhe për shkak të formaliteteve të procesit të kodifikimit i bëjnë ata më pak të
adaptueshëm ndaj zhvillimeve dhe praktikave të reja. Sidoqoftë, një vendimmarrje e
tillë mund të ketë efektin pozitiv në mbështetjen e sistemit të krĳuar nga vet tregtarët,
dhe në këtë mënyrë të promovojë interesat e tregut.
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Përgjegjësia Deliktore në Sport:
Aspekt Krahasues mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së
Kosovës
LLM Bionda Rexhepi
Zyrtare Ligjore në Gjykatën Themelore në Gjilan, Kosovë

Abstrakt
E drejta sportive dhe përgjegjësia deliktore? Çka i bashkon këto dy fusha dhe ku ngërthehen
mes vete? E drejta e një personi për të ushtruar hobin e tĳ/saj apo thjeshtë për të përcjellur një
ngjarje sportive a duhet të ketë limite dhe nëse po, deri ku shkojnë këto limite? A shkakton
përgjegjësi deliktore mospërmbajtja e rregullave gjatë ushtrimit të sportit apo përcjelljes së saj,
dhe mbi të gjitha cilat janë këto rregulla?
Ky punim synon të i përgjigjet këtyre pyetjeve duke bërë krahasimin mes përgjegjësisë deliktore
të sportit në të drejtën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së Kosovës.
Për të kuptuar më mirë këtë institut të së drejtës, do të analizohet normatizimi i kësaj
përgjegjësie në të dy shtetet dhe praktikimi i saj.
Fjalët kyce: Përgjegjësia deliktore, dëmi, veprimtaria e rrezikshme dhe dëmshpërblimi.

1.

Kuptimi i përgjegjësisë deliktore në sport

E drejta sportive (Sports Law) është një e drejtë me zhvillim të ri njëzet vitet e fundit
në Bashkimin Europian. Paraqitet si e drejtë prioritare pas hyrjes në fuqi të Traktatit
të Lisbonës dhe jurisprudencës së vrullshme të Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit
Europian dhe Gjykatës së Arbitrazhit të Sporteve.1
Në Ligjin për Marrëdhëniet e Detyrimeve të Kosovës, përgjegjësia deliktore nënkupton
shkaktimin e dëmit. Në shkaktimin e dëmit, marrëdhënia e detyrimit krĳohet nga
vetë fakti se dëmi i është shkaktuar të dëmtuarit. Kur dëmi i shkaktohet të dëmtuarit,
krĳohet përgjegjësia-detyra e dëmtuesit për shpërblimin e dëmit. Përgjegjësia për
dëmshpërblim quhet edhe përgjegjësi deliktore-civile.2 Përgjegjësinë deliktore në
sistemin normativ të Kosovës e ndajmë në përgjegjësi subjektive që nënkupton që
dëmi është shkaktuar me fajin e personit dhe përgjegjësinë objektive që nënkupton
shkaktimin e dëmit, pavarësisht fajit.3
Në Torts Law-E drejta e dëmit- në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përgjegjësia
deliktore, apo siç njihet në gjuhën angleze-tort është sjelle që dëmton njerëzit e tjerë ose
pronat e tyre dhe për këtë personi që e shkakton, duhet të mbulojë dëmin.4 Sipas Torts
Law, ekzistojnë tri lloje të dëmeve: me dashje, nga neglizhenca dhe nga përgjegjësia.
Sports Law, USLegal, https://sportslaw.uslegal.com/, 6:42 PM.
Dauti Nerxhivane (2016) E drejta e detyrimeve, pjesa e përgjithshme, Universiteti i Prishtinës “Hasan
Prishtina”, Fakulteti Juridik, Prishtinë, fq. 152.
3
Berisha Ruzhdi (2013), Bazat e Përgjegjësisë në Komentar i Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve, Libri I,
UNDP, fq.160.
4
Tort Law, USLegal, https://sportslaw.uslegal.com/tort-law/,Chapter I,USLegal is a registered trademark,
6:16 PM
1
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Një dëm i qëllimshëm është një delikt civil që ndodh kur një person angazhohet
në sjellje të qëllimshme që rezulton në dëm ndaj një tjetri.Sjellja e pakujdesshme që
shkakton dëm në një tjetër është neglizhenca.5Ndërsa, përgjegjësia mund të lindë
edhe kur nuk ka ndërmend të shkaktojë dëm qëllimshën ose nga neglizhenca. Për
shembull, në shumicën e shteteve, kur një kontraktues përdor dinamit që shkakton
hedhjen e mbeturinave në tokën e një tjetri, duke shkaktuar dëme si dritaret e thyera,
pronari i tokës mund të mbulojë dëmet nga kontraktuesi edhe pse kontraktuesi mund
të mos ketë qenë neglizhent dhe nuk nuk ka pasë ndërmend të shkaktojë ndonjë dëm.
Kjo njihet edhe si detyrim i rreptë ose përgjegjësi absolute. Në thelb, shoqëria po
thotë se veprimtaria është aq e rrezikshme për publikun se duhet të ketë përgjegjësi.6
A paraqet sporti veprimtari të rrezikshme e cila mund të kualifikohet si përgjegjësi
objektive në sistemin normativ të Kosovës dhe përgjegjësi absolute sipas sistemit
normativ të Shteteve të Bashkuara të Amerikës?
Shumë sporte paraqesin rreziqe serioze për pjesëmarrësit. Nëse një palë detyrohet
të kujdeset ndaj një pale tjetër dhe kjo detyrë shkelet, pala që detyrohet është
përgjegjëse për çdo dëm të pësuar nga pala për të cilen i detyrohet detyrimi që rrjedh
nga shkelja.7Në disa raste, edhe pakujdesia e rëndë bën pjesë në detyrimin ndaj palës
tjetër.8
Niveli i kujdesit që duhet ushtruar varet nga situata: situata e rrezikshme kërkon
një shkallë të lartë të kujdesit, ndërsa situatat më pak të rrezikshme kërkojnë më
pak kujdes. Pritjet mund të luajnë gjithashtu një rol. Për shembull, një spektator që
goditet nga një top i keq, ndërsa ulet në stendat në një lojë bejsboll, nuk mund të
kërkojë dëmshpërblim sepse shumica e tifozëve e dinë se topa të humbur në tribuna
janë një produkt i pashmangshëm i bejsbollit.9 Megjithatë, një mbrojtës i cili është
duke qëndruar në vendkalimin e brendshëm të një turneu të stadiumit mund të
kërkojë dëmshpërblim që rezultojnë nga një top si pasojë e ndërhyrjes së palejuar. Një
spektator në rrethinat e panjohura të një stadiumi nuk është i vetëdĳshëm për rreziqet
dhe kështu i detyrohet një detyrë më e madhe kujdesi nga organizata e bejsbollit.10
Megjithatë, për lëndimet e shikuesve apo spektatorëve dhe lëndimet nga spektatorët
flet edhe “Konventa Evropiane mbi Dhunën e Spektatorit dhe Sjelljen e Pahĳshme në
Ngjarjet sportive dhe në veçanti në Ndeshjet e Futbollit 19.08.1985 ETS Nr: 120”11, e
cila është krĳuar pikërisht për parandalimin e këtyre dukurive.
E drejta sportive, pra mund të paraqitet në suaza të ndryshme, mirëpo fusha e
dëmtimeve që rregullon përgjegjësinë deliktore është ndër më të rëndësishmet. Dhe
ajo, siç u kuptua nga shembulli më lartë ekziston vetëm në kushte të caktuara. Pra,
5

Ibid,Chapter II,6:19 PM

Tort Law, USLegal, https://sportslaw.uslegal.com/tort-law/,USLegal is a registered trademark, 6:25 PM
7
Law of Tort and Sports Litigation, Legal Service India, gjindet në webfaqen: http://www.
legalservicesindia.com/article/746/Law-of-Tort-And-Sports-Litigation.html, 6:57 PM.
8
Healy Deborah (2016) Warning and Exclusions-Post Personal Responsibility, Australian and New Zealand
Sports Law Journal, fq.39.
9
Law of Tort and Sports Litigation, Legal Service India, gjindet në webfaqen: http://www.
legalservicesindia.com/article/746/Law-of-Tort-And-Sports-Litigation.html, 7:23 PM.
10
Ibid
11
Council of Europe, European Treaty Series - No. 120 European Convention on Spectator Violence and
Misbehaviour at Sports Events and in particular at Football Matches Strasbourg, 19.VIII.1985, https://
rm.coe.int/168007a086, 1:56 PM.
6
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dëmshpërblimi duhet të jetë i realizueshem dhe i mundshëm.
Në përgjithësi, përgjegjësia deliktore në sport është fushë relativisht e re kudo në
botë, por që po krĳon siguri juridike.
2. Përgjegjësia deliktore në sport në Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Për ta zhvilluar më lehtë përgjegjësinë deliktore në sport, po e ndajmë në dy pjesë:
1. Dëmi dhe pjesëmarrësit,
2. Dëmi dhe shikuesit.
Dëmi dhe pjesëmarrësit: Neglizhenca është dështimi për të ndjekur shkallën e
kujdesit që do të ndiqet nga një person i arsyeshëm, i kujdesshëm në mënyrë që të
shmanget dëmi i parashikueshëm.12 Një person mund të jetë neglizhent nëse ai ose ajo
vepron me kujdes më të vogël sesa një person i arsyeshëm do të përdorte në rrethana
të ngjashme.Elementi përfundimtar i neglizhencës është dëmi. Nëse neglizhenca e
paditësit është pjesërisht përgjegjëse për dëmin e tĳ, dëmshpërblimi i tĳ mund të
zvogëlohet ose ndalohet. Kjo quhet neglizhencë kontribuese ose krahasuese.13 Në
një pakicë të vogël shtetesh, rregulli kontribues i neglizhencës thotë se nëse paditësi
kontribuon në dëmin e tĳ, ai nuk mund të kërkojë dëmshpërblim nga shkaktuesi
i dëmit.Në shumicën e shteteve, ky rregull është refuzuar sepse është konsideruar
i padrejtë në situata ku neglizhenca e paditësit ishte e lehtë në krahasim me
neglizhencën e shkaktuesit të dëmit. Neglizhenca krahasuese parashikon që duhet
të bëhet krahasimi i neglizhencës së paditësit dhe i shkaktuesit të dëmit. Ky është
rregulli i ndjekur në shumicën e shteteve. Neglizhenca e paditësit nuk do të pengojë
dëmshpërblimin në këto shtete, por vetëm do të zvogëlonte atë në masën që dëmi
ishte shkaktuar nga paditësi. Për shembull, nëse juria vendos që paditësi ka dëmtuar
100 mĳë dollarë, por se neglizhenca e tĳ ishte një e katërta e shkaktarit të dëmit,
paditësi do të lejohej vetëm të rimarrte 75,000.00 $.14Një faktor i tillë sjell risi në botën
ligjore, ngase për “old school lawyers” apo juristët e vjetër nuk është njohur e drejta
sportive e përfshirë në fushë të tillë, ata më mirë kanë njohur të drejtën (civile) dhe
sportin ndaras.15
Që neglizhenca është faktor në sport më së miri e vërteton rasti “Hackbart v Cincinnati
Bengals, Inc”16, ku Gjykata e shkallës së dytë e ndryshoi vendimin e Gjykatës së
shkallës së parë duke pohuar se sjelljet e qëllimshme apo të pamatura që shkaktojnë
dëmtime, edhe në sport duhet mbajtur përgjegjësi. Poashtu Tomjanovich v. California
Sports, Inc17, në Teksas që riktheu në shqyrtim vendimin e 3.5 milion dollarëve duke u
bazuar në teorinë se ekipa basketbollit ishtë neglizhente në trajnim, mbikëqyrje dhe
ruajtje të personit që shkaktoi dëmtim. Pra, këto raste dëshmojnë se sportet nuk janë
imune ndaj padive civile.18
12
Sports Law, USLegal, gjindet në webafaqen: https://sportslaw.uslegal.com/tort-law/,USLegal is a
registered trademark, 12:19 AM.
13
Ibid
14
Ibid
15
Epstein Adam (2013) Sports Law, Cengage/South-Western, ISBN: 1-111-97166-8, fq. 23.
16
Hackbart v. Cincinnati Bengals, Inc., 601 F.2d 516, 1979 U.S. App. LEXIS 14111, 4 Fed. R. Evid. Serv.
(Callaghan) 1042 (10th Cir. Colo. June 11, 1979)
17
Tomjanovich v. California Sports, Inc., No. 78-243 (S.D. Tex. Oct. 10, 1979), appealdock. eted, No. 793889 (5th Cir. Dec. 3, 1979)
18
Gulotta Stephen J. (1980) Torts in Sports--Deterring Violence in Professional Athletics, Jr., 48
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Ndoshta aspekti më interesant i dëmit/regjimit sportiv përfshin pjesëmarrësit vetë lojtarët. Linjat e tërhequra mes agresivitetit dhe pamaturisë janë shpesh pothuajse të
padukshme. Thumbimi që u pa nëpër botë me Mike Tyson - Evander Holyfield në
kampionatin e peshave të rënda duket të përfaqësojë një vĳë të qartë të demarkacionit
në mes të tepërt luajtje agresive dhe sjellje që përbëjnë sjellje kriminale ose keqdashëse.
Rasti Hackbart v. Cincinnati Bengals, Inc(i cituar më lartë) na ofron këto pika për të
theksuar:
1) Gjykata e shkallës së parë e hodhi poshtë padinë e paditësit, duke arsyetuar se ajo
ishte pjesë luftës konkurruese të futbollit profesionist, pavarësisht nga fakti se lojtari
i cili administroi goditjen në fjalë pranoi se ishte ngulitur me të dhe ishte nxitur nga
frustrimi i tĳ. Gjykata e çështjes vuri në dukje se, pas lojës në fjalë, lojtarët u kthyen në
anën e tyre, pa u ankuar tek zyrtarët dhe se zyrtarët as nuk e vlerësonin një dënim.19
2) Gjykata e apelit anuloi vendimin e gjykatës më të ulët, duke shpjeguar se rregullat
e futbollit nuk e pranonin sjelljen e përfshirë dhe se në kontekste të tjera, sjellja do të
kishte krĳuar disa përgjegjësi civile.20
3) Gjykata e apelit mori gjithashtu vendime për të dalluar neglizhencën, mospërfilljen
dhe
sulmin / baterinë. Duke artikuluar një pikëpamje se një shkak i veprimit mund të
vazhdojë edhe nëse veprimtaria në terren nuk përbën një qëllim për të shkaktuar
dëm fizik, gjykata e bën e qartë se atletët mund të jenë përgjegjës për sjelljen e tyre të
pamatur (ose ndoshta edhe neglizhent).21
Dëmi dhe shikuesit: Përderisa shumica e dëmtimeve sportive përfshĳnë lëndime
personale të shkaktuara nga pjesëmarrësit kundër njëri-tjetrit, një shikues në një
ngjarje sportive mund të lëndohet. Disa shembuj janë topat nga pozita e palejuar,
topa hokej të devĳuar dhe mbeturina të fluturimit (në një ngjarje Nascar).22 Në një
rast të tillë, kush është përgjegjës për dëmtin e spektatorit? A është pronari i stadiumit
që ka për detyrë për të paralajmëruar ose për të mbrojtur spektatorët nga topa të
thyera apo lëndime të tjera të parashikueshme? Gjykatat amerikane kanë refuzuar
të lejojnë dëmshpërblim tek spektatorët e shkaktuar nga rregullat e hapura dhe të
dukshme të lojës.23Nga ana tjetër, çfarë ndodh me sportet e tjera, të tilla si golf, hokej
dhe futboll kur një aktivitet në fushë mund të ndikojë tifozët në tribuna (p.sh. lufta
midis spektatorëve)? Është e mençur të vendosësh shenja që paralajmërojnë për
rreziqet potenciale, por që të paralajmërohen për të gjitha rreziqet e mundshme, nuk
janë të qarta në kontekstin sportiv. Nëse ka ndonjë shenjë, përshtatshmëria e postimit
të shenjës zakonisht është fokusi i analizës. Në vitin 2002, një vajzë 13-vjeçare vdiq
pasi u godit në kokë nga një top hokeji që u gjuajt mbi xham gjatë lojës së hokejit
të “NHL të Columbus Blue Jackets”24në mars 2002. Ajo vdiq dy ditë pasi u godit.
Fordham L. Rev. 764 (1980), fq. 764-765. https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=2401&context=flr, 12:35 AM.

Torts and Sports, https://cap-press.com/files/cozzillio/pdf/CH18.pdf, 1:00 PM.
Ibid
21
Ibid
22
Sports Law, USLegal, gjindet në webafaqen: https://sportslaw.uslegal.com/tort-law/,USLegal is a registered
trademark,12:56 AM.
23
Ibid
24
Wong Edward, HOCKEY; Fan Safety and Liability Debated in Puck Death, New York Times,
https://www.nytimes.com/2002/03/22/sports/hockey-fan-safety-and-liability-debated-in-puck-death.
html1:41 PM.
19
20
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Në biletë kishte paralajmërime për rreziqet për shkak të topav fluturues. Nuk ka
gjasa që paralajmërimet e tilla të sigurojnë një mbrojtje absolute në vdekje nga topat
fluturues. Kur turmat e mëdha mblidhen për ngjarjet sportive, ekziston një mundësi
më e madhe e lëndimeve të spektatorëve. Balancimi i argëtimit dhe sigurisë ka qenë
një çështje për organizatorët e ngjarjeve për shumë vite. Personi i cili ushtron një
vend të dëfrimit publik ose zbavitjes duhet të ushtrojë kujdes të arsyeshëm në lidhje
me ndërtimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e ndërtesave ose strukturave të tĳ dhe
ambienteve të tĳ, duke pasur parasysh karakterin e argëtimit të dhënë dhe sjelljen
e zakonshme të personave që ndjekin ato argëtuese.25 Operatori duhet të punësojë
personel të mjaftueshëm për të mbajtur lokalet në një gjendje të arsyeshme të sigurt.
Ai ose ajo duhet të përdorë kujdesin e zakonshëm për të ruajtur dyshemetë dhe
korridoret përgjatë të cilit qytetarët pritet të kalojnë në një ambient të arsyeshëm të
sigurt për përdorimin e tyre; dhe ky parim është aplikuar në rastet kur dëmtimet
personale rezultojnë nga një dysheme e rrëshqitshme, platformë e rrëshqitëse, një
qilim i dëmtuar ose prania e një objekti në dysheme ose në rresht.26Res ipsa loquitur
është një term latin që do të thotë që gjëja flet për vete. Është një doktrinë e ligjit që
dikush supozohet të jetë neglizhent në qoftë se ai / ajo ka pasur kontroll ekskluziv
të çdo gjëje që ka shkaktuar lëndimin edhe pse nuk ka dëshmi specifike për një akt
neglizhence dhe aksidenti nuk do të kishte ndodhur pa neglizhencë. Elementet
tradicionale të nevojshme për të provuar neglizhencën përmes doktrinës së res
ipsa loquitur përfshĳnë: Dëmi zakonisht nuk do të kishte ndodhur pa neglizhencën
e dikujt; Instrumenti i dëmit ishte nën kontrollin ekskluziv të të pandehurit në
kohën e veprimit të mundshëm neglizhent; dhe Paditësi nuk i kontribuoi dëmit me
neglizhencën e vet. Doktrina e “res ipsa loquitur”27është aplikuar në veprimet për
lëndime të shkaktuara nga rënia e objekteve të ndryshme në teatro ose vende të tjera
publike të dëfrimit ose ekspozimit, duke përfshirë: Rënia e një objekti ose substance
nga tavani;Goditja e një udhëtar në rrugët publike me një baseball që erdhi mbi një
gardh rreth një parku bejsbolli.Në disa raste që përfshĳnë ulëse të dëmtuara ose
rënien e një vendi, zbardhues, tribuna, një ballkon apo të ngjashme, është konstatuar
se doktrina e res ipsa loquitur ishte e zbatueshme, ose të paktën se një ndodhie e tillë
ka justifikuar konkluzionin se lëndimi i paditësit ishte shkaktuar nga neglizhenca e
të pandehurit. Meqenëse doktrina e res ipsa loquitur përgjithësisht është e kufizuar
në ato raste kur duket se instrumentaliteti që shkaktoi lëndimin ishte nën kontrollin
dhe menaxhimin e vetëm dhe të vetëm të të pandehurit, gjykatat si rregull, kanë
refuzuar të zbatojnë doktrinën ku lëndimi rezultoi nga shtyrja, grumbullimi, ose
nxitja e klientëve të tjerë.28
Prandaj, forumi civil duket se ka potencial më të madh se sa homologu i tĳ penal për
të penguar dhunën në sport. Barra më e vogël e provave të kërkuara në çështjet civile
së bashku me fleksibilitetin më të madh të ligjit të dëmit sugjeron që një incidencë e
Sports Law, USLegal, gjindet në webafaqen: https://sportslaw.uslegal.com/tort-law/,USLegal is a registered
trademark,1:37 AM.
26
Ibid
27
Fjalori Oxfordit: Doktrinë nga gjuha latine që nënkupton “gjëja që flet për vete”, e aplikueshme në të
drejtën civile, https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100412351#:~:text=%
5BLatin%3A%20the%20thing%20speaks%20for,in%20the%20tort%20of%20negligence.,1:48 PM.
28
Sports Law, USLegal, gjindet në webafaqen: https://sportslaw.uslegal.com/tort-law/,USLegal is a registered
trademark,12:56 AM.
25
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suksesit më të lartë se ajo e përjetuar nga prokurorët e shtetit në procedimet penale
mund të jetë e mundur. Për më tepër, veprimet civile ofrojnë një kompromis mes
atyre që favorizojnë kontrollin e brendshëm të sporteve profesionale dhe atyre që
besojnë se kontrolli i jashtëm është thelbësor.29
Ani pse, bashkë me paditë civile në ngjarjet sportive në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës janë krĳuar edhe shumë dilema, disa nga të cilat i cekëm më lartë, e drejta
për të kërkuar dëmshpërblim apo shërim sipas Ligjit të Dëmeve (Torts Law) dhe
mbajtja e përgjegjësisë deliktore për veprimtari të rrezikshme krĳon vetëdĳësim dhe
stabilitet, e mbi të gjitha kujdes më të shtuar e siguri më të madhe në popull.
3. Përgjegjësia deliktore në sport në Republikën e Kosovës
Për ta kuptuar më mirë përgjegjësinë deliktore në sport në Republikën e Kosovës do
t’i shfrytëzojmë këto tre ligje në fuqi: Ligji nr. 04/L-077 për marrëdhëniet e detyrimeve,
Ligji nr. 05/L-075 për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative
në ngjarjet sportive dhe Ligji nr. 2003/24 i Sportit. Ligji për marrëdhëniet e detyrimeve
“përmban parimet themelore dhe rregullat e përgjithshme për të gjitha marrëdhëniet
e detyrimeve”30. Ndërsa me Ligjin për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës
dhe dukurive negative në ngjarjet sportive “përcaktohen masat për parandalimin,
sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive, obligimet e
organizatorit të ngjarjeve sportive, kompetencat e organeve zyrtare për shqiptimin
e masave për parandalimin, sanksionimin e dhunës në ngjarjet sportive, kurdisjeve
dhe dukurive tjera. Ky ligj është në përputhshmëri me Traktatin për Funksionimin
e Bashkimit Evropian (version i konsoliduar), GZ C 326/74, datë 26.10.2012, dhe
është harmonizuar pjesërisht ne pjesët e aplikueshme për Republikën e Kosovës
me Konventën Evropiane mbi Dhunën e Spektatorit dhe Sjelljen e Pahĳshme në
Ngjarjet sportive dhe në veçanti në Ndeshjet e Futbollit 19.08.1985 ETS Nr: 120”31.
Kurse me Ligjin e Sportit“rregullohet organizimi, kushtet dhe mënyrat e zhvillimit
të veprimtarive sportive, të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e bartësve të tyre, si dhe
çështjet e tjera me rëndësi për këto veprimtari veçanёrisht themelimi, regjistrimi dhe
menaxhimi i organizatave sportive”32. Duke ngërthyer mes veti këto tre ligje (Ligji
për Marrëdhëniet e Detyrimeve, Ligji për Parandalimin dhe Sanksionimin e Dhunës
dhe Dukurive Negative në Ngjarjet Sportive dhe Ligji i Sportit) shohim çka na del si
përgjegjësi deliktore.
Gulotta Stephen J. (1980) Torts in Sports--Deterring Violence in Professional Athletics, Jr., 48 Fordham L.
Rev. 764 (1980), fq.778. https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2401&context=f
lr,1:23 AM
30
Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës / Nr. 16 / 19 Qershor 2012, Prishtinë, Ligji nr. 04/L-077 për
marrëdhëniet e detyrimeve, libri 1, dispozita të përgjithshme, pjesa I, parimet themelore, Neni 1 Fushë
veprimtaria e ligjit, paragrafi 1, fq. 1, https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2828, 1:25 PM.
31
Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës / Nr. 4 / 19 Janarr 2017, Prishtinë 1 Ligji Nr. 05/L-075 për
parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive, kapitulli I dispozitat
e përgjithshme, Neni 1 Qëllimi, paragrafi 1 dhe 2, fq. 1, https://www.mkrs-ks.org/repository/docs/
29

LIGJI_NR._05_L075_PER_PARANDALIMIN_DHE_SANKSIONIMIN_E_DHUNES_DHE_
DUKURIVE_NEGATIVE_NE_NGJARJET_SPORTIVE.pdf, 1:28 PM.

Gazeta zyrtare e institucioneve të përkohshme të vetëqeverisjes në Kosovë / Prishtinë: Viti III / Nr. 22 /
01 Mars 2008 LIGJI NR. 2003/24 Ligji i Sportit, I. Dispozitat e përgjithshme, Neni 1, fq. 1, https://www.
mkrs-ks.org/repository/docs/Ligji_Nr._203-24_per_Sportin.pdf, 1:30 PM.
32
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Veprimtari sportive, konsiderohen veprimtaritë të cilat kanë për qëllim, zhvillimin e
aftësive psiko-fizike për arritjen e rezultateve sportive në garat e të gjitha niveleve dhe
të të gjitha grupmoshave33 ndërsa për këto veprimtari apo ngjarje sportive duhet bërë
organizimi i tyre. Organizatori i ngjarjes sportive është i obliguar të bashkëpunojë me
Policinë e Kosovës për të siguruar mbajtjen e ngjarjes sportive. Organizatori i ngjarjes
sportive është i obliguar të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për sigurimin
e ngjarjes sportive, e në veçanti duhet të kujdeset për masat parandaluese të shfaqjes
së dhunës dhe sjelljeve të palejuara.Organizatori i ngjarjes sportive është i obliguar të
angazhojë shërbimin kujdestar adekuat, ose të angazhojë personin juridik, që t’i kryej
shërbimet për siguri fizike dhe ruajtjen e rendit në ngjarjen sportive.Organizatori është
i obliguar që në bashkëpunim me klubet sportive, të cilat marrin pjesë në ngjarjen
sportive, të sigurojnë mbajtjen e evidencave për identitetin e personit të cilit i shiten
biletat, ose kush e përfaqëson klubin. Sipas kërkesës zyrtare, këto evidenca i jepen
organeve përkatëse të sigurisë. Për ndeshjen me rrezikshmëri të lartë, organizatori
është i obliguar të sigurojë që biletat t’i shiten vetëm personave që kanë dokumente
identifikimi. Organizatori obligohet të sigurojë se një personi nuk mund t’i shiten
më shumë se shtatë (7) bileta sipas Ligjit për parandalimin dhe sanksionimin e
dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive. Organizatori është i obliguar që
në ndeshjen me rrezikshmëri të lartë t’iu pamundësojë hyrjen personave në ngjarjen
sportive nëse nuk kanë dokument identifikues, përkatësisht personat më të ri se
gjashtëmbëdhjetë (16) vjeç, përjashtimisht nëse janë nën mbikëqyrjen e prindit apo
kujdestarit ligjor.34Megjithatë, ani pse në Ligjin për parandalimin dhe sanksionimin e
dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive përmendet detyrat dhe masat që
duhen ndërmarrë nga organizatat organizative e madje në nenin 4 edhe përmenden
taksativisht llojet e dhunës që mund të ushtrohen gjatë veprimtarisë së tillë të sportit
dhe si masa ndëshkimore sipas këtĳ ligji parashihen vetëm dispozitat e legjislacionit
penal dhe kundërvajtës: Për veprimet e përcaktuara në nenin 4 të këtĳ ligji zbatohen
dispozitat e legjislacionit përkatës penal në Republikën e Kosovës. Për veprimet e
përcaktuara në nenin 4 të këtĳ ligji, për të cilat nuk ka elemente të veprave penale,
zbatohen dispozitat e legjislacionit përkatës për kundërvajtje.35 Prandaj për të kërkuar
përgjegjësinë deliktore prapë se prapë duhet të shkojmë te Ligji i Marrëdhënieve
të Detyrimeve. Kush i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, përveç
nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tĳ. Për dëmin nga sendet ose
nga veprimtaritë, nga të cilat rrjedhë rreziku i shtuar i dëmit për rrethin përgjigjet
pavarësisht nga faji. Për dëmin, pavarësisht nga faji mbahet përgjegjësia edhe në
rastet tjera të parashikuara me ligj. Dëmi është zvogëlimi i pasurisë së dikujt (dëm
i zakonshëm) dhe pengimi i rritjes së saj (fitimi i humbur), si dhe shkaktimi tjetrit i
dhembjes fizike, vuajtjes psikike ose frikës (dëmi jo material). Dëmi i shkaktuar lidhur
me sendin e rrezikshëm, përkatësisht me veprimtarinë e rrezikshme konsiderohet se
rrjedh nga ky send, përkatësisht nga kjo veprimtari, përveç nëse provohet se ato nuk
Ibid, neni 6, par.1, fq.2.
Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës / Nr. 4 / 19 Janarr 2017, Prishtinë 1 Ligji Nr. 05/L-075 për
parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive, kapitulli I dispozitat e
përgjithshme, Neni 3, par.3 dhe 4, neni 6, par.1, neni 10, par. 1, 2, 3 dhe 4 fq. 2-8,https://www.mkrs-ks.org/

33
34

repository/docs/LIGJI_NR._05_L075_PER_PARANDALIMIN_DHE_SANKSIONIMIN_E_
DHUNES_DHE_DUKURIVE_NEGATIVE_NE_NGJARJET_SPORTIVE.pdf, 2:11 PM.
35

Ibid, Kapitulli VII, Masat Ndëshkimore, Neni 15 Zbatimi i legjislacionit në fuqi, par. 1 dhe 2, fq.10.
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kanë qenë shkak i dëmit. Për dëmin nga sendi i rrezikshëm përgjigjet zotëruesi i saj,
kurse për dëmin nga veprimtaria e rrezikshme përgjigjet personi që merret me të. Kush
i shkakton tjetrit lëndim trupor ose ia dëmton shëndetin ka për detyrë të shpërblejë
shpenzimet rreth mjekimit dhe shpenzimet tjera të nevojshme lidhur me ketë, si
dhe fitimin e humbur për shkak të paaftësisë për punë gjatë kohës së mjekimit. Për
dhembjet e pësuara fizike, për dhembjet e pësuara shpirtërore për shkak të zvogëlimit
të aktivitetit jetësor, të shëmtimit, të cenimit të autoritetit, të nderit, të lirive ose të të
drejtave të personalitetit, të vdekjes së personit të afërm, si dhe frikës, gjykata, po të
konstatojë se rrethanat e rastit sidomos intensiteti i dhembjeve dhe i frikës dhe zgjatja
e tyre e arsyetojnë këtë, do të gjykojë shpërblimin e drejtë në të holla, pavarësisht nga
shpërblimi i dëmit material si dhe nga mungesa e dëmit material.36
Për të ekzistuar detyrimi për shpërblimin e dëmit, duhet të plotësuar këto parakushte:
1. të ekzistojnë subjektet e marrëdhënies detyrimore dhe të përgjegjësisë për dëmin
e shkaktuar – shkaktuesi i dëmit dhe i dëmtuari; 2. të ekzistojë fakti dëmtues,
nga rrjedh dëmi; 3. të ekzistojë dëmi i shkaktuar; 4. të ekzistojë lidhja shkakësore
ndërmjet faktit dëmtues dhe dëmit të shkaktuar; 5. të ekzistojë kundërligjshmëria e
veprimit, përkatësisht e mosveprimit nga është shkaktuar dëmi. Për argumentimin e
përgjegjësisë për dëmin e shkaktuar mbi bazën e fajësisë mund të shërbejë aktgjykimi
penal. Sipas rregullave të procedurës kontestimore, gjykata në procedurën
kontestimore, përkitazi me ekzistimin e veprës penale dhe përgjegjësisë penale të
kryesit të veprës, është e lidhur për aktgjykimin e formës së prerë të gjykatës penale,
me të cilin i akuzuari është shpallur fajtor.37 Mirëpo, gjykata civile është e lidhur për
aktgjykimin penal, nëse me të është vërtetuar elementi penalo-juridik, i cili njëherësh
është element që paraqet edhe rrethanën e cila vjen në shprehje për përgjegjësinë në
kontestin civil. Gjykata civile, përkitazi me detyrimin për shpërblimin e dëmit mbi
bazën e fajësisë, nuk është e lidhur për aktgjykimin penal lirues, pasi që ekziston
mundësia që të mos ketë përgjegjësi penale por të ketë përgjegjësi civile.38 Kështu, në
një aksident trafiku të shkaktuar për pasojë të pëlcitjes papritmas të gypit të vajit të
frenave të kamionit, me të cilin rast, në pamundësi frenimi, goditet nga prapa makina
para tĳ, drejtuesi i së cilës humb jetën. Në procedurën penale vozitësi i kamionit
lirohet nga përgjegjësia penale, pasi që vërtetohet se ai vetë penalisht nuk është fajtor
për aksidentin e shkaktuar.39 Mirëpo, në mungesë të përgjegjësisë në bazë të fajësisë
të drejtuesit të makinës, ai është përgjegjës për dëmin e shkaktuar me rastin e vdekjes
së drejtuesit të makinës në bazë të përgjegjësisë objektive, duke llogaritur se kamioni
është një send me rrezikshmëri të shtuar derisa është në lëvizje. Nga kjo rrjedh se
gjykata civile, në një procedurë të zhvilluar për dëmshpërblimin, nuk është e lidhur
për aktgjykimin penal lirues.40
Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës / Nr. 16 / 19 Qershor 2012, Prishtinë, Ligji nr. 04/L-077 për
marrëdhëniet e detyrimeve, Kreu 2, Shkaktimi i dëmit, nënkreu I, Dispozitat e përgjithshme, Neni 136, par.1,
2 dhe 3, neni 137, nënkreu V, përgjegjësia për dëmin nga sendi i rrezikshëm ose nga veprimtaria e rrezikshme,
I. Dispozita të përgjithshme, Neni 154, neni 155, neni 179, IV. Shpërblimi i dëmit jometarial, neni 183, par.1,
fq.30-40, https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2828,2:34 PM.
37
Berisha Ruzhdi (2013), Bazat e Përgjegjësisë në Komentar i Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve, Libri
I, UNDP, fq.158.
38
Ibid, fq.161.
39
Ibid
40
Berisha Ruzhdi (2013), Bazat e Përgjegjësisë në Komentar i Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve, Libri I,
UNDP, fq.158-161.
36

128

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 6 No.2
September, 2020

Nga çka u tha më lartë na del se për të ndjekur të drejtën për dëmshpërblim, sipas
dispozitave të legjislacionit në fuqi në Republikën e Kosovës, në dëmin e shkaktuar
në ngjarjet sportive duhet provuar që dëmi është shkaktuar në veprimtari sportive siç
e emëron Ligji i Sportit në përputhje me çka e konsideron veprim të kundërligjshëm
Ligji për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet
sportive dhe në pajtim të plotë me masat që duhen ndjekur për përgjegjësinë deliktore
sipas veprimtarisë së rrezikshme apo të fajit në bazë të Ligjit për marrëdhënien e
detyrimeve.
5. Krahasimet legjislative të përgjegjësisë deliktore në Shtetet e Bashkuara
të Amerikës dhe Republikës së Kosovës
Përgjegjësia deliktore në sport, siç u kuptua nga analizimi dhe shtjellimi më lartë, sjell
risi për të dy shtetet. Thënë saktë, jo risi në kuptimin teorik, mirëpo absolutisht në atë
praktik. Gjykatat janë ende fillestarë për këto çështje, saqë shpesh vendimet e gjykatës
së shkallës së parë po rrëzohen nga gjykatat e shkallës së dytë, siç e pamë në shembujt
më lartë. Tradicionalisht, përgjegjësia deliktore në sport nuk ka pasë as pretendime
për tu krĳuar. Është besuar bindshëm se sporti krĳon në vetvete agresivitet dhe duhet
pranuar si e tillë nga pjesëmarrësit apo edhe shikuesit. Këto lloj bindjeje i karakterizojnë
të dyja shtetet. Megjithatë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është filluar të punohet
në këtë aspekt shumë më herët sesa në Republikën e Kosovës. Kjo na sjell edhe
krahasimin e parë mes këtyre dy shteteve. Hulumtimet për këtë punim tregojnë se
rastet e ngritura në Gjykatë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të shpeshta,
përderisa në Republikën e Kosovës nuk gjenden fare të tilla. Kjo arsyetohet edhe për
faktin se Republika e Kosovës është ende në tranzicion dhe numri i banorëve është
drastikisht i ndryshëm. Çka vlen të theksohet, është që legjislacioni, si ai i Shteteve të
Bashkuara të Amerikës edhe ai i Kosovës i mbështet përgjegjësitë e tilla. Prandaj, nëse
një rast duhet paraqitur në Gjykatë në Republikën e Kosovës padyshim që mbështetet
nga ligjet në fuqi. Në këtë pikë arrĳmë në krahasimin më krucial të të dy shteteve,
legjislacionin. Ani pse ligje të ndryshme rregullojnë çështjet dhe ngjarjet sportive në
pika të ndryshme, për përgjegjësinë deliktore civile ekskluzivisht përkujdesen ligjet
civile. Me ligje civile nënkuptojmë Torts Law nga e drejta amerikane dhe Ligji për
marrëdhënien e detyrimeve nga e drejta kosovare. Torts Law që e kemi përkthyer
si e drejta e dëmeve, është ligj voluminoz dhe me rëndësi të jashtëzakonshme, ku
në pjesën e përgjegjësisë për veprimtarinë e rrezikshme hyn përgjegjësia për sport.
Ligji për marrëdheniet e detyrimeve, dëmin e rregullon në kapitull të veçantë të tĳ.
Njejtë si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kërkesën për dëmshpërblim për dëmin e
krĳuar në ngjarjet sportive e përfshin në përgjegjësinë për veprimtaritë e rrezikshme.
Këto dy ligje bëjnë balancimin e kërkesës për dëmshpërblim, si e drejtë civile apo
private e personave, kur rastet e kërkojnë një shërim apo kërkesë të tillë. Për të mos
u përsëritur ato që u thanë më lartë, përfundimisht mund të arrĳmë në këto pika
krahasuese mes dy sistemeve që rregullojnë të njejtin institut, pra përgjegjësinë
deliktore civile në sport:
1. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë zhvilluar më shumë përgjegjësinë deliktore
në sport, duke e realizuar me padi të ndryshme civile, kurse në Republikën e
Kosovës, ani pse legjislacioni rregullon një situatë të tillë, rastet ende nuk kanë
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janë paraqitur në Gjykatë.
2. Shtetet e Bashkuara të Amerikës rregullojnë përgjegjësinë deliktore në sport sipas
rregullave të përgjithshme të përgjegjësisë mbi veprimtarinë e rrezikshme në Torts
Law-Ligjin e dëmeve kurse Republika e Kosovës rregullon po të njejtin institut
nën të njejtën përgjegjësi, vetëm se në Ligjin për Marrëdheniet e Detyrimeve, e jo
në ligj të veçantë siç e kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
3. Shtetet e Bashkuara të Amerikës njohin përgjegjësinë e rreptë apo absolute, ndërsa
legjislacioni në Kosovë nuk e përmend shprehimisht një të tillë në ligj e as në
literatura, mirëpo e rregullon nën kapitullin e përgjegjësisë mbi veprimtaritë e
rrezikshme. Të dy legjislacionet, megjithatë, njohin qëllimin dhe pakujdesinë, si
mënyra të shkaktimit të dëmit.
4. Legjislacionet e të dy shteteve janë në përpunim e sipër të praktikimit të kësaj
përgjegjësie, duke mënjanuar aspektet tradicionale të agresivitetit në sport dhe
vetëdĳësimit të banorëve, ku në këtë pikë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë
ecur me hapa më të shpejtë.
Konkluzione dhe rekomandimet
Pas gjithë asaj çka u analizua dhe shtjellua më lartë, në këto 3 pika përmbyllim
studimin komparativ për përgjegjësinë deliktore në sport mes të drejtës së Shteteve
të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së Kosovës:
1. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Republika e Kosovës zhvillojnë përgjegjësinë
deliktore në fushën e sportit sipas legjislacionit në fuqi për shkaktimin e dëmit.
2. Përgjegjësia deliktore në sport, praktikisht, është ende në fazat fillestare por që po
merr kahje të fuqishme dita-ditës.
3. Përgjegjësia deliktore në sport po shemb traditat e kahmotshme se veprimet e
kundërligjshme lejohen në sport dhe po sensibilizon popullatën rreth dhunës së
palejuar dhe kujdesit të shtuar në veprimtaritë e rrezikshme.
Ky punim nxjerr se duhet të rekomandohet për këto ndryshime në legjislacion për
rregullimine institutit të përgjegjësisë deliktore në sport:
1. Duke pasë parasysh ndikimin e madh të sportit në jetën e përditshme të qytetarëve
dhe globalizimin e tĳ në rritje, duhet krĳuar një dokument ligjor rreth përgjegjësisë
deliktore në sport që lehtëson praktikën e së drejtës private ndërkombëtare, psh.
përmes konventave.
2. Përderisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë rëndësi të posaçme
shkaktimit të dëmit duke e realizuar në Ligj në vete (Torts Law) rekomandohet
që edhe Republika e Kosovës të zgjerohet në këtë pikëpamje duke mundësuar
detajizim, efikasitet dhe efektivitet përgjegjësisë deliktore apo jashtëkontraktuese
më shumë.
3. Rekomandohet që në të dyja shtetet të krĳohet fushë në vete përgjegjësia deliktore
në sport dhe të shtjellohet më thellë se si hynë në veprimtaritë e rrezikshme, pasiqë
krĳon hapësirë të madhe për interpretime.
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New York Times.
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Qëndrimi i Mehdi Frashërit ndaj politikës italiane në Shqipëri
në vitet 1922-1939
Valentina Hushi
Qëndrimi i Mehdi Frashërit ndaj politikës italiane në Shqipëri në vitet 1922-1939 nuk
është krejtësisht i qartë dhe të qenit e tĳ luajal apo diplomat i sprovuar, nuk shpjegon
plotësisht ndryshimet në vlerësimin e dashamirësisë qëndrimet e tĳ.
Në Konferencën Ndërkombëtare Ekonomike që i filloi punimet në 10 prill të vitit
1922 në Gjenova, Mehdi Frashëri, i cili përfaqësonte qeverinë shqiptare, së bashku me
Kotën dhe Blinishti, i akuzonte italinë për qëndrimin e saj armiqësor ndaj Shqipërisë.
Qëllimi i konferencës ishte shqyrtimi i gjendjes së vështirë ekonomike që kishte zaptuar
Evropën, si dhe gjetja e rrugëve për gjallërimin ekonomik të saj1. Nismëtar i saj ishte
ministri i Jashtëm të Anglisë, z. Ll. George 2. Mehdi Frashëri synonte të siguronte nga
konferenca marrjen e një kredie e cila ishte jetike për gjendjen e vështirë në të cilën
ndodhej vendi. Dështimin e përpjekjes ai ia faturon sjelljes sabotuese të përfaqësisë
italiane e cila duke shfrytëzuar faktin që kishte kryesinë e Konferencës, bëri çmos që të
shmangte takimet e delegacionit shqiptar me ato të shteteve të tjera. Italia nuk lejoi të
bëhej pjesë e rendit të ditës parashtesa që Mehdi Frashëri i dërgonte Konferencës dhe
ku vihej theksi te nevojat e mëdha që kishte Shqipëria për kredi3. Fatkeqësisht, edhe
pse ishte deklaruar që konferenca kishte vetëm karakter ekonomik ajo nuk i shpëtoi
përfshirjes së çështjeve politike. Sjellja e Italisë ishte si një hakmarrje ndaj shqiptarëve
për Luftën e Vlorës, por edhe për dështimin e kryengritjes së Elez Isufit ku Italia,
sipas Frashërit, kishte investuar mjaft. Pritshmëria e saj nga kryengritja kishte qenë
ardhja në pushtet e një qeverie me njerëz të afërt me Italinë si Mustafa Kruja4.
I ashpër ishte qëndrimi i Mehdi Frashërit edhe ndaj miratimit të marrëveshjes me
Italinë për krĳimin e Bankës Kombëtare Shqiptare në vitin 1925. Ai kishte shprehur
më herët mendimet e tĳ se si Shqipëria mund të krĳonte bankën e saj me kapital
vendas dhe të siguronte financime me interesa të ulëta duke shmangur kreditë nga
jashtë 5 por ato ishin konsideruar të parealizueshme nga deputetët 6. Vonesën e krĳimit
të një institucioni kaq të rëndësishëm për ekonominë shqiptare, siç ishte banka,
Mehdi Frashëri ia delegonte injorancës së drejtuesve shqiptarë por edhe intrigave
të huaja që synonin “ta fusnin vendin në robëri ekonomike dhe financiare”7. Këtu
e kishte fjalën për Italinë e cila, duke shfrytëzuar ambiciet e parlamentarëve, do
t’a mbante pezull për disa vite krĳimin e bankës duke rritur dëmet në ekonominë
shqiptare. Mehdi Frashëri kritikonte si “nolistët” ashtu edhe “zogistët” që me
kryengritjet dhe kundërkryengritjet e tyre jo vetëm e penguan ngritjen e Bankës, por
edhe kushtëzuan mënyrën e krĳimit të saj. Sipas tĳ, krĳimi i bankës në vitin 1925,
me kapital italian ishte produkt i mbështetësve të Ahmet Zogut të cilët, për të fituar
1
2
3
4
5
6
7

Agimi, mars –prill 1922, f. 226-227, “Rrokull Shqypnis”
Hylli i Dritës, maj 1922, f. 202, “ Mbledhja në Genovë për rreth nji Dramit politik”
Mehdi Frashëri, Kujtime: vitet 1913-1933, Tiranë: “OMSCA-1”, 2005 f. 139
Po aty, f. 133
Mehdi Frashëri, Problemet shqiptare. Tiranë: Plejad. 2016, f. 162-164
M. Frashëri, Kujtime.., f. 118
M. Frashëri, Probleme shqiptare, f. 164
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mbështetjen e Musolinit për rrëzimin e qeverisë së Fan Nolit, bënë kompromise në
kurriz të ekonomisë shqiptare. Bëhet fjalë për Myfit Bej Libohovën, Shefqet Vërlacin
dhe Andon Beçën të cilët ishin strehuar në Romë pas kryengritjes së qershorit 1924
dhe ardhjes në pushtet të qeverisë së Nolit8. Vetëm kështu mund të shpjegohej, sipas
Mehdi Frashërit, nënshkrimi i një marrëveshjeje të tillë që shkonte krejtësisht kundër
interesave ekonomike shqiptare. Në librin e tĳ “Probleme Shqiptare”, Mehdi Frashëri
shkruante se ajo që duhej bërë nga shqiptarët, me kapital shqiptar dhe pa rënduar
buxhetin, u bë nga të huajt, me kapital të huaj, me punëtorë të huaj dhe me kushte
të rënda. Pra vetëm emrin kishte Banka Kombëtare Shqiptare9.
Kjo përforconte bindjen e tĳ për ndërhyrjen e Italisë tek elementë të rëndësishëm
politikbërës në Shqipëri. Pas dështimeve për ta marrë Shqipërinë në tavolinat
diplomatike të Parisit, qeveria italiane e dinte, shkruan Frashëri, që mënyra më e mirë
për të shtënë Shqipërinë në dorë do të ishte një robëri ekonomike dhe financiare dhe
më pas një protektorat politik. Nën petkun e “mikes” së Shqipërisë dhe me ndihmën
e tinzarëve e tradhtarëve shqiptarë po përgatiste terrenin për ndërhyrje ushtarake kur
rrethanat ndërkombëtare të ishin të volitshme10. Ai u shpreh kundër marrëveshjes me
italianët në disa konferenca në shkollën teknike të Tiranës ku synonte të bënte të
qartë për të gjithëve, sidomos për parlamentarët, dëmet ekonomike që sillte miratimi
i një marrëveshjeje të tillë. Kjo sjellje e tĳ e shqetësoi qeverinë e cila përmes ministrave
të saj i kërkoi që t’u jepte fund këtyre konferencave, ndryshe do të arrestohej11.
Gjithashtu ai përgatiti një raport të detajuar ku rreshtonte argumentet që kjo
bankë shkonte kundër interesave ekonomike të vendit, madje, cënonte pavarësinë
dhe sovranitetin e tĳ. Banka e fuste vendin në kllapë nga pikëpamja ekonomike e
monetare, kurse huaja prej 50 milion franga ari, nga pikëpamja financiare. Përveç
kësaj, kjo bankë do të favorizonte italianët dhe italofilët, duke penalizuar popullsinë
e thjeshtë dhe patriotët shqiptarë. Mehdi Frashëri akuzonte përfaqësuesin shqiptar
në bisedime, Myfid bej Libohovën, për marrje ryshfeti të majmë12.
Qëndrim kundër shpalli edhe ndaj nënshkrimin e Paktit të Parë të Tiranës. Sërish fajin e
gjente tek ambiciet për pushtet që si gjithmonë nxiteshin nga fqinjët të cilët investonin
destabilitetin në Shqipëri me çdo mënyrë e formë. Kësaj rradhe ishin mbështetësit e
Nolit të dëbuar nga Ahmet Zogu, të cilët me mbështetjen e Jugosllavisë organizuan
kryengritjen e Dukagjinit. Kryengritja u shtyp, por Italia përfitoi nga situata e vështirë
në të cilën ndodhej qeveria shqiptare dhe e detyroi të firmoste Paktin e Tiranës që nuk
ishte gjë tjetër veçse përgatitja e terrenit për një protektorat13. Por këtë qëndrim ai e
shpalli në 1943-shin, kur qëllimet italiane ndaj Shqipërisë ishin zbardhur plotësisht.
Krejt i ndryshëm ishte mendimi i Mehdi Frashërit ndaj nënshkrimit të Paktit të Dytë
të Tiranës më 22 nëntor të vitit 1927. Në një konferencë të mbajtur më 3 nëntor 1929, ai,
në detyrën e kryetarit të Këshillit të Shtetit, shprehej me dashamirësi ndaj Italisë dhe
aleancës me të duke fituar dhe konsideratën e ministrit italian në Shqipëri, Ugo Sola.
Në konferencë ai vinte theksin që në situata të caktuara, kryesisht situata luftrash
M. Frashëri, Problemet Shqiptare, f. 165
M. Frashëri, Kujtime.., f. 118
10
M. Frashëri, Probleme shqiptare. f. 165
11
Po aty, f. 166-167
12
Mehdi Frashëri, Nacionalizma Shqiptarë dhe faktorët ngatërestarë të mbrendshëm dhe të jashtëm. Tiranë:
1943, f. 18
13
Konferencë e mbajtun prej zotni Mehdi Frashërit më 3 ndanduer 1929, Tiranë , Dielli, 1929, f. 8
8
9
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dhe interesash strategjike, proporcioni mes popujve të mëdhenj e të vegjël nuk luante
asnjë rol14. Si shembull ai merrte marrëdhëniet e ngushta mes Anglisë e Belgjikës në
Luftën e Parë Botërore, edhe pse mes tyre nuk kishte marrëveshje të nënshkruara.
Në pikëpamjes e tĳ, Italia kishte nevojë për Shqipërinë edhe pse kjo e fundit ishte një
vend i vogël. Meqënëse Italia e kishte provuar pushtimin e Shqipërisë dhe nuk kishte
arritur asgjë përvecse të dëmtonte të dy palët u bë e qartë që mundësia më e mirë
mes dy vendeve ishte sanksionimi me traktat i një marrëdhënie miqësore të sinqertë
dhe të patundshme e cila do t’i shërbente edhe shteteve fqinje e paqes së Evropës.
Kjo aleancë siguronte nga pikëpamja politike interesat e të dy palëve, por, theksonte
Frashëri, që Shqipëria të ishte një aleat i fortë i Italisë kishte nevojë për sigurinë
që nuk do të mësyhesh nga askush si dhe për ndihmë ekonomike e financiare me
kushte të favorshme. Zhvillimi ekonomik duhej të siguronte që në të ardhmen, nëse
do kishte kriza të tjera, Shqipëria të arrinte të mobilizonte e mbante 120.000 ushtarë
të mirëorganizuar e disiplinuar dhe të aftë për të përsëritur heroizmat e ushtarëve të
Skëndërbeut. Akuzave që vinin kryesisht nga vendet fqinje që ky traktat binte ndesh
me principet e Lidhjes së Kombeve Frashëri iu përgjigjej që qëllimi i Lidhjes ishte të
ruante integritetin territorial të vendeve anëtare nga çdo sulm. Teksa Lidhja e Kombeve
ishte garancia kolektive, ky traktat nuk ishte gjë tjetër veçse garanci individuale. Në
një situatë të ngutshme kjo garanci individuale sa do t’i vinte në ndihmë garancisë
kolektive e cila teknikisht kërkonte më tepër kohë të angazhohej. Pra, ky traktat jo
vetëm që nuk ishte në kundërshtim me aleancën e Lidhjes së Kombeve, por e forconte
më tepër atë. Akuzës se kjo aleancë prishte qetësinë dhe ekuilibrat e Ballkanit Frashëri
i përgjigjej se një Shqipëri e sigurt dhe e qetë nuk bënte gjë tjetër veçse i shërbente paqes
në Ballkan. Ngjarjet e mëparshme të destabilitetit politik në Shqipëri për fat të keq
kishin dëshmuar ndërhyrjet e fqinjëve në punët e shtetit shqiptar. Të ashtuquajturat
revolucione të cilat e kishin zanafillën nga zonat kufitare, për Mehdi Frashërin, nuk
ishin gjë tjetër veçse keqdashje ndaj shtetit të ri shqiptar. Nëse këto revolucione do
të buronin nga populli, do të shpërthenin natyrshëm dhe zanafillën do ta kishin
nga kryeqyteti dhe jo nga zonat kufitare. Prandaj kjo aleancë italo-shqiptare i jepte
fund këtyre shqetësimeve. Njëkohësisht Frashëri iu drejtohej edhe atyre italianëve
që deklaronin nëpër Evropë që Shqipëria ishte e Italisë duke iu thënë që duhej të
bindeshin një herë e mirë që Shqipëria ishte dhe do të mbetej e shqiptarëve. Ndërsa
shqiptarëve të cilët e konsideronin paktin si mënyrën italiane për të grabitur pasuritë
e Shqipërisë, Frashëri u jepte të dhëna statistikore nga eksport -importi me Italinë
ku, sipas tĳ, zhvillimi i vogël ekonomik i Shqipërisë nuk mund të influenconte në
ekonominë italiane në masën për të qenë qëllim aleance. Ai rekomandonte largimin
nga propagandat e këqĳa kundër Traktatit të Miqësisë dhe kthimin nga puna për
zhvillimin e vendit 15.
Në vitin 1931 Paktit të Parë të Tiranës i përfundoi afati dhe Italia i propozoi mbretit
Zog ripërtëritjen e tĳ. I vetëdĳshëm për dëmet që i kishte shkaktuar vendit, ai refuzoi.
Në kushtet kur ndikimi italian në vend ishte rritur shumë, ripërtëritja e paktit përbënte
rrezik16. Të njëjtin mendim ndante dhe Mehdi Frashëri. Në kohën kur Italia kishte
14

Po aty, f. 10-19

Bernd J. Fischer, Mbreti Zog dhe përpjekja dhe përpjekja për stabilitet në Shqipëri. Tiranë: Çabej, 2004,
f. 216
16
H. Bernstein, H. Grant, Dy diplomatët amerikanë për mbretin Zog. Tiranë: Dardania, 1994, f. 66
15
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vendosur në tavolinën e Ahmet Zogut paktin e ri për ta firmosur, Mehdi Frashëri
ishte ministër i Ekonomisë në kabinetin e Pandeli Evangjelit. Së bashku më këtë të
fundit ai e këshilloi mbretin që të mos e miratonte atë17.
Mbreti, duke shfrytëzuar frikën e Italisë nga aktivitetet ekspansioniste të fqinjëve,
kryesisht Jugosllavisë, guxoi të refuzonte nënshkrimin dhe shpresoi se Italia do të
mjaftohej të kishte një Shqipëri mike të pavarur18. Ai deklaroi se tani marrëdhëniet
mes dy vendeve bazoheshin në Traktatin e Aleancës të vitit 1927 që shihej si një
marrëveshje mes dy vendeve të barabarta19. Hakmarrja e italianëve do të vinte në
fushën ekonomike, aty ku edhe dobësia e shqiptarëve ishte më e madhe. Fillimisht
ishte ndërprerja e kësteve të kredisë së SVEA-s dhe më pas kërkesa për shlyerjen e
kësteve të prapambetura20.
Dëshmi tjetër e qëllimeve të errëta të politikës italiane në Shqipëri, sipas Mehdi
Frashërit, ishin dhe intrigat që thurte ajo për pengimin e reformës agrare. Mehdi
Frashëri ishte zgjedhur në Komisionin për Hartimin e Projektligjit të Reformës Agrare
së bashku me Said Toptanin dhe Agjah Libohovën dhe Grigor Vanaku21. Projekti, i
hartuar kryesisht mbi mendimet e Frashërit, u konsiderua nga politika e kohës si
radikal. Ai parashikonte pajisjen me tokë të të gjithë bujqve, ç’ka kërkonte sipërfaqe
të mëdha toke. Në mungesë të saj, toka do t’u merrej pronarëve të mëdhenj dhe
bejlerëve. Për këtë arsye, politika, që në masën më të madhe përbëhej nga njerëz të
pasur, duke parë që interesat e saj cënoheshin nuk e mbështeti projektin e propozuar.
Në librin “Probleme shqiptare”, Frashëri shkruan se pikërisht kur ai e kishte bërë
gati projektligjin, në vend që të miratohej dhe të vihej në zbatim, qeveria shpallte
që do të sillte një specialist të huaj për të studiuar gjendjen dhe për të hartuar një
projektligj të ri. Mehdi Frashëri shprehej se nuk dihej nëse specialistin e solli mbreti
apo e imponoi qeveria italiane, duke akuzuar në mënyrë të tërthortë Ahmet Zogun
për pavendosmëri në zgjidhjen e çështjes agrare22.
Në gusht të vitit 1929 në Shqipëri mbërriti profesori italian Lorenzoni, i cili bëri
një analizë konkrete të ekonomisë së vendit23. Ai paraqiti projektligjin e tĳ që
u miratua nga parlamenti më 1930-n24. Në pikëpamjen e Mehdi Frashërit, Ligji i
miratuar i Reformës Agrare as që ia vlente të diskutohej. Që në mbledhjen e parë
me komisionin e ngritur pas ardhjes së Lorenzonit, ai kishte debatuar me këtë të
fundit dhe nga propozimet e tĳ kishte kuptuar se qeveria italiane nuk dëshironte që
të zgjidhej reforma agrare në të mirë të bujqëve shqiptarë25. Projektligjin e përgatitur
nga profesori italian, Frashëri e konsideroi si të paaplikueshëm në Shqipëri dhe që
nuk përshtatej me rrethanat në të cilat ishte vendi. I bindur që nuk mund të bënte
asgjë për të shmangur ndërhyrjen italiane dhe të bejlerëve shqiptarë në hartimin dhe
miratimin e Ligjit të Reformës Agrare, ai dha dorëheqjen nga komisioni26.
B. J. Fischer, Mbreti Zog dhe përpjekja.., f. 218
Po aty, f. 219
19
M.Frashëri, Kujtime.., f. 226-227
20
M. Frashëri, Probleme Shqiptare, f. 177.
21
Monarkia Shqiptare 1928-1939, përmbledhje studimesh botuar nga Qendra e Studimeve Albanologjike ,
Instituti i Historisë, Tiranë: Toena, 2011. Kareco, Reforma agrare demokratike nga një Monark, f. 81.
22
Po aty, f. 86-87.
23
M. Frashëri, Kujtime , f. 226- 227.
24
M. Frashëri, Probleme Shqiptare, f. 175.
25
Besa, 4 nëntor 1935, f. 4, “Fjala që kryeministri z. Mehdi Frashëri mbajti dje në në kinema “Nasional””.
26
M. Frashëri, Nacionalizma Shqiptarë .., f. 18
17
18
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Përgjegjësia për miratimin e një ligji të papërshtatshëm, sipas Mehdi Frashërit, ishte
e politikanëve shqiptarë të cilët për të mbrojtur interesat personale të ngushta, ishin
gati të sakrifikonin dhe vendin e tyre27.
Pavarësisht bindjes së tĳ se shqiptarët nuk duhej të prisnin që hallet e tyre t’i zgjidhte
bota28, Mehdi Frashëri fajësonte politikën italiane për përkeqësimin e treguesve të
ekonomisë shqiptare në vitet 1933-1935. Pasojat e rënda që shkaktoi ndërprerja e
huave të SVEA-s dëshmoi dhe një herë varësinë e pashembullt të ekonomisë shqiptare
të krĳuar nga nënshkrimi i marrëveshjeve të padrejta që mbartnin qëllimet e fshehta
italiane. Banka Kombëtare dhe SVEA, në pikëpamjen e tĳ, ishin dy fitoret e mëdha
të intrigave italiane kundër pavarësisë së shtetit shqiptar. Me këto dy mjete, njëra
ekonomike dhe tjetra financiare, italianët dhe parlamentarët e korruptuar e futën në
thes Shqipërinë dhe, sipas Frashërit, “gryka e thesit mbetesh hapët por gjalmi ishte
gjithmonë në duart e fashistëve italianë”29.
Mendimet hapura të Mehdi Frashërit kundër politikës italiane në Shqipëri, nuk e
penguan Ahmet Zogun që në tetor të vitit 1935, kur kriza në marrëdhëniet me Italinë
kishte arritur kulmin, ta përzgjidhte atë për detyrën e kryeministrit30. Mbreti ishte
i bindur që me Mehdi Frashërin në krye do të arrinte të nënshkruante marrëveshjet
e reja me qeverinë italiane duke normalizuar kështu marrëdhëniet mes dy vendeve.
Në fakt pritshmëritë e Ahmet Zogut u realizuan. Klima e komunikimit me Italinë u
përmirësua menjëherë pas ardhjes në pushtet të qeverisë së Frashërit. Me rastin e
festës së Pavarësisë, ndërmjet Mehdi Frashërit dhe Musolinit u shkëmbyen telegrame
urimi me tone të përzemërta për miqësinë dhe respektin reciprok mes dy vendeve.
Musolini e quante Shqipërinë komb aleat dhe i uronte prosperitet. Nga ana tjetër,
Frashëri e konsideronte Italinë shtet aleat dhe e falenderonte për simpatinë që
Ekselenca e tĳ kishte treguar ndaj Shqipërisë dhe qeverisë së saj31.
Qeveria e Mehdi Frashërit i dha prioritet nënshkrimit të marrëveshjeve me Italinë për
shkak të kolapsit ekonomik që kishte shkaktuar ndërprerja e kredive dhe ndihmave
të saj. Bisedimet rifilluan menjëherë ndërmjet ministrit italian në Shqipëri, Mario
Indelli, dhe ministrit të Ekonomisë shqiptare, Dhimitër Berati. Rezultatet e arritura
mes dy palëve, ministri Berati i shpjegoi për qeverinë në 24 shkurt të vitit 1936. Të
kënaqur me arritjen, qeveria autorizonte Dhimitër Beratin që t’i nënshkruante ato
në emër të shtetit shqiptar32.
Sipas njoftimit të zyrës së shtypit të qeverisë, në datën 20 mars, marrëveshja përmbante
akorde të reja që zëvëndësonin marrëveshjen e vjetër. Pika më e rëndësishme ishte
anullimi i pagesave të prapambetura të 26 qershor 1931 të cilat kishin arritur në 3
milionë franga ari. Italia i jepte Shqipërisë kredi të reja me afat kohor shlyerje të gjatë
dhe interesa të ulëta për likuidimin e defiçiteve buxhetore, për zhvillimin e bujqësisë
si dhe për monopolin e duhanit. Të rëndësishme për vendin konsideroheshin dhe
protokollet shtesë me natyrë gjithashtu ekonomike33.
Vatra, 22 tetor 1935, f. 4, “Kabineti i Mehdi Frashërit bëri betimin para N.M.T. Mbretit”
Arbëria, 1 dhjetor 1935, f. 1 . “Urimet e Z-it Mussolini me rastin e 28 Nëndorit”
29
AQSH, F.149, V. 1936, D. I-1613, f. 1. Vendim i Këshillit të Ministrave, nr.146, datë 24 fruer 1936.
30
Besa, 20 mars 1936, f. 1, “Marrëveshja ekonomike dhe financjare midis Shqipnis dhe Italis u nënshkrue”
31
Besa, 23 mars 1936, f. 1 “Një prov’ e re sinqeriteti e vëllazërie”
32
Arbëria, 24 maj 1936, f. 1, “ Giornale D’Italia i përgjigjet Daily Telegraf-it rreth marrdhenjeve italoshqiptare”
33
Besa, 30 mars 1936, f. 1;“Bisedimet e parlamentit”.
27
28
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Nënshkrimi i marrëveshjes ekonomike u pasua nga normalizimi i marrëdhënieve
mes dy vendeve. Telegramet e shkëmbyera ndërmjet Duçes dhe Mehdi Frashërit ishin
me nota optimiste e tejet dashamirëse. Duçja theksonte se kjo marrëveshje do t’i jepte
një zhvillim më të madh politikës së bashkëpunimit italo-shqiptar aq të frytshëm deri
tani dhe se populli italian nuk do të kursente as ndihmën morale e as materiale për
zhvillimin dhe lartësimin e shqiptarëve34 .
Marrëveshja e re u përcoll me bujë në shtypin shqiptar e italian. Ky i fundit theksonte
që marrëdhëniet italo-shqiptare ishin thjesht marrëdhënie miqësore mes dy popujve
të lirë dhe frika që kishin vendet e Ballkanit për rritjen e influencës italiane në
Shqipëri, ishte krejt e pajustifikueshme me fakte konkrete. Asgjë nuk kishte ndryshuar
nga pozita e Italisë në Mesdhe35. Nga ana tjetër shtypi i shteteve fqinje theksonin
që marrëveshja nuk kishte thjesht karakter ekonomik, por edhe ushtarak deri në
skllavërimin e Shqipërisë36.
Për t’iu përgjigjur akuzave që vinin nga shtypi fqinj dhe nga një pjesë e nacionalistëve
shqiptarë, Mehdi Frashëri shfrytëzoi seancën parlamentare të 28 marsit, ku në rend
të ditës ishte diskutimi i marrëveshjes me Italinë. Kryeministri Mehdi Frashëri, pasi
bëri një historik të shkurtër të marrëdhënieve italo-shqiptare, theksoi se në një kohë
kur të gjitha shtetet e botës kishin nevojë për marrëveshje me njëri-tjetrin, kjo nevojë
ishte më e domosdoshme për Shqipërinë e varfër dhe aleati më i mirë i saj ishte Italia.
Sipas tĳ, nënshkrimi i aleancave me një shtet nuk të bënte armik me shtetet e tjera37.
Ai mohoi në mënyrë të prerë akuzat e fqinjëve që Italia kishte fortifikuar Karaburunin
apo që Shqipëria po mobilizohej. Populli shqiptar, sipas tĳ, ishte më paqësori dhe nuk
kishte asnjë arsye të mobilizohej, sepse nuk kishte asnjë qëllim mësymjeje. Frashëri,
nisur nga kushtet në të cilat gjendej vendi, e shikonte si domosdoshmëri nënshkrimin
e marrëveshjes. Shteti shqiptar rrethohej nga fqinjë të përparuar ekonomikisht,
nivelin e të cilëve nuk mund ta arrinte kurrsesi vetëm me mundësitë e tĳ të pakta.
Prandaj kishte nevojë imediate për ndihmë nga shtete të zhvilluara, ashtu si edhe
fqinjët e tyre kishin bërë më herët. Në përfundim, ai theksoi se ndihmat që Italia i
jepte Shqipërisë, ishin “ndihmat e një miku të madh e të sinqertë, që i jepeshin një
miku të vogël e të varfër”38.
Pasi mori votëbesimin e parlamentit, marrëveshja me Italinë u dekretua nga mbreti
dhe u botua në fletoren zyrtare të datës 23 prill 1936 në dy gjuhë, shqip dhe italisht39.
Vetëm pak ditë më vonë u ratifikua edhe nga parlamenti italian. Për pjesën e mbetur
të vitit 1936 Shqipëria priste të merrte 10.500.000 franga ari kredi40.
Edhe pse Marrëveshja e vitit 1936 konsiderohej sukses nëse krahasohej me kushtet e
paraqitura nga baroni Alizoti në vitin 1934, ajo kishte të meta të mëdha. Në çdo rast
që dëshironte Duçja mund të pezullonte pagesat dhe të kërkonte pagesën e kësteve.
Ndërkohë SVEA nuk ishte ende kapitull i mbyllur. Ajo i kishte dhënë shqiptarëve një
moratorium pesëvjeçar. Duke mos hequr dorë nga të drejtat e tyre, mund t’i kërkonin
34
35
36
37
38
39
40

Po aty.
Arbëria, 24 prill 1936, f. 1, “Marrëveshja mes Shqipërisë dhe Italisë në fletoren zyrtare”
Arbëria, 28 maj 1936, f. 1, “Akordet Italo-Shqiptarë u ratifikuan”
B. J. Fischer, Mbreti Zog dhe përpjekja.., f. 246
Po aty, f. 247

H.Bernstein, H.Grant, Dy diplomatë amerikanë .., f. 67

Galeazzo Ciano, Ditari, Shqipëria 1937-1943, Tiranë: Albinform ,1994, f. 31
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ato kurdo që të donin të nënshtronin shqiptarët41.
Marrëveshjen me italianët e mbështetën deputetët që e shikonin Italinë si të vetmen
shpëtimtare të ekonomisë së vendit, e mbështetën tregtarët që shpresonin në ringjallje
ekonomike, por nuk e mbështetën intelektualët dhe nacionalistë që sërish shihnin në
marrëveshje të tilla rrezikun e pavarësisë së shtetit sidomos pas nënshkrimit në të
njëjtin vit të paktit italo-gjerman me emrin “Boshti Romë-Berlin” .
Kryeministri Frashëri i siguronte shqiptarët që marrëveshja me Italinë synonte ta
ndihmonte Shqipërinë dhe jo ta dëmtonte atë. Garanci për të ishte fakti që qeveria
kishte rezervuar të drejtën që ta rishihte marrëveshjen nëse gjatë zbatimit të saj
konstatohej se sillte dëme. Vetëm tri vite më pas do të vërtetohej se Italia kishte
ndryshuar kushtet e marrëveshjes, por jo qëllimet e vërteta të saj ndaj Shqipërisë dhe
do të ishte pikërisht Mehdi Frashëri që do ta denonconte në opinionin kombëtar e
ndërkombëtar tradhëtinë e ulët të Italisë ndaj popullit shqiptar.
Në 2 prill të vitit 1939, qeveria e Duçes i paraqiti në formë ultimatumi qeverisë
shqiptare një projekttraktat, përmbajtja e të cilit shkelte formalisht formalisht e në
esencë integritetin e sovranitetin shqiptar . Projektraktati ishte hartuar nga konti
Çiano, arkitekti i pushtimit të Shqipërisë dhe përmbante tetë pika të cilat e lidhnin
Shqipërinë në aleancë ushtarake vetëm me Italinë, i jepnin asaj të drejtën të ndërhynte
për të vendosur rendin politik, si dhe shumë të drejta të papranueshme për një vend
të pavarur .
Mehdi Frashëri e konsideroi pranimin e këtyre kushteve si tradhëti kombëtare
megjithatë nuk hoqi dorë nga përpjekjet për të gjetur një zgjidhje diplomatike edhe
pse ishte i bindur që në këto kushte ajo nuk ekzistonte. Ai i rekomandoi mbretit Zog
që të largonte familjen jashtë vendit dhe t’iu përgjigjej me luftë italianëve. Frashëri
e njihte shumë mirë potencialin ushtarak të shtetit shqiptar kundrejt atĳ italian dhe
e dinte që mundësia për të bërë rezistencë të gjatë ishte e vogël. Por kjo do të ishte
një sakrificë që do t’u jepte të drejtën historike shqiptarëve që të krenoheshin në të
ardhmen me qëndrimin e tyre dhe të kërkonin të drejtat që u takonin. Për të ishte
shumë e qartë që bota do të kishte një luftë tjetër të madhe42.
Të njëjtin qëndrim mbajti edhe në mbledhjen e përbashkët të qeverisë dhe parlamentit
më 6 prill 1939. Gjatë diskutimeve, nëse duhej pranuar apo jo propozimi italian,
ai këmbënguli që pranimi i propozimeve pa qëndresë me armë, do ta poshtëronte
Shqipërinë në sytë e botës. Në një rast të tillë protestimi me letër nuk do të kishte
asnjë rëndësi, por duhej zhurma e pushkës dhe e topit, që bota ta kuptonte që populli
shqiptar indipendencën do ta mbronte me sakrificën e gjakut të vet. Parlamenti
vendosi të mos e pranonte ultimatumin dhe pushtimi i Shqipërisë tashmë ishte
i paevitueshëm43. Në orën 5.30 të mëngjesit të 7 prillit 1939, Italia fashiste sulmoi
Shqipërinë. Kur u bë e qartë për Mbretin që nuk do të kishte zgjidhje diplomatike
41
Bernd J. Fischer, Shqipëria gjatë luftës 1939-1945, botim i dytë. Tiranë: Çabej, 2004. f. 44 (Pikat e traktatit
të propozuar nga italianët ishin: 1-Përfundimin e një aleance mbrojtëse vetëm me Italinë, 2-Premtimin e
ndihmës ushtarake italiane në rast kërcënimi të jashtëm ndaj territorit shqiptar,3-Lejen që qeveria italiane të
ndërhynte për të rivendosur rendin publik, 4-Koncensionin që italianët të përdornin në mënyrë të lirë portet,
aerodromet dhe linjat e komunikacionit, 5-Ngritjen e Legatës Italiane në Tiranë në rang ambasade,6- Pranimin
e këshilltarëve e teknikëve italianë në cdo ministri shqiptare, 7-Heqjen e barrierave doganore, 8-Shtrirjen e
qytetarisë italiane në Shqipëri)
42
AQSH, F. 434, V.1939 D. 1, fl. 5. Material biografik, 3 prill 1939.
43
AQSH, F.434, V.1939, D. 1, fl. 11-12. Material biografik, 3 prill 1939.
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dhe që asnjë nga shtetet e mëdha nuk do ta mbështeste Shqipërinë, ai hoqi dorë nga
rezistenca dhe vendosi të largohej nga vendi.
I zgjënjyer nga qëndrimi i mbretit dhe i gjithë klasës politike të vendit, Mehdi
Frashëri iu drejtua Radio-Tiranës përmes së cilës mendonte të njoftonte opinionin
ndërkombëtar “për këtë vepër të poshtër nga ana e një fuqie të madhe kundër një
populli të vogël”44. Në bashkëpunim me një grup të rinjsh ai drejtoi në disa gjuhë
proklamatën e mëposhtme:
“Një popull prej 44 milion ndenjës sulmoj sot më ora 4 e 30 të mëngjezit një popull prej 1
milion ndenjës, që po qëndron me trimëri. Armiku me gjithë forcën e tĳ ka pasur katër humbje
deri tani në Sarandë, Vlorë, Durrës dhe Shëngjin. Nofta armiku do ta fitojë luftën, por do të
marshojë mbi kufomat e të gjithë shqiptarëve, burra dhe gra. Populli i botës! Ngrihuni kundër
barbarëve modernë se nesër do të jetë rrezik për të gjithë por do të jetë von. Ajo që na ngjet ne
sot do t’u ngjasë të tjerëve nesër”45.
Në emër të popullit shqiptar, Mehdi Frashëri protestoi kundër hyrjes së
kundraligjshme dhe pa miratimin e shtetit shqiptar të forcave ushtarake italiane në
territorin shqiptar46 duke bërë të qartë për opinionin dhe politikën evropiane që nuk
bëhej fjalë për bashkim të dëshiruar nga të dyja palët, por për pushtim të mirëfilltë.
Sigurisht që akti i Mehdi Frashërit, edhe pse ishte po aq i guximshëm sa edhe
rezistenca e pak patriotëve në Durrës, nuk mund t’i sillte ndonjë gjë të madhe
Shqipërisë. Tashmë, e tashmja ishte e qartë për të dhe gjithçka që bënte i shërbente
të ardhmes. Nëse proklamata në radio nuk ndikoi në situatën e Shqipërisë, kjo nuk
mund të thuhet për situatën e Mehdi Frashërit. Me këtë veprim ai ishte deklaruar
botërisht kundër italianëve, të cilët, për ta dënuar, e internuan në Romë47.
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Provokimi si një veprim që simulon një krim dhe vlerat e provave të
përfituara në raste të tilla
Prof.Asoc.Dr. Naim Mëçalla
Kolegji Universitar “Wisdom”
Abstrakt
Parashikimi i veprimeve simuluese në legjislacionin tonë solli rritjen e efektivitetit të luftës
kundër krimit të organizuar, por njëkohësisht u shoqërua dhe me efekte negative, pasi në
praktikë ka pasur raste që blerësi i simuluar të ketë tejkaluar kërkesat e parashikuara nga ligji.
Institucionet shtetrore janë garant i respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe nuk u
lejohet të provokojnë krime që objektivisht nuk do të ishin kryer pa ndërhyrjen e tyre. Detyrë
e tyre është goditja dhe parandalimi i krimit dhe jo krĳimi i situatës dhe lehtësimi i kushteve
për të kryer krim.
Kodi i Procëdurës Penale i ka lënë hapësirë të lirë individit për të investiguar një fakt kriminal
të kryer nga ana e një individi tjetër, qoftë edhe duke e provokuar këtë të fundit të kryejë një
krim. Pikërisht punimi fokusohet në trajtimin e konceptit juridik të veprimeve provokuese.
Ato konsiderohet aktiviteti i cili ushtrohet nga ana e agjentit të policisë me qëllim zbulimin
e autorëve të mundshëm të një krimi, por duke i nxitur dhe shtyrë ata të kryejnë veprime
kriminale, të cilat nuk do t’i kishin kryer në qoftëse nuk do të kishte qenë vendosmëria dhe
nxitja e agjentit për t’i kryer ato. Në punim i jepet përgjigje çështjeve të tilla nëse prova e
siguruar nëpërmjet provokimit të veprimeve simuluese a ka vlerë ligjore dhe nëse oficeri apo
agjenti i policisë ka përgjegjësi penale në raste të tilla? Një çështje e rëndësishme që analizohet
në këtë punim është fakti kur provokimi kryhet nga shtetas dhe si do veprohet në këtë rast,
pra “a mund të përdoret prova që buron nga simulimi i një vepre penale nga ana e shtetasve,
edhe kur rasti është provokuar prej tĳ?
Fjalët kyçe: Veprimet simuluese, provokimi, veprimet provokuese, veprimet që simulojnë një
krim, etj..

1.

Kuptimi juridik i veprimeve që simulojnë një krim

Kjo metodë speciale hetimore u parashikua në Kodin e Procedurës Penale me shtesat
e Ligjit 9187, datë 12.02.2004,”Për disa shtesa dhe ndryshime në kodin e procedurës penale”,
me termin e përgjithshëm “Veprimet simuluese. Në Neni 294/a të Kodit të Procedurës
Penale parashikohet se : “1. Oficeri i policisë gjyqësore ose një person i autorizuar, mund
të ngarkohet për të kryer blerje ose shitje të simuluar të sendeve që janë të ndaluara për t’u
prodhuar, zotëruar, mbajtur apo tregtuar, apo sende që rrjedhin nga një krim, ose simulimin e
një akti korruptiv ose të kryejnë veprime të tjera simuluese, për të zbuluar dhe mbledhur prova
për personat e dyshuar për kryerjen e një krimi, duke fshehur bashkëpunimin me policinë ose
detyrën e tyre si punonjës policie”.1
Dispozita lejon tre mundësi, në funksion të grumbullimit të provave të nevojshme
për zbulimin e një krimi dhe që vertetojnë fajësinë e personave të implikuar në krim:
1
Neni 294/a I Kodit të Procedurës Penale. Veprimet simuluese (Shtuar me ligjin nr.9187, datë
12.2.2004; ndryshuar pika 1 dhe shtuar fjalë në pikën 2 me ligjin nr. 35/2017, datë 30.3.2017)
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a) Së pari: blerjen e simuluar të sendeve të ndaluar ose të sendeve që rrjedhin nga
një krim;
b) Se dyti: simulimin e aktit korruptiv;
c) Së treti: kryerjen e veprimeve të tjera simuluese në funksion të hetimeve për të
mbledhur prova, duke fshehur bashkëpunimin ose detyrën si punonjës policie.
Me nocionin “veprime që simulojnë një krim”, kuptohet tërësia e veprimevve procedurale,
që kryhen nga ana e oficerëve dhe agjentëve të policisë gjyqësore, ose personave të
tjerë të autorizuar paraprakisht nga ana e organit procedues, të karakterizuara nga
natyra e tyre fiktive, me synim zbulimin e krimit. Nga analiza e kësaj dispozite, duket
se veprimet simuluese mund të përdoren për zbulimin e çdo lloj krimi, pasi kodi ynë
i procedurës penale nuk parashikon të listuar veprat penale në të cilat mund të gjejë
përdorim kjo metodë delikate. Ndërkohë që, Konventa e KE për ndihmë të ndërsjelltë
juridike në fushën penale dhe protokolli i II-të shtesë i saj, jep një listë shterruese të
krimeve për zbulimin e të cilave gjejnë përdorim metodat speciale të hetimit.2
Nga analiza e nenit 294/a të Kodit të Procedurës Penale, rezulton se ligji e lejon dhe
praktika hetimore ka provuar se, mund të simulohet dhe dorëzimi i shumave të
kontrolluara, në rastet kur ekzistojnë elementët e veprës penale të parashikuar nga
neni 109/b 3 i Kodit Penal. Zbatimi i veprimeve simuluese edhe në vepra penale të
tilla e zgjeron fushën e zbatimit të kësaj metode hetimore dhe në të njëjtën kohë sjell
rritjen e rrezikut të cënimit të të drejtave të njeriut të mbrojtura nga kushtetuta dhe
Konventet Ndërkombëtare. Prandaj, mjetet speciale të hetimit duhet të përdoren në
rastin kur janë shterruar të gjitha mjetet e tjera dhe kanë rezultuar pa sukses.
2.

Kuptimi i provokimit

Parashikimi i veprimeve simuluese në legjislacionin tonë, krahas kontributit që kanë
sjellë për zbulimin e autorëve në krimet e drogës dhe krimet e tjera, janë shoqëruar
dhe me efekte negative, pasi në praktikë ka patur raste që blerësi i simuluar të ketë
tejkaluar kërkesat e parashikuara nga ligji. Institucioneve shtetrore nuk u lejohet të
provokojnë krime që objektivisht nuk do të ishin kryer pa ndërhyrjen e tyre, pasi ai
është garant i respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut. Detyrë e shtetit është
goditja dhe përandalimi i krimit dhe jo krĳimi i situatës dhe lehtësimi i kushteve për
të kryer krim. Por, Kodi i Procëdurës Penale i ka lënë hapësirë të lirë individit për të
investiguar një fakt kriminal të kryer nga ana e një individi tjetër, qoftë edhe duke e
provokuar këtë të fundit të kryejë një krim.
Tani do të ndalemi tek kuptimi i provokimit dhe rrethanat që përjashtojnë nga
përgjegjësia penale oficerin/agjentin e policisë që kryen blerjen e simuluar. Në nenin
2 Neni 17 i Protokolli II shtesë të Konventës “për ndihmë të ndërsjelltë juridike në fushën penale”,
parashikon përdorimin e këtyre metodave: 6. Mbikëqyrja e referuar në paragrafin 2 mund të ndodh
vetëm për një nga krimet e mëposhtme: - vrasje e një personaliteti publik; - vrasje; - përdhunim; djegie prone; - falsifikim; - vjedhje me armë dhe pranimi i mallrave të vjedhura; - kërcënim për të
marrë paratë; - rrëmbim dhe marrje peng; - trafikim njerëzish; - trafikim i paligjshëm, i narkotikëve
dhe substancave psikoterapike; - përdorim eksplozivësh; - mbartja e paligjshme e mbetjeve toksike
dhe të rrezikshme; - trafikim i të huajve; - abuzim seksual i fëmijëve. Ratifikuar me Ligj nr.8883
datë 18.4.2002. Fletore Zyrtare nr.17/2002
3 Neni 109/b Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë
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294/a/3 të K.Pr.Penale parashikohet:.. “3. Nuk duhet provokuar një akt kriminal, duke
shtyrë një person të kryejë një krim, të cilin nuk do ta kishte kryer po të mos ishte ndërhyrja e
policisë. Kur vërtetohet provokimi, rezultati nuk mund të përdoret”.4 Në interpretim të kësaj
dispozite rezulton se: veprimtari provokuese konsiderohet aktiviteti që ushtrohet,
nga ana e agjentit të policisë me qëllim zbulimin e autorëve të mundshëm të një
krimi, por duke i nxitur dhe shtyrë ata të kryejnë veprime kriminale, të cilat nuk do
t’i kishin kryer në qoftëse nuk do të kishte qenë vendosmëria dhe nxitja e agjentit për
t’i kryer ato.
Zbatimi i metodës së blerjes së simuluar paraqet rëndësi pasi, ekzistojnë një kategori
veprash penale, të cilat për shkak të pamundësisë së zbulimit me mjete të tjera
hetimore, e kanë të domosdoshme ndërhyrjen e oficerit të policisë, të ngarkuar nga
ana e organit procedues, për kryerjen e veprimeve simuluese. Këto lloj krimesh
mund t’i konsideronim si krime me pjesëmarrje të nevojshme të agjentit.5 Provokimi,
paraqet situatën e krĳuar nga ana e agjentit të policisë, e karakterizuar nga veprime
aktive të përfshirjes në krim të agjentit, në rolin e nxitësit, me qëllim për ta vendosur
tjetrin në lajthim për kryerjen e krimit që nuk e kishte ideuar për ta kryer, për të
bërë të mundur arrestimin e tĳ.”Agjent provokues konsiderohet çdo pjesëmarrës që shtyn
personat e tjerë të kryejnë një krim, si nëpërmjet një veprimtarie të karakterit psikik, qoftë dhe
pjesëmarrjes materiale, i shtyrë nga motivi i kallëzimit apo kapjes në flagrancë ose zbulimit të
të procokuarit nga ana e organeve proceduese”.6
Në rastet kur veprimtaria kryhet sipas ligjit, personi i autorizuar nuk ka përgjegjësi
penale, sepse veprimet e tĳ janë në përmbushje të rregullt të detyrës së caktuar nga ligji,
në kuptimin e nenit 21 të Kodit Penal.7 Kodi ynë penal nuk e parashikon posaçërisht
këtë, por ka legjislacione të tjera që e parashikojnë në mënyrë të shprehur. Për të
shmangur rrezikun e përfshirjes në krim, në rolin e nxitësit, oficeri i policisë gjyqësore
duhet të kryejë veprime simuluese vetëm në rastin kur ka të dhëna, të besueshme dhe
të verifikuara, se një person po kryen apo pregatitet të kryejë veprimtari kriminale.
Pra, ai duhet, jo vetëm të jetë përballë një oferte ekzistuese, por duhet të verifikojë këtë
fakt, në mënyrë që të mos bjerë në ndalime të parashikuara nga Kodi i Procedurës
Penale.
Nga pikëpamja juridike provokimi i një krimi paraqet një provë të marrë duke
shkelur ndalimet e parashikuara nga ligji dhe si e tillë kjo provë nuk mund të
përdoret. Çështja e papërdorshmërisë ngrihet kryesisht në çdo gjendje dhe shkallë
të procedimit. Nëse rezultati i provës rrezikon të mos përdoret, jo vetëm një veprim i
tillë nuk do të përmbushte qëllimin për të cilin u realizua, por do të dëmtonte rëndë
4 Neni 294/a I Kodit Procedurës Penale, Veprimet simuluese. Pika 3. (Shtuar me ligjin nr.9187,
datë 12.2.2004; ndryshuar pika 1 dhe shtuar fjalë në pikën 2 me ligjin nr. 35/2017, datë 30.3.2017)
5 Shih: Cristina de Maglie,”L’agentë provocatore”, shtëpia botuese, viti i botimit 1989, fq 62.
monografie (L'agente provocatore. Un'indagine dommatica e politico-criminale, Milano, 1991;
6 Ibed. Prof. Cristina de Magie,”L’agentë provocatore. Un indaginë dommatica e politicocriminale”
7 Neni 21 I Kodit Penal. Ushtrimi i një të drejte apo përmbushja e detyrës Nuk ka përgjegjësi
penale personi që vepron për të ushtruar të drejta apo përmbushur detyra të caktuara nga ligji ose
nga një urdhër i dhënë prej një personi kompetent, veç rastit kur urdhri është haptazi i paligjshëm.
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interesat e shtetit, i cili ka si funksion kryesor mbrojtjen e interesave të shtetasve
dhe jo provokimin e tyre. Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive
Themelore në rastin e mëposhtëm ka konstatuar shkelje të nenit 6/18 të Konventës,
konkretisht: “Në shoqëritë moderne demokratike funksioni i organeve hetimore, është ai i
mbrojtjes së shoqërisë nga krimi i organizuar i cili ekziston dhe është i gatshëm të veprojë,
dhe jo ajo e krĳimit të kriminalitetit duke shtyrë në krim subjekte, që ndonëse ndonjëherë
kanë një gatishmëri të papërfillshme për krim, por sidoqoftë, nuk do të kishin mundur kurrë të
kryenin një vepër penalisht të jashtëligjshme nëse nuk do të ishin provokuar. Një provokuese,
në të vërtetë do të ishte e pranueshme në një pikëpamje social-parandaluese me inkriminimin
pozitiv në mbrojtje të shoqërisë, sigurisht jo në një urdhër ku mbizotëron parimi i fajësisë
për të cilin secili përgjigjet vetëm për arsye të vendosmërisë së lirë në kryerjen e një krimi.
Agjentët e policisë duhet të kufizohen vetëm në një operacion vëzhgimi dhe mbikqyrjeje dhe jo
të shtyjnë subjektet të kryejnë krim, në të cilin pa ndërhyrjen e tyre nuk do ta kishin kryer.”9
Si përfundim, mund të thuhet se Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut problemin
e provokimit e ka trajtuar nga pikëpamja procedurale, nëse ndërhyrja e agjentëve të
policisë është në përputhje ose jo më procesin e drejtë ligjor, e parashikuar nga neni
6/1 i Konventës. Në veçanti ajo (GJ.E.D.NJ) në raste të tilla që kanë qenë zbuluar nga
ana e agjentëve të policisë, e ka trajtuar problemin në një aspekt të dyfishtë:
a) Nëse ndërhyrja e agjentëve ka qenë në përputhje me procesin e drejtë ose jo;
b) Nëse i pandehuri ka patur mundësi të pyesë agjentin provokues, e drejtë kjo e
parashikuar nga parimi i kontradiktoritetit i parashikuar nga neni 6/3 i Konventa
Evropiane e të Drejtave të Njeriut.10
3.
A mund të përdoret prova që buron nga simulimi i një vepre penale nga
ana e shtetasve, edhe kur rasti është provokuar prej tĳ?
Nëse i referohemi nenit 294/a të Kodit Procedurës Penale rezulton se ndalohet
përdorimi i rezultatit të veprimeve simuluese në rast se përdoret provokimi. Kjo ka
të bajë me faktin që një person nuk mund të akuzohet për kryerjen e një vepre penale,
që mund të mos e kishte kryer në rast se nuk do të përdorej provokimi. Këtë qëndrim
ka mbajtur edhe jurisprudenca e Gjykatës së Strasburgut.
Por a mund të thuhet e njëjta gjë në rastin e simulimit të një vepre penale nga ana e një
qytetari, qoftë kur ka edhe provokim nga ana e tĳ? Rastet paraqiten të ndryshme sepse,
neni 294/a i Kodit Procedurës Penale, ndalon provokimin e kryer nga agjenti i policisë
Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut ndryshuar me Protokollet Nr. 11 dhe 14 shoqëruar nga
Protokollet Nr. 1, 4, 6, 7, 12, 13 e 16. Neni 6, E drejta për një proces të rregullt. 1. Çdo person ka të drejtë
që ç ështja e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur
dhe e paanshme, e krijuar me ligj, e cila do të vendosë si për mosmarrëveshjet në lidhje me të drejtat dhe
detyrimet e tij të natyrës civile, ashtu edhe për bazueshmërinë e çdo akuze penale në ngarkim të tij. Vendimi
duhet të jepet publikisht, por prania në sallën e gjykatës mund t’i ndalohet shtypit dhe publikut gjatë tërë
procesit ose gjatë një pjese të tij, në interes të moralit, të rendit publik ose sigurisë kombëtare në një shoqëri
demokratike, kur kjo kërkohet nga interesat e të miturve ose mbrojtja e jetës private të palëve në proces ose
në shkallën që çmohet tepër e nevojshme nga gjykata, kur në rrethana të veçanta publiciteti do të dëmtonte
interesat e drejtësisë.
9
Shih çështja e Gjykatës së Strasburgut,”Texeira de Castro kundër Portugalisë”,e datës 09.06.1998. “Case of
Teixeira de ca stro vs. Portugal”.
(44/1997/828/1034)
10
In the case of Lüdi v. Switzerland, The European Court of Human Rights. Shih: Rast i Gjykatës së
Strasburgut,”Ludi vs Zvicër”, i datës 15.06.1992 në kreun VI.
8
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gjyqësore që simulon blerjen e një sendi të kundërligjshëm. Përsa i përket individit,
ligji procedural nuk ka parashikuar rregullim të posaçëm që ndalon provokimin
e kryer nga ana e tĳ. Në këto rrethana, nuk mund të gjejnë zbatim dispozitat e
sipërcituara në lidhje me ndalimin e provokimit. Pra, mund të thuhet se rezultati i
përftuar edhe duke u përdorur provokimi i realizuar nga ana e një qytetari, mund
të pranohet si provë, duke iu nënshtruar shqyrtimit gjyqësor njëlloj si provat e tjera.
Jurisprudenca e gjykatave tona e kanë pranuar si provë rezultatin e përftuar edhe
duke u përdorur provokimi, nga ana e një qytetari. Më poshtë po paraqes një rast të
praktikës sonë gjyqësore në lidhje me këtë fakt.
Rasti
“Në muajin gusht të vitit 2005 e pandehura B.T, me detyrë ish-zv drejtoreshë në shkollën e
mesme të përgjithshme “J.M”, pas një telefonate të bërë nga ana një gazetareje të televizionit
“TOP CHANNEL” është takuar me të në oborrin e shkollës. Gazetarja e ka prezantuar veten
si tezja e shtetasit E.N nxënës në vitin e tretë të kësaj shkolle i cili kishte mbetur në vjeshtë
në lëndën e letërsisë. E pandehura ka pranuar një shumë prej 5000 lekësh me qëllim që të
ndikonte në marrjen e provimit nga nxënësi. Kjo bisedë është regjistruar nga ana e gazetares
së televizionit “TOP CHANNEL” për t’u transmetuar më pas në emisionin “FIKS FARE” që
jepet nga ky televizion”. Kaseta audio vizive është sekuestruar nga ana e organit të prokurorisë
me cilësinë e provës materiale.
Pretendimet e palëvë: Prokuroria e ka paraqitur kasetën si provë dhe në konkluzionet
përfundimtare ka kërkuar deklarimin fajtore të të pandehurës B.T për veprën penale të
parashikuar nga neni 259 i Kodit Penal. Gjykata vendosi të shpalli fajtor të pandehuren B.T
duke e bazuar fajësinë në procesverbalin e transkriptimit të bisedës së regjistruar dhe dëshmitë
e bëra në seanca gjyqësore.
Si përfundim, mund të thuhet se përderisa kodi ynë, nuk përcakton ndalime të posaçme, përsa
i përket provokimit të bërë nga an e qytetarëve, por sanksionon vetëm provokimin e kryer nga
shteti, rezultati i përftuar mund të rezultojë si provë duke iu nënshtruar shqyrtimit gjyqësor
njëlloj si provat e tjera, sipas parimit të çmuarjes së lirëtë tyre nga ana e gjykatës. Jo pa qëllim,
logjika e ligjvënësit nuk e ka parashikuar një ndalim të tillë pasi, nëse do të kihet parasysh
periudha në të cilën është përfshirë kjo dispozitë në Kodin e procedurës penale, mund të se
ligjvënësi “ka lejuar në heshtje” provokimin e kryer nga qytetari, për të përftuar elemenë
thelbësor fajësues të personave të implikuar në trafikun e drogës.
Sa sipër, mund të themi se për përgjimet e realizuara nga ana e individit, ligji
procedural nuk ka parashikuar rregullime të posaçme dhe as nuk mund të gjejnë
zbatim dispozitat që rregullojnë përgjimin të parashikuara nga Kodi i Procedurës
Penale. Sistemi ynë aktual i procedurës penale nuk pranon parimin e taksativitetit
të provave, përderisa neni 151/311 i këtĳ Kodi lejon dhe marrjen e provave të cilat
nuk rregullohen nga ligji. Pikërisht, mospërcaktimi i shprehur i llojeve të provave
përligjet me faktin se është e vështirë të përcaktosh se cila mund të jetë provë dhe
të përjashtosh njoftimet dhe faktet që lidhen me veprën penale, që shërbejnë ppër të
Kodi Procedurws Penale, Neni 151 Marrja e provave (Ndryshuar me ligjin nr. 35/2017, datë 30.3.2017)
1. Gjatë hetimeve paraprake provat merren nga organi që procedon, sipas rregullave të caktuara në këtë
Kod. 2. Në gjykim provat merren me kërkesën e palëve. Gjykata vendos menjëherë, duke përjashtuar provat
e ndaluara nga ligji dhe ato që janë haptazi të panevojshme. 3. Provat e marra në shkelje të ndalimeve të
parashikuara nga ligji nuk mund të përdoren. Papërdorshmëria e provave ngrihet edhe kryesisht në çdo
gjendje dhe shkallë të procedimit.
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vertetuar kryerjen ose jo të veprës penale dhe fajësisë e të pandehurit. Të tilla prova
mund të jenë fotografitë, filmimet etj.
Përfundime
Në rastet kur veprimet simuluese kryhet sipas ligjit, personi i autorizuar nuk ka
përgjegjësi penale, sepse veprimet e tĳ janë në përmbushje të rregullt të detyrës së
caktuar nga ligji, në kuptimin e nenit 21 të Kodit Penal. Oficeri i policisë gjyqësore
duhet të kryejë veprime simuluese vetëm në rastin kur ka të dhëna, të besueshme dhe
të verifikuara, se një person po kryen apo pregatitet të kryejë veprimtari kriminale.
Pra, ai duhet, jo vetëm të jetë përballë një oferte ekzistuese, por duhet të verifikojë këtë
fakt, në mënyrë që të mos bjerë në ndalime të parashikuara nga Kodi i Procedurës
Penale.
Nga pikëpamja juridike provokimi i një krimi paraqet një provë të marrë duke shkelur
ndalimet e parashikuara nga ligji dhe si e tillë kjo provë nuk mund të përdoret. Çështja
e papërdorshmërisë ngrihet kryesisht në çdo gjendje dhe shkallë të procedimit.
Ndërsa provokimi i bërë nga ana e qytetarit, po ashtu edhe regjistrimi i një bisede të
realizuar nga ana e tĳ, duhet të pranohen si prova të parregulluara nga ligji, referuar
nenit 151/3 të Kodit Procedurës Penale dhe t’i nënshtrohen shqyrtimit gjyqësor njëlloj
si provat e tjera.
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut problemin e provokimit e ka trajtuar nga
pikëpamja procedurale, nëse ndërhyrja e agjentëve të policisë është në përputhje ose
jo më procesin e drejtë ligjor, e parashikuar nga neni 6/1 i Konventës. Në veçanti e
ka trajtuar problemin në një aspekt të dyfishtë: a) nëse ndërhyrja e agjentëve ka qenë
në përputhje me procesin e drejtë ose jo dhe b) nëse i pandehuri ka patur mundësi të
pyesë agjentin provokues, e drejtë kjo e parashikuar nga parimi i kontradiktoritetit.
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Gjykatës së Strasburgut,”Texeira de Castro kundër Portugalisë”, datë 09.06.1998. “Case of
Teixeira de ca stro vs. Portugal”. (44/1997/828/1034).
Case of Lüdi v. Sëitzerland, The European Court of Human Rights. Shih: Rast i Gjykatës së
Strasburgut,”Ludi vs Zvicër”, datë 15.06.1992.
Vendime të Gjykatës së Krimeve të Rënda të Shkallës së Parë.
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Roli i programeve të BE-së në edukimin dhe kërkimin shkencor në Ballkanin
Perëndimor; Rasti i Erasmus + dhe Horizon 2020
PhD (C.) Esmeralda Hasani
Universiteti Marin Barleti, Tiranë, Shqipëri
Abstrakt
Ky punim synon të tregojë se si programet mbështetëse të Bashkimit Evropian kontribuojnë
në zhvillimin arsimor, kulturor, inovativ dhe shkencor në Ballkanin Perëndimor.Disa nga
programet si Erasmus+, Horizon 2020,COST ofrojnë mbështetjen financiare të BE-së për të
rritur kapacitetet e studiuesve, pedagogëve dhe studentëve duke zgjidhur kështu çështje
me interes të përbashkët si psh.zhvillim rajonal bazuar në kapitalin njerëzor. Duke shtuar
faktin që kjo tipologji programesh ka për qëllim rritjen e kapaciteteve në fushën akademike,
kërkimin shkencor cilësor, shkëmbimin kulturor etj. kuptojmë që mbështetja ekonomike e BEsë nëpërmjet projekteve dhe programeve në Ballkanin Perëndimor është vlerë e shtuar për
vetë Ballkanin, por dhe një investim strategjik afatgjatë për një fqinjësi të mirë dhe të kultivuar
me BE-në.
Keywords: Ballkani Perëndimor, Programe të BE-së, Zhvillim Rajonal, Erasmus+, Horizon
2020.

Hyrje
Një nga objektivat kryesore të politikës rajonale të Bashkimit Evropian është të
kontribuojë në zhvillimin rajonal, rrjetëzimin dhe bashkëpunimin e vendeve në
mënyrë që të zvogëlohen ndryshimet ekonomike dhe sociale midis shteteve anëtare
nga njëra anë, por nga ana tjetër të inkurajojë zhvillimin dhe prosperitetin e tyre
ekonomik. Investimi në kapitalin njerëzor mbetet strategjia më e mirë-orientuar dhe
afatgjatë e çdo politike.
Për gjashtë ekonomitë e Ballkanit, si vende kandidate për anëtarësim në Bashkimin
Evropian, zhvillimi rajonal nuk duhet të jetë vetëm një parakusht zyrtar për proçesin
e pranimit në BE, por treguesi i vërtetë i angazhimit të vendeve për të bërë kapërcimin
final drejt objektivit Europë.
Zhvillimi rajonal, ai ekonomik, apo zhvillimi njerëzor kanë një emërues të përbashkët:
është zhvillim i kapitalit social, duke filluar nga shkallët e para të arsimit e deri në
përsosmërinë e propaganduar nga programet më cilësore të BE-së, sikundër Horizon
2020.
Duke zbërthyer programet, ndihmën ekonomike, lëvizshmërinë dhe çdo komponent
që mendohet të ketë vlerë në këtë ekosistem arrĳmë të kuptojmë efektivisht dhe
bazuar në numra sa impakt kanë pasur këto programe për Ballkanin Perëndimor.
Vetëm në këtë mënyrë mund të ngremë pretendimin që Ballkani po shkon drejt
Evropës cilësore.
1.
ERASMUS +
I pari program i përfitueshëm nga vendet e Ballkanit Perëndimor në kuadër
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tëintegrimit në BE ka qenë programi Tempus duke filluar nga vitet 90(Comission,
Erasmus Mundus in the Western Balkans, 2013).
Ky program ngriti kapacitetet dhe krĳoi aftësi njerëzore për të gjitha programet
që do të vĳonin në fushën e edukimit. Programi Tempus në 2013 u shndërrua në
programin Erasmus + duke sjellë risi në fushën e arsimit dhe inovacionit. Të dyja këto
programe kanë luajtur një rol të rëndësishëm për përsosmërinë rajonale të kërkimit
dhe edukimit(Jusić, 2019).
Vetë Strategjia e BE-së për Ballkanin Perëndimor në mënyrë të qartë ka pasur për
qëllim të sigurojë një "dimension të ri të përforcuar shoqëror" si pjesë e një iniciative
madhore për të rritur mbështetjen për zhvillimin socio-ekonomik(Commission, 2018).
Erasmus + është program që në terma konkret mbështet arsimin, trajnimin, rininë dhe
sportin në Evropë. Ky program ështëaktiv nga janari ivitit2014. Buxheti i përgjithshëm
i programit Erasmus + është 14,7 miliardë euro. Për të financuar funksionimin e
programit edhe në vendet jo anëtare ështëvendosur në dispozicion përmes buxhetit
të jashtëm të BE-së 1,68 miliardë euro shtesë.
Në kuadër të këtĳ programi funksionojnë tre komponentë:
•
Komponenti kyç 1: Lëvizshmëria – Ky komponent përfshin shkëmbimin e
studentëve, pedagogëve dhe stafit administrativ. Ai përfaqëson afërsisht 63% të
buxhetit të përgjithshëm. Nëpërmjet këtĳ komponenti individët të përmirësojnë
aftësitë e tyre, rrisin punësueshmërinë e dhe marrin dĳe kulturore;
•
Komponenti kyç 2: Bashkëpunim për inovacion dhe përvoja të mira.
Komponenti 2 përfshin bashkëpunimin për inovacionin dhe përvojat e mira.
Fokusohet në formën e bashkëpunimit midis institucioneve të arsimit të lartë dhe
bizneseve apo palëve të tjera të interesit, ndërtimin e kapaciteteve për institucionet
e vendeve jo-industriale etj (Bank, 2013). Ky komponent u mundëson organizatave
të punojnë së bashku në mënyrë që të përmirësojnë ofertat e tyre për nxënësit dhe të
ndajnë me ta praktikat inovative. Komponenti 2 përfaqëson rreth 28% të buxhetit.
•
Jean Monnet - nëkuadërtëkëtĳkomponentisigurohet mbështetje dhe fonde
për institucionet akademike për të promovuar përsosmëri në studimet e integrimit
evropiannëarsimin e lartë. Ky komponentgjithashtusynontënxisëdialogun midis
botësakademikedhepolitikëbërjespërtëforcuarpolitikat e BE-sëlidhur mearsimin e
lartë (Zgaga, 2013).
Erasmus + është një nga programet më të rëndësishme dhe më të suksesshme
në Ballkan1. Ky program financon lëvizjen akademike dhe rinore dheprojekte
bashkëpunimi që përfshĳnë partnerë nga “Vendet e Programit” dhe nga “Vendet
partnere” në të gjithë botën.
Për më shumë se 30 vjet studentë dhe staf janë zhvendosur në Universitetet evropiane
falë programit Erasmus. Që nga viti 2015, Erasmus + ka lejuar gjithashtu lëvizshmëri
afatshkurtër midis Evropës dhe vende të tjera të botës për studentë, studiues dhe
Që nga viti 2012, Komisioni Evropian ka organizuar një takim vjetor të nivelit të lartë të Platformës së
Ballkanit Perëndimor mbi Arsimin dhe Trajnimin, që mbledh së bashku të gjithë Ministrat e Arsimit në
rajon për të rishikuar gjendjen e reformave arsimore në vendet e tyre, të mësojnë për strategjitë e fundit në
BE, të identifikojnë përparësitë rajonale dhe të bashkëpunojnë për aktivitetet rajonale. Një objektiv kryesor
i Platformës është të shkëmbejë përvojë, praktikat e mira dhe të angazhohet në bashkëpunim rajonal për
trajtimin e çështjeve të ngjashme. Qëllimi afatgjatë është të ndihmojë Ballkanin Perëndimor në rrugën e tij
drejt anëtarësimit në BE.
http://ec.europa.eu/education/policy/international-cooperation/westernbalkans_en
1
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staf. Kjo lëvizshmëri lejon studentët të frekuentojnë një universitet të huaj për 3 deri
në 12 muaj dhe për të marrë kredite, të cilat më pas njihen nga institucioni dërgues si
pjesë e formimit akademik të tyre. Grante për lëvizjen e stafit janë bërë gjithashtu të
mundur për një periudhë nga 5 deri në 60 ditë në vit2.
Buxheti i përfituar nga Ballkani Perëndimor në kuadër të këtĳ programi përbën gati
një të gjashtën e buxhetit të mobilitetit dhe deri më tani ka mundesuar zbatimin e
1.906 projekteve për partneritete bilaterale që organizojnë lëvizshmëri për mbi 37.000
studentë, studiues dhe staf gjatë viteve 2015-20193.
Tabela në vĳim ilustron me shifra lëvizshmërinë e studentëve dhe stafit përgjatë
viteve 2015-2019 për vendet e Ballkanit Perëndimor.
Serbia, sikundër dhe në programet e tjera, përfaqëson shtetin me numër më të larte
mobiliteti në kuadër të programit Erasmus+. Bosnja dhe Hercegovina renditet pas
Serbisë në përqindje mobiliteti dhe më pas është Shqipëria. Në Shqipëri interesi për të
qenë pjesë e programit të mobilitetit është rritur ndjeshëm në katër vjeçarin e fundit,
kjo referuar deklaratave të zyrës Erasmus në Tiranë - ka më shumë pjesëmarrje dhe
më shumë aplikime për këtë program. Aktualisht, në gusht 2020, katër universitete
shqipëtare, si kurrë më parë, janë fituese të projekteve Erasmus plus si partner
udhëheqës.
Fig.1: Mobilitetet për çdo shtet të Ballkanit Perëndimor dhe levizja e ndërsjelltë

Burimi: Faqja zyrtare e Be-së për programin Erasmus + në Ballkanin Perëndimor
Erasmus Mundus - Diplomë Masteri e Përbashkët
Diploma e Masterit të Përbashkët Erasmus Mundus financonbursa të plotapër
studentë Master nga e gjithë bota. Ky program mbulonshkollimin, udhëtimin dhe një
kompensim jetese. Programet zgjasin nganjë deri në dy vjet, gjatë të cilit, studentët
studiojnë në të paktën dyvende të ndryshme të Programit. Pas diplomimit, ata
përfitojnë një diplomë të përbashkët ose të dyfishtë, në varësi të akoordeve midis
universiteve.
E veçanta e këtĳ programi është se studentët mund të aplikojnë në këto programe
Për më shume informacion:
•
Erasmus+ portali:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
•
Erasmus+ projekte dhe rezultate:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
•
Erasmus+ mundësitë e financimit:http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
•
Erasmus Mundus StudentëdheShoqata Alumni: www.em-a.eu
3 Sipas të dhënave zyrtare në Ballkanin Perëndimor lëvrohen pothuajse 2 000 projekte dhe mbi 37 000 njerëz
që lëvizin në periudhën 2015-2019 falë programit erasmus +.

2
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edhe nëse universitetiku ata studiojnë nuk është i përfshirë në asnjë prej tyre.
Nga grafiku më poshtë vihet re që Serbia është përfituesi kryesor i këtĳ komponenti
erasmus +, ndërkohë që në total Ballkani është një përfitues shumë i vogël krahasuar
me pj
pjesën tjetër
të botës.
j
Fig. 2: Erasmus Mundus në Ballkanin
Perëndimor
Burimi: Faqja zyrtare e Be-së për
programin Erasmus + në Ballkanin
Perëndimor
Është për tu vlerësuar gjithashtu fakti
që Komisioni Evropian kontribuoi në
krĳimin e Shoqatës Alumni të Ballkanit
Perëndimor4 (WBAA), një organizatë
jofitimprurëse dhe joqeveritare që synon
studentët dhe alumni ngaBallkani Perëndimor. Qëllimi i WBAA është të sigurojë
një forum i cili mundëson shkëmbimin e informacionit dhe praktikave të mira,
promovon programin Erasmus + dhe mundësi të tjera lëvizshmërie, fuqizon të rinjtë
dhe i mbështet ata në ndjekjen e tyre drejt një punësimi të suksesshëm(Jusić, 2019).
Komponenti kyç 2
Ndërtimi i kapaciteteve në arsimin e lartë
Pjesa më interesante e programit Erasmus + është komponenti i ndërtimit të
kapaciteteve në institucionet e arsimit të lartë. Është komponenti më i rëndesishëm
sa i përket impaktit ekonomik dhe metodave inovative të të nxënit. Këto projekte
luhaten midis një financimi 500 mĳë-1 milion euro për partnerët e projektit(SPHERE).
Ekzistojnë dy tipologji projektesh të Ndërtimit të Kapaciteteve në Arsimin e Lartë, të
cilat zgjasin nga dy deri në tre vjet.
• Projektet e përbashkëta, që synojnë modernizimin dhe reformimin e institucioneve
të arsimit të lartë, zhvillimin e kurrikulave të reja, përmirësimin e qeverisjes
dhe ndërtimin e marrëdhënieve midis institucioneve të arsimit të lartë dhe
ndërmarrjeve/sipërmarrjeve (SPHERE).
• Projektet strukturore, të cilat mund të trajtojnë tema dhe çështje të politikave,
përgatitja e terrenit për reformën e arsimit të lartë në bashkëpunim me autoritetet
kombëtare etj.
Fig.3: Ndërtimi i kapaciteteve në fushën e arsimit
të lartë në Ballkanin Perëndimor
Burimi: Faqja zyrtare e programit Erasmus+
Projektet e përbashkëta kanë për qëllim:
•
Të mbështesin modernizimin, aksesin
dhe ndërkombëtarizimin e arsimit të lartë në
vendet partnere;
4

Për më shumë informacion shikoni këtu: https://www.westernbalkans-alumni.eu/
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• Të mbështesin vendet partnere për të adresuar sfidat me të cilat përballen
institucionet dhe sistemet e arsimit të lartë, përfshirë ato të cilësisë, rëndësisë,
planifikimit, ofrimit, menaxhimit dhe qeverisjes;
• Të kontribuojnë në bashkëpunimin midis BE-së dhe vendeve partnere;
• Të promovojnë konvergjencën vullnetare me zhvillimet e BE-së në arsimin e lartë;
• Të promovojnë kontaktin me njerëzit për ndërgjegjësim dhe mirëkuptim
ndërkulturor.
Sikurse ilustrohet nga tabela në vĳim vendet e Ballkanit Perëndimor preferojnë të
jenë partnerë në projekte duke evituar përgjegjesitë dhe peshën e raportimeve që
zakonisht mbart koordinatori5 i projektit. Serbia është vendi me më shume aplikime
si koordinator, pjesa tjetër e vendeve rezulton me pjesëmarrje në projekt në rolin e
partnerit.
Fig.
ig 4: Ballkani
a a i Perëndimor:
e ë i o Pjesëmarrja
je ë a ja nëë pprojektet
oje
e ndërtimit të kapaciteteve 2015- 2019
Burimi: Faqja zyrtare e programit
Rezultatet e vendeve të Ballkanit
Perëndimor në kuadër të programit
Erasmus + janë shumë të mira.
Nga të gjithavendet, Maqedoniaka
përfituar e para statusin si vend
programi në vitin 2014 dhe aktualisht
ka krĳuar një Agjenci Kombëtare për
Programe dhe Mobilitet Edukative
Evropiane, ndërsa Serbia e fitoi këtë
status në vitin 2019. Brenda kornizës
së këtĳ programi në komponentë të
ndryshëm, performanca në të gjithë
rajonin po rritet çdo vit. Ekziston
një intensifikim i lëvizshmërisë
ndërkombëtare brenda komunitetit të stafit akademik, studentëve dhe stafit
administrativ të IAL6-ve.
Për të evidentuar rastin e Maqedonisë së Veriut si i pari vend programi i Erasmus +
dhe si praktikë e mirë mund të themi se:
• Në vitin 2018, 1912 pjesëmarrës në 91 projekte maqedonase përfituan nga
lëvizshmëria në arsimin e lartë, arsimin profesional dhe shkollorpër një shumë
totale të grantit prej 3.82 milion euro.
• Maqedonia përfitoi në vitin 2018, 2.39 milion euro për projekte bashkëpunimi. 23
ishin projektet fituese që ndërthurën punën e 97 organizatave lokale. Projektet
e bashkëpunimit ndërmjet shkollave, universiteteve, organizatave rinore,
autoriteteve publike dhe ndërmarrjeve ndihmojnë në krĳimin e sistemeve arsimore
dhe rinore më të vlefshme dhe moderne, me lidhje më të forta midis botës së
Roli i koordinatorit në projekt, ose lead partner, është rol kyç sa i përket realizimit të projektit dhe përgjësisë
së mbarëvajtes së tij. Koordinatori është instiucion që ka barrën e raportit dhe mardhënieve me donatorin,
BE-në në këtë rast dhe si i tillë përgjigjet dhe vepron në emër të të gjithë partneritetit.
6
IAL-shkurtim i Institucione të Arsimit të Lartë
5
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punës dhe arsimit për realizimin e helikës së pesëfishtë.
Jean Monnet
Aktivitetet e ProgramitJean Monnet synojnë të zhvillojnë studime evropiane në të
gjithë botën.Për mbi 25 vjet BE-ja nëpërmet këtĳ programi ka mbështetur Modulet,
Katedrat dheQendrat e Ekselencës për të promovuar përsosmëri në mësimdhënie
dhehulumtim mbi procesin e integrimit evropian në arsimin e lartë(Zgaga, 2013).
Programi gjithashtu mbështet debatin e politikave mebotën akademike dhe një
numër shoqatash në fushën e studimeve mbi BE-në.
Nga gjithsej 1.500 aplikime të suksesshme në mbarë botën midis2014 dhe 2019,
29 janë nga Ballkani Perëndimor, të menaxhuara nga Shqipëria, Bosnje dhe
Hercegovina, Kosova,Mali i Zi dhe Serbia. Ato u dhanë jetë 21 Katedrave7, moduleve
dheQendravetëEkselencës, 5 Rrjeteve rajonale dhe mbështetjen e 3 Shoqatave.
Në kuadër të programit Jean Monnet Shqipëria ka vlerat më të larta të projekteve të
fituara, pas Serbisë, por krahasimisht me vendet e tjera ka shumëllojshmëri grantesh
brenda të njejtit program.
Fig. 5: Aktivitetet Jean Monnet sipas
vendeve të ballkanit gjate 2014-2019
Burimi: Faqja zyrtare e programit JM
2.
Horizon 2020
Horizon 2020 është Programi Kuadër
i Bashkimit Evropian për Kërkimdhe
Inovacion (2014-2020). Me buxhet
prej rreth 77 miliardë eurosh për
shtatë vjet, ai mbetet programi më i madh i BE-së për Kërkim dhe Inovacion i
financuar ndonjëherë.
Horizon 2020 financon kërkime në të gjitha fushat e shkencës dhe inovacionit.
Hapsirae kërkimit dhe inovacionit në rajon është shumë heterogjene(Dolenec, 2016).
Në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, niveli i investimeve të sektorit publik dhe
privat në kërkim, zhvillim dhe inovacion është i ulët, madje nën nivelin e nevojshëm
për të mundësuar ekonomitë të ngjiten lart në shkallët e zinxhirit të vlerës.
Shqipëria merr pjesë në programet e Kërkimit dhe Inovacionit të BE-së që nga viti 2008.
Aktivitetet vjetore të Shqipërisë në Horizon 2020 janë rritur me shpejtësi që nga viti
2014. Shqipëria ka qenë veçanërisht e suksesshme në fushën e kërkimit shëndetësor8.
Maqedonia e Veriut merr pjesë në programet e Kërkimit dhe Inovacionit të BE-së
që nga viti 2007. Aplikimet më të shumta Horizon 2020 janë në fushat e Energjisë
dhe Shëndetit(Dolenec, 2016). Maqedonia e Veriut investon në krĳimin e Parqeve
Katedra Jean Monnet: "Zgjerimi i BE-së dhe ndikimi i tij në Ballkanin Perëndimor ". Ky projekt drejtohet
nga Universiteti Marin Barleti i Tiranës dhe kontribuon në promovimin e studimeve evropiane me 500
orët e mësimit në nivelin e arsimit të lartë, si dhe evente për akademikët, politikë-bërësit dhe shoqërinë
civile. Përfaqësues të nivelit të lartë mbajtën fjalime / leksione gjatë jetëgjatësisë së projektit, duke përdorur
metodologji novatore.
8
Për më shumë konsulto https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/international-cooperation/
albania_en
7
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Teknologjikë dhe Përshpejtuesve/Akseleratorëve të Biznesit, gjë që reflektohet në
numrin e lartë të pjesëmarrësve në inovacionin e ndërmarrjeve të mesme dhe të
vogla (SME) pjesë e Horizon 2020. Programi i ri i Maqedonisë së Veriut për arsimin e
lartë dhe kërkimin shkencor parashikon veprime konkrete për të forcuar kapacitetet
kërkimore në përputhje me përparësitë e Zonës së Kërkimit Evropian9.
Bosnja dhe Hercegovina merr pjesë në programet e BE-së për Kërkimin dhe Inovacionin që
nga viti 2009. Prioritetet e reformës strukturore të Bosnjes dhe Herzegovinës inkurajojnë
gjenerimin konkurrues dhe shpërndarjen e njohurive përmes investimit në kërkim dhe
zhvillim, clustera dhe ndërmarrje të vogla dhe të mesme(Bank, 2013, f. 23). Në këtë
mënyrë, BH synon rritjen e konkurrencës industriale dhe një rritje të fortë ekonomike.
Bashkëpunimi ndërkombëtar në kërkim dhe inovacion është një komponent kryesor
në këtë fushë. Pikat e forta të BH në Horizon 2020 janë në fushat e Energjisë dhe
Mjedisit. Numri relativisht i lartë i aplikimeve në inovacionin e Ndërmarrjeve të vogla
dhe të mesme (NMV), pjesë e Horizon 2020, nënvizon vazhdimisht numrin në rritje të
pjesëmarrësve dhe projekteve nga BH në Horizon 2020 .
Mali i Zi merr pjesë në programet e BE-së për Kërkimin dhe Inovacionin që nga
viti 2008. Pikat e forta të Malit të Zi në Horizon 2020 janë në fushat e Shëndetit
dhe të Energjisë. Performanca e përgjithshme e Malit të Zi në Horizon 2020 është
përmirësuar ndjeshëm gjatë viteve të shkuara. Mali i Zi është vendi i parë në Ballkanin
Perëndimor që ka përfunduar zhvillimin e një Strategjie të Specializimit të Zgjuar. Në
fazën e zbatimit të Strategjisë së Specializimit të Zgjuar, fokusi do të jetë në forcimin
e aspekteve të lidhura me inovacionin, i cili nënvizohet nga numri i lartë i aplikuesve
malazezë në Inovacionin e NMV-ve, pjesë e Horizon 2020 .
Të gjitha "vendet e zgjerimit" përveç Kosovës kanë qenë të zgjedhshme edhe në
programin FP7, tashmë rinovuarnë Horizon 2020(Comission, 2019) . Sipas të dhënave
që lidhen me FP7 dhe Horizon 2020 për të gjithë periudhën rezulton se Serbia është
vendi më i përparuar në rajon sa i përket përvetësimit të fondeve, ndërkohë që
Shqipëria dhe Kosova qendrojnë në fund të klasifikimit.
Në periudhën 2007 - 2013, 319 institucione nga Republika Serbe morën pjesë në
zbatimin e 236 projekteve të fituara nën programin kuadër FP7. Nga ky numër,
Republika e Serbisë ka qenë koordinatore e 42 projekteve, shifër e konsiderueshme
duke marrë parasysh vështirësitë zbatuese dhe raportuese që ka pasur ky program.
Vlera totale e projekteve të kontraktuara dhe të përfunduara nga Serbia është më
shumë se 60 milion euro.
Nga të dhënat e siguruara nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe
Inovacionit në nivel rajonal për vitin 2017(Comission, 2019), numri i projekteve
të aplikuara arrin numrin e 1,161, nga të cilat 1,006 projekte kanë kaluar fazën e
vlerësimit dhe prej tyre janë financuar 91 projekte.

Për më shumë konsulto:https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/internationalcooperation/north-macedonia_en

9
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Fig. 6: Pjesëmarrja e
vendeve të Ballkanit
Perëndimor në
programin Horizon
2020
Burimi: Faqja zyrtare
e programit Horizon
2020
Pas Serbisë për një
ecuri të mirë, në
krahasim me vendet e tjera të rajonit renditet Maqedonia, e cila në 2016 nga 286
aplikime ka mundur të sigurojnë fonde për 17 prej tyre. Nëse i referohemi Shqipërisë,
situata shfaqet në nivele të ulëta në të dy proceset - ajo e aplikimeve dhe ajo e
projekteve të financuara - numri i aplikimeve është rreth 140 projekte dhe vetëm 7
prej tyre janë financuar. Gjatë vitit 2015 - 2016 numri i aplikantëve shqiptarë është
rritur në 146. Sidoqoftë, numri i kandidatëve të suksesshëm mbetet relativisht i ulët.
Pjesëmarrja e sektorit privat në program mbetet akoma dhe më e ulët. Në Kosovë, si
një vend i tretë, nga 44 aplikime rezulton se vetëm 6 prej tyre ka parë të financohen.
Në Mal të Zi ka vetëm 7 projekte të financuara nga 99 aplikime.
H2020 - Marie Skłodowska-Curie
Programi Marie Sklodowska-Curie ofron grante për të gjitha fazat e karrierës së
studiuesit - qofshin ata kandidatë doktorature apo studiues me shumë përvojë. Ky
program inkurajon lëvizshmërinëndërkombëtare, ndërsektoriale dhe ndërdisiplinore.
Marie Curie u mundëson organizatave kërkimore (universitete, qendra kërkimore
dhe kompani) të presin studiues të huaj të talentuar dhe të krĳojnë partneritete
strategjike me institucione udhëheqëse në të gjithë botën. Marie Curie synon të pajisë
studiuesit me aftësitë e nevojshme dhe përvojën ndërkombëtare për një karrierë të
suksesshme, qoftë në sektorin publik dhe atë privat. Programi i përgjigjet sfidave të
hasura nga studiuesit, duke u ofruar atyre kushte tërheqëse të punës dhe mundësinë
për të lëvizur midis botës akademike dhe ambienteve të tjera.
Marie Curie mbështet pesë drejtime:
• Bashkëfinancon programe rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare, që financojnë
bursat që krĳojnë lëvizshmëri nga një vend në një tjetër;
• Bursa individuale në mbështetje të studiuesve me përvojë që ndërmarrin
lëvizshmëri midis vendeve të ndryshme (në mënyrë opcionale edhe jashtë sektorit
akademik);
• Mbështet rrjetet e kërkimit- mbështetje për Rrjetet e Trajnimit Inovativ;
• Nata e Studiuesve Evropian (NIGHT) ;
• Bashkëpunim ndërkombëtar dhe ndërsektorial perms shkëmbimeve të stafit për
kërkime dhe inovacion (Dolenec, 2016).
Bazuar në të dhënat e H2020 të disponueshme në faqen zyrtare të Komisionit
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Evropian, Ballkani Perëndimor posedon 104 grante deri më sot. Në mënyrë të veçantë,
3 grante iu janë dhënë përfituesve shqiptarë, 4 grante përfituesve të Maqedonisë
Veriore dhe Malit të Zi secila, 15 kanë shkuar në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe 78 për
përfituesit Serb.

Tabela nr. 1:H2020/Marie Curie-Faktet dhe shifrat kryesore (2014-2020)
Shqipëri

BosnjaHercegovina

Mali i Zi

Maqedonia e
Veriut

Serbia

Kosova

Nr i studiuesve të financuar ngaM Curie

32

41

12

30

246

3

Buxheti i BE-së për
organizatat përfituese

0.08

0.98

0.08

0.28

7.76

N/A

Numri i organizatave
përfituese në MC

3

11

3

4

45

1

Burimi: Të dhëna të mbledhura nga programi
Ballkani Perëndimor numëron 65 kërkues shkencorë të përfshirë në Programin Marie
Curie. Tabela në vĳim10 përmbledh me shifra: numrin e projekteve të vendeve të
Ballkanit, numrin e pjesëmarrjes dhe kontributin e BE-së.

Fig. 7: Përfitimet e vendeve të Ballkanit Perëndimor
Burimi: Faqja zyrtare e programit

10 Tabela është marrë nga https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/balk_inf.pdf
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Konkluzione
Impakti i programeve të Bashkimit Evropian që prekin arsimin dhe shkencën ka
qenë i dukshëm sidomos në 4-vjeçarin e fundit të programimit 2014-2020. Ballkani
Perëndimor po bëhet gjithmonë e më aktor në jetën projektuale të Brukselit. Lidershipi
i vendeve ballkanike po ndihet në fushat e ndryshme të projekteve dhe rezultatet
statistikore, që Komisioni Evropian në mënyrë transparente paraqet, janë indikatori
më i mirë për punën cilësore të vendeve të Ballkanit.
Rrjetëzimi, shkëmbimi pedagogjik dhe studentor, kërkimi shkencor dhe ai i aplikuar
kanë përfituar në mënyrë katalitike nga mbështetja e programeve të BE-së. Është
kjo një mënyrë për t’u afruar me Evropën por edhe me veten. Është kjo mënyra për
të kapërcyer kufinjtë e gjaknxehjes ballkanike dhe për t’u afruar në misione më të
mëdha se një shtet apo ekonomi.
Është momenti i duhur që mendjet e arta të financuara nga këto programe të sjellin
risi në shkencë apo në mjekësi, sepse vetëm në këtë mënyrë do të dalim nga identiteti
lokal dhe të kalojmë tek ai global.
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Perceptions of distance learning:
A comparison view of traditional and online learning
(Case study “Vajdin Lamaj” High School, Vora, Albania)
Gresilda Gjoka
Teacher in “Vajdin Lamaj” High school, Vora, Albania
Abstract
Educational institutions are now becoming more sensitive to social and technological changes.
This confrontation remains a challenge not only for students but also for instructors. While
referring to the COVID-19 sanitary crisis, regardless of the geographical location of the
countries, it was found that the distance learning process encountered many problems all
over the world. In such unforeseen circumstances for the education system, the teaching staﬀ
and students were found unprepared to handle the situation. Due to the lack of technological
devices, Wi-Fi network, and in-service teachers in the use of educational platforms and
students' competencies to interact in a classroom, some questions arise such as: Are we ready
for this change? Can we be as productive in online learning as in traditional learning? Is it possible
for students to work independently and for the teacher to be substitutable? Is it possible for students to
self-qualify?
All these questions were real for "Vajdin Lamaj" high shcool, which has a good tradition of
teaching but alsolove of learning students. Albania, as part of South-Eastern Europe, has
made ongoing eﬀorts to make progress in this field, but the economic and social conditions
that our country faces impede the progress of the learning process compared to the level of
developed countries During this pandemic, a questionnaire was conducted to identify the
problems encountered by them in order to measure the perceptions and the level of students'
satisfaction with distance learning.
Keywords: distance learning, skills, quality education, high school, qualification, perception.

Introduction
The social and economic conditions in which societies around the world find themselves remain two of the key factors driving a country's development. One of the
fields aﬀected by these changing conditions over time is education.Recent initiatives
in initial teacher education have seen some institutions providing qualifications by
distance. McLachlan- Smith (1998) suggests that dialogue between teacher and student is an essential element of distance education. In the past the challenge in distance education was to find ways to achieve dialogue within media that did not allow
for any form of direct and timely interaction. The Internet has rendered this challenge
largely irrelevant, adding a new communicative dimension to the distance teaching
and learning experience and enabling dialogue in unprecedented ways.The online
environment oﬀers opportunities to experience participation and interaction patterns
that challenge traditional styles of teaching(Major. J, 2005). The goal for is to increase
retention among traditional students and facilitate college completion for the nontraditional students who have some college but no degree. For K-12 education, new
learning models can be the diﬀerence between a high school dropout and a student
well-prepared for college or career(SREB, 2018).
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Today, many individualswant to learn new skills, which can be acquiredby distance.
The purpose of online learning on the academic aspect is to gain education regardless
of distance. Involvement in this form of education positively aﬀects the individual
development of new skills and deliveringinformation. Based on 2017 data from the
National Center for Education Statistics, USA, about 25% of students were enrolled
in online courses(O`Brien. C, 2017). At the rate that this phenomenon is spreading,
70% of colleges and faculties are thinking to invest and pay attention to this asset in
their academic settings(O`Brien. C, 2017). In 2020, these figures have risen sharply
due to the conditions the world is facing.In April 2020 and the world was in the grip
of the COVID-19 pandemic. Most countries were in lockdown, being asked to “Stay
at home. Save lives”. Lockdown had closed schools in most countries. UNESCO estimates over 90% of the world’s students are not currently attending school in the
response to the pandemic, with over 1.5 billion learners aﬀected (UNESCO, 2020).
The move to online learning is happening very quickly and very widely out of pure
necessity(Fields.A, Hartnett.M, 2020). However, although people were required to
virtually learn, as a result of this pandemic, there is a need for schools to adapt to the
new conditions but also to prepare themselvesfor futurechallenges.
1. Active learning through distance learning
Active learning is defined asany instructional methodthat engages students with
course materials through discussions, problem solving, role-playing and academic
scientific methods(Gjoka.G, 2019). Active learning helps to strengthen applying deeper thinking skills and knowledge, analysis and synthesis. This approach of developing the lesson aﬀects to avoidstudents' superficial knowledge and enabling to put
into practice all the knowledge they have learned by working in a team or working
independently.Many studies have indicated that active forms of learning are more
eﬀective than traditional lecture, which is considered as a more passive form of learning. In particular, the advantages of active learning forms with regard to conceptual
understanding have been emphasized. Moreover, active learning forms, especially
cooperative ones, have been associated with numerous additional positive eﬀects.
Some of these desirable eﬀects are increased student engagement, elevated self-belief, and improved self-perceived competence(Reinhardt. C, 2012).Butalso, students
solve problems, answer questions, formulate questions of their own, discuss, explain,
debate, or brainstorm during class(Hameed.Sh, 2008).One of the most important elements to consider in active learning is the student engagement in the learning process
and with maximum avoidance of listening in the auditorium. Through various strategies such as: short questions and answers section, discussions by integrating them
with the new course material, analyzing of diﬀerent scenarios, teamwork and participation of all members in the discussion(Gjoka.G, 2019), we encourage to increase
students’ motivation and we fosterstudents’ independent learning. Based on the basic
principles of active learning we can highlight the fact that it is not an easy process to
achieve, especially in conditions when student inclusion should be reached remotely
through technology. Today, despite the early concept of distance learning, it seems
to remain like a new method in teaching and it is still diﬃcult to implement it thoroughly.
The concept of distance education evolving through generations provides a helpful structure when considering history and heritage(Anderson.B, 2012). In the late
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1800s at University of Chicago, the first major correspondence program in the United
States was established in which the teacher and learner were at diﬀerent locations.
Before that time, particularly in pre-industrial Europe, education had been available
primarily to males and higher levels of society(EDX, 2017)1. Correspondence study,
which was designed to provide educational opportunities for those who were not
among the elite and could not aﬀord full-time residence at an educational institution, waslooked down on as inferior education(EDX, 2017)2.Many correspondence
courses were viewed as simply excuses for the real thing. But the need to provide
equal access to educational opportunities has always been a part of our ideal democracy, so correspondence study took a new turn. As radio developed during the First
World War and television in the 1950s, instruction outside of the traditional classroom found new delivery methods. There are many examples of how early radio
and television were used in schools to deliver instruction at a distance. In 1982, the
International Council for Correspondence Education changed its name to the International Council for Distance Education to reflect the developments in the field. With
the rapid growth of new technologies and the evolutions of systems for delivering
information, education with its ideals of providing equality of access to education
became a reality. Today, there are distance education courses oﬀered by many public
and private organizations and institutions to school districts, universities, the military, and large corporations(EDX, 2017)3.Distance education has traditionally been
defined as instruction through print or electronic communications media to persons
engaged in planned learning in a place or time diﬀerent from that of the instructor
or instructors. The traditional definition of distance education is slowly evolving as
new technological developments challenge educators to reimagine the idea of education and lifelong learning. At the same time, interest in the unlimited possibilities of
individualized distance learning is growing with the development of new communication technology.The establishment of the British Open University in the UK was the
beginning of the use of technology to supplement print-based instruction through
well-designed courses. Although course materials were primarily print-based, they
were supported by a variety of technologies and no formal educational requirements
were required to be admitted to the British Open University. Although, less intense
than a decade ago, skepticism about online instruction still inhibits the evolution
of virtual education industry. The quality of higher education depends on instructor skills, course content, teaching techniques, student engagement, and underlying
support(EDX, 2017)4. But, alsothe quality of education can be assessed in terms of
input, process, and product from a systemic perspective. When we look at distance
learning, it is relatively straightforward toassess the quality of:the course materials,
the qualifications of the full- and part-time lecturers/tutors, the facilities available
to students(Wai.Ch, 2009Many involved with the practice or study of K-12 online
and blended learning are familiar with the American context. However, online and
blended learning is occurring in meaningful ways to address specific K-12 student
needs all around the globe. First, in many international jurisdictions there is still a
significant use of correspondence education, audio distance education, and video
conferencing. Second, internationally the primary driver of K-12 online and blended
1

https://courses.edx.org/courses/course-v1:PennX+VOLT101x+3T2017/course/)

2

Ibid

3

https://courses.edx.org/courses/course-v1:PennX+VOLT101x+3T2017/course/)

4

Ibid
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learning are government forces, and corporations are largely contractors that provide
content,learning technologies, and other services to these government-run programs.
There are few, if any, proponents of theapplication of free market principles to public
education through K-12 online and blended learning. Third, in mostcountries K-12
online and blended learning is primarily used at the secondary level. Even the use of
K-12 distanceeducation in general is largely focused on the secondary grades. Fourth,
as corporations and free market proponents arelargely absent, blended learning – and
even online learning – is generally regarded as the next evolution of eﬀectivetechnology integration(Barbour .M, 2018).
Active distance learning is a challenge for both teachers and students. The teachers should take care of the methodologies used in teaching, engagement of all students, providing equal opportunities, time management, cohesive interaction with
students, etc. but also there is a not an easy process for the studentsfrom the point of
view of absorbing the material, being updated with the latest information, engaging
with all other students, etc. Meanwhile regarding to social interaction, we can say
that individuals create their own understanding by engaging in learning as an active,
constructive process. This construction of knowledge is social, with individuals who
learn from reflecting on their own thoughts and experiences and sharing them with
others. However, early eﬀorts in distance education were focused more on the ability
to deliver content to students separated from their instructor, truly at a distance, the
last 15 to 20 years has seen a focus on pedagogy and interaction in the distance learning space(Dikkers.A, 2018).
2. Comparative approach between traditional learning and distance learning
In recent decades, teaching is being enriched with essential elements, by adapting to
social developments, but also to accessory tools, in the context of the methodologies
used during the classes. Today we are talking about pedagogical methods which require special attention(Martin.P, 2018). Therefore, in these conditions, two forms of
teaching are facing with each other, traditional learning and distance learning. These
two forms are designing based on the students’ needs, but are often also intertwined
with each other, making up a hybrid or blended learning. If we were to point out
the diﬀerence between the two forms of learning we should take into account fields
such as: the use of technology as a means to establish the students’ relation to their
teachers, receiving information is not always on real-time, students do not necessarily share the same characteristics as “traditional” students.
There are students who report that they feel disconnected from a course, their peers,
and their instructor when they take a course online, especially if they're used to
face-to-face courses. A challenge in designing online courses are for the instructors
to establish their presence with their students. Traditional classes, by design, focus
on many instructional methods, including lecture and class activities, and face-toface discussions. Learning takes place in a synchronous, or real-time environment,
and provides opportunities for community-building or socialization. The traditional
classroom also oﬀers the advantage of immediate face-to-face interaction between
the learner and educator, as well among fellow peers. Fully-online courses typically
oﬀer asynchronous or on-demand instruction. However, with current web conferencing technology, students and instructors can now meet face-to-face, online in realtime as well. In asynchronous online learning, students can access the online material
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at any time, while synchronous online learning allows for real-time interaction between learners and their instructor. Regardless of whether the course is synchronous
or asynchronous, online learning environments transcend the need for real physical
classroom. Online environments allow students to operate in a virtual classroom,
via the internet or a learning management system, at a time and place that is more
convenient and accessible for them(EDX, 2017)5. There is an argument that traditional
learning is the best way of maintaining a learning process. Other models are always
considered to be inferior or less eﬃcient. However, there is no finding to support this
argument, and research shows that technology-supported models are at least as good
as traditional learning(Bencheva.N, 2010). There is little doubt that online learning
will have an impact on all of us in significant ways in the future no matter our age levels, occupations, or interests(Bonk.C, 2014). This for its advantages such as: you can
learn whatever you want; learn at your own pace anywhere, anytime; you will learn
technical skills; there is less pressure; it costs less6.The diﬃculty of facing these two
forms of teaching is the quality of teaching. In order to achieve the quality standards
of distance learning, various forms have been created to have accessibility for the majority of students, e.g. distance learning through video conferencing, open schedule
online courses, fixed time online course, etc., however this is not suﬃcient because
a very important role is played by the competencies of the educator who leads this
process.Some of the most important online teacher competencies drawn from the
aforementioned studies include: communication skills, technological competence,
provision of informative feedback, administrative skills, responsiveness, monitoring
learning and providing student support(Roddy1.Ch, 2017).
3. Transition from traditional learning to distance learning in "Vajdin Lamaj" high
school. Perceptions and challengesEducation in Albania presents many challenges
that must be met in the future. One of them is the successful implementation of distance learning, in terms of access to all students in the course subjects. During the
COVID-19 sanitary crisis period, for the first time in Albania, online distance learning was developedat national level. E-learningwas developed with many challenges
due to the lack of technological devices to students, technical issues of wi-fi internet connection, lack of knowledge of students with online platforms, lack of training of teachers with online learning innovations, etc. In August 2020, a survey was
conducted with students of "Vajdin Lamaj" high school, in order to finding out the
real situation of distance learning. Through this survey, which was designed of ten
questions and 21 students were involved, found out some perceptions about distance
learning and problems encountered by students during the school term.In the first
question, which is addressed to students, if they have attended online classes during
the distance learning period, 85.7% of them responded that they have attended online
classes, 9.5% not every online class and 4.8% have never attended online classes. Students who have not had access to online learning have listed reasons such as: 52.4%
due to poor internet connection and technical issues, 32.9% do not own technological
devices, 10% unavailable to be at fixed time online course and sharing devices with
other family members, 4.8% not adapting to this form of teaching and no one has
checked the option if they have encountered diﬃculties with not being accepted in
https://courses.edx.org/courses/course-v1:PennX+VOLT101x+3T2017/course/)
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/elearning/5-advantages-of-online-learning-vstraditionalclasses/#:~:text=Learning%20in%20the%20traditional%20way,%2C%20chairs%2C%20and%20
other%20supplies
5
6
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Graphic 1.Communication
between teacher and students

Worked by: Gresilda Gjoka

Worked by: Gresilda Gjoka

the virtual classroom or lack of engagement on the part of the teacher.
In the third question, where they were asked where did they feel better in studentteacher communication, 50% of students have responded that they had more frequent communication during physical classroom, 40% during distance learning, 5%
have responded that are feeling good in both forms of learning and 5% of them remain neutral. Higher percentage of students have responded that they were feeling
better in physical classroom communication due to the fact that they were feeling
freer during face-to-face communication and, they were less likely tofall prey to the
prejudices from fellow peers.Based on the next survey question, students think that
they are more productive in traditional learning by estimating it 90.5% and 14.3% say
that combining both forms of learning would have a positive eﬀect on them, these
results seems to imply that distance learning is by no means productive for them.
In order to collect qualitative data, the following four questions refer to the advantages
and disadvantages of online learning compared to traditional learning from the
students' point of view. Among the advantages of traditional learning they have
listed: direct teacher-student communication, having clear instructions to students,
steady progress in learning, higher concentration, higher expectations, feeling
freer to ask any questions, learning from the mistakes of others, and the possibility
of using labs at school.Compared to distance learning, as perks, they have listed:
acquiring additional competencies in digitalization, better time management skills,
taking immediate answers to quizzes (as a result of using several platforms with
automatic correction), private contact with the teacher (away from the social group),
the convenience of using personal space and time available, avoiding transportation
to school.On the other hand, the disadvantages of distance learning vs. traditional
learning according to them are; Disadvantages of traditional learning: long intensive
time of learning and distraction from fellow peers, while as disadvantages of online
learning are listed: long time of using technological devices, more ambiguity is created,
lack of self-motivation in learning, not succeeding to plan your daily schedule, lack
of interest to be involved in learning, dependence on the conditions of technological
devices (battery, condition, technical issues), you get easily distracted and lack of
carrying out practical work in laboratories. Although in the ninth, next question, they
have responded that the educational process was carried out according to the course
syllabuses, in addition, the above-mentioned disadvantages of distance learning
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outweigh the advantages.
To the last question, how would they like to start the new school year 2020-2021,
students have responded that 95.2% prefer to go back in physical classroom by
traditional learning and 4.8% depending on the situation, if it is safe to go back
toschoolthen they will prefer
traditional learning, depending to
these figures it is found that 100%
of students would like to return to
physical classroom. It is clear that
there is no interest to attending
distance learning. Through this
question we realize that students
have not yetbeen adapted to online
learning and do not deem it as an
opportunity to develop learning in
Graphic 2. The way how the students would like to
the future, but they are also not
start the new school year 2020-2021
ready to self-qualify.
Based on the data collected from
the survey, it is noticed that the distance learning process needs to be reviewed in
certain cases in order to successfully implement all elements of learning, which is
closely related to the absorption of materials by students, providing opportunities
for all, providing flexibility, proper selection of methodologies, etc. Some of the challenges that will need to be improved in the future are: student support, their emotional feelings, disciplineand technology.In terms of studentsupport, it implies being
close to all the problems that they encounter and encouraging them to share with
the whole group or the teacher the misunderstandings created while receiving the
information. To take control of this point it can be achieved by one-to-one instruction with students, but this requires much time and commitment by the teacher. The
emotional aspect of the students includes the feeling of isolation that can be created
for each of them during the distance learning.Despite the activities of students, who
learn through discussions with the teacher and classmates, explain concepts, work
on projects, ask questions, share materials with others, still they feel isolated, this in
social terms where there is no interaction in clubs created in school, various camps,
etc. Discipline is presented as a challenge due to the fact that some students feel
stuck during distance learning, so they need to build a structure and work organization. They need to be trained in work organization, priority tasks, learning styles and
time management. Finally, technology is an essential element in distance learning,
although today technology has advanced because students can interact with each
other and the teacher in diﬀerent forms (audio, video, text) are not always eﬀective
in learning, this because of their lack of navigation skills and the proper tools that are
available to facilitate the distance learning process.
Conclusions
The problems of education are of diﬀerent natures, due to many factors which are
sometimes directly related to educational institutions and sometimes are related to
other external factors. One of the latest developments taken into the study is the ad-
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aptation of high school students by distance learning, specifically at "Vajdin Lamaj"
high school, and a comparative perspective to traditional learning., Although distance learning is an activity that has started early by well-known universities still
continues to present diﬃculties in its implementation. The diﬃculties of implementing distance learning have been identified from active online learning to the lack of
basic conditions for students. Despite the desire of diﬀerent individuals to acquire
new skills through distance learning, active distance learning continues to be one
of the challenges of educational institutions, some of the challenges that can be improved through the teacher we mention: choosing proper selection of teaching methodologies, coherent interaction with students and providing equal opportunities for
all students; meanwhile some of the challenges that can be improved through the
student are: being coherent with updating the latest information, engaging with all
fellow peers, time management, etc.
Referring to diﬀerent researches, traditional learning and distance learning carry
separate elements from each other, some of the essential diﬀerences between them
are listed: the level of use of technology, the time of obtaining information and the
characteristics of students during online learning do not necessarily appears to be
the same as traditional students. At the same time, the eﬃciency of distance learning
is closely related to the competencies of the teacher, such as: communication skills,
technological competence, provision of informative feedback, administrative skills,
responsiveness, monitoring learning and providing student support. Based on the
survey conducted at "Vajdin Lamaj" high shcool it was found that not all students
have been able to attend online learning and this process is mainly impeded by factors such as lack of technological devices and technical issues. However, despite the
prevalence of participation in online learning, 90.5% of students said that they were
more productive in traditional learning and 95.2% of students wanted to start the
new school year in the physical classroom. Under these conditions we find that the
challenges of distance learning to be met in the future are: student support, their
emotional feelings, discipline and technology.
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Mes akuzave dhe realitetit
Valentina Hushi
Veprimtaria politike e diplomatike e Mehdi Frashërit lidhet me ngjarje të rëndësishme
të shtetit shqiptar në vitet 1913-1944. Ashtu siç ndodh me çdo personalitet politik,
edhe ai iu është nënshtruar kritereve të vlerësimit të punës dhe mendimeve të tĳ nga
opinioni, kolegët, shtypi dhe studiuesit e fushës. Mehdi Frashëri u largua nga vendi
në moshë të re dhe deri në vitin 1913, kur ai u kthye, ishte i njohur për opinionin e
gjerë shqiptar për emrin dhe mbiemrin por jo për punën dhe aftësitë e tĳ. Në këto
kushte mund të ishte i kuptueshëm ndonjë dyshim për patriotizmin dhe vlerat e tĳ
atdhetare që mund të buronte edhe nga mospërputhjet e mendimeve personale. Por
në kohët e sotme, me zbardhjen e dokumenteve që dëshmojnë veprimtarinë e tĳ është
e pamundur të mos besosh që Mehdi Frashëri ishte një patriot që donte dhe punonte
për më të mirën për Shqipërinë. Megjithatë përgjatë karrierës së tĳ jo rrallë herë u
përball me akuza të rënda. Njëra prej tyre ishte “italofil”. Arsyeja ishte se ai, si shumë
patriotë të tjerë, nuk i shpëtoi bindjes se ngritja dhe organizimi i shtetit shqiptar
pas Luftës së Parë Botërore ishte i pamundur pa mbështetjen e shteteve të mëdha në
përgjithësi apo ndihmën e një fuqie botërore në veçanti.
Me këtë akuzë ai u përball që në marrjen e detyrës së parë nga qeveria e Turhan
Pashë Përmetit në vitin 1914. Ai u emërua Prefekt i Durrësit1, gjë që nuk u mirëprit
nga popullsia. Kjo dëshmohet nga raportet e përfaqësuesve të huaj në Shqipëri.
Në një telegram të datës 20 shkurt 1914, atasheu konsullor i Austo-Hungarisë, z.
Hornbostel, i shkruante Kontit Berchtold se zëvëndësimi i mytesarifit të Durrësit,
Hamit bej Toptani, me Mehdi bej Frashërin nuk ishte pritur mirë nga popullsia. Kjo,
jo vetëm për faktin që Hamit Toptani ishte figurë e dashur për popullsinë, por edhe
sepse Frashëri konsiderohej si “një pasonjës me bindje” i Italisë. Si argument për
këtë, konsulli theksonte faktin, që Mehdi Frashëri, që në ditën e parë të punës kishte
dërguar në Itali një nënpunës për të blerë sendet e nevojshme për pajisjen e gardës së
re që do të krĳohej2.
Në fakt, nuk ka asnjë të dhënë për lidhje të Mehdi Frashërit me Italinë dhe
interesat e saj deri në momentin kur ai erdhi në Shqipëri, me përjashtim të ndonjë
miqësie personale të krĳuar gjatë takimeve ku ai përfaqësonte postet e mbajtura në
administratën osmane. Aq më tepër nuk mund të ishte argument marrja e pajisjeve të
gardës në Itali, kur pjesa më e madhe e tregtisë dhe shkëmbimeve zhvillohej pikërisht
me këtë të fundit. Si nxitje e këtyre akuzave mund të ketë shërbyer edhe miqësia e
tĳ me Esat Pashë Toptanin kur dihej rivaliteti i këtĳ të fundit me Ismail Qemalin.
Në debatin për marrëveshjen me grekët, Frashëri mbështeti grupin që iu kundërvu
Ismail Qemalit duke u rreshtuar kështu në krah të Esat Pashë Toptanit3.
Mehdi Frashëri nuk pati kohë që të fitonte simpatinë e popullit të Durrësit sepse
në 19 mars 1914, qeveria e Turhan Pashë Përmetit e emëroi delegat në Komisionin
1

Përlindja e Shqipëniës, vjet’ i II, n.12, 8/21 shkurt 1914, f. 4, “Qeverim i Shqipëniës së Mesme”
Arkivi i Institutit të Historisë, Fondi i Vjenës, 24-37-3720. Telegram koefidencial i Atasheut
konsullor Hornbostel drejtuar Kontit Berchtold, 20 shkurt 1914.
3
Hilë Lushaku, Ministrat e Brendshëm të Shqipërisë 1912-2007, Tiranë: Ilar, 2009, f. 134.
2
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Ndërkombëtar të Kontrollit4 detyrë të cilën e ushtroi deri në gushtin e po këtĳ viti.
Me fillimin e Luftës së Parë Botërore, Mehdi Frashëri u largua dhe fillimisht u vendos
në Lozanë e më pas në Itali. Në këtë periudhë duket që përcaktimi si “italofil” nuk
i shkon fort për shtat. Në kujtimet e tĳ ai shkruan se, së bashku me shqiptarë të
tjerë si dr. Mihal Turtulli, Mithat Frashëri, Pandeli Cale e Ahmed Resulin, ndiqnin
me ankth zhvillimet e luftës dhe dëshira e tyre ishte që luftën ta fitonte Gjermania
dhe Austro-Hungaria meqënëse kjo e fundit kishte qenë e vetmja që kishte kërkuar
dhe mbështetur pavarësinë e Shqipërisë5. Frashëri nuk e dëshironte fitoren e aleatëve
sepse në kampin e tyre bënte pjesë dhe Rusia e cila mbështeste Serbinë. Përpjekja e
tyre për të bashkuar sllavët e jugut nënkuptonte sakrifikim të territoreve shqiptare.
Megjithatë, fakti më shpresëdhënës për Mehdi Frashërin ishte që dy shtetet më të
interesuara për çështjen shqiptare, Italia dhe Austro-Hungaria, luftonin në dy kampet
kundërshtare6. Kjo do t’i krĳonte mundësinë Shqipërisë që pas lufte të kërkonte
mbështetjen e shtetit që do të renditesh në palën fituese.
Edhe vetë autoritetet italiane ishin të bindur për qëndrimin proaustriak të Mehdi
Frashërit përderisa ia kishin ndaluar qëndrimin në shtetin italian ashtu si dhe shumë
patriotëve të tjerë shqiptarë. Gjithashtu ata pengonin edhe kthimin e tĳ në Shqipëri.
Kjo bëhet mëse e qartë nga vështirësitë që hasi Mehdi Frashëri për të siguruar lejen
që t’i qëndronte pranë vajzës së tĳ të sëmurë e cila kishte ardhur për kurim në Bari në
fillim të nëntorit të vitit 1914. Po me vështirësi siguroi dhe lejen për ta shoqëruar në
Shqipëri pasi u shërua. Mbërritja e tĳ në Vlorën e pushtuar nga Italia shqetësoi kolonel
Kastoldit i cili edhe pse kishte njohje të hershme me Mehdi Frashërin nuk hezitoi t’i
kërkonte të largohej. Arsyeja ishte mundësia që ai të bënte propagandë antiitaliane
dhe si mbështetës i politikës austriake mund të bashkëpunonte me konsullin austriak
në Vlorë7. Dëbimi i Mehdi Frashërit dëshmohet në korespondencën e Mit’hat Frashërit
me miqtë e tĳ në Shqipëri. Ndërsa ata i përshkruanin situatën në vend, e lajmëronin
gjithashtu që Italia kishte dëbuar Mehdi Frashërin nga Vlora8.
Italianët nuk e lejuan Mehdi Frashërin të qëndronte në Shqipëri, por as në qytetet e
mëdha italiane ku mundësitë për të kontaktuar me të tjerë patriotë ishin të mëdha.
E vetmja mundësi që Frashërit iu lejua, ishte qëndrimi në fshatin arbëresh San
Demetrio Corona. Ai u vendos aty në prill të vitit 1915. Me kërkesën e banorëve dhe
me miratimin italian ai u bë pjesë e stafit mësimdhënës të katedrës së gjuhës shqipe
në kolegjin e fshatit9.
Në San Demetrio kishte dhe të tjerë shqiptarë që kishin qenë të detyruar të linin
Shqipërinë si Qazim beu, Muhamet e Veli Këlcyra etj, më të cilët Mehdi Frashëri
ndante ankthin e pritjes së përfundimit të luftës10.
Situata ndryshoi me afrimin e fundit të luftës. Në fund të muajit gusht të vitit 1918
Mehdi Frashërit i akordohet leja nga autoritetet italiane për të shkuar në Romë.
Atje takohet me figura të tjera të njohura shqiptare, ish studentë të Universitetit të
Romës, si Mustafa Kruja, Haxhi Jusuf Banka, Jusuf Bej Dibra etj. Frashëri vendosi
4

Kastriot Dervishi. Historia e shtetit shqiptar 1912-2005, Tiranë: 55, 2006, f. 39.
Mehdi Frashëri, Kujtime: vitet 1913-1933, Tiranë: “OMSCA-1”, 2005, f. 31
6
Po aty, f. 33-36
7
AQSH, F. 35,V. 1915, D. 36/4, fl. 1125. Korrespondencë e Mithat Frashërit.
8
M. Frashëri, Kujtime.., f. 39-40
9
AQSH, F.434, V. 1915, D. 12, fl. 5. Korespondencë e Mehdi Frashërit.
10
M. Frashëri, Kujtime.., f. 48-50
5

167

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 6 No.2
September, 2020

të presë përfundimin e luftës në Romë. Përmes informacioneve që përcillte shtypi,
ai përjetonte me trishtim faktin që mbështetësja më e madhe e shqiptarëve, AustroHungaria, po e humbte luftën. Tashmë i vetmi shtet i interesuar për Shqipërinë dhe
që renditej në kampin fitues të luftës, ishte Italia. Ndryshimet në frontin e luftës
ndryshuan dhe qëndrimin e Frashërit ndaj Italisë. Kjo bëhet e qartë në kujtimet e tĳ
kur shkruan se ishte shqetësues fakti që pas tërheqjes së trupave austrohungareze
dhe bullgare nga Shqipëria vendin e tyre po e zinin serbët. Duke i konsideruar këta të
fundit si më të këqĳtë, ai nxiste italianët që të dërgonin forcat e tyre dhe të pengonin
ato serbe 11.
Një arsye më tepër për Frashërin që të afrohej me politikën italiane ishte pushteti i
madh që kishte Esat Pashë Toptani, i cili, me mbështetjen e serbëve, mund të krĳonte
qeverinë e tĳ dhe të dëbonte nacionalistët nga vendi. Esat pasha nuk kishte vetëm
mbështetjen serbe. Edhe Italia ishte e gatshme të bashkëpunonte me të duke e
njohur si princin e ardhshëm të Shqipërisë, me kusht që marrëdhëniet me të, të ishin
ekskluzive12. Meqënëse ai nuk ua dha besimin e duhur vëmendja e Italisë u drejtua
nga elementët të tjerë me influencë në opinionin shqiptar, me anë të të cilëve ajo
mendonte të siguronte një qeverisje shqiptare të cilën ta kishte nën kontrollin e plotë
të saj. Një nga këta elementë ishte dhe Mehdi Frashëri.
Më herët, në vitin 1917, ndërsa jetonte e punonte në San Demetrio, italianët i kishin
propozuar që të shkonte në Zvicër për të botuar një gazetë në gjuhën frënge me
anë të së cilës të përkrahte politikën italiane në Shqipëri. Mehdi Frashëri përgjigjej
se do të pranonte vetëm nëse qeveria italiane do të deklaronte në parlament se
me mbarimin e luftës do të zbrazte Vlorën, se do të përkrahte pavarësinë e plotë
të Shqipërisë në Konferencën e Paqes dhe se do të mbronte kufijtë e Shqipërisë të
caktuar në Konferencën e Londrës më 191313.
Natyra e kushteve që vinte Mehdi Frashëri, tregon që Italia e konsideronte Mehdi
Frashërin si një kandidat të mundshëm për kryeministër të ardhshëm të Shqipërisë.
Ndryshe, këto kushte do të ishin të tepërta për një njeri që momentalisht nuk kishte
asnjë post zyrtar dhe në fillim të Luftës së Parë Botërore nuk ishte pjesë e qeverisjes
shqiptare. Kërkesat e Mehdi Frashërit shkonin ndesh me planet e Italisë prandaj u
refuzuan. Një propozim i dytë, tashmë për kryetar i qeverisë së ardhshme shqiptare,
iu bë në përfundim të luftës. Kësaj rradhë ishte Mehdi Frashëri që refuzoi sepse, në
pikëpamjen e tĳ, emërimi kishte formën e një qeveritari të përgjithshëm tërësisht nën
varësinë italiane14.
Edhe pse nuk pranoi asnjë nga propozimet e tyre, për Mehdi Frashërin ishte e qartë
që fati i shtetit shqiptar në vĳim do të lidhej ngushtë me Italinë dhe kontaktet e tĳ
me autoritetet italiane ishin të vazhdueshme. Këta të fundit e merrnin me të mira
duke duke i premtuar kthimin në Shqipëri të të gjithë shqiptarëve të internuar. Dhe
kështu ndodhi. Në tetor të vitit 1918 Mehdi Frashëri dhe shumë të tjerë, u lejuan
nga të ktheheshin në Shqipëri. Frashëri qëndroi disa ditë në Vlorë. Aty u takua me
komisarin e qeverisë italiane në Shqipëri, Konte Kapialbi dhe komandantin e trupave
italiane në Shqipëri Piaçenti15. Në kujtimet e tĳ nuk jep detaje për çfarë mund të ketë
11
12
13
14
15

A. Biagini, Histori e Shqipërisë.., f. 132-133
M. Frashëri, Kujtime.., f. 48
Po aty, f. 54
Po aty, f. 49-51
Muin Çami, Shqipëria në marrëdhëniet ndërkombëtare 1914-1918, Tiranë, Shtypshkronja e Re, 1987,
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biseduar.
Ndërkohë në rrethet patriotike kishte filluar të zhvillohej mendimi për një kuvend
popullor. Italia, duke e ditur që shqiptarët nuk do të prisnin duarkryq vendimet që
do të merreshin për ta, nxitoi që çdo organizim ta vendoste nën kontollin. Përpjekjet e
saj kishin filluar më herët, në 3 qershor të vitit 1917, kur, për të bërë për vete shqiptarët
shpalli Proklamatën e Gjirokastrës. Përmes saj, Italia i garantonte popullit shqiptar
qëllimet dashamirëse të saj dhe shpallte unitetin dhe sovranitetin e shtetit shqiptar
nën mbrojtjen italiane16.
Italia synonte që duke përdorur njerëz me influencë në shoqërinë shqiptare të krĳonte
një “Këshill” të cilin do ta kishte nën kontroll dhe që do t’i shërbente politikës së saj.
Përveç Mehdi Frashërit, Kolonel Kastoldi, i cili në këtë periudhë ishte shef i zyrës për
punët e Shqipërisë17, kishte zhvilluar bisedime edhe me politikanë të tjerë shqiptarë
si: Mustafa Kruja, Myfit Libohova, Luigj Gurakuqi e Mehmet Konica. Ata u thirrën
në Romë posaçërisht për këto bisedime18.
Ndaj qëllimeve të Italisë kishte reaguar edhe shoqëria “Vatra” e cila i kishte kërkuar
Italisë që të mbronte interesat e shqiptarëve ashtu siç kishte premtuar. Por “Vatra”
shprehte mosbesimin e saj ndaj personaliteteve që kishin vendosur të bashkëpunonin
me Italinë, sidomos ndaj Mehdi Frashërit. Shkak bëhej botimi në gazetën “Kuvendi” i
telegramit që Frashëri, Mustafa Kruja, Sif Nosi e Gjon Daragjati, në emër të shqiptarëve
që gjendeshin në Itali i dërgonin “Vatrës”. Pasi përshëndetnin qëndrimin e “Vatrës”,
ata kërkonin që ajo të hiqte dorë nga dyshimet dhe të dërgonte përfaqësues patriotë
të urtë, të gatshëm për të bashkëpunuar për bashkimin e vendit. Por “Vatra” nuk
kishte besim as te Frashëri e as te shokët e tĳ dhe kërkesën për të dërguar “patriotë
të urtë”, Mehmet Konica e interpretoi si “njerëz të nënshtruar dhe pa mendime”19.
Produkt i bisedimeve me autoritetet italiane ishte leja për të mbajtur Kongresin
e Durrësit në 25 dhjetor të vitit 1918. Mehdi Frashëri është pjesëmarrës, por jo
organizator i tĳ. Të tillë ishin Myfit bej Libohova dhe Mehmet bej Konica 20. Mehdi
Frashëri ishte përfaqësues i Përmetit21.
Gjatë punimeve të kongresit, Mehdi Frashëri deklaroi hapur që zgjidhja më e mirë
ishte krĳimi i një qeverie shqiptare dhe jo “këshillit”, siç kërkonin italianët. Për të
ishte e rëndësisshme që në konferencat e paqes që do pasonin pasluftën Shqipëria të
paraqitej si shtet i pavarur dhe me qeverinë e tĳ dhe jo si një vend që kishte vetëpranuar
të qënurit një koloni, apo gjysëm koloni e Italisë. Nga ana tjetër ai e pranonte se
pa mbështetjen e Italisë, kjo mbledhje nuk mund të mbahej. Në qëndrimet e tĳ nuk
mungonte pragmatizmi dhe elasticiteti politik.
“Ne menduam të mbledhim njëherë asamblenë me pëlqimin e italianëve, se ndryshe nuk mund
f. 298.
16
Sejfi Vllamasi, Ballafaqime politike në Shqipëri, 1897-1942: kujtime dhe vlerësime historike. Tiranë:
Marin Barleti, 1995, f. 108
17
Historia e Popullit Shqiptar, vell III, Akademia e Shkencave e Shqipërisë .Tiranë: Botimet Toena,
2007, f. 126
18
Lufta e popullit shqiptar për çlirimin kombëtar 1918-1920, përmbledhje dokumentesh I, përgatitur
nga Muin Çami, Akademia e Shkencave e RPSH, Tiranë, 1975, f.42
19
Lef Nosi, Dokumente historike 1912-1918, përgatiti dhe redaktoi Marenglen Verli, Akademia e
Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë, 2007, f. 292
20
Amadeo Gianinni, L’albania dall’indipendenza dell’unione con Italia 1913-1939, Instituto Per Gli
Studi di Politica Internazionale, 1940. f. 231
21
M. Frashëri, Kujtime.., f. 55
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të bëhej, por, si të mblidhet njëherë e bisedojmë çështjen me anëtarët dhe veprojmë simbas
rrethanave e mbas nevojës22”-shprehej Frashëri.
Krĳimi i qeverisë mbështetej në vendimet e Konferencës së Londrës që njohu shtetin e
pavarur shqiptar dhe mbi parimin e vetëvendosjes së shpallur në 14 pikat e Willsonit23.
Delegatët në shumicë e mbështetën këtë propozim, por kishte dhe nga ata që e
kundërshtuan me argumentin se kjo do t’i armiqësonte me të vetmin shtet mik
që kishin shqiptarët në këto kohë të vështira. Ishte pikërisht Mehdi Frashëri që iu
kundërvu delegatëve që shprehën rezerva për formimin e qeverisë. Hezitimit të
përfaqësuesve të Gjirokastrës, zotërinjve Dilo, Harito, Dhima e Noti ai u përgjigjet:
“Na jemi të gjithë shqiptarë e kemi zakon të flasim sheshit. Përhapen fjalë se shqiptarët nuk
kanë ndjenja kombëtare. Kjo s’asht e vërtetë. Asht nji gabim për t’u dënuem. Na kemi luftue
gjithnji për lirië e mvetësië e kurrë nuk do t’i ungjemi asnjiriu. Thërres z. Dhima e Dilo
nga Gjirokastra, të tregojnë sheshazi mendimet e ndjenjat e tyne si shqiptar për të mirën e
atdheut, që këso mënyre të pushojë çdo përçarje.“..ne s’duhet të jemi as grekë, as serbë, as
italianë, ne duam të jemi vetëm e vetëm shqipëtarë. Ne duam të lirohen dhenat tona gjithë ku
ka shqiptarë”24.
Shqetësimit të delegatëve për qëndrimin e Italisë, Frashëri iu përgjigjet duke u
kujtuar Proklamatën e Gjirokastrës ku vetë Italia prononcohej për liri e sovranitet
të shtetit shqiptar. Pra nuk kishte asnjë arsye që ajo të kundërshtonte krĳimin e një
qeverie shqiptare. Sigurisht që edhe vetë Frashëri nuk shpresonte në dashamirësinë e
italianëve, pasi të shpallej formimi i qeverisë, por kjo ishte një mënyrë për të shmangur
përçarjen mes delegatëve.
Italia që priste krĳimin e “Këshillit” i cili do t’i shërbente interesave të saj u zhgënjye
nga vendimi i Kuvendit të Durrësit për krĳimin e Qeverisë së Përkohshme25. Mehdi
Frashërit iu caktua posti i ministrit të Punëve të Brendshme26. Kjo qeveri u konsiderua e
paaftë në realizimin e qëllimit kryesor që ajo i kishte vënë vetes: mbrojtjen e pavarësisë
dhe tërësisë territoriale në Konferencën e Paqes në Paris. Delegacioni i zgjedhur prej
saj u përball me akuza të rënda si italofilë, tradhtarë të çështjes kombëtare, etj. Këto
opinione vlenin edhe për Mehdi Frashërin.
Në Konferencën e Parisit u paraqit jo një, por disa delegacione të cilat kishin qëndrime
të ndryshme për mënyrën se si do të siguroheshin të drejtat e shqiptarëve. Mes shumë
problemeve me të cilat përballeshin shqiptarët, ky do të ishte një problem tjetër më
vete i cili do të rrezikonte seriozisht çështjen kombëtare. Mehdi Frashëri shkruante
me keqardhje:
“Të gjithë kombet që dëshironin të kishin pavarësi kishin dërguar nga një dërgatë kurse
populli shqiptar kishte çuar katër dërgata”27.
Ai fillimisht nuk është pjesë e delegacionit qeveritar dhe zhvillimet e Parisit i ndiqte
me shqetësim nga Shqipëria. Me keqardhje konstatonte që Italia, tek e cila kishin
varur shpresat për ndihmë, po bëhej pengesa kryesore për njohjen e të drejtave të
ligjshme të shqiptarëve. Në një takim me oficerë të lartë të komandës italiane në
22

L. Nosi, Dokumente historike .., f. 292
Po aty, f. 293
24
Albert Mousset, Shqipëria përballë Europës. Tiranë: Dituria, 2004, f. 22
25
-Historia e Shqiptarëve gjatë shekullit XX, Vëllimi I, Akademia e Studimeve Albanologjike Instituti i
Historisë, Tiranë, Botimet Albanologjike, 2017, f. 415-416
26
M. Frashëri, Kujtime..,, f. 65
27
Po aty, f. 63
23

170

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 6 No.2
September, 2020

Shqipëri, Frashëri u shprehu pakënaqësinë e tĳ dhe u deklaroi që Italia nuk duhej të
merrte asgjë nga Shqipëria nëse dëshironte t’i bënte shqiptarët për vete28.
Në prill të vitit 1919 Mehdi Frashëri së bashku me Myfit Libohovën nisen drej
Parisit. Qëllimi i tyre ishte t’i jepnin fund përçarjes mes anëtarëve të delegacionit
si dhe bashkimi i dërgatave në një qëndrim të vetëm. Në ndalesën e tyre në Romë
u takuan me Ahmet Zogun, Faslli Frashërin dhe Sejfi Vllamasin. Sipas kujtimeve të
këtĳ të fundit, Zogu i kërkoi Mehdi Frashërit, që të bashkëpunonte me Fuat Dibrën e
Mehmet Konicën të cilët me qëndrimet e tyre mbronin interesat e vërteta të kombit.
Sejfi Vllamasi e akuzon Frashërin që, edhe pse u dha fjalën, nuk e mbajti atë, duke
mbrojtur deri në fund politikën proteksioniste italiane29.
Mehdi Frashëri dhe Myfit Libohova mbërritën në Paris në 24 prill. Frashëri e përqëndroi
punën e tĳ në bashkimin e dërgatave shqiptare. Ai takohet me përfaqësuesit e këtyre
të fundit me shpresën se do t’i bindte që t’i jepnin fund përçarjes dhe gjuhës së ashpër
diplomatike. Sigurisht që kjo nuk rezultoi e lehtë. Vetë Frashëri mbartte mbi vete
opinionin për italofil dhe shihej me mosbesim nga dërgatat e tjera. Delegacioni i
qeverisë së Durrësit nuk ishte akredituar si delegacioni zyrtar i Shqipërisë dhe çështja
shqiptare nuk do trajtohej si çështje më vete, por si një pjesë e vogël e asaj që do të
njihet si “Çështja e Adriatikut”30.
Në fillim të majit, Frashëri u takua me kreun e delegacionit të kolonisë së Rumanisë,
Pandeli Evangjelin i cili pranonte që bashkimi i delegatave ishte i mundur31. Problemi
më i madh sipas Mehdi Frashërit ishte dërgata e Stambollit. Në notën që ajo i kishte
dërguar Konferencës, kishte përdorur tone të ashpra kundër Italisë dhe synimeve të
saj për të aneksuar Vlorën. Frashëri këshillonte patriotët e tĳ që një veprim i tillë nuk i
sillte asgjë të mirë shqiptarëve. Ai mbështeste idenë që shqiptarët duhet të tregoheshin
pragmatistë dhe diplomatë. Meqënëse Italia kishte mbrojtur tezën e kufijve të
caktuar në vitin 1913, nuk duhej të bëhej armike. Pretendimin për aneksimin e Vlorës
rekomandonte që ta kundërshtonin me një gjuhë korrekte, duke u mbështetur në
drejtësi, duke vënë në dukje se në qarkun e Vlorës nuk kishte italianë dhe që Traktati
i Fshehtë i Londrës ishte i pavlefshëm sipas parimeve të Willsonit32.
Në 24 maj, bazuar në propozimin e Mehdi Frashërit, delegacioni vendosi mbi disa
lëshime që mund t’i bëheshin Italisë. Pasi i konsideronin të pagenociueshëm kufijtë
e 1913-s ata shpallnin se mund të pranonin ndihmën e Italisë me kusht që të mos
cënonte pavarësinë dhe sovranitetin e shtetit shqiptar. Gjithashtu ata deklaronin
se pranonin një princ të dinastisë së Savojës dhe dhënien e preferencës, në barazi
kushtesh, shoqërive italiane, për konçensionet ekonomike dhe financiare. Por,
delegacioni nuk pranonte aneksimin e Vlorës nga Italia. Në këmbim të garancisë nga
kjo e fundit për tërësinë territoriale, ai i premtonte Italisë pika strategjike të Vlorës si
ishullin e Sazanit, Karaburunin, Zvërnecin si dhe lejimin e një baze detare në Pasha
Liman. Megjithatë ky territor do të ishte nën autoritetin civil, financiar dhe gjyqësor
të qeverisë dhe shtetit shqiptar33.
Qëndrime të tilla bënë që Mehdi Frashëri dhe kolegët e tĳ të kritikoheshin dhe
28
29
30
31
32
33

S. Vllamasi, Ballafaqime politike.., f. 119
A. Biagini, Histori e Shqipërisë.., f. 141
Lufta e popullit shqiptar për çlirimin kombëtar..,I, f. 189.
M. Frashëri, Kujtime.., f. 67-68.
Lufta e popullit shqiptar për çlirim kombëtar.., I, f. 209
V. Duka, Historia e Shqipërisë 1912-2000, Tiranë: SHBLU. 2007, f. 107
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akuzoheshin rëndë nga nacionalistët të cilët nxiteshin edhe nga oponenca brenda
delegacionit e Mehmet Konicës dhe dr. Turtullit. Përveç kësaj, kjo politikë nuk po
arrinte asnjë sukses për t’u përmendur në Konferencë. Në shtypin e kohës delegacioni
akuzohej si filoitalian dhe kryetari i tĳ, Turhan Përmeti, si shumë i vjetër për të marrë
vendime të drejta34.
Nisur nga kjo situatë, më 28 qershor, qeveria e Durrësit vendosi të ndryshonte
përbërjen e delegacionit duke vendosur në krye të tĳ Imzot Luigj Bumçi dhe anëtarë
Mehdi Frashërin, Luigj Gurakuqin e Lef Nosin35. Meqënëse Mehdi Frashëri do të
vĳonte qëndrimin në Paris nuk kishte më kuptim të drejtonte Ministrinë e Brendshme.
Ai u emërua Ministër i Jashtëm duke zëvëndësuar Konicën36.
Për Mehdi Frashërin, kërkesa për vendosjen e mandatit të cilitdo shteti mbi
Shqipërinë, mohonte Pavarësinë e njohur në 1913-n, pavarësisht se cili shtet mund
të ishte. Në mbledhjet që delegacioni zyrtar bënte dy herë në javë me delegatët e
kolonive, akuzave që i bëheshin Qeverisë së Durrësit që kishte kërkuar mandatin
italian mbi Shqipërinë, Mehdi Frashëri u përgjigjej se për këtë nuk ishte përgjegjëse
qeveria por ata që kishin kërkuar mandatin e Amerikës apo ndonjë shteti tjetër që
nuk e lidhnin interesat me Shqipërinë pa përmendur pavarësinë e Shqipërisë dhe pa
vënë asnjë kusht për këtë mandat .
Ndërsa delegacioni zyrtar, kërkesat e tĳ i kishte bazuar në faktin që Shqipëria
ishte njohur si shtet i pavarur në vitin 1913 nga po këto shtete të mëdha, prandaj
sistemi i mandateve nuk mund të zbatohej për të. Bazuar në këtë argument, në
memorandumin e 14 prillit, delegacioni pranonte për një periudhë të kufizuar
“asistencën dashamirëse”, por jo mandatin, të një shteti të madh aleat, pa përcaktuar
se cili do të ishte ky shtet. Konferenca duhet të përcaktonte qartë kushtet e “asistencës”
si respektimin e sovranitetit të shtetit të pavarur shqiptar dhe ndalimin e çdo lloj
kolonizimi të huaj sistematik dhe të organizuar37. Për më tepër kjo asistencë duhej të
ekzistonte për aq kohë sa Shqipëria do ta kishte të nevojshme për t’u rimëkëmbur38.
Mehdi Frashëri, pas një eksperience disa mujore me Komisionin Ndërkombëtar të
Kontrollit, kishte njohur nga afër mënyrën e arsyetimit dhe funksionimit të shteteve
të mëdha ndaj atyre të vogla, kompromiset që ata nuk hezitonin të përdornin në
kurriz të popujve të vegjël dhe në shërbim të interesave të tyre. Ai i trembej gjuhës
së ashpër që dërgatat e tjera përdornin kundër Italisë. Edhe pse i bindur që Italia po
bëhej shkaku kryesor për ricopëtimin e Shqipërisë, ajo ishte e vetmja mundësi, sipas
tĳ, për t’u shprehur në Konferencë që Korça, Gjirokastra e Shkodra t’i mbeteshin
Shqipërisë. Frikën e tĳ e konfirmoi Kastoldi kur gjatë një takimi në Paris i shprehu
që armiqësia e treguar nga dërgatat shqiptare kundër Italisë do ta shtrëngonte këtë të
fundit që të bënte marrëveshje të dëmshme për Shqipërinë39 .
Se çfarë nënkuptonte Kastoldi me “marrëveshje të dëmshme”, Frashëri e kuptoi me
nënshkrimin e marrëveshjes Tittoni-Venizellos më 29 korrik 1919. Sipas saj, dy vendet
zotoheshin të mbështesnin pretendimet e njëra-tjetrës në Konferencën e Paqes. Italia
do të mbështeste kërkesën e grekëve për territoret në Shqipërinë e Jugut, ndërsa
34

AQSH, F. 34, V. 1919, D. 34, f. 11. Mbi reformimin e delegacionit shqiptar në Konferencën e Parisit.
Historia e Shqiptarëve gjatë shekullit XX.., Vëllimi I, f. 432.
36
AQSH, F. 34, V. 1919, D. 34, f. 84-88. Korrespondencë e Luigj Gurakuqit.
37
A. Giannini, L’Albania.., f. 75
38
HPSH, V. III, f. 136
39
A. Giannini, L’Albania....f. 78-79
35
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Greqia nga ana tjetër do të mbështeste kërkesën e italianëve për mandatin mbi
shtetin shqiptar dhe pronësinë mbi Vlorën dhe rrethinat e saj40. Italia dhe Greqia u
bashkuan me qëllim që kërkesat e tyre në aeropagun e aleatëve të triumfonin sa më
shumë që të ishte e mundur41. Kjo e vështirësoi edhe më tepër çështjen shqiptare.
Pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje, Frashëri trembej se ushtria greke mund të
pushtonte Korçën dhe Gjirokastrën. Edhe nëse Konferenca do të vendoste në favor
të Shqipërisë, largimi i forcave greke do të ishte tepër i vështirë 42.
Edhe në këto kushte, ai vĳoi të mbante shpresa që Italia mund të ndryshonte qëndrim
dhe të ndihmonte shqiptarët të ruanin kufijtë e 1913-ës. Kjo bindje e tĳ nxitej dhe
nga fakti që SHBA nuk kishte shfaqur interes ndaj kërkesës së disa nacionalistëve
shqiptarë për të marrë mandatin mbi Shqipërinë. Në një mbledhje të delegacionit në
25 shtator të vitit 1919, Frashëri njoftonte delegatët se nga informacionet që kishte,
këshilltari i delegatës amerikane, z. Bukler, e kishte bërë të qartë që shqiptarët nuk
duhet të shpresonin për mandatin amerikan sepse qeveria amerikane nuk do ta
merrte këtë barrë. Ndërkohë, për të shpëtuar nga mandati me karakter kolonial, z.
Bukler rekomandonte që delegacioni shqiptar të kërkonte nga Konferenca e Parisit
një asistencë e cila me mbështetjen amerikane të miratohej nga konferenca. Në këto,
kushte Mehdi Frashëri sërish propozoi që veprimtaria e mëtejshme e delegaciont
të mbështetej në vendimet e Konferencës së Londrës e cila e shpallte Shqipërinë
të pavarur, me një mbret të zgjedhur prej Fuqive të Mëdha, me një Komisionin
Ndërkombëtar për ngritjen e institucioneve shtetërore si dhe me specialistë holandez
për organizimin e ushtrisë e xhandarmërisë. Në këtë linjë, delegata shqiptare, sipas
Frashërit, duhej t’i propozonte Konferencës të dërgonte në Shqipëri Dukën D’Aosta
si komisar të lartë. Ai të shoqërohej me numër të nevojshëm ushtarësh për të ruajtur
kufijtë dhe për të mbajtur rendin e brendshëm deri sa të organizohej xhandarmëria dhe
ushtria shqiptare. Frashëri ishte plotësisht i bindur që shpëtimi i vetëm i Shqipërisë
nga mandati kolonial ishte zgjedhja e një princi të Dinastisë së Savojës43.
Nisur nga kjo bindje, më 9 dhjetor, Mehdi Frashëri i propozoi delegacionit që një
përfaqësi e tyre të shkonte në Londër për t’u takuar me ministrin e jashtëm italian,
Shialoja, që ndodhej atje. Delegatët duhej të arrinin të bindnin ministrin që të
pranonte caktiminin e një princi të Savojës për kurorën shqiptare. Sipas Frashërit,
nëse ai pranonte këtë atëherë mund të kishte shpresë të pranohej i gjithë projekti i cili
evitonte mandatin dhe pasojat e tĳ44.
Përpjekjet vĳuan me vizitën e Frashërit dhe Bumçit në Itali. Nga takimi me
kryeministrin Niti, kuptuan që planet e tĳ ishin që ta shndërronte Shqipërinë një
koloni si Tripolitanin45 . Të pashpresë, Bumçi dhe Frashëri iu drejtuan për ndihmë
Papës Benedikti i XV me besimin që Papa do të ndikonte në politikën italiane që
Korça e Gjirokastra t’i mbeteshin Shqipërisë. Ai nuk premtoi ndihmë nga ana e
italianëve e francezëve për shkak të marrëdhënieve jo të mira me qeveritë e tyre,
por premtoi se do të ndërhynte te ambasadorët anglez e amerikan që të mbështetnin
popullin shqiptar. Ishte pikërisht ky takim që siguroi mbështetjen e grupit katolik në
parlamentin italian. Ata i kërkuan kryeministrit që Italia të mos lejonte copëtimin e
40
41
42
43
44
45

A. Mousset, Shqipëria përballë Europës.., f. 24.
M. Frashëri, Kujtime.., f. 71-72
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Shqipërisë46. Mehdi Frashëri nuk mori pjesë në audiencën me Papën47.
Pas vizitës në Itali Mehdi Frashëri humbi çdo shpresë për ndihmë nga Italia zyrtare.
Problemi i territoreve shqiptare dhe statusi i Shqipërisë vazhdonin të mbeteshin
peng i “çështjes së Adriatikut”. Fillimi i vitit 1920 e përkeqësoi më tej situatën.
Duke përfituar nga largimi i Willsonit nga Konferenca, përfaqësuesi i Britanisë dhe
ai i Francës, të sforcuar për t’i dhënë zgjidhje “çështjes së Adriatikut” në 13 janar
arritën një kompromis të ri48, kompromis që si zgjidhje të vetme shihte ndarjen e
Shqipërisë nën tre mandate. Fiume i kalonte Italisë dhe si shpërblim Jugosllavia
merrte Shqipërinë e Veriut me qendër Shkodrën. Greqisë i jepej Korça e Gjirokastra
dhe Italisë i jepej Vlora me rrethina, si dhe mandati mbi atë ç’ka mbetej nga trualli
shqiptar49.
Ky propozim iu paraqit zyrtarisht edhe delegacionit shqiptar nëpërmjet delegatit
anglez, z.Lipper. Mehdi Frashërit e kundërshtoi me forcë duke theksuar që mandati
nuk ishte gjë tjetër veçse një aneksim i tërthortë dhe krejtësisht i padrejtë për
Shqipërinë e njohur të pavarur nga Konferenca e Londrës në 1913. Ai i bëri të qartë
delegatit anglez që shqiptarët nuk do ta pranonin kurrë këtë padrejtësi por do ta
luftonin edhe me koston për t’u zhdukur nga faqja e dheut50.
Pas kësaj, Mehdi Frashëri u takua me sekretarin e ambasadorit amerikan në Paris ku
këmbënguli në mbështetjen që SHBA duhej t’i jepte Shqipërisë për të mos lejuar një
copëtim të ri të saj. Pasi mori premtimin e sekretarit që do t’i dërgonte një telegram
presidentit, delegacioni shqiptar i nisi në datën 15 janar një telegram Willsonit ku i
kërkohej ndihmë ndaj vendimeve të padrejta të Konferencës51.Një telegram i tillë iu
dërgua edhe Lidhjes së Kombeve, e cila sapo ishte krĳuar 52.
Një dritë shprese për delegacionin ishte përgjigja e Presidentit të SHBA-së i cili
deklarohej kundër kësaj zgjidhjeje. Sipas tĳ nuk mund të pranohej dëmtimi i një shteti
për të kompensuar e kënaqur një tjetër53. Kjo i dha pak frymë çështjes shqiptare, por
sigurisht nuk i zgjidhi hallet e saj.
Ndërkohë edhe situata e brendshme në Shqipëri kishte ndryshuar. Përhapja e
lajmit për një copëtim të ri të Shqipërisë dhe mossuksesi i Qeverisë së Durrësit
dhe delegacionit shqiptar për ta zgjidhur çështjen në favor të shqiptarëve, revoltoi
nacionalistët shqiptarë brenda e jashtë vendit. Për të mos lejuar padrejtësi të reja mbi
kurrizin e popullit shqiptar, u mblodh Kongresi i Lushnjës i cili vendosi rrëzimin e
Qeverisë së Durrësit dhe krĳimin e Qeverisë së re me Sulejman Delvinën kryeministër.
Kongresi e cilësoi veprimtarinë e Qeverisë së Durrësit si antikombëtare54.
Në kujtimet e Mehdi Frashërit kuptohet që nuk e priti keq këtë lajm. Menjëherë
delegacioni shqiptar në Paris i rekomandoi Turhan Pasha që të jepte dorëheqjen dhe
të njihte qeverinë e re. Gjithashtu, ai shkruan se e kishte nxitur Sulejman Delvinën
të pranonte detyrën e kryeministrit për të cilën ky vetë kishte dyshime për shkak të
46
Marenglen Verli, Veprimtaria e diplomacisë shqiptare në Paris në mbyllje të Konferencë së Paqes (14
janar -3 mars 1920) , në Studime Historike, nr. 3-4, Tiranë 2015, f.112
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HPSH, V. III, f. 135
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largimit të tĳ herët nga Shqipëria55. Në bindjen e Frashërit, një njeri që nuk ishte marrë
me çështjet shqiptare, pra një njeri i ri për politikën, mund të ishte më i dobishëm për
gjendjen ku ndodheshin.
Pas disa muajve përpjekje Mehdi Frashëri u bind që që ecejaket nëpër dyert e
diplomacisë evropiane ishin të pasuksesshme. Shpërfillja e vazhdueshme e tyre dhe
e kërkesave të shqiptarëve, mospranimi nga Konferenca për të dëgjuar delegacionin
shqiptar, si dhe projektet e njëpasnjëshme të saj për copëtime të reja të territorit
shqiptar e bindën Frashërin që zgjidhja e vërtetë për Shqipërinë nuk ishte më në
dorën e delegacionit. Ata nuk kishin më ç’të prisnin nga Parisi. Shqipëria nuk ishte
pyetur kur u nënshkrua Traktati i Fshehtë i Londrës, por nuk po pyetej as në fund të
luftës, kur aleatët po kërkonin të zëvëndësonin Traktatin e Londrës me kompromise
të reja. Përveçse ishte e pushtuar dhe pa kufij të përcaktuar, Shqipëria nuk kishte një
personalitet të shquar që t’i dëgjohej zëri siç duhej “Voce in capitolo”56.
Disa muaj më pas, në një takim në Tiranë me Osman Haxhiun, kreun e Komitetit
“Mbrojtja Kombëtare” ky i fundit i shqetësuar për të ardhmen e Vlorës i kërkon
Frashërit që t’i tregojë të vërtetën për situatën në Konferencën e Parisit. Frashëri i
përgjigjet:
“Gjithë pushtetet e mëdha Vlorën ia kanë njohur Italisë,ashtu dhe Gjirokastrën deri në Vjosë.
Pjesët e tjera të Shqipërisë janë në bisedë e sipër, por asgjë të vendosur definitivisht nuk ka.
Qitja e Italisë prej Vlore me anën e diplomacisë është e pamundur. E vetmja çare është qitja
e italianëve me forcën tonë.... po të mundeni me një sulmim befas t’i hidhni italianët në det,
shpëtimin e Vlorës e gjithë Shqipërisë jua marr unë përsipër”57.
Nisur nga këto biseda, si dhe nga fakti që kishte mbështetur Sulejman Delvinën të
pranonte detyrën e kryeministrit, të ofruar nga Kongresi i Lushnjës, bëhet e qartë
që tashmë ai zgjidhjen e shihte në rezistencën e popullit, në forcën dhe luftën e tĳ.
Aq keq ishte ngatërruar “Çështja e Adriatikut”, sa Mehdi Frashëri nuk shihte më
asnjë mundësi kompromisi mes shteteve të mëdha e ballkanasve që nuk dëmtonte
rëndë të drejtat kombëtare të shqiptarëve. Në të vërtetë zgjidhja erdhi nga pikërisht
nga vendosmëria e popullit për të mos lejuar asnjë copëtim të ri të territorit. Në
qershor të vitit 1920 Komiteti “Mbrojtja Kombëtare” e Vlorës filloi luftimet kundër
forcave ushtarake italiane në Vlorë dhe në 2 gusht 1920 qeveria e italiane u detyrua të
nënshkruante marrëveshjen sipas së cilës njihte pavarësinë e Shqipërisë, qeverinë e
Tiranës si shprehje të vullnetit të popullit dhe hiqte dorë nga Vlora .
Me mbërritjen e delegacionit zyrtar të qeverisë së Lushnjës në Paris, Frashëri, së
bashku me Luigj Gurakuqin, Lef Nosin dhe monsinjor Bumçin u nisën për në
Shqipëri. Frashëri mbërriti në Durrës në 14 maj 1920 ku e priste një opinion jo dhe
aq dashamirës. Në rrethet patriotike ai konsiderohej si “italofil” që i kishte shërbyer
polikës italiane deri në fund.
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