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Municipalities applying Lean Six Sigma
Engelbert Zefaj
University for Business and Technology – UBT, Kosovo
Abstract
Lean Six Sigma (LSS) as a new managerial concept which is being applied by many companies
in the private sector, in the last decade has started to be applied also in the public sector where
significant successes have been registered. This research aims to identify municipalities that
have achieved success so far thanks to the application of LSS. The various municipalities have
achieved results in improving the organizational culture, speeding up the processes, saving
time and money, adding value to their services and consequently increasing the satisfaction
of the citizens. To find the municipalities that have succeeded in the LSS application, the
google search engine is been used. With the help of google, the municipalities and officials
responsible for the application of LSS in the municipality have been identified, as well as
various organizations that track the advancement of LSS in general, including the public
sector and municipalities. Findings and reports of municipalities and relevant organizations
have been collected and summarized in this research. This research is important because it
summarizes in a unique document all the success stories of LSS that are published in the
electronic network.
Keywords: Lean Six Sigma; Municipalities; DMAIC.

Introduction
Driven by the interest to keep governing in local governance, municipal leaders
are always forced to find innovative choices that satisfy their voter expectations. To
achieve this goal, many municipal leaders try to cut their operational costs in order
that savings are used for capital investments and provide better public services for
citizens. Since operations in the municipality are carried out by employees who receive
salaries and create additional operative costs for the municipality, there is an idea that
by applying quality management methods and information technology, unnecessary
costs can be reduced and expenditures can be allocated for useful projects. As argued
by Arunagiri & Babu (2013), LSS as a new concept of quality management that reduces
variations and eliminates defects may be the best choice for municipalities to eliminate
those additional costs and through savings to provide qualitative public services for
their citizens. LSS is the most suitable model to identify defects in service operations
and provide solutions to those defects based on its principles and by applying its
own tools (Nakhai & Neves, 2009). The LSS philosophy assures success and quality
improvement through changes in the work culture from the top municipal leadership
to the lowest operational level by improving system and communication philosophy,
the work environment and the way of decision making based on accurate results
derived from carefully collected and processed data (Maleyeff, 2007). Apart from
applying to private companies and businesses where qualitative results have been
achieved (Fraser & Fraser, 2008), this managerial concept has so far been applied
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to many public institutions including local government administrations (Furterer,
2004). Currently, LSS application is more pronounced in the US and has produced
excellent results that encourage others to embrace this model. Institutions that have
embraced LSS report huge savings in finance correcting the ineffective actions that
have created unnecessary costs, and administrative processes have improved because
they have become more practical, clearer and faster (Fekete, et al., 2014). Thanks
to this methodology, employees’ communication is improved, cases are reviewed
more quickly and citizens are satisfied because they don’t have to wait long to get
necessary answer. Since the various reports and researches published by different
institutions and scholars are constantly reporting that LSS is very useful, and while
municipalities increasingly see themselves to be service-delivery corporations and
not just governmental institutions (Michael, 2002), the question arises, if this concept
can be a proper alternative to improve municipal service delivery. This paper aims to
collect all evidences of successful LSS stories in the municipalities, in order to confirm
its usefulness.
Lean six sigma
LSS as a philosophical concept consists of two components, Lean and Six Sigma.
Lean Six Sigma is a managerial philosophy that enables business and administrative
entities to achieve more and cheaper, fast and better. The two components, Lean and
Six Sigma have separate ways of evolution, Lean management originated at Toyota
in Japan and has been implemented by many major US firms, while Six Sigma was
founded by Motorola Corporation and subsequently adopted also by many US
companies, including General Electrical GE and Allied Signal (Assarlind & Gremyr,
2013) and (Pathak & Pathak, 2014).
If effectively used, LSS can enhance innovations in products, services, markets
and even a company’s underlying business model, as well as improve operations
(Byrne, et al., 2007). Lean Management is a method of managing companies that
assumes adaptation to the actual market conditions via organizational and functional
alternations Dekier (2012), while a Six Sigma process has, as a statistical quality
goal, the achievement of a quality level equal to maximum 3.4 defects per million
opportunities for defects, which is +/- six standard deviations from the mean (Stolzer,
et al., 2006).
Municipality
Municipality is an institution, which deals with matters concerning the people living
in the particular locality. It represents the microscopic interests of the locality leading
to the broader concept of welfare and happiness of its people (Sikander, 2015). A
local authority, sometimes also referred to as a municipal authority, is a term that
refers to a rural and urban political subdivision below the national level which is
constituted by law and has substantial control of local affairs, and which includes
authorities in counties, municipalities, cities, villages and others (Havenga, 2003).
According to Humphreys, et al. (1999), the achievement of a significant and ongoing improvement in the delivery of services to the public is a key objective of the
public service modernization programme at local government level (Boyle, 2003). In
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considering local capacity and challenges, it is important to keep in mind that it is not
a static concept. As knowledge and technology change, so does a unit of government’s
capacity to deal with problems (Honadle, 2001).
Research methodology
According to Yin (1994) the major sources of evidence among others are documents,
archival records, and interviews meanwhile a case study also relies on multiple
sources of evidence and multiple data collection techniques (Iacono, et al., 2009).
Conditioned by scarce of scientific publications for LSS in the municipality, the
author of this paper has conducted this case study with qualitative approaches based
on online secondary sources of evidence by exploring documents, archival records
and interviews published on the web.
Navigating through internet in Google and Google Scholars advanced research,
by using keywords “lean six sigma” and “municipality” or “Local Government”, a
limited number of municipalities have been identified which use or have used LSS
as a methodology for quality improvement. Only those reports and documents that
have provided the reliable information and concrete results achieved by applying
the LSS are considered valid for this research. For the data used in this paper, author
of this research has obtained previously permission from authors and institutions
involved in the research. Permission to use the data is considered necessary in order
to avoid misuse of the data ownership. The data presented in this research provide
valuable information for the successes achieved in Fort Wayne, City of Houston and
El Paso. Although there are not so many reports in general, it is interesting that those
that are published offer impressive information and deserve attention.
Lean six sigma in local government
For successes achieved in local government through the application of LSS is reported
by municipalities presented in the table 1, which is located below. In the table are
presented 16 municipalities and smaller local administrative units that are related
to the administrative concept of local government. These administrative units have
been identified in the US apart the City of Oshawa which is been identified in Canada.
Geographically, these identified administrative units are extended throughout the US
territory. Researching online has not identified any other local government in other
continents which have reported or published online any evidence for applying LSS
to local government.
Table 1: List of municipalities applying the Lean Six Sigma concept
Nr

Author (s)

Municipality

Year

1

Jonathan D. Breul and
John M. Kamensky

Fort Wayne

2010

2

David Brandt

Erie County

Tools & Techniques used

DMAIC (define, measure, analyze, improve
and control)
Training City staff in Lean and Six Sigma
Lean process, 250 employees were involved,
2011
6 Black Belt , 38 Green Belts, and 98 Yellow
Belts Certifications

10

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

3

Mark McDaniel

City of Tyler

4

Mike O’Brien

City of Fredericton

5

Andrew Autio

City of Oshawa

6

Mary Riley

Kawartha Lakes

7

Roman Sanchez

City of El Paso

8

Annise D. Parker

City of Houston

9

Mark McDaniel

City of Dallas

2013
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Training for 7-Black Belts, 29-Green Belts,
123-Blue Belts and including on the payroll

Culture Change, Empowering employees,
2014 Leading from the top, Rethinking inventory
management.
Culture change, different way of thinking,
2014 with an effective, creating sustainable change both culturally and operationally
Selected staff was trained as Black Belts and
2015 their coworkers absorbed their duties in the
interim. Data Driven Decision Taking
2015 Lean Six Sigma Process Streamlining
Over 1,000 trained City employees de2015 ploying this widely held process improvement methodology in their workplace.
DMAIC (define, measure, analyze, improve
2016
and control)
2016 Data-driven processes

10

Branden Klayko

Louisville

11

Michael Summers

City of Lakewood

12

Tommy Gonzalez

City of Irving

13

Zach Sumner and Preston
L. Doerflinger

Oklahoma City

2017

14

Tracy O’Rourke

City of San Antonio

2017 The training and leadership commitment

15

Tracy O’Rourke

King County

16

Zack Scrivner

Kern County

2016 Data driven processes
DMAIC (define, measure, analyze, improve
2017
and control)
DMAIC (define, measure, analyze, improve
and control)

2017 Lean Six Sigma Process Streamlining
DMAIC (define, measure, analyze, improve
2017
and control)

From a local government perspective, the City of Fort Wayne, Indiana was the first
municipality to gain attention for its adoption. When businessman Graham Richard
became mayor of Ft. Wayne, in 2000, he brought and installed in the municipality the
managerial concept LSS that he has previously used in his private business (Breul &
Kamensky, 2010). In period of time from ten years, more than 100 projects led to over
$30 million in savings for the city and better services. Exceptional examples were the
results achieved in the maintenance of the roads, pothole repairs that used to take 48
hours to repair are now fixed within 3 hours. Shortly thereafter, other municipalities
also begun to install the LSS philosophy, pay for training, and use its tools and
techniques in order to make the government more efficient. Erie County was the
pursuit of Fort Wayne. In the fall of 2007, Chris Collins, another entrepreneur, was
elected to the position of County Executive. He wins the election with the promises
he will redefine the Government, rebuild the Economy, and reduce Taxes (Brandt,
2012). He was convinced that these promises will be realized by applying the LSS.
With the LSS application, Erie County has achieved concrete results in various areas
of local government. According to Brandt’s (2007) report, by 2007, thanks to LSS, Erie
County’s credit rating had become the lowest in the entire state and had continued to
struggle in establishing a budgetary surplus reviewing maintenance practices in the
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parks and recreation department, finding approximately $100,000 in savings;
reducing the booking process of County park shelters from 17 days to an average of
four days; improving the paper recycling process at the County building; and
reducing the child support enforcement case backlog from 7,281 to 103 cases in less
than one year. Providing training for the municipal staff in Lean and Six Sigma Lean
process improvement has been fundamental, 250 employees were involved in this
process, including awarding Six Sigma Black Belt Certifications to six employees,
Green belts to 38 employees and Yellow Belts to 98 employees. The spread of this
wise and qualitative concept of LSS has continued to be applied in other municipalities
and has produced positive results in local governance. City of Tyler, Texas has
embraced LSS program in 2009, and according to city manager of Tyler, Mark
McDaniel, in three years of the appliance of LSS program has undertaken 58 LSS
projects which has made possible to save more than $3.1 million in hard and soft costs
and nearly 17,000 man-hours. Direct benefits including cutbacks to overtime,
improved waste collection, reductions in vehicle parts inventory and more effective
management of our water treatment facilities have been achieved. City services have
improved using a similar number of employees employed in the mid-1980s. Legal
documents are reviewed in half the time they were prior to implementation (McDaniel,
2015). The story of success is also is been reported by City of Kawartha Lakes which
has launched LSS program in 2013. The municipality had decided to select the most
suitable staff to be trained as Black Belts and their coworkers absorbed their duties in
the interim. According to a report published in June (Riley, 2015) it is been stated hard
dollar savings $1.1 million, future savings $926,552; cost avoidance savings $3.2
million and productivity improvements of $777,439 for a total of more than $6 million.
According to (O’Brien, 2014) city of Fredericton has successfully completed 73 Lean
Six Sigma projects. The city has delivered training in Lean Six Sigma tools and
principles for each of its 45 managers, six directors, and 12 finance employees. The
project team was able to reduce the number of steps in the entire process from 37 to
17 and to reduce stock level and money tied up in stock and the number of stock
keepers from three to two. The entire project has produced yearly hard savings of
$45,778 and 78 days in increased capacity. Also, City of El Paso has benefited from
LSS, by using LSS tools and techniques they have significant changes, they have
managed to save $570.000 after review of phone, internet services (Sanchez, 2015).
The three-time elected mayor of City of Houston (Parker, 2015) in a communique for
“Small Business Today Magazine” explains how she has built a new management
“regime” for the municipality. First step was to train over 1,000 City employees and
deploying them widely in process improvement methodology in their workplace to
improve services and do more with less.With the commitment of the employees,
concrete and encouraging results have been achieved. A 50 percent reduction in
processing time for Commercial Permits, an increase in the number of Fire Alarm
Permits issued by 49 percent and reduction in processing time by 86 percent,
reorganization of taxi cab permitting and reduction of processing time from one
month to five days on average and increase in court collections of more than 10
percent resulting in a net annual increase of over $1.2 million. The modest but
important success for improving processes streamlines in the municipal administration
by applying LSS is also reported by Mayor of City of Lakewood Mr. Michael Summers
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where he explains how the City of Lakewood has used the Lean Six Sigma approach
to reduce data collection processes for monthly reports from 1.30h to less than 20
minutes (Summers, 2016). By undertaking Lean Six Sigma techniques, a combination
of two disciplined, data-driven performance improvement approaches and
methodologies, according to (McDaniel, 2016) report, in fiscal year 2016, City of
Dallas has achieved hard savings at $2.02 million and soft savings at $353,000.The
success story of Kern County over the deficit reduction that is closely linked with LSS
methodology deserves attention. In 2016, Kern County has started to apply the LSS
program provided by the “Launch Kern Initiative” and has achieved impressive
results in savings, process streamlining and deficit reduction. According to chairman
for the Kern County Board of Supervisors report (Scrivner, 2017), Behavioral Health
& Recovery Services saved Kern County nearly $24,000 in just nine months by
changing their fleet vehicle policy. The Treasurer or Tax Collector is saving Kern
County nearly $120,000 with a redesign on their tax bill. Human Resources saved
Kern County $27,000 by switching to an electronic benefit package selection, 50%
reduction in the structural deficit and avoided having to use reserve funds to support
operations. Another municipality that has benefited from the use of LSS in Local
Governance is also Louisville. Branden Klayko, founder and editor at Broken
Sidewalk, intrigued by a report which shows that big city mayors routinely look to
Louisville for policy inspiration, has realized an interview with Louisville Mayor Mr.
Greg Fischer on what Louisville does right. According to Louisville mayor (Fischer,
2016) most of the principles behind our innovation work derive from my private
sector experience such as Lean and Six Sigma. Thanks to Lean Six Sigma, there is a
range of initiatives underway, unique project designs for the city have been designed
and the important data that we missed so far on social aspect have been produced. In
2017 many municipalities reported on the successes achieved in local government as
a result of the application of LSS. According to (Gonzalez, 2017), the city of Irving,
driven by desire to be best-in-class in the arena of municipal government, all city
department directors attended a 3-day on-site TMAC LSS Leadership course on Six
Sigma Green Belts and Black Belts. The results achieved were impressive, the City
managed to increase capacity of water utility crews by 1,170 hours/year, 60% reduction
in project work in process (WIP), reduced cycle time by up to 15% on water utility
projects, 76% reduction in permitting cycle time, enhanced relationships with
community partners and stakeholders, and employees are now empowered to make
their ideas known and implement change. Also King County thanks to LSS techniques
has achieved to reduce Special District Funding Lead Time from 35 days to 2 days,
Bid Solicitation Lead Time from 29 days to 13 days, Retirement Eligibility Process
Lead Time from 3 days to same day and reduced the amount of paperwork by 50%
on a 60 year retention cycle, reduced the Supplier Record Setup Time by 1.5 hours
with a $16.000 savings in productivity and reduced Title Company Invoice Payment
Processing from 3+ weeks to 1 day (O’Rourke, 2017). As well, the City of San Antonio,
with the application of LSS techniques went from a mediocre 13,000 potholes repaired
in 2014 to 75,000 potholes repaired in 2017 – a 480% increase! (O’Rourke, 2017).
According to (Sumner, 2017) and (Preston, 2017) with the launch of the LSS - DMAIC
technique, Oklahoma City has managed streamlining service delivery and cut costs,
allowing agencies to meet their critical public missions for less. Savings have been
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recorded on reducing the number of personal printers on campus and moving to a
centralized printing system and no employees lost their jobs because of the project.
Docket preparation time went from four weeks to three days, processing and verifying
results from two weeks to only two days, parole processing time has decreased from
30-90 days to only 5-10 days. These combined benefits resulted in an estimated cost
savings of $13.4 million in fiscal year.
Dmaic – process imporvement technique
Some municipalities, depending on the challenges that exist in local governance,
apply different techniques that are part of the LSS package for problem solving and
process streamlining.

Fig. 1: Functional structure of DMAIC technique
After some research on the municipal reports, it has been noted that the municipalities
have mainly applied the DMAIC technique to streamline processes and improve
services. In order to train employees in the use of LSS techniques such as DMAIC,
almost all municipalities declare to have been trained by Black Belts experts. The
DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) technique can be defined as a
natural managerial process that passes through five concrete steps that contribute to
the streamlining of project processes. Authors Teneraa & Pinto (2014), among many
others before and afterwards, have drawn and proposed the concept of LSS as a model
for improving project management and have figuratively presented the steps of the
DMAIC technique (see Figure 1). Also, authors Antony et al., (2012), among many
others have elaborated in a very scientific manner the phases of DMAIC and the
tools used within each phase which is discussed below. According to Antony et al.,
(2012) the aim of define phase is to determine the customer and process requirements
and define the scope and goals of the improvement project accordingly. During the
define phase various tools like SIPOC diagram, voice of customer (VOC) and affinity
diagram are used to determine the focus points or requirements of the project. The
measure phase involves functions as, establishing the Key process output variable
(KPOV) or metrics for corporate “Y”; determine operational measures and definition

14

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 7 No.1
May, 2021

of the critical to quality (CTQ’s); perform a gage repeatability and reproducibility
(R&R) study for each CTQ. The purpose of analyze phase is to explore the collected
data, analyze, verify and prioritize the possible root causes and their relationship to
“Y” or outputs. The analyze phase involves identifying the possible causes “X” for
the identified CTQ “Y” and further narrow the root causes to the vital few, identifying
the significant variables for each CTQ, and understanding the effect of the Xs on each
CTQ. The objective of improve phase is to select solutions to eliminate these causes.
As a result, the team had a focus on eliminating the communication and data related
concerns that were identified to have significant impact on corporate “Y” (correctness
and accuracy of data). And, the objective of the final step, control phase is to establish
measures to standardize, monitor and integrate the changes within the existing
framework. A control plan is suggested in order to maintain the improvements.
Conclusions and recommendations
This research confirms the fact that municipalities have begun to apply the philosophy
of lean six sigma in order to improve services for citizens. The municipalities
that have applied so far the LSS tools and techniques express loudly satisfied
with the achieved results. From the correspondence examined, it is noticed that
the installation of LSS techniques in local government has occurred thanks to the
preliminary experiences of private sector. Also, this research brings us information
that application of LSS techniques and tools by municipal employees are achieved
through trainings provided by Certified Black Belts. The most frequent technique
used by municipalities is DMAIC which serves for structured project planning and
streamlining of processes. From the municipal perspective it is understood that the
most useful tools are “Voice of Customer”, “Value Stream Mapping”, and “Data
Driven Decision Taking”. This research is faced with limitations; there is lack of
literature and case studies for the application of LSS in the municipal government.
Only 16 municipalities have been identified to apply LSS for project improvement
or process streamlining, of which 15 in the US and only one in Canada. Strangely,
no reports have been found by municipalities in other continents to apply LSS in
local government. The concrete achieved results declared by the mayors allow us to
recommend the use of the LSS in other local governments to improve the services in
the municipality. Also, given the fact that reports and researches are scarce on the
application of LSS by municipalities; it is recommended that in future researchers
of this nature to conduct more case studies in order to highlight advantages and
disadvantages of LSS in the municipalities. The more this issue is addressed the more
it will be promoted as a new alternative to efficient governance in the municipality.
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Abstract
Free movement of goods and services, the speed of their exchange as a result of rapid
technological developments, the digitalization of aspects of life, as well as changes in lifestyle
are the features of the digital age. The digitalization has brought rapid and widespread access
to public services only at the cost of Internet access as well as new development opportunities
for business. The process of digitalization in various sectors of the economy has included the
products of intellectual creativity as well.
A large number of works of art, books or periodicals, old newspapers, a large part of which are
classified as cultural or historical heritage, part of the national archives or libraries collections
are in the process of digitalization in the framework of restoration, maintenance and their
revitalization, with the aim of digitalization and making available to the public. Along its path,
the digitalization process often faces problems that hinder his progress.
In the paper we will mention some of the legal problems related to the use of orphan works
for the purpose of digitalization, different legal solutions with a focus on EU Directive 2012/28
On certain permitted uses of orphan works.
Keywords: Orphan works, copyright, reproduction, digitalization, and directive.

Introduction
Free movement of goods and services, the speed of their exchange as a result of rapid
technological developments, the digitalization of aspects of life, as well as changes in
lifestyle are the features of the digital age living today. The digitalization process has
brought rapid and widespread access to public services only at the cost of Internet
access as well as new development opportunities for business. Nowdays this access
is essencial, due to restrictions on physical movement of people dealing with the
covid-19 pandemic situation. A good part of the businesses have adapted the online
performance of their commercial activities, a large part of the services are provided
through the online system (e-services) thus adapting to the conditions dictated by the
pandemic.
The process of digitalization in various sectors of the economy has included the
products of intellectual creativity as well.
Due to the old technology used at the time of their production, a large number of
audiovisual works are in the process of digitization for the purpose of transmission
to the public.
A large number of works of art, books or periodicals/ old newspapers, a large
part of which are classified as cultural or historical heritage, part of the national
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archives or libraries collections are in the process of digitalization in the framework
of restoration, maintenance and their revitalization, providing faster access for the
general public. Along its path, the digitalization process often faces problems that
hinder his progress.
One of the problems encountered during the process of digitalization of art works,
as books, periodicals, audiovisual works, is the issue of copyright enforcement for a
category of works, authors / right holders of which can not be identified or localized.
Many of these works that undergo the process of digitalization are under copyright
protection referred national legislation of various countries in the world as well as
international acts.
The Berne Convention, one of the first conventions on copyright, recognizes the
author or rightholders the exclusive right to authorize the reproduction of the work,
distribution of copies, performing to the public, reciteing, broadcasting or any other
communication to the public, translation or adaptation1.
According to article 7 of the Convention, the term of copyright protection must be
granted until dhe expiration of the 50th year after the author death, enabling not only
the author but also the heirs to benefit economically from the use of the work after the
author’s death, enabling not only the author but also the heirs to benefit economically
from the use of the work after the author’s death.
The Berne Convention provide protection for anonymous, pseudonymous works and
cinematographic works, as well. In case of anonymous or pseudonymous works the
terms of protection expire 50 years after the work has been lawfully made available to
the public exept if the pseudonym leaves no doubt as to the author’s identity or if the
author discloses his or her identity during that period, in the latter case the general
rules applies2.
EC Directive 2006/116 has extended the terms of copyright protection to 70 years after
its death. The extention of the copyright protection term is incounter in other countries
outside the European Union, such as the United States. Extending the copyright
protection terms has significantly reduced the number of works considered in the
public domain, and significantly increased the number of protected works regardless
of whether or not the copyright holder is interested.
The Convention provides for certain restrictions on the enforcement of copyright,
such as limitations and exceptions from copyright protection for a category of works
so called –free uses of works3. The EU Directive 2001/294 imposes further limitations
and exceptions on certain uses of works without author’s permission in the name of
public information right, such as reproduction for personal non-profit purposes, use
for scientific research or teaching activities etc.
Despite the mentioned limitations and exceptions, none of them has given a clear
legal solution to the issue of copyright enforcement in the case of orphan works.
Despite of the diligent searches made by potential users of the work, including for
Berne Convention for the Protection of Literary ans Artistic Works of September 9, 1886 amended.
Berne Convention for the Protection of Literary ans Artistic Works of September 9, 1886 amended
art.7.
3
Id, art 2, 10, 13.
4
Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 “On the
harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society”, Official
Journal L 167 , 22/06/2001 P. 0010 – 0019.
1
2
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reasons of mass digitalisation, they weren’t able to identify or find the location of the
author or copyright holder. Consequently, this implies the impossibility of using the
work even for its mentioned public mission due to the risk of suing for copyright
infringement and payment of considerable damages, in case of possible appearance
of the author or the rightholder of the law in the future.
This situation has created difficulties in the digitalisation process of works, especially
in the case when they carry historical or cultural values, risking loss or irreversible
damage due to the inability to perform revitalization and restoration services, under
the pressure of copyright infringement. Due to the absence of its authors a previously
unpublished work, classified as cultural or historical heritage is destined to remain
unknown to the public.
2 Legal frameworks on orphan works
Different approaches in the national legislations of countries around the world, have
been made to find legal solutions for this category of works, which in many countries
we find defined in the term “orphan works “. In 2006 the U.S. Copyright Office
published its report on the issue of orphan works and problems related to their use5.
The report defined “Orphan Work” as any work for which in good faith a potential
user can not identify or locate its author / right holder, in cases where it is mandatory
to obtain permission from the holder of copyright. In this report the Copyright Office
assessed the problem of copyrighted works as an issue that affected to a large extent
all parties including public archives, publishers or film producers.
After much analysis and public consultation in 2006 a draft act was submitted for
works without author (without being able to be approved) and then re-proposed
in 2008 as a legal solution to provide a clear definition of works without author as
permitted uses by users their, in the absence of the consent of the copyright holder.
According to this proposal, it was intended to provide a reasonable compensation for
the right holder that appeared in the future, in cases when it was proven that a user
of the work had conducted an exhaustive search to identify the author / rightsholder
before using it and did not had been able to identify the holder of the right to obtain
the permit from him.
The aim of the legislation was to strike a balance between promoting socially
productive uses of orphan works, while protecting rights holders from opportunistic
infringers 6.
Meanwhile, other countries in Europe, including the European Union, have had
other approaches regarding legal solutions for the use of orphan works in case it is
impossible to identify the rightholders.
In accordance of article 118 of Treaty on European Union and the Treaty on the
United States Copyright Office-Orphan works and mass digitalization-a report of the register
of copyrights –june 2015, pg 9 Available at https://www.copyright.gov/orphan/reports/orphanworks2015.pdf.
See U.S. Copyright Office, Report on orphan works (2006), available at http://copyright.gov/orphan/
orphan-report-full.pdf (“2006 report”).
6
Brianna Dahlberg, spring 2011 -The orphan works problem: preserving access to the cultural
history of disadvantaged groups- vol 20, pg 301, (online).(available https://gould.usc.edu/students/
journals/rlsj/issues/assets/d ocs/volume20/spring2011/3.Dahlberg.pdf.
5
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Functioning of the European Union “In the context of the establishment and
functioning of the internal market, the European Parliament and the Council, acting
in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish measures for
the creation of European intellectual property rights to provide uniform protection of
intellectual property rights throughout the Union and for the setting up of centralised
Union-wide authorisation, coordination and supervision arrangements.
The Council, acting in accordance with a special legislative procedure, shall by
means of regulations establish language arrangements for the European intellectual
property rights. The Council shall act unanimously after consulting the European
Parliament7.”
Acting in accordance with the ordinary legislative procedure, for providing uniform
protection of intellectual property rights throughout the Union the Europian
Parlement and Council has approved 11 directives and two treaties on copyright with
the aim of harmonising the fondamental rights of the authors, interpreties, producers
and broadcasters8.
In 2011 Europian Commission presented the Commission staff working paper-Impact
assessment on the cross border online access to orphan works accompanying the
proposal for a directive of the European Parliament and of the Council “On certain
permitted uses of orphan works”9. The provisions on orphan works, was done in the
framework of the implementation of the project of creating a pan-European digital
library and archive (EUROPEANA) initiated in 2010 with the aim of digitalization
and online access of Europe’s cultural heritage10.
According the working paper, orphan works pose a problem because libraries,
which are legally obliged to obtain prior authorisation for making works available
to the public online, are unable to locate and contact the relevant rightholders. In
these circumstances, libraries that make material available online without prior
authorisation from right holders risk being sued for copyright infringement. The
potential for infringement is more acute in cases of mass-digitisation projects given
their large scale. 11. Is was evaluated than up to 50 % of the works past of the
collections of public libraries has orphan work status.
The Commission proposed as policy options on the adaption of the EU Directive, a
statutory exception for libraries to provide online access to orphan works, extended
collective online licensing, specific licence for libraries to provide online access to
orphan works, centrally granted State licence for libraries to provide online access to
orphan works nad the mutual recognition of national solutions enabling libraries to
provide for online access to orphan works12
The application of extended collective online licensing was not seen as an appropriate

Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the
European Union 2012/C 326/01, Official Journal C 326 , 26/10/2012 P. 0001 – 0390.
8
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-copyright-legislation.
9
Commission staff working paper-Impact assessment on the cross border online access to orphan
works accompanying the proposal for a directive of the european parliament and of the council on
certain permitted uses of orphan works, COM (2011) 289 final (May 24, 2011), pp 25-29.
10
Id.pp 5.
11
Commission staff working paper-Impact assessment on the cross border online access to orphan
works accompanying the proposal for a directive of the european parliament and of the council on
certain permitted uses of orphan worksCOM (2011) 289 final (May 24, 2011) pg 9.
12
Id, pp 15-20.
7
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solution as they did not require the user to perform a diligent search to identify the
authors / rightsholders before using the work and therefore this did not help in
accurately determining the status of the orphan work. As long as they did not have
a clear definition of the status of the orphan work, the licenses would not allow its
mutual recognition of all EU countries which is the basic principle in the EU13.
The application of specific licence for libraries to provide online access to orphan
works was not considered as well, for it contained a complex procedure due to the
need to negotiate a license with any of the collective administration societies operatinn
in the state of their first appearance / publication, consequently inappropriate in the
case of the mass digitisation project. In addition, the EU considered that it would be
a significant challenge to determine the reasonable percentage of licenses for works
defined as orphan works14.
EU considered the most appropriate option, a statutory exception for libraries to
provide online access to orphan works as the legal solution to enable mass digitization
and online access of these works to the public. In order to harmonize the legal rules
for the use of orphan works by member states, in 2012 the European Commission
and the European Parliament adopted Directive 2012/2815 on certain uses of orphan
works.
According article 2 of the directive “A work or a phonogram shall be considered an orphan
work if none of the rightholders in that work or phonogram is identified or, even if one or more
of them is identified, none is located despite a diligent search for the rightholders having been
carried out and recorded in accordance with Article 3”.16
For the porpose of establishing whether a work or phonogram is an orphan work, the directive
imposes an obligation on the beneficiary institutions and as such publicly accessible libraries,
educational establishments and museums, as well as by archives, film or audio heritage
institutions and public-service broadcasting organisations in the member states of first
publication/ first broadcasting to carry out, in a good faith a diligent search in respect of
each work, phonogram or other protected subject-matters, before its use, by consulting the
appropriate sources according to the category of works and other protected subject-matters17.
The Directive sets out a list of relevant sources to be consult due to diligent search. Article
3 of the directive provides the basic rules for conducting diligent search by the entities, as
well as documenting the records of their diligent search following the informacion to the
competent authorities. It provides for the mutual recognition of the status of works without
authorship in all Member States and in its regard provides for the establishment of a unique
publicly accessible online database for all countries, with the obligation of national authorities
to submit information on the records of diligent search, permitted use of the orphan works, or
changes in status of orphan works.
EUIPO, EU Intellectual Property Office is the authority entitled on the establishment and
management of the single publicly accessible online database (ARROW). FORWARD
and ENDOW are systems to provide technical and legal assistance for the registration and
Id.
Id pp 20.
15
Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain
permitted uses of orphan works, Official Journal of the European Union, L 299/5, 27.10.2012Available
at https: /eur-lex.europa.eu/lega l-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0028
16
Id, art 2.
17
Id.art.3.
13
14
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documentation of diligent search record on orphan works. 18
The diligent search conducted before using the work enables the user to benefit from the two
permitted uses set out in the directives for orphan works respectively the right of reproduction
for the purposes of digitisation, making available, indexing, cataloguing, preservation or
restoration and the right of making available to the public in order to achieve aims related to
their public-interest missions19 .
The directive recognizes the right of users of the work that in case of public appearance
in order to achieve aims related their public mission they have the opportunity to generate
revenues to cover the costs of digitision of works and making them available to the public.
In the case of the appearance of the author / rightholder, in order to protect his rights, the
directive recognizes the right of putting an end to the orphan work status in so far his rights are
concerned and obligate the member states to provide a fair compensation for the use the work.
The Directive leaves to the discretion of the States parties the determination of the assessment
criteria of the compensation measure as well as the time limit for its calculation. A large
number of countries and national legislation have provided for the definition of evaluation
criteria in bylaws while the time frame varies from one country to another. For example in
Bulgaria the Law on Copyright has set a time limit of up to 5 years before the end of the
status of orphan work20.The directive shall be without prejudice to the rights in the work or
phonogram of rightholders that have been identified and located as well as provisions on
anonymous or pseudonymous works21. 20 EU member states harmonised national legislation
with directive 2012/28 EU.
Legal framework on orphan works in Albania
In Albania, copyright in under constitutional protection. According to Article 58 of
the Constitution of Albania “Freedom of artistic creation and scientific research, use
and benefit from their achievements are guaranteed for all. 2. Copyright is protected
by law”22.
The state has taken the necessary legislative measures for the harmonization of
national legislation on copyright with the EU acquis addressing it as one of the
priorities of the national intellectual property strategy 2016-2020, in accordance with
the obligations set out in Article 73 of the Stabilization and Association Agreement
with EU countries (2006) for the harmonization of Albanian legislation with the
EU acquis. Law 35/2016 “On copyright and other related rights”, approved by the
Albanian parliament in 2016 is fully aligned with the EU Directives in this field, in
order to guarantee and protect copyright at the same level, with those of European
Union countries23.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/orphan-works-db.
Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain
permitted uses of orphan works, Official Journal of the European Union, L 299/5, 27.10.2012, art.6.
20
EPRS | European Parliamentary Research Service -Study-Copyright law in the EU- Salient
features of copyright law across the EU Member States, Comparative Law Library Unit, June 2018
- PE 625.126, pp 31.
21
Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain
permitted uses of orphan works, Official Journal of the European Union, L 299/5, 27.10.2012, art.2.
22
Constitution of the Republic of Albania, Part II, Freedom and fundamental human rights, chapter
IV, Economic and social rights, art.58.
23
CMD no. 246, dated 9.5.2018 “On the approval of the national plan for European integration
18
19
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The law is fully aligned with Directive 2001/29 / EC of the European Parliament and
of the Council of 22 May 2001 “On the harmonization of certain aspects of copyright
and related rights in the information society” through author rights provisions24,
as reproduction of the work, public communication of works and related issues,
the right of distribution as well as restrictions and exceptions in the application of
copyright mainly in the framework of public information right.
We are currently in the adaption process of law 35/2016 according the provision of
directive 2012/28 EU “On some permitted uses of orphan works”. The Ministry of
Culture has drafted and consulted in public, the draft law on some amendments to law
35/2016 “On copyright and related rights”. The drafting of this bill comes as a result
of the need to improve the legal framework on copyright and related rights having a
rigorous implementation and and stability on law in the Republic of Albania25.
The scope is the use of orphan works by public access libraries, educational
institutions, museums, as well as by archives, film or sound heritage institutions and
public service broadcasting organizations located in the Member States, for achieving
the aims related to their missions in the public interest.
The draft law provides for the adaption of Law 35/2016 according to the provisions
of Directive 2012/28 through the amendment of Article 16 “Legal presumptions on
authorship”. The adoption of legal presumption concept of authorship not only
facilitated the process in many difficult cases of identification of the author of the
work, but also created convenience for users of the work in the use of the work.
According to “Article 16” In the absence of evidence to the contrary, any individual
or group of individuals whose name appears on a work in any way of expression, is
presumed to be the author of the work.
It also provides the legal framework for the protection of copyright in case the
work appears or is transmitted anonymously or under a pseudonym, referred to in
paragraph 2 of Article 16. Provisions of articles 16/1, 16/2, and 16/3, complete the legal
framework by providing legal regulations for the use of works in case the author
/ rightholder is not identifiable or located. Specifically, the provisions regulate the
concept of “orphan work”, when none of the authors or co-authors of a work has
been identified, or located26.
The draft law provides for the amendment of Article 75 and the addition of two provisions 75/1
and 75/2. Article 75/1 regulates the manner of unrestricted use of works without the permittion
of the author. Article 75/2 regulates the right to compensation for the use of the work without
an author, refereeing the modalities for determining the level of compensation in by-laws, as
in some of the European countries such as Denmark, Germany, Czech Republic, etc.
The draft law is already in the final phase of its review and approval by the Albanian
Parliament. Its approval is intended to provide a legal solution for the legal obstacles in the
implementation of the digitalization project in order to create the libraries and digital archives
in Albania online accessible to the public.
2018–2020”, Chapter 7, Intellectual property, I.2 Current situation / summary.
24
Law 35/2016 “On copyright and related rights” art 25-29.
25
Report draft-law on some amendments to law 35/2016 “On copyright and related rights” (online)
Available: http://www.kultura.gov.al.
26
Id.
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Conclusions
According to the EU directive 2012/28 the orphan work system, has been in operation
since October 2014 in the EU member States. In 2017 EUIPO Europian Intelectual
property office, undertook a survey on orphan users and individuals or other
stakeholders27 with the porpose of the impact assessment of orphan works database
system provided by Directive 2012/28 EU in the EU member states.
According to the conclusions on the survey undertaken by EUIPO the stakeholders
identified the concerns deal mainly with the diligent search requirement, which are
perceived as too complex and rendering the system unsuitable for mass digitisation.
Many of them considered them as unnecessarily, with hight financial costs and time
consuming. Practical concerns focused on the resources necessary for performing
digitisation activities effectively and the cost and time implications that this has.
Significant disparity was found in the standards for the registration of the result of
the diligent search being used by Beneficiary Organisations with the suggestion to
unification of standarts28.
In general, there are discussions on the uncertainty of the users’ regarding orphan
works. General and wide terms of the diligent search requirements provided in the
EU Directive rise questions on what constitutes a satisfied diligent search in the spirit
of EU Directive, for the clear determination of orphan works and in consequence
permittion for the users of orphan works.
These remarks obviously dictate the need for legal changes to further improve of
system. Perhaps is is time to look at other legal solutions in addition to this system,
such as the experience of the Nordic countries which apply the system of special
licenses for orphan works by special societies of collective administration of copyright
including orphan works. This would provide an alternative solution to high financial
costs of diligent search or the unjustified time consuming and human resources.
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Abstract
This paper analyzes the evolution and impact of mediation process and the newly implemented
Law for Mediation in Albania. Research, in close cooperation with the main regulatory institution
in Albania the National Chamber of Mediators, of different annual registers, progress reports and
statistics is the main method used. Through understanding the full scope of the motivations
behind the implementation of mediation in Albanian legislation we move on to the analysis
of the effects that mediation has had on the judiciary system in Albania. As a conclusion this
study offers methods of further development of the field of mediation and predictions based
on hard-facts and professional experiences from one of the most active mediators in Albania.
Keywords: Mediation, court, problem, law, methods, evolution, impact, justice, system,
legislation.

Introduction
As a relatively new concept in the judiciary scene in Albania, mediation has gone
through a tough but motivating path of development. In this article, we try to get an
overview of the development and evolution of the mediation procedure in Albania by
analyzing the history of the legal origins and improvements. Through understanding
the full scope of the motivations behind the implementation of mediation in Albanian
legislation we move on to the analysis of the effects that mediation has had on the
judiciary system in Albania. Research, on actual statistics from the annual registers
of mediation cases, is used to try and find patterns that will help on discovering,
both for the good and the bad, how the evolutive curve of mediation has been in
relation to the traditional judiciary system in Albania. It is worth mentioning that
this research has been supported by the National Chamber of Mediators (from now
referred to as NCM), with the help of the head of the institution Ms Drita Avdyli.
Evolution of the mediation processes in Albania during 2011-2021
As described by the updated and integrated Law for Mediation in the Republic of
Albania(2011) - art.11 and also the Directive 2008/52/EC of the European Parliament
and of the Council of 21 May 2008 on “certain aspects of mediation in civil and
commercial matters’’ - art. 32, mediation is the process where two parties in dispute or
conflict between each other, with their own full consciousness and voluntarily, choose
a third party, in our case called the ‘mediator’, to try and reach an agreement within
the legal framework of the respective community/state. As most of our legislation is
adapted from the European Union legal framework - the latter has given full space to

1 Ligj nr.10 385, datë 24.2.2011 Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, 2018.
2

European Parliament, Council of the European Union, 2008.
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the states adopting this procedure according to the socio-economic situation that the
particular law would be adapted.
Mediation, as seen from a 10-year perspective, changed the way justice can be
obtained from the inside out through the implementation of Law for Mediation. This
obviously affected the whole justice system in itself, including its institutions (courts
and prosecutors), but more on this later. Every decision has a certain history, and
the smartest decisions are the ones that are the most far-sighted or visionary. Or at
least this was the case with the Law for Mediation or the very nature of the decision
to introduce this law in Albania. Regardless of the time it was implemented in the
system, the Law for Mediation, was intended for a period of at least 10 years. This was
the novelty of this law because it was introduced at a time in which it was not known
to the general public, and very little was said about it among judiciary professionals.
What this law brought to the population was awareness. Of course, this was not
immediate, too. It has been a very gradual process (a period of 3-4 years, from 2011
to 2015). Awareness, in this case, consists of accepting the idea that mediation is
the shortest process for conflict resolution - through communication, meetings and
finding a common ground where the solution comes not only from the mediator but
also from the parties involved. Why this process was gradual was because mediation
was not a well-known model of conflict resolution. It took almost 3 years of talking
about mediation, informative tv-shows and conversations with the common people
to sharpen the perception of mediation. And if we connect it with our historical past,
not just with the democratic political system, we find traces of the mediation, in those
early Albanian elders or more precisely the XIV-XV century laws called “Kanun”,
where they made the adjustments to these conflicts born between different families
in different areas of Albania.
Regarding the publicity/awareness ratio since 2012, again the first effects of mediation
in Albania were felt after at least 3 years. So, it took 3 years, to talk more and more
about mediation, for people to become interested in this new entry in Albanian
legislation - which in fact has been and still is a daily practice of human behavior.
Still, mediation was not understood as a process in itself but as another form of a
lawsuit. If a division in different periods would be used here by analyzing the trends
on mediation, this paper would evaluate the period 2012-2015 as an informing and
awareness phase. After 2015, we see a more massive move towards mediation which
shows that trust was built around this process.The method I have personally used,
as a mediator, during these years after 2015 (we take this year as a borderline year
between information and actual effects), has been the fact that we always have to tell
the parties the whole truth about the process or the way we will solve the problem/
issue. We must point, in our professional opinion, what the end of this mediation
process will be. Together with this, we should give parties a measure of how much
they should tolerate, so that the problem between them is going to be solved, because
this is the core of mediation - tolerance. The moment when people found out that
tolerance is a way to solve problems that were taking years to be solved by the court
of law, that was the turning successful point of mediation and the application of
mediation procedures. It is not only one party that wins, but both parties, and for
both parties to come out pleased from the process, everyone must give something
from themselves. And if this step is not done in the first place with moral awareness,
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it will never be done by law.
Another very important part of the evolution of the mediation procedure are the
reforms pursued and developed by the NCM. Among other things, they plan the
creation of the electronic register of mediators, where each mediator will have their
personal details posted and the number of cases in charge. This is a novelty, for the
simple fact that mediation, like any other free profession, has its own risks. In Albania,
we are not talking about a very large population, where the number of citizens who
can find the way of mediation is very large, and this will cause unnecessary pressure
among different mediators. The regulations concerning the well-functioning of the
profession of the mediator will create opportunities and convenience for the citizens
regarding the choice of their mediator. So, an individual, who will call himself a
mediator, in the first place must be regulated by law, which means to be adequate with
what he represents. How is it taken care of creating this mediator profile? The first
step is the training provided by NCM - where new mediators are trained according
to the curriculum that this chamber has approved in cooperation with the Ministry of
Education, Sports and Youth of Albania and the Ministry of Justice of Albania. This
curriculum contains, among others, knowledge on mediation in the world and in
Albania, the organization of the NCM, civil/commercial/work/family rights, ethics,
etc. Secondly, comes the regulation through the Law for Mediation and the lists that
NCM will create to inform the public about the mediation body in Albania. Once
someone fulfils all the legal obligations to maintain a mediation license, the electronic
list will help people to be better oriented towards the right individuals within the
Albanian mediation structure.
Effects of mediation on the traditional judiciary system in Albania
The first effects of the ‘law on mediation’ on the justice system in Albania have been
felt since this law came out and was born as a necessity, precisely because of the fact
that due to large delays that were seen in court proceedings, individuals were not
finding forms or opportunities of quick solutions to problems and conflicts, some
of these even very simple in nature, and at the same time, it was noticed, densely,
that even though the court was coming out with a decision, one of the parties in the
process, which loses, becomes the reason for an endless conflict that continues in the
form of unresolvable debates even by the system itself.
From 2011,judges began to realize that in their court processes, they can make a
request to the parties in their preparatory hearings, whether the latter wish to conduct
a mediation process, so they would pass the complicated court procedures with a
simple mediation process. At the time this was totally up to the will or the desire
of the judge of the case. An important transition that had substantial implications
for the mediation process, is the acceptance of mediation as a legal concept in itself.
With the revision of Article 25 in the Code of Civil Procedure3 in 2017, mediation
was introduced as a legal obligation. More specifically, the invitation that is made by
the judge during the preparatory session of a lawsuit, to approach mediation as an
alternative that is more efficient, is now a legal obligation, not only the mere desire or
free will of the judge. The trial panel is obliged to invite the parties to mediation, and
3
Kodi procedurës civile i Republikës së Shqipërisë, 2017.
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then it is the choice of the parties to decide between mediation or court trial. From
here, a reconception of law and justice has begun.
From the numbers we analyzed, based on the Annual Register of Mediation Cases4
of NCM - provided by the NCM, we see a steep and steady growth trend from 2014
to 2018. As far as the invitations from judges to approach mediation as an alternative
dispute resolution are concerned, we see a low impact. From the statistical point of
view, from 2017 we have 2 cases from the Tirana Judicial District Court that have been
solved, 2 cases from Durres Judicial District Court that have been solved and 1 case
from Kukes Prosecutor’s Office that has not been solved.
On the other hand, as far as the citizens themselves are concerned, there is certainly
a big difference in the awareness around the idea of mediation. Mediation is a very
sought-after model, as it is a model that people believe in and see as a quick and safe
way to solve their problems. Therefore, the cases are numerous and the solutions are

Source: Annual Register of Mediation Cases- National Chamber of Mediators of
Albania
also very positive, for both parties involved. Mediation has become, without a doubt,
the keyword in the justice system, and for this, each of us has given his share.
The Mediation process in Albania is still challenged with different obstacles that
should encourage us to keep on emphasizing and exercising it as a conflict resolving
strategy. One of the most common obstacles we face is the general assumption that
mediation cannot intervene into criminal law cases. As a matter of fact, mediation
can indeed intervene. Criminal law cases where mediation is involved are considered
“small” cases, i.e. cases with low impact or small consequences. This includes cases
of a defamatory or insulting nature, where the parties may face off and the consensus
may be a request for an apology and the process can be considered closed with a
mediation agreement. In cases when we have juveniles who have committed criminal
4
Annual Register of Mediation Cases, 2014.
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law offences, to avoid the fact that they can be prosecuted in the way provided by
the Code of Criminal Justice for Minors5, alternative forms can be found, through
mediation, where the family itself can be a good mediator for the re-education and
social reintegration of their children. Society should understand that it is not only the
criminal law charges that are in force today, such as the re-education school located
in Vaqarr-i prisonand other more restrictive forms, which bring solutions to the
problems of juveniles, but mediation can bring more positive solutions than these.
classical criminal law charges. Of course, the very nature of mediation does not allow
the inclusion of this procedure in cases, which bring serious consequences, but in
low impact cases, experience has shown that mediation would be the best solution in
any capacity. In this way, we make possible the reduction of criminal cases that flood
the doors of courts, which will bring as an effect the reduction of the influx on the
penitentiary institutions in Albania, another problem of the justice system in Albania.
The prediction we offer in this paper, based on the statistics and the trends that are
taken into consideration, is that this growth pattern will continue in the coming years.
The years 2019, 2020 and 2021 are not taken into account in this study because the
situation created due to the Covid-19 pandemic has brought, as in any other field of
law, strong turbulences.
In terms of professional challenges, they are not few. My personal challenge, as far
as mediation is concerned, is the establishment of the Mediation Court. This model
is already applied in the western world. Individuals will address a real and solid
institution, where there will be several mediators, specialized in various fields criminal, civil, administrative - and where people will find solutions as in a court of law,
with the exception of lengthy procedures, unnecessary payments and bureaucracies
of the traditional judiciary system. What will be the difference? The obligation, by
law, according to the time limits for resolving cases through mediation. The court of
law, compared to a mediator, can not (due to procedural steps and deadlines) give
a decision in a shorter time than the latter. This step will finally remove the citizens
from the traditional courts and will offer a model of tolerance, a solution based on
consensus and social justice.
Conclusions
Mediation is a fairly new concept, applied in the traditional judiciary system of
Albania, that is changing the concept of how justice is seen and further applied in
every level of the judiciary system. In this paper, the concept of ‘traditional’ judiciary
system has been used for the sole reason of giving the same taste of modernity and
open-mind that mediation brought to the table. The first baby steps of mediation in
Albania have mostly been about creating awareness of the existence of this kind of
alternative conflict resolution method. As the time progressed the pillars of mediation,
not only in terms of law structure but also of its position among society, got stronger
and more rigid in front of different challenges that his procedure has had. Albanians
have finally started realizing that mediation is the way out, from decade-long trials
and innumerous bureaucratic court procedures. What will the future hold? Further
development of the idea on mediation and a greater number of solved cases. The
5
Ligj nr. 37/2017 Kodi i drejtësisë penale për të mitur, 2017.
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ultimate task, without a doubt, will be the creation of the Mediation Court that will
definitely distance Albanian citizens from the traditional courts and will offer a model
of tolerance, a solution based on consensus and social justice that finds its roots on the
restorative justice that is offered by mediation.
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Gjykimi në mungesë sipas legjislacionit procedural penal në Shqipëri
PhD (C.) Ana Golloshi
Abstrakt
Instituti i gjykimit në mungesë përbën një ndër institutet më të debatueshme në fushën e së
drejtës, jo vetëm për zbatueshmërinë e tij, por dhe për masat dhe garancitë që ofron për subjektin
e ndodhur në mungesë. Fusha e së drejtës qoftë civile, publike apo penale, kryejnë një trajtim
dhe rregullim të posaçëm lidhur me zhvillimin e gjykimit në mungesë. Duke ju referuar
dhe ndryshimeve që solli reforma në drejtësi në Republikën e Shqipërisë, gjejmë me vend t’i
kushtojmë një studim të veçantë këtij instituti në të drejtën penale dhe zbatueshmërisë së tij.
Në këtë punim është dhënë një pasqyrim i qartë i problematikave të hasura dhe nevojave
që u shoqëruan me inkorporimin e ndryshimeve të reja në procedurën penale. Rëndësi e
veçantë ju kushtua garancive procedurale, mjeteve juridike që legjislatori ka parashikuar për
të pandehur të gjykuar dhe dënuar, në kushtet e një gjykimi në mungesë. Theksojmë se, Kodi
i Procedurës Penale, bën një parashikim të gjykimit në mungesë në dy forma të tij, të cilat
kanë gjetur pasqyrim në nenin 351 dhe nenin 352 të këtij Kodi, për të cilat mjetet juridike
mbrojtëse korresponduese janë të ndryshme. Në njërin rast aplikohet mjeti i “Rivendosjes në
afat”, ndërkohë në rastin tjetër aplikohet “Rishikimi”.
Trajtimi i këtij instituti, ka gjetur rregullim të posaçëm jo vetëm nga aktet ndërkombëtare, siç
është dhe Rezoluta e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës nr. (75) 11 “Për kriteret e
gjykimit në mungesë të të akuzuarit”, por dhe me një praktikë të gjerë të Gjykatës Evropiane
të Drejtave të Njeriut, mbi kriteret e aplikimit në një formë të tillë që nuk cenon të drejtat e
palëve në proces.
Pavarësisht elementëve pozitivë që ka sjellë sanksionimi i kësaj forme gjykimi, parashikimet e të
cilës kanë ardhur si rrjedhojë e problematikave të konstatuara në praktikë në rastet e ngjashme,
si dhe ngërçeve ligjore për të garantuar të drejtat e individëve të ndodhur në këto kushte,
mund të themi se ka vend për përmirësime të legjislacionit në këtë aspekt. Rekomandimet dhe
konkluzionet kanë gjetur një parashtrim më të detajuar në të gjithë punimin. Këto elemente,
kanë qenë shtysa kryesore në studimin e këtij instituti të së drejtës penale nga ana jonë.
Fjalët kyçe: gjykim në mungesë, rishikim, statusi i të dënuarit, rivendosje në afat, pezullim, proces i
rregullt ligjor etj.

Hyrje
Kur diskutohet mbi parimet dhe bazat e së drejtës, një pikë e veçantë debati dhe
diskutimi shfaqet dhe mbi gjykimin në mungesë, i cili duket se vjen në kontradiktë me
vlerat që përfaqëson e drejta. Në njërën anë, është detyrimi për të siguruar dhënien
e drejtësisë në mënyrë objektive dhe pa kushte, ndërkohë në krahun tjetër kemi të
drejtën e pranisë së të pandehurit në procesin penal, të cilin gjykimi në mungesë e
përjashton, fakt që hedh një hije dyshimi mbi konceptin e së drejtës në vetvete.
Parimi i një procesi publik, paraqet një rëndësi të veçantë në fushën e së drejtës në
përgjithësi dhe të drejtës penale në veçanti, ku të pandehurit duhet t’i jenë garantuar
të gjitha mjetet juridike dhe garancitë, për ushtrimin e mbrojtjes efektive.
Deri në vitin 2017, legjislacioni shqiptar ka qenë evaziv dhe nuk parashtronte një
rregullim të detajuar dhe gjithëpërfshirës për rregullimin e institutit të gjykimit në
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mungesë, e më specifikisht gjykimi në kushtet kur një person nuk ka dijeni fare mbi
procesin gjyqësor që zhvillohet ndaj tij. Vetë praktika gjyqësore është shfaqur jo e
qartë lidhur me këto raste dhe pasojat juridike që vijnë. Pikërisht kjo e fundit ka sjellë
nevojën e ndërhyrjes në legjislacionin procedural penal, për të parashikuar qartësisht
rregulla të aplikueshme për gjykimin në mungesë, në format që trajton ligji. Prania
e të akuzuarit në një proces penal, përbën një nga elementët thelbësorë të parimit të
procesit të rregullt ligjor, fakt që ka përbërë edhe një nga shkaqet kryesore të shqyrtimit
të situatës nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, në jurisprudencën e saj
gjyqësore.
Rëndësia e këtij parimi, lidhet në mënyrë të pandashme me ushtrimin e të drejtave
dhe garancive ligjore, që ligji i njeh individit të përfshirë në një procedim penal. Nuk
mund të konceptohet ushtrimi efektiv i këtyre risive, pa pasur të garantuar marrjen
e dijenisë mbi një fakt të tillë. Megjithatë, edhe legjislatori për të shmangur abuzime
të mundshme bën dallime dhe rregullime të ndryshme mbi këtë situatë, e cila do të
trajtohet në mënyrë të detajuar.
Në çështjen Sejdovic k. Italisë [Dh.M. §§ 81 et 84), GJEDNJ ka arsyetuar se “ndonëse
një procedurë që zhvillohet në mungesë të të pandehurit nuk është në vetvete e papajtueshme
me nenin 6 të Konventës, përbën sidoqoftë mohim drejtësie po qe se një individ i dënuar in
absentia nuk mund të fitojë më pas të drejtën që një juridiksion të vendosë sërish, pasi ta
ketë dëgjuar atë, rreth bazueshmërisë faktike dhe juridike të akuzës, ndërkohë që nuk është
vërtetuar se ai ka hequr dorë nga e drejta e tij për t’u paraqitur në gjyq e për t’u mbrojtur, apo
që ai ka pasur qëllimin për t’iu shmangur drejtësisë.”
Metodologjia
Në këtë punim gjenden të alternuara disa prej metodave shkencore të kërkimit, të
cilat gjejnë zbatim dhe na orientuan drejt arritjes së rezultateve dhe rekomandimeve
të listuar në fund të këtij punimi.
Metoda hulumtuese. Nëpërmjet saj kemi mbledhur dhe sistemuar legjislacionet
respektive, praktikën gjyqësore, literaturat e nevojshme doktrinare, manual udhëzuese
si dhe faqe interneti. Literatura e përdorur përfshin jo vetëm ato kombëtare por dhe
ndërkombëtare, duke iu referuar kryesisht parashikimeve ligjore të inkorporuara nga
e drejta evropiane mbi këtë institut.
Metodën analitike, në analizimin e çdo të dhëne të mbledhur për nxjerrjen e
konkluzioneve dhe trajtimin e çdo elementi dhe aspekti, që konsiderohet i rëndësishëm
për këtë institut.
Metoda e deduksionit. Nëpërmjet saj, kemi mundur që institutin e gjykimit në
mungesë nga një koncept të gjerë dhe të përgjithshëm, ta degëzojmë në aspekte të
veçanta të ndryshme, analitike, të cilat janë analizuar në seksionet e këtij punimi.
Ndërthurja e këtyre metodave shkencore të mësipërme kanë sjellë këtë format
punimi, me përmbajtjen vijuese.
1. Sanksionimi në nivel kushtetues i parimit të pjesëmarrjes, pranisë në
procedimin penal të pandehurit
Kushtetuta si ligji themeltar në sistemet e së drejtës së civil law, i jep një rëndësi të
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veçantë pranisë së individit që i nënshtrohet një procedimi penal, duke parashikuar
në mënyrë të posaçme të drejtën e subjektit për të marrë dijeni për akuzën e ngritur
dhe për të parashtruar pretendimet e tij në kuadër të mbrojtjes ndaj kësaj akuze.1
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë e pranon gjykimin në mungesë.2 Jurisprudenca
kushtetuese i ka kushtuar një rëndësi të veçantë këtij parimi, ç’ka duket qartë dhe në
faktin që në momente të caktuara, arriti dhe të ndryshonte qëndrimin e saj duke
u mbështetur në praktikën e GJEDNJ-së. Kjo e fundit ka bërë një interpretim të
nenit 6 të KEDNJ, duke vendosur standarde për sa lidhet me gjykimin në mungesë.
Legjislacioni shqiptar, sa i përket të drejtave dhe lirive të njeriut, e barazon KEDNJ
me Kushtetutën, për këtë arsye po parashtrojmë në vijim një analizë të nenit 6 të
KEDNJ-së, në kontekstin e sanksionimit te parimit të pjesëmarrjes së të pandehurit
në proces.
Në Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut, neni 6/1 parashikon se3 “Në
përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të tij civile ose të çdo akuze penale kundër tij, çdo
person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht,...”. Ky paragraf sanksionon të
drejtën e individit për të gjykim të drejtë. Ndërkohë në paragrafin e tretë të këtij neni,
listohen disa nga të drejtat e individit të përfshirë në një proces të tillë.
3. Çdo i akuzuar për një vepër penale ka të drejtat minimale të mëposhtme:
a) të informohet brenda një afati sa më të shkurtër, në një gjuhë që ai e kupton dhe në mënyrë
të hollësishme, për natyrën dhe për shkakun e akuzës që ngrihet ndaj tij;
b) t’i jepet koha dhe lehtësitë e përshtatshme për përgatitjen e mbrojtjes;
c) të mbrohet vetë ose të ndihmohet nga një mbrojtës i zgjedhur prej tij ose, në qoftë se ai nuk
ka mjete të mjaftueshme për të shpërblyer mbrojtësin, t’i mundësohet ndihma ligjore falas kur
këtë e kërkojnë interesat e drejtësisë;
d) të pyesë, ose të kërkojë që të merren në pyetje dëshmitarët e akuzës dhe të ketë të drejtën
e thirrjes dhe të pyetjes të dëshmitarëve në favor të tij, në kushte të njëjta me dëshmitarët e
akuzës;
e) të ndihmohet falas nga një përkthyes, në qoftë se nuk kupton ose nuk flet gjuhën e përdorur
në gjyq.
Në kontekstin e këtij punimi dhe institutit që po trajtojmë, duhet theksuar se,
parashikimet e listuara në paragrafin e tretë të nenit 6 të KEDNJ-së, duhen parë
ngushtë me të drejtën e individit për një gjykim të drejtë, të sanksionuar në paragrafin
e parë të këtij neni. Më i theksuar ky aspekt paraqitet dhe në procedimet penale, ku
e drejta për t’u dëgjuar është thelbësore për individin. Për rrjedhojë, sigurimi i një
informacioni të detajuar për akuzat e ngritura ndaj të pandehurit përbëjnë kusht për
garantimin e një mbrojtje efektive dhe për një gjykim të drejtë. Të drejtat e listuara në
paragrafin e tretë të këtij neni, dëshmojnë dhe lidhen qartë me rëndësinë e pranisë së
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë 1998, e ndryshuar neni 31 “Gjatë procesit penal kushdo ka të
drejtë: a) të vihet në dijeni menjëherë dhe hollësisht për akuzën që i bëhet, për të drejtat e tij, si dhe t’i krijohet
mundësia për të njoftuar familjen ose të afërmit e tij; b) të ketë kohën dhe lehtësitë e mjaftueshme për të
përgatitur mbrojtjen e vet; c) të ketë ndihmën pa pagesë të një përkthyesi, kur nuk flet ose nuk kupton gjuhën
shqipe; ç) të mbrohet vetë ose me ndihmën e një mbrojtësi ligjor të zgjedhur prej tij; të komunikojë lirisht
dhe privatisht me të, si dhe t’i sigurohet mbrojtja falas, kur nuk ka mjete të mjaftueshme; d) t’u bëjë pyetje
dëshmitarëve të pranishëm dhe të kërkojë paraqitjen e dëshmitarëve, të ekspertëve dhe të personave të tjerë, të
cilët mund të sqarojnë faktet.”
2
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë 1998, e ndryshuar neni Neni 33 “1. Kushdo ka të drejtë të
dëgjohet para se të gjykohet. 2. Nga kjo e drejtë nuk mund të përfitojë personi që i fshihet drejtësisë.”
3
https://www.echr.coe.int/documents/convention_sqi.pdf, aksesuar me 19.03.2021.
1
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të pandehurit në një procedim penal.
Pavarësisht ç’ka parashtrohet në këtë dispozitë dhe në Kushtetutë, vërejmë që në
asnjërin prej akteve të përmendura nuk ndalohet gjykimi në mungesë. Megjithatë
ky “lejim” shoqërohet me kushtëzime përkatëse, të cilat lidhen me parashikimin e
mjeteve juridike, të cilat i garantojnë personit të gjykuar në këto kushte, të drejtën
për të ankimuar vendimin e dhënë në një mënyrë të tillë, që të garantohet e drejta për
t’u dëgjuar për kryerjen e një mbrojtje efektive kundrejt akuzave të ngritura ndaj tij.
Ka akoma shtete, të cilat janë strikte në zbatimin e parashikimeve ligjore për
respektimin e të drejtës së pranisë në procesin penal, e për rrjedhojë nuk e pranojnë
konceptin e gjykimit in absentia në kuadrin e tyre ligjor.4 Praktika ndërkombëtare ka
qenë një pikë e rëndësishme referimi dhe njëkohësisht orientuese, për legjislacionet e
shteteve që kanë adoptuar këtë formë të veçantë gjykimi. Në vijim të punimit trajtohet
më në detaje ky aspekt.
Kushtetuta nuk ka pësuar ndryshime lidhur me trajtimin parimor të situatës ligjore
për praninë e pandehurit në proces, detajimi dhe rregullimet e mëtejshme ligjvënësi i
ka rishikuar dhe ndryshuar ne ligjin organik, Kodin e Procedurës Penale.
Praktika kushtetuese është elaboruar në mënyrë të detajuar, ku ka pasur një përplasje
midis dy juridiksioneve kryesore që veprojnë në vend, Gjykatës së Lartë dhe asaj
Kushtetuese 5.
2. Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale me Ligjin nr. 35/2017
Tej nocionit literal të “gjykimit in absentia”, rëndësia e studimit të tij në kuadër të
gjykimit dhe të drejtave të individit që i nënshtrohet një gjykimi të tillë, është e
veçantë.
Bazuar në legjislacionin procedural penal shqiptar, parashikohen 4 (katër) raste kur
personi konsiderohet i gjykuar në mungesë:
- Rasti i parë (i pandehuri që nuk paraqitet), ka të bëjë me situatën e parashikuar nga
neni 351/1 i Kodit të Procedurës Penale, i cili parashikon deklarimin e mungesës
në rastin kur i pandehuri i lirë ose i paraburgosur nuk paraqitet në seancë, edhe
pse është njoftuar rregullisht.6
- Rasti i dytë (mungesa dhe largimi i vullnetshëm i të pandehurit) ka të bëjë me situatën e
parashikuar nga neni 351/2 i Kodit të Procedurës Penale. Në këtë rast, i pandehuri,
me dijeni dhe vullnet të plotë heq dorë nga e drejta e tij për të qenë i pranishëm në
4
https://rm.coe.int/168008a6ab, “European Committee On Crime Problems (CDPC)” aksesuar më

19.03.2021. Bosnje-Hercegovina e ndalon kategorikisht gjykimin në mungesë të të akuzuarit.
5
Në Vendimet Unifikuese nr. 354, datë 28.07.1999 dhe nr. 386, datë 29.07.1999, Kolegjet e Bashkuara
janë shprehur ndër të tjera, se: “Ligji procedural penal njeh një sërë të drejtash ekskluzive për të pandehurin,
si e drejta për të zgjedhur ose pranuar mbrojtës, pranimi ose jo i veprës që i atribuohet, e drejta për të dhënë
shpjegime, e drejta për t’u ankuar ndaj vendimeve të gjykatës, etj”. Ky qëndrim u kundërshtua nga
Gjykata Kushtetuese në një sërë vendimesh të saja, e cila vendosi te rishqyrtonte qëndrimin e saj
lidhur me gjykimin në mungesë duke marrë tashmë për bazë dhe standardet e vëna nga GJEDNJ.
www.gjykatakushtetuese.gov.al, Vendim nr. 30, datë 17.06.2010.
6
Me njoftim të rregullt në këndvështrimin e procesit të rregull ligjor sipas garancive kushtetuese
të shprehura në nenin 31 të Kushtetutës dhe nenit 6 (3) të KEDNj-së, do të kuptohet marrja dijeni
personalisht e të gjykuarit në lidhje me akuzën kundër tij dhe procesin gjyqësor vetëm në rastin
kur njoftimi i është komunikuar personalisht të gjykuarit. Dhe këtë standard e përmbush pjesërisht
vetëm pika 1 e nenit 140 të Kodit të Procedurës Penale, në pjesën ku parashikohet se: “Njoftimi i të
pandehurit në gjendje të lirë bëhet duke i dorëzuar atij kopjen e aktit (...)”.
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gjykim, duke u përfaqësuar nga mbrojtësi.7
Rasti i tretë (i pandehuri i fshehur) lidhet me situatën kur i pandehuri arratiset ose kur
provohet se i fshihet drejtësisë. Ky është edhe rasti i parashikuar nga Kushtetuta
në nenin 33 (2) të saj.8
- Rasti i katërt (i pandehuri që nuk gjendet), përkon me situatën, disi anormale, e cila
nuk lidhet me të pandehurin e lirë, të arratisur apo të paraburgosur, por me të
pandehurin që nuk gjendet dhe nuk i është bërë me dije një proces i tillë.
Rasti i fundit është pikërisht ai i cili përbën një dallim kundrejt rasteve të tjera dhe i
referohet parashikimeve të sanksionuara me ndryshimet ligjore të vitit 2017 me Ligjin
nr. 35/2017, ku i pandehuri nuk mund të prezumohet se ka hequr dorë nga të drejtat
e tij që i burojnë nga procesi, pasi ai nuk ka dijeni mbi procesin që po zhvillohet
ndaj tij. Në të njëjtat kushte procedurale, barazohet dhe individi, i cili pavarësisht se
kishte dijeni për procedimin penal të zhvilluar ndaj tij, arrin të provojë pamundësinë
absolute për t’u paraqitur në proces.9
Referuar asaj ç’ka u parashtrua më sipër mbi problematikat e dala nga praktika
gjyqësore si dhe standardeve të përcaktuara nga aktet ndërkombëtare dhe
jurisprudenca e gjykatës evropiane, ligjvënësi konsideroi si të domosdoshme kryerjen
e disa ndryshimeve në Kodin e Procedurës Penale në lidhje me rregullimin e institutit
të gjykimit në mungesë.
Nga ana tjetër, sistemi i njoftimit të të akuzuarve nuk po funksiononte ashtu siç
duhej, për pasojë, krijoheshin problematika në njoftimin e rregullt të të akuzuarve në
një procedim gjyqësor penal. Një fakt i tillë, cenonte të drejtat e individit për të qenë
pranishëm në gjykim, duke prezumuar se me kryerjen e njoftimit, personi kishte
marrë dijeni mbi një fakt të tillë. Në fakt, i takon shtetit barra e provës për të provuar
apo jo marrjen e dijenisë mbi procesin dhe jo individit.

-

2.1 Mjete juridike për personin e gjykuar në mungesë
Në kuadër të ndryshimeve të ndërmarra dhe futjes së formave të reja të gjykimit, siç
ishte gjykimi in absentia, ligjvënësi parashikoi mjetet juridike për vënien në vend të të
drejtave të cenuara duke i sjellë ato në përputhje dhe me standardet ndërkombëtare,
lidhur me këtë formë gjykimi. Ligjvënësi bëri një ndarje të qartë të formave të gjykimit
në mungesë dhe të mjeteve juridike respektive që do aplikohen për secilin rast.
Kodi i Procedurës Penale, parashikonte të drejtën e rivendosjes në afat për personat që
ishin gjykuar pa praninë e tyre dhe për arsye të ndryshme objektive e kishin humbur
të drejtën e ankimit ndaj këtyre vendimeve, por nuk rregullonte ato raste kur personi
nuk kishte fare dijeni për procesin e zhvilluar ndaj tij apo për shkaqe objektive e
kishte të pamundur të paraqitej në procesin penal, siç mund të ishte pamundësia e
ekstradimit të individit.

7
Kodi i Procedurës Penale, i ndryshuar neni 351 “2. Kur i pandehuri i lirë ose i paraburgosur nuk
paraqitet në seancë, ndonëse është njoftuar dhe nuk ka pasur shkaqe të ligjshme për të mos u paraqitur, gjykata
shtyn seancën dhe urdhëron shoqërimin e detyrueshëm, përveç rastit kur ka deklaruar vullnetin e tij për të
mos marrë pjesë në gjykim përpara noterit ose autoritetit shtetëror përgjegjës. Në këtë rast gjykimi vazhdon
pa pjesëmarrjen e tij. 2. Kur i pandehuri i pranishëm në seancë heq dorë në mënyrë të qartë nga e drejta tij për
të marrë pjesë në gjykim, gjykimi vazhdon pa pjesëmarrjen e tij. 3. Në rastet e parashikuara nga pikat 1 dhe 2,
të këtij neni, i pandehuri konsiderohet i pranishëm, me kusht që gjykimi të zhvillohet në praninë e mbrojtësit”.
8
Neni 33(2) i Kushtetutës: Nga kjo e drejtë për t’u dëgjuar, nuk mund të përfitojë personi që i fshihetdrejtësisë.
9
Kodi i Procedurës Penale i ndryshuar, neni 352.
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Pikërisht si përgjigje ndaj këtyre situatave ligjore të krijuara, dy janë mjetet juridike
të parashikuara në ligjin procedural, “rivendosja në afat” dhe “rishikimi”, në varësi
të llojit të gjykimit në mungesë, duke bërë një ndarje të qartë të aplikimit të secilës
prej tyre. Këto dy mjete njihen ndryshe dhe si mjete të jashtëzakonshme ankimi, pasi
ndryshe nga rregulli, legjitimojnë individin të kundërshtojë një vendim që tashmë ka
marrë formën e gjësë së gjykuar res judicata.
Aplikimi i njërit apo tjetrit mjet juridik, lidhej me faktin e pasjes apo jo dijeni për
procesin e zhvilluar ndaj tij. Ligjvënësi parashikoi që, në rastet e proceseve gjyqësore,
në të cilat nuk provohet që i pandehuri të ketë marrë dijeni mbi procesin që zhvillohet
ndaj tij, të bëhet pezullimi i procesit gjyqësor deri në një vit, periudhë gjatë së cilës
policia vijon kërkimet për gjetjen e individit. Pas kalimit të kësaj periudhe gjykata
vijon procesin, pasi ka deklaruar mungesën e të pandehurit.10
Ndërkohë, në momentin e shfaqjes së këtij individi dhe marrjes dijeni mbi zhvillimin
e një procesi në mungesë të tij, ai ka të drejtë t’i drejtohet gjykatës me mjetin e
jashtëzakonshëm të ankimit, rishikimin.11 Për rishikimin duhet të theksojmë që jo
vetëm aktet dhe rekomandimet ndërkombëtare, por në shumë raste dhe jurisprudenca
e brendshme janë për një restitutio in integrum të të pandehurit, ç’ka do të thotë që
gjykimi të zhvillohet nga e para, ku të pandehurit t’i njihen të drejtat e procesit ligjor
për aq sa është e mundur, pasi me të drejtë ka veprime procedurale, të cilat lidhen me
momentet e para të hetimit, të cilat në një moment të dytë ndoshta është e pamundur
të përsëriten.
Ndërkohë, në rastet e gjykimit sipas nenit 351, personi i dënuar në këto kushte, ka të
drejtë t’i drejtohet gjykatës me mjetin e ankimit të rivendosjes në afat.12
Pika të rëndësishme debati mbeten momenti i deklarimit të mungesës së të pandehurit
dhe pezullimi i gjykimit. Aktualisht ligji sanksionon që pezullimi të realizohet në
fazën e gjykimit, duke cenuar në këtë mënyrë disa të drejta që i pandehuri mund t’i
paraqiste vetëm në seancë paraprake dhe që janë të drejta ngushtësisht personale të
të pandehurit13.
Për personat e gjykuar në mungesë, seanca paraprake konsiderohet e mbyllur dhe
rifillimi i gjykimit kryhet vetëm për gjykimin në themel, duke i mohuar të akuzuarit
të drejtën e parashtrimit të kërkesës për gjykim të shkurtuar.14
Deklarimi i mungesës së të pandehurit që në fazën e seancës paraprake, vinte në
kundërshtim me vetë limitet kohore të vendosura në procedurë referuar përfundimit
të seancës paraprake. Në njërën anë, seanca paraprake duhet të mbyllet brenda 30
ditëve, ndërkohë nga ana tjetër deklarimi në mungesë dhe pezullimi i gjykimit më tej,
bëhet për një periudhë 1- vjeçare.
Për sa parashtruam, ishte e pamundur që gjykata të procedonte me pezullimin e
gjykimit që në fazën e seancës paraprake, fakt që pasohej me cenim të një prej të
drejtave të të pandehurit për të kërkuar gjykim të shkurtuar. Një problematikë e tillë,
mund të zgjidhet vetëm nëpërmjet interpretimit me praktikë njësuese nga Gjykata
Kodi i Procedurës Penale, i ndryshuar neni 352.
Kodi i Procedurës Penale , neni 450/1/e.
12
Kodi i Procedurës Penale, neni 420/1: “Kur gjykimi është zhvilluar sipas parashikimeve të nenit 351,
të këtij Kodi, i pandehuri mund të kërkojë rivendosjen në afat për të bërë ankim kur provon se nuk ka marrë
dijeni për vendimin.”
13
Kodi i Procedures Penale, i ndryshuar shiko nenin 332 e në vijim.
14
Po aty, shiko nenin 403.
10
11
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e Lartë ose ndërhyrjes në ligjin procedural, ku gjykimi në mungesë/in absentia, të
përcaktohet si një nga rastet kur kërkesa për gjykim të shkurtuar të mund të paraqitet
në fazën e shqyrtimit gjyqësor.
Një ndër risitë që sollën ndryshimet me Ligjin nr. 35/2017, ka të bëjë edhe me kalimin
e kompetencës për shqyrtimin e kërkesës për rishikim nga Gjykata e Lartë,15 tek
gjykatat e zakonshme.16 Një ndërhyrje e tillë ligjore lidhur me saktësimin e mjeteve
juridike që i atribuohen një të gjykuari në mungesë, është më se e duhur në kontekstin
e detyrimeve që lindin për shtetet në kuadër të përmirësimit të mjeteve juridike dhe
parashikimeve ligjore, që garantojnë të drejtat dhe për t’u dhënë fund shkeljeve të
Konventës.17
Mundësia e rihapjes së një procesi gjyqësor, në vetvete përbën një shmangie nga
parimi i sigurisë juridike, por kjo vjen si pasojë e korrigjimit të gabimeve gjyqësore
apo dhe për të vënë në vend të drejta të cenuara gjatë procesit. GJEDNJ në praktikën
e saj, ka mbajtur qëndrimin se “Gjykata vlerëson se kërkesat e sigurisë ligjore nuk janë
absolute. Largimi nga parimi justifikohet vetëm nëse një gjë e tillë bëhet e nevojshme nga
rrethanat dhe nga karakteri substancial detyrues, ose kur ka arsye serioze legjitime që
janë më me peshë se siguria juridike”18.
Normalisht, gjykimi in absentia përbën një arsye legjitime, pasi cenon parimin
thelbësor të një procesi gjyqësor, siç është procesi i rregullt ligjor, i cili është shprehi
e një shoqërie demokratike.
Objekt debati ka qenë përcaktimi i statusit do të ketë i dënuari që kërkon rigjykimin
e çështjes, ndaj lidhur me këtë çështje Gjykata e Lartë ka mbajtur qëndrim me një
vendim unifikues.19 Duke e bazuar pikërisht në këtë praktikë unifikuese, ligjvënësi
me ndryshimet që solli reforma, parashikoi shprehimisht në Kodin e Procedurës
Penale pozitën procedurale të të dënuarit që kërkonte rishikimin. 20
Pavarësisht se pozita procedurale e të dënuarit nuk ndryshon, ligjvënësi në kuadër
të mbrojtjes së personit të dënuar, parashikon mundësinë e pezullimit të ekzekutimit
të dënimit.
3. Kuadri ligjor dhe praktika ndërkombëtare
Sikundër arsyetuam më sipër, prania e të akuzuarit në proces është një e drejtë dhe
standard që parashikohet dhe në KEDNJ, por mosrespektimi i këtij standardi në
15
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë 1998, neni 141 “Gjykata e Lartë ka juridiksion fillestar dhe
rishikues....” .
16
Kodi i Procedurës Penale, i ndryshuar, neni 453 “Kërkesa e rishikimit shqyrtohet nga gjykata e shkallës
së parë që ka dhënë vendimin në dhomën e këshillimit, pa praninë e palëve”.
17
CM/Rec(2004)6 “Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the improvement
of domestic remedies”.
18
Ryabukh kundër Rusisë nr. 52854/99, fq. 52, ECHR 2003-IX); Bratyakin kundër Rusisë nr. 53203/99,
fq. 63-68, 15 dhjetor 2005.
19
www.gjykataelartë.gov.al, Vendimi nr. 3, datë 08.07.2013 “Në rastin kur kërkesa e të dënuarit
pranohet dhe Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë në bazë të kompetencës rishikuese që ka sipas nenit 453 të Kodit
të Procedurës Penale i hap rrugë procesit gjyqësor të rishikimit, i gjykuari do të vazhdojë të ketë statusin
procedural të të dënuarit. Pranimi i kërkesës për rishikim nuk passjell në vetvete revokimin e dënimit as edhe
lirimin e të dënuarit, por vetëm rihapjen e procesit gjyqësor për efekt të sqarimit të rrethanave të reja me qëllim
që vendimi gjyqësor t’i përgjigjet të vërtetës”.
20
Kodi i Procedures Penale, ndryshuar neni 453/4 “Deri në dhënien e vendimit nga gjykata e rishikimit,
sipas nenit 456, të këtij Kodi, i dënuari ruan të njëjtën pozitë procedurale.”
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vetvete nuk përbën cenim të nenit 6 të KEDNJ, me përjashtim të rastit kur shtetet nuk
sigurojnë mjetet juridike që garantojnë të drejtën e individit për t’u dëgjuar para një
gjykate.
Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës ka miratuar Rezolutën (75) 11 “Për
kriteret e gjykimit në mungesë të të akuzuarit”, duke u rekomanduar shteteve anëtare që
të mbajnë parasysh 9 rregulla minimale:
(i) Askush nuk duhet të gjykohet pa pasur një thirrje për gjyq në kohë.
(ii) Kjo thirrje për gjyq duhet të ketë të sanksionuara edhe pasojat, nëse i akuzuari
nuk vjen në gjykim.
(iii) Kur gjykata vëren se edhe pse i akuzuari është njoftuar dhe nuk është
paraqitur, ajo, nëse çmon se prania e tij në proces është e pazëvendësueshme
ose beson se i akuzuari është penguar të paraqitet, duhet të vendosë shtyrjen e
procesit.
(iv) I akuzuari nuk duhet të gjykohet në mungesë, nëse është e mundur të
transferohen procedimet te një shtet tjetër ose të aplikohet për ekstradim.
(v) Kur i akuzuari gjykohet në mungesë, provat duhet të merren në mënyrë të
zakonshme dhe mbrojtja duhet të ketë të drejtë të ndërhyjë.
(vi) Një vendim gjykate i dhënë në mungesë duhet t’i njoftohet personit sipas
rregullave për njoftimet dhe marrjes dijeni brenda afatit të parashikuar për apelim.
Ky afat duhet të fillojë që nga dita e marrjes dijeni efektivisht të personit, përveçse
kur ai qëllimisht i fshihet drejtësisë.
(vii) Çdo personi të gjykuar në mungesë duhet t’i jepet e drejta për apelim me çdo
lloj mjeti ligjor, që do t’i ishte dhënë sikur ai të ishte i pranishëm.
(viii) Për personin e gjykuar në mungesë, të cilit nuk i është bërë njoftimi në
mënyrën e duhur, duhet të ketë një mjet ankimi që t’i mundësojë atij shfuqizimin
e vendimit.
(ix) Një person i gjykuar në mungesë, por që njoftimi i është bërë në rregull, duhet
të ketë të drejtën e një rigjykimi në mënyrën e zakonshme, nëse ai mund të provojë
mungesën e tij para gjykatës për arsye të pavarura nga vullneti i tij.
Në kuadër të këtij gjykimi dhe përcaktimit të standardeve, jurisprudenca e GJEDNJ
ka luajtur një rol të rëndësishëm në garantimin e një gjykimi të drejtë për personat e
gjykuar në mungesë. Raste të këtij lloji, përmendim ҫështjen Somogy kundër Italisë21,
në të cilën personi në fjalë i ishte nënshtruar një procesi gjyqësor pa qenë i pranishëm.
Pala italiane pretendoi se, njoftimi i personit ishte bërë dhe subjekti kishte firmosur
për marrjen e tij. Ndërkohë kjo e fundit, nuk kishte ndërmarrë asnjë masë për të
verifikuar nëse nënshkrimi i përkiste të akuzuarit, duke prezumuar që njoftimi ishte
realizuar, si dhe duke argumentuar se i akuzuari kishte marrë dijeni dhe bazuar në
një intervistë të kryer nga një gazetar.
Lidhur me këtë fakt GJEDNJ u shpreh se, “njoftimit” duhet t’i kushtohet një rëndësi
e veçantë, si akt juridik i një rëndësie të veçantë që garanton të drejtat e të pandehurit
në proces dhe një dijeni jo e mirëfilltë, nuk mjafton për të prezumuar largimin e
vullnetshëm nga procesi. GEDNJ thekson se, nga të drejtat e garantuara në konventë
mund të hiqet dorë vetëm qartazi nga i akuzuari.
21

https://www.legal-tools.org/doc/fb4ff4/pdf , SOMOGYI v. ITALY / ECHR, aksesuar më

20.03.2021.
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Në çështjen Sejdovic kundër Italisë22, praktika e GJEDNJ solli pasoja të një rëndësie
të veҫantë për sa lidhej me konceptin juridik të gjykimit në mungesë nga sistemi
ligjor italian dhe normalisht dhe pasojave të sjella për ankuesin. Ky i fundit ishte
gjykuar në mungesë për vrasje, pa ju bërë një njoftim mbi akuzat e ngritura ndaj
tij. Në momentin që kërkohej të realizohej ekzekutimi i vendimit, Italia kërkoi nga
shteti gjerman ekstradimin e të dënuarit, por kjo e fundit nuk pranoi me arsyetimin
e gjykimit të të dënuarit në mungesë.
GJEDNJ mbajti qëndrimin se, parashikimi ligjor i ofruar nga neni 175 i Kodit të
Procedurës Penale Italiane, nuk garantonte siguri të mjaftueshme që z. Sejdovic, do t’i
mundësohej e drejta për t’u paraqitur në një gjykim të ri, ku të parashtronte mbrojtjen
e tij.
Impakti ndërkombëtar ashtu si në ҫdo fushë tjetër edhe në fushën e së drejtës
dhe interpretimit të saj luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e së drejtës duke
garantuar të drejtat e individit, kur është e nevojshme edhe duke ndryshuar madje
dhe praktika kushtetuese të zhvilluara ndër vite, për të respektuar standardet e vëna.
Konkluzione dhe rekomandime
Gjejmë të nevojshme që të parashtrojmë disa konkluzione që dalin nga trajtimi i kësaj
teme, si dhe rekomandime që duhen për përmirësimin e sistemit ligjor.
Si rregull, gjykimi duhet të jetë publik dhe në prani të të pandehurit, megjithatë
zhvillimi i këtyre proceseve pa praninë e tyre nuk përbën cenim të procesit të rregullt
ligjor, me kusht që kësaj kategorie t’i jepet mundësia që në momentin e marrjes dijeni
mbi faktin, t’i garantohet e drejta për t’u dëgjuar para një gjykate të drejtë dhe të
paanshme.
Referuar dhe jurisprudencës së GJEDNJ-së, barra e provës për të provuar arsyet e
mungesës së të akuzuarit i takon shtetit dhe jo individit që është gjykuar në mungesë.
Bazuar në këtë praktikë dhe rasteve konkrete me të cilat u përball shteti shqiptar,
ndërmarrja e ndryshimeve të tilla ligjore në vitin 2017 i shërbejnë respektimit të
parimeve të së drejtës, në garantimin e një procesi të rregullt ligjor.
Shtetet duhet në çdo rast të mbajnë në konsideratë që standardet e GJEDNJ, përbëjnë
bazën dhe se janë orientuese për shtetet aderuese në konventë. Për rrjedhojë, shtetet
janë të lira të marrin masat përkatëse dhe rregullime tej këtyre standardeve që
shërbejnë për respektimin dhe garantimin e të drejtave të njohura nga KEDNJ-ja.
Pavarësisht risive që na sjell kjo formë gjykimi, vazhdon të ketë vend për përmirësime
të mëtejshme.
Për situatën e të gjykuarit në mungesë, jurisprudenca dhe aktet ndërkombëtare i
mëshojnë faktit që duhet kryer një restitutio in integrum për të pandehurin, në mënyrë
që t’u garantohen të drejtat që ligji i njeh çdo individi të përfshirë në një procedim
penal.
Një ndër mangësitë që paraqet ky rregullim, lidhet me të drejtën e të pandehurit për të
kërkuar gjykimin e shkurtuar, si një e drejtë ngushtësisht personale, e cila nuk mund të
ushtrohet nga mbrojtësi pa pasur autorizim nga i pandehuri. Për rrjedhojë, mbrojtësit
e zgjedhur nga familjarët dhe ata të caktuar kryesisht, nuk mund ta parashtrojnë këtë
kërkesë. Nga ana tjetër, gjykimi i shkurtuar sipas ligjit procedural mund të kërkohet
22
56581/00 ECHR Sejdovic vs Italy, aksesuar më 20.03.2021.
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nga i pandehuri në fazën e seancës paraprake dhe raste përjashtimore para fillimit të
shqyrtimit gjyqësor, raste të cilat nuk përfshijnë gjykimin në mungesë. E nevojshme
paraqitet që legjislacioni të ndryshojë lidhur me këtë situatë, ku rekomandojmë që
“gjykimi in absentia” të përbëjë një nga rastet, ku i pandehuri mund të kërkojë gjykim
të shkurtuar në fazën e shqyrtimit gjyqësor.
Praktika gjyqësore duhet të jetë e tillë që për këto raste të ecë drejt vendosjes së të
dënuarve në kushte të tilla që lejon ushtrimin e të drejtave, e në thelb të bëhet një
gjykim nga fillimi që i lejon të pandehurit të realizojë një mbrojtje efektive, pra procesi
gjyqësor të zhvillohet duke bërë një restitutio in integrum të pozitës së të dënuarit.
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Roli historik dhe procedurat juridike të hipotekës
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Abstrakt
Hipoteka është e drejtë pengu në sendet e paluajtshme, tek të cilat lënia peng bëhet me
regjistrimin e të drejtës së kreditorit në librat publik (librat e tokave apo intabulacionit - librat
të cilët i mban gjykata për këtë qëllim) ndërsa paluajtshmëria e ngarkuar me hipotekë edhe
pas lënies së paluajtshmërisë peng mbetet në posedimin e debitorit. E drejta e pengut mbi
sendet e paluajtshme (hipoteka) fitohet me regjistrim në librat publik dhe kjo mjafton për t’u
siguruar kërkesa e kreditorit.
Në çdo sistem juridik ku njihet e drejta e pronësisë titullarët e të drejtave kanë dy lloje të
drejtash: të drejtën mbi sendin e vet (pronësia) dhe të drejtat mbi sendin e huaj (hipoteka,
servitutet, barra sendore dhe e drejta e ndërtimit). Prandaj hipoteka është e drejtë sendore mbi
sendin e huaj, për të cilën vlejnë dispozitat apo rregullat që janë të përbashkëta për të gjitha të
drejtat sendore mbi sendin e huaj.
Aty ku ekziston ekonomia e lirë e tregut, një vend shumë të rëndësishëm ka edhe hipoteka e
cila mundëson sigurimin e kërkesave të kreditorëve. Hipoteka si institut juridik, mundëson
një zhvillim normal të ekonomisë, duke krijuar kushte për investime të sigurta. Të gjithë
kreditorët e siguruar me hipotekë ndihen më të sigurt, sepse u krijohet baza për përmbushjen
e kërkesave të veta nga debitorët e tyre.
Fjalët kyçe: Hipoteka, pengu, sendet e luajtshme, sendet e paluajtshme, e drejta e pronësisë, ligji.

Hyrje
Në të drejtën sendore, përveç të drejtës së pengut mbi sendet e luajtshme dhe mbi të
drejtat, ekziston edhe e drejta e pengut në sendet e paluajtshme, që njihet me emërtimin
hipotekat1. Një përkufizim lidhur me hipotekën, e bën edhe Ligji për Pronësinë dhe
të Drejtat tjera Sendore i Kosovës2ku në nenin 172, parasheh se “Hipoteka do të
thotë krijimi i interesit në pasurinë e paluajtshme me anë të marrëveshjes apo ligjit,
që kreditorit të hipotekës (pengmbajtësit) i jep të drejtën të iniciojë procedurën për
heqjen e të drejtës mbi pronën e vënë në hipotekë për pasurinë e tillë të paluajtshme,
me qëllim të përmbushjes së një detyrimi që është siguruar me hipotekë dhe që duhet
të paguhet”3.
Pra, me këtë mund të konkludojmë se e drejta e hipotekës e lidhë fatin e saj me krijimin
e të drejtës së pengut mbi paluajtshmërinë e caktuar, nga kreditori në pasurinë e
debitorit si rezultat i sigurimit të vlerës së caktuar, p.sh. , PCB - një nga bankat në
Shih: Prof.Dr.Abdulla Aliu, E Drejta Sendore (Pronësia), Prishtinë 2009, fq. 219.
(Ligji Nr.03 / L - 154, GZ Nr.57, i datës 04.08.2009 (këtu e tutje:LPDTS).
3
Shih Ligji Nr.03 / L - 154 , Për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore i Republikës së Kosovës , GZ
Nr.57 i dates 04.08.2009 , dhe i cili ka hyrë në fuqi më 19.08.2009 ( këtu e tutje LPDTS ) , neni 172
1
2

43

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 7 No.1
May, 2021

Kosovë, lëshon kredinë në vlerë prej 10.000 Euro, për personin e caktuar, dhe si
hipotekë ka vënë shtëpinë e tij në lagjen “Dardania”, dhe në rast të mospërmbushjes
së detyrimit të debitorit ndaj kreditorit e drejta e kreditorit për të kërkuar realizimin
e detyrueshëm të kredisë, do të ishte shitja e paluajtshmërisë dhe shuarja e të drejtës
së hipotekës.
2. Nocioni historik i hipotekës
Një përkufizim tjetër lidhur me institutin e Hipotekës, e ofron edhe Kodi Civil i
Republikës së Shqipërisë4 ku në nenin 560, parashihet se Hipoteka është e drejtë
sendore mbi sendin e huaj që ka kreditori ndaj debitorit kur për objekt është një
pasuri e paluajtshme si masë për sigurimin e kërkesës së kreditorit, pra shlyerjen e
ndonjë detyrimi nga ana e debitorit5. Pra, siç shihet në të dy përkufizimet e dhëna,
hipoteka është mjet për sigurimin e kërkesave (kontratës së hipotekuar, sendit të lënë
peng), që e bën kreditori ndaj debitorit si bazë e mjaftueshme për sigurimin sa më të
mirë të borxhit të debitorit ndaj tij.
Gjithashtu, mund të thuhet se mospërmbushja e detyrimit nga ana e debitorit ndaj
kreditorit bartë me vete edhe sanksionin si masë shtrënguese që paraqitet në rast të
mospërmbushjes së ndonjë detyrimi e që ky detyrim është i paraparë me kontratë
respektivisht ka afat të qartë se kur duhet të përmbushet ky detyrim, sepse në të
kundërtën kreditori detyrohet që në procedurën përmbarimore të bëjë edhe shitjen e
sendit të lënë peng (hipotekë) për të realizuar kërkesën e tij ndaj debitorit i cili nuk e
përmbush detyrimin në bazë të kontratës dhe afateve të përcaktuara me të.
Përcaktimin e asaj se ç’ka konsiderohet peng dore dhe ç’ka hipotekë , rastin më të
mirë lidhur me kuptimin e tyre e gjejmë në Kodin Civil Austriak , ku në mënyrë
decidive këtë e bën e drejta austriake, ose si themi te ne , për ne, këtë shprehimisht e
sanksionojnë rregullat juridike, dhe këto rregulla janë decidive kur thonë “ në qoftë se
sendi është i luajtshëm, quhet peng dore ose peng në kuptimin e ngushtë: në qoftë se
sendi është i paluajtshëm, quhet hipotekë ose peng tokësor në sendin e paluajtshëm.6
Në të drejtën sendore përveç të drejtës së pengut mbi sendet e luajtshme dhe mbi
të drejtat, ekziston edhe e drejta e pengut në sendet e paluajtshme, që njihet me
emërtimin hipoteka. Në çdo rast kur objekt i të drejtës së pengut është paluajtshmëria
kjo quhet hipotekë. Në teorinë juridike hipoteka është e drejtë sendore7,e drejtë
sendore mbi sendin e huaj të paluajtshëm.
3. E drejta e pengut mbi sendet e paluajtshme (hipoteka)
Hipoteka, për kreditorët kudo në botë ashtu edhe te ne është një ndër mjetet juridike
më të rëndësishme, për sigurimin e kredisë, respektivisht kreditorëve u ofron siguri
se do t’i kthejnë mjetet e veta nëse debitori vjen në gjendje që nga pasuria tjetër e vet
nuk mund ta kthej borxhin në afatin e caktuar , respektivisht në mënyrë të rregullt.
Hipoteka krahas pengut të dorës (pignusit) në teorinë juridike dhe në të drejtën

Miratuar me Ligjin Nr.7850, datë 29.7.1994 , këtu e tutje KCSH) ,
Shih KCSH , neni 560 , ku thuhet “Hipoteka është një e drejtë reale që vihet mbi pasurinë e debitorit
ose të një të treti , në dobi të kreditorit , për të siguruar përmbushjen e një detyrimi”
6
Shih: Prof.Dr.Ejup Statovci, E Drejta e Pengut (Aspektet Komparative), Prishtinë 2009, fq. 222.
7
Më gjerësisht shih autorët; E.Statovci, vepra e cituar, fq.113; Carbonier J Droit Civil Le Biens 3.
4
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njihet si e drejtë sendore mbi sendin e huaj me emrin e drejta e pengut. Hipoteka, e
drejta e pengut mbi sendet e paluajtshme paraqet një institut juridik të rregulluar me
dispozita pozitive8, gjegjësisht rregulla juridike.
Me këtë rast do të prezantojmë disa përkufizime lidhur me të drejtën e pengut
nëpërgjithësi dhe hipotekën në veçanti. E drejta e pengut është e drejtë sendore mbi
sendin e huaj në bazë të së cilës kreditori pengmarrës mundet ta realizojë (paguan)
kërkesat e veta nga vlera e sendit të lënë peng (nëse debitori nuk e plotëson detyrimin
e arritur) para kreditorëve të tjerë pa marrë parasysh se në duart e kujt ndodhet
sendi i lënë peng9 ose, pengu është e drejtë sendore në bazë të së cilit titullari i tij
pengmarrësi apo kreditori i pengut mund të kërkojë pagesën e kërkesave të tija nga
sendet , nëse ato nuk paguhen në afatin e caktuar10. E drejta e pengut është e drejtë
sendore mbi objektin e huaj, e nga kjo e drejtë pengmarrësi fiton autorizimin që të
përmbush detyrimin nga objekti i lënë peng nëse debitori nuk e përmbush detyrimin
e marrë në kohën e caktuar.
E drejta e pengut është e drejtë sendore e kreditorit (pengmarrësit) në sendin (objektin
e huaj pengor, me të cilin sigurohet një pretendim i tij, realizimin e të cilit autorizohet
ta bëjë nga vlera e sendit pengor të shitur në rrugë gjyqësore te kushdo që ndodhet
nëse debitori (pengdhënësi) me të arritur (skaduar) të pretendimeve nuk i përmbush
detyrimet e veta11. Mund të thuhet se:E drejta e pengut është forma më kryesore e
sigurimit sendor (real) të kërkesave ngase në bazë të drejtës së pengut kreditori ka
autorizim që sendin e huaj (sipas rregullit sendi është në pronësinë e debitorit) ta
shndërrojë në para për plotësimin e kërkesave të veta.
Hipoteka nuk është e panjohur për të drejtën zakonore, sepse edhe e drejta zakonore
shqiptare e njeh të drejtën e pengut. Kanuni i Lekë Dukagjinit: “Për me shëndosh
punën e huas e për me largue çdo dyshim pabesie për hua të dhanun mund të mirret
pengu”12. Me rastin e definimit të hipotekës shumë gjëra janë të njëjta për shkak se
e drejta e hipotekës është e drejtë sendore në sendin e huaj, ku objekt është sendi i
paluajtshëm.
Sendi i lënë peng i cili mbetet në posedim tëpengdhënësit,siguron kërkesën e
kreditorit në rast se debitori nuk e përmbushdetyrimin e vet në afatin e caktuar
dhe se për fitimin e kësaj të drejte përveç se kërkohet baza juridike duhet të behet
edhe regjistrimi i kësaj të drejte në librat publik. Në vazhdim një përkufizim edhe
të Prof.Dr.Ejup Statovci, i cili shkruan se “drejta e hipotekës është e drejtë sendore
e kreditorit pengmarrës e vënë në një send të paluajtshëm të debitorit pengdhënës i
cili e mban posedimin, për të siguruar pretendimin e vet me të arritur (skaduar) nga
vlera e sendit pa marrë parasysh se në dorë të kujt ndodhet”13.
Edhe te Kodet apo Ligjet e reja, hipotekën e përkufizojnë në mënyra të ngjashme
p.sh. , Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë i vitit 1994, në nenin 560, hipotekën e
përkufizon në këtë mënyrë: “Hipoteka është një e drejtë reale që vihet mbi pasurinë
e debitorit ose një të treti në dobi të kreditorit, për të siguruar përmbushjen e një
Ligji për Hipotekat Nr.2002 /4.
Stankovic O. & Orlic M, Stvarno Pravo (Property Law), VI skraćeno i izmenjeno izdanje, NIU
Službeni List, Belgrade 1993, fq. 345.
10
Andrija Gams, Hyrje në të Drejtën Civile, Prishtinë, 1995, fq. 156.
11
Stankovic O. & Orlic M, vepra e cituar, fq. 480.
12
Shtjefën Gjeçovi, Kanuni i Lekë Dukagjinit, Shkodër, 1993, neni 501.
13
Statovci E. vepra e cituar, fq. 269.
8
9
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detyrimi”.
Ndërsa Ligji mbi Pronësinë dhe të drejtat e tjera sendore i Kroacisë i vitit 1996 në
nenin 297, alinea 1, këtë institucion juridik e përkufizon: “e drejta e pengut është e
drejtë sendore e kufizuar në sendin e caktuar (pengun) e cila autorizon kreditorin e
saj (kreditorin pengmarrës) që kërkesën e caktuar nëse nuk mund t’i përmbushet me
të arritur të realizojë nga vlera e atij sendi, pa marrë parasysh se i kujt është sendi.
Ndërsa, pronari aktual (debitori pengdhënës) është i obliguar që ta durojë atë , ose
neni 307, ku thuhet “ me kontratën për lënie peng gjegjësisht me kontratën mbi
hipotekën, obligohet debitori ose ndonjë i tretë (pengdhënësi) se për themelimin e
të drejtës së pengut e cila do të sigurojë kërkesën e caktuar (konkrete) të kreditorit,
do t’i dorëzojë kreditorit sendin e caktuar të lejueshëm në peng , ose do t’i lejojë që
të drejtën e vet ta regjistrojë në librin publik , si barrë për sendin e caktuar , ose do t’i
bartë ndonjë të drejtë për tu siguruar”.
Në legjislacionin e ri të Republikës së Maqedonisë, e drejta e pengut rregullohet
në tri nivele: Me ligjin për pronësinë dhe të drejtat e tjera sendore (nenet 225-235)
18/2001 ; Ligjin mbi Hipotekën e kontraktuar nr. 59 / 2000; dhe Ligjin për pengun
mbi sendet e luajtshme dhe të drejtat nr.21 / 1998 dhe nr.48 / 1999 . E drejta e
aplikueshme në Kosovë e parasheh institutin e hipotekës në Ligjin për Hipotekat
nr.2002/4, ku rregullohet vetëm hipoteka e kontraktuar . Ligji rregullon tëdrejtën e
pengut me nenet 61-69. Ky ligj, ka pasur për qellim që të rregullojë vetëm bazat e të
drejtës së pengut mbi sendet e paluajtshme (hipotekën).
Në Kosovë, përveç ligjeve të përmendura, ligji aplikueshëmështë edhe Rregullorja
e UNMIK - ut për Pengun mbi pasurinë e luajtshme, Nr. 2001/5 i datës 7 shkurt
2001, dhe dispozitat e tjera që gjenden në Ligjin për Marrëdhëniet e Detyrimeve i
Republikës së Kosovës14, Ligji për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore Kosovës15,
dhe në Ligjin për Procedurën Përmbarimore16.
Hipoteka është e drejtë sendore por njëkohësisht është edhe e drejtë aksesore sepse si
e drejtë kryesore është e drejta e kërkesës së kreditorit.Me hipotekë vetëm sigurohet
kërkesa.
4. Kreditori hipotekues si titullar i të drejtës
Kreditori hipotekues si titullar i të drejtës ka dy të drejta: të drejtën e kërkesës ndaj
debitorit, që është e drejtë e karakterit detyrimor dhe të drejtën e pengut hipotekën të
krijuar mbi sendin e caktuar që është e drejtë sendore.
Hipoteka pra varet nga e drejta kërkesës. Hipoteka është e drejtë sendore në sendin
e huaj të paluajtshëm e drejtë e kreditorit i cili është i autorizuar që në mënyrën e
paraparë me ligj të kërkojë përmbushjen e kërkesës së vet nga vlera e paluajtshmërisë
së lënë peng para kreditorëve të tjerë të cilët hipotekën mbi sendin e njëjtë të
paluajtshëm e kanë fituar pas tij pa marrë parasysh ndryshimin eventual të pronarit
Ligji Nr.04 / L - 077, për Marrëdhëniet e Detyrimeve i Republikës së Kosovës, GZ Nr.16, i datës
19.06.2012, dhe i cili ka hyrë në fuqi gjashtë (6) muaj pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës
së Kosovës, me datë 19.12.2012. Ky ligj përmban gjithsej 1059 nene.
15
Ligji Nr.03 / L - 154, për Pronësinë dhe të drejtat e tjera sendore i Republikës së Kosovës, GZ Nr.
57, i datës 04.08.2009, dhe i cili ka hyrë në fuqi më 19.08.2009. Ky ligj përmban gjithsej 297 nene.
16
Ligji Nr.03 / L - 008, për Procedurën Përmbarimore i Republikës së Kosovës, GZ Nr. 33, i datës
15.07.2008, dhe i cili ka hyrë në fuqi më 30.07.2008. Ky ligj përmban gjithsej 304 nene.
14
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të paluajtshmërisë të ngarkuar me hipotekë. Kreditori nga marrëdhënia e detyrimit,
kërkesën e vet mund ta realizojë edhe pa ekzistimin e të drejtës së hipotekës, mirëpo
kur nuk ekziston hipoteka, kreditori është më pak i sigurt se do të realizohet kërkesa
e tij.
Në rastet kur mungon hipoteka edhe sikur të shitet në tërësi pasuria e debitorit
ekziston rreziku se nuk mund të realizohet në tërësi kërkesa ekreditorit. Mirëpo,
kur kreditori të ketë të drejtën e pengut mbi ndonjë send të debitorit ai do të
ketë mundësi që nga sendi i lënë peng të realizojë kërkesën e vet para të gjithë
kreditorëve të tjerë, pa marrë parasysh se kreditorët e tjerë do të mbesin pa i
realizuar kërkesat e tyre ndaj debitorit të njëjtë në këtë rast.
Hipoteka paraqet peng të vërtetë në formë të pronës së paluajtshme të konstituuar
pa tjetërsim të debitorit, duke ja ndarë të drejtën kreditorëve që ta konfiskojnë dhe
shesin pronën, sendin e pengut, pa marr parasysh se në cilët duar ndodhet dhe të jenë
të paguara në mënyrë preferenciale në aspekt të çmimit peng të Mungesa e tjetërsimit
të debitorit sjell deri te ajo që të dallohet nga kontrata për pronës së paluajtshme ose
antichresis17
5. Sendi i paluajtshëm si objekt i hipotekës
Sendi i paluajtshëm mund të lihet hipotekë pa marrë parasysh se a bëhet fjalë për
tokën apo ndërtesën. Në rregullimin më të ri juridik të hipotekës ndryshon qëndrimi
në lidhje me objektin e hipotekës.
Në të drejtën bashkëkohore, njihet edhe një lloj i pengut të ri, që është pengu i
regjistruar, ku nuk kërkohet dorëzimi i sendit edhe pse objekt është sendi i luajtshëm
por kërkohet regjistrimi në regjistrin publik. Ky regjistrim i të drejtës mbi sendet e
luajtshme është i ngjashëm me të drejtën e hipotekës.
Në çdo sistem juridik ku ekziston ekonomia e lirë e tregut, një vend shumë të
rëndësishëm ka edhe hipoteka e cila mundëson sigurimin e kërkesave të kreditorëve.
Hipoteka si institut juridik, mundëson një zhvillim normal të ekonomisë, duke krijuar
kushte për investime të sigurta. Të gjithë kreditorët e siguruar me hipotekë ndihen
më të sigurt, sepse u krijohet baza për përmbushjen e kërkesave të veta nga debitorët
e tyre.
Edhe për këtë lloj të pengut për shumë çështje zbatohen dispozitat që rregullojnë
hipotekën dhe të drejtën e pengut në përgjithësi. Konsiderojë se e drejta e hipotekës
nuk duhet të rregullohet në mënyrë parciale, por ajo duhet të rregullohet me ligjin
për pronësinë dhe të drejtat e tjera sendore të Kosovës, ose me Kodin Civil eventual
në të ardhmen, eventualisht me një ligj të plotë për të drejtën e pengut në sendet e
paluajtshme, ku do të përfshihen të gjitha mënyrat e fitimit të hipotekës, mbrojtja,
ekzekutimi, shuarja, etj.
Kjo do të ndihmonte për të bërë një dallim të qartë të këtij instituti juridik, si në
aspektin teorik ashtu edhe në aspektin praktik18. Sendi i paluajtshëm mund të
lihet në hipotekë për kërkesën e kreditorit i cili nga kjo e drejtë është i autorizuar

Ivs Piko , E Drejta e Pengut , Shkup 2013 , fq . 353 (përkthyer në gjuhën shqipe nga Ministria e
Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë).
18
Rregullorja e miratuar për të drejtën e pengut (Nr.2001/5) dhe ligji për hipotekën (Nr.2002/4) nuk
janë aq precize sa kërkohet për rregullimin tërësishëm dhe të mirëfilltë të së drejtës së pengut si e
drejtë sendore shumë e rëndësishme.
17
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që në kushte dhe në mënyrë të parashikuar me ligj ose akt tjetër juridik të kërkojë
dhe të realizojë përmbushjen e kërkesës së vet , nga vlera e sendit të lënë peng dhe
përmbushjen e kërkesës ta bëj para kreditorëve tjerë të cilët të drejtën mbi sendin që
është objekt i hipotekës e kanë të tjerë të cilët nuk e kanë të drejtën e hipotekës mbi
atë send, si dhe para fituar pas tij, pa marrë parasysh ndërrimin e pronarit të sendit
të paluajtshëm të lënë hipotekë.
E drejta e hipotekës, shtrihet në tërë sendin e paluajtshëm të lënë peng, duke përfshirë
edhe frytet që i ka sendi derisa ato nuk ndahen nga sendi që është objekt i hipotekës,
si dhe në pjesët e tjera përbërëse si dhe aksesorëve të sendit të ngarkuar me hipotekë.
Objekti i të drejtës së hipotekës mbetet gjithmonë në posedim të pronarit. Për
kreditorin mjafton konstituimi (themelimi) i të drejtës së hipotekës e cila bëhet me
veprim juridik, me vendim të organit shtetëror apo në bazë të ligjit si dhe regjistrimin
e saj në librat publik. Në të kaluarën Kodet e kanë njohur mundësinë e lënies së
paluajtshmërisë peng dhe kalimin e saj te pengmarrësi.
Kreditori ka marrë paluajtshmërinë e debitorit në mbajtje për të siguruar kërkesën. Në
këto raste kreditori e përdorë paluajtshmërinë e lënë peng, që nënkupton se ai i merr
edhe frytet që i jep sendi, dhe këto llogariten në shumën e detyrimit, respektivisht në
shumën e kërkesës së kreditorit. Në këtë mënyrë zvogëlohet lartësia e detyrimit të
debitorit. Këtë mundësi të lënies peng të paluajtshmërisë me kalimin e saj në posedim
të kreditorit e ka njohur e drejta zakonore shqiptare19.
6. Pengu i dorës (pignus)
Ky lloj i pengut është quajtur si pengu i dorës, i njohur në gjuhën latine si pignus.
Në të drejtën bashkëkohore kemi rastin që për sigurimin e kërkesës paluajtshmëria
kalon në pronësi të kreditorit me kusht që e drejta e pronësisë mbi sendin e lënë
peng të shlyhet nga regjistrat publik në momentin e përmbushjes së kërkesës e cila
është e siguruar në këtë mënyrë. Kjo quhet pronësi fiduciare, të cilën e njohin disa
legjislacione të ndryshme të Botës dhe Evropës, duke përfshirë këtu edhe Kosovën.
Në këtë mënyrë e drejta e kërkesës përforcohet në një shkallë më të lartë, por dobësohet
pozita e debitorit i cili e len sendin peng dhe duhet ta kthej përsëri pronësinë e vet.
Andaj, në të drejtën bashkëkohore do të vijë koha, ku do të përkrahet “100 %” le të
themi pozita e kreditorit dhe nuk do të vërehet pozita e debitorit sepse kërkohet të
përforcohet siguria juridike e që në këtë rast sipas të gjitha rasteve kreditori është në
përparësi duke pasur të drejtën në anën e tij.
Në legjislacione të ndryshme, nuk është i ndaluar dorëzimi i sendit në posedim të
pengmarrësi edhe në rastin e hipotekës, prandaj nëse palët merren vesh pengmarrësi
mund ta përdorë paluajtshmërinë e lënë peng.
Hipoteka si e drejtë sendore ekziston në sendin e huaj dhe kjo e bën të jetë e karakterit
aksesorë, pra e dorës së dytë sekondare, sepse kërkesa e kreditorit është e drejtë
kryesore, ndërsa e drejta e pronësisë: ius utendi, ius fruendi dhe ius abutendi, janë
të drejta të pavarura. Andaj, themi se hipoteka edhe pse është e drejtë sendore, ajo
prapë se prapë dallohet nga të drejtat e tjera sendore20.
Më gjerësisht shih: Statovci E. vepra e cituar, fq. 32.
Dr. Bashkim Selmani, E drejta romake dhe ndikimi i saj në sistemet më të mëdha të së drejtës
bashkëkohore, fq. 389. Universiteti Shtetëror i Tetovës - Tetovë, Shtator, 2013.
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Disa autorë, ndarjen në peng i dorës dhe hipotekë, e mbështesin në faktin e dorëzimit
të sendit. Sipas tyre, nuk është me rëndësi lloji i sendit por e rëndësishme është
posedimi, do të thotë a i dorëzohet sendi pengmarrësit apo mbetet sendi te debitori.
Pra, sipas këtij koncepti pengu i dorës ekziston gjithmonë kur dorëzohet sendi i lënë
peng në posedim të pengmarrësit, pa marrë parasysh se a është fjala për sende të
luajtshme apo të paluajtshme.
Nëse sendi mbetet në duart e debitorit,ndërsa kreditori sigurohet me regjistrimin e
tëdrejtës se vet në librat publik,ekziston Hipoteka edhe sikur të jetë në pyetje sendi
i luajtshëm.Në tëdrejtën tonëështë pranuar ndarja qëmbështetet në llojin e sendeve.
Kur objekti i pengut është sendi i luajtshëm, kemi tëbëjmë me pengun e dorës, ndërsa
kur objekti i pengut është sendi i paluajtshëmatëherë kemi tëbëjmë me hipotekën.
Në rast kur objekt i pengut janë sendet e luajtshme të cilat lihen peng me regjistrim,pra
nuk dorëzohen te pengmarrësi, atëherë kemi një lloj të ri të pengut që quhet pengu
i regjistruar, i ciliështë i ngjashëm me hipotekën ekzistuese edhe objekt i këtij lloji të
pengut është sendi i luajtshëm.Rastet e reja të pengut si p.sh. dhënia peng e mallit në
depo,mjeteve të punës, kafshëve janë sende të luajtshme por të cilat nuk dorëzohen.
Përfundime
Me këtë punim shkencor, kemi ardhur në përfundim se hipoteka si institut Juridik
në kohërat e tanishme po vie gjithnjë duke marrë formën e vet të duhur dhe duke
ju përshtatur kushteve bashkëkohore të qarkullimit juridik, dhe këtë me miratimin
e ligjeve të kësaj fushe të së drejtës civile në përgjithësi dhe të hipotekës si institute
mjaft me rëndësi për fushën e të drejtës civile.Shikuar në këtë prizëm, për ligjet që
po përmendim si; Ligji mbi Hipotekat, Ligji për Procedurën Përmbarimore, Ligji për
pronësinë dhe të drejtat tjera sendore, Ligji për Procedurën Kontestimore, Ligji për
Procedurën Jo-Kontestimore, Ligji mbi Regjistrimin e Paluajtshmërisë, etj., dhe që në
të ardhmen pritet të miratohen edhe ligje të tjera të cilat ligje në një mënyre ose në
tjetrën lidhjen me materien e shqyrtuar të këtij punimi shkencor.
Rritja e qarkullimit juridik dhe zhvillimi i sistemit bankar të Republikës së Kosovës,
si dhe ngritja e nivelit të zhvillimit ekonomík, apriori shtrohet nevoja për zbatímin
sa më të mirë të institutit të hipotekës gjithnjë e më shumë, gjë që kushtëzohet edhe
me fuqizimin e procedurave të qëndrueshme të zbatimit të institutit të hipotekës në
mënyrë që të kemi efikasítet në ekzekutimin e këtyre procedurave.
Pastaj zgjidhjet ligjore, që kanë ofruar ligjet e mëparshme, e një pjese të këtyre ligjeve
edhe Republikae Kosovës i ka pasur për model për shkak të përshtatshmërisë së
tyre dhe jetësimit në praktikë, ofrojnë zgjidhje mjaft të favorshme dhe efikase të
institutit juridik të hipotekës në favor të kreditorit hipotekues, dhe këtë për faktin
se është e nevojshme që për realizimin e ndonjë të drejte të siguruar me hipotekë të
urdhërohet fillimi i procedurës kontestimore dhe pas përfundimit të saj, nga sigurimi
i dokumentit përmbarimor të kërkohet realizimi i kredisë të siguruar me hipotekë.
Në këtë rast , kreditori hipotekues është vënë në pozitë mjaft të disfavorshme dhe
të një procedure të stërzgjatur dhe mjaft e mundimshme duke kërkuar sigurimin
e borxhit të ngarkuar me hipotekën e caktuar Ligji mbi Hipotekat Nr.2002 / 4, i
Republikës së Kosovës, ka ofruar zgjidhje të favorshme në krahasim me gjendjen
materialo - juridike të mëparshme,ne krahasim me legjislacionet e mëparshme të
Kosovës , mirëpo si i tillë ky ligj do të jetë i mangët pa sigurimin edhe të një ligji
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bashkëkohor ose tekefundit modifikimit të Ligjit për pronësinë dhe të drejtat tjera
sendore, që do të rregullonin çështjen e pronës e cila është e ngarkuar me hipotekë,
që te ne ekziston tashmë por duhet të krijohen kushte më të mira për kreditorët në
mënyrë që të bëjnë realizimin e kërkesave (borxhit) të tyre sa më efikas dhe që të jetë
më e lehtë për ta sigurimi i këtyre kërkesave me anë të ekzekutimit në procedurën
përmbarimore.
Rritja sado e mangët që është e zhvillimit ekonomik të Kosovës, qarkullimi i lirë i
mallrave, zhvillimi i ekonomisë së lirë të tregut, të gjitha këto kërkojnë infrastrukturë
ligjore të mjaftueshme dhe efikase, të sigurt dhe të definuar qartë, në bazë të së cilave
baza juridike që do të mbronte këto fusha do të ishte më e sigurt dhe më e favorshme
për kreditorët.
Në Kosovë,deri para pake viteve kemi pasur probleme lidhur me regjistrimin e
paluajtshmërive të cilat padyshim janë objekte të hipotekës në të gjitha Bankat e
Republikës së Kosovës, dhe të cilat nuk kanë qene të regjistruara në regjistrin e
paluajtshmërive në kuadër të zyrave komunale kadastrale apo të ndonjë data baze
tëveçantë dhe ka ndodhur që njëpatundshmëri të lihet si hipotekë në disa banka.
Sipas një statistike në njërën nga gazetat e vendit, thuhet se vetëm në Prishtinë me gjithë
këto paluajtshmëria që kapnjë shifër alarmuese diku rreth 7500 paluajtshmëri janë të
regjistruara si hipoteke dhe posedojnë si fletën poseduese ashtu edhe kopjen e planit
që janë dy nga kriteret themeltare për regjistrimin e pronës së paluajtshme si hipotekë.
Pra, duke pasur parasysh këtë fakt atëherë edhe mënyra e ekzekutimit të hipotekës në
procedurën qoftë përmbarimore ose jashtëgjyqësore do të jetë një sfidë për gjykatat
respektivisht agjentët të cilët marrin përsipër shitjen e paluajtshmërive të tilla.
Gjithashtu, do të ishte mirë që të gjitha ligjet e fushës së të drejtës civile të përfshihen
në Kodin Civil të Republikës së Kosovës, i cili ende nuk është bërë dhe është i një
nevoje mjaft të madhe në mënyrë që për gjitha problemet e krijuara që ndërlidhen me
hipotekën të gjendet zgjidhjet ligjore në një burim të përbashkët formal.
Pra, me kompletimin e këtyre që u tha më lartë, konsiderojë që instituti i hipotekës,
zbatimi i procedurave adekuate lidhur me realizimin e saj do të lehtësoheshin në
masë të madhe edhe në praktikë sepse zgjidhjet do të ishin më efikase për çështjet
kontestimore të ndërlidhura me vet hipotekën.
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Një studim mbi ndërveprimin e shërbimeve në njësitë e qeverisjes vendore
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Universiteti i Tiranës, Albania
Endri Xhina
Universiteti i Tiranës, Albania
Abstrakt
Në ditët e sotme zgjidhja optimale për shërbimet e qeverisjes elektronike priten të vijnë nga
politikanët, administratorët publikë dhe qytetarët. Një shtet modern, duhet të jetë aq modern
sa pjesa tjetër e shoqërisë me mundësitë e avancuara on-line. Në rolet e tyre si qytetarë të një
shteti, ata nuk takohen cdo ditë me të njejtat mundësi të shërbimeve qeveritare.
Është një kompleksitet i lartë në administratën publike që sjell dhe një kompleksitet të lartë në
realizimin e zgjidhjeve të qeverisjes. Faza më e përparuar në zhvillimin e qeverisë është niveli
i shërbimeve elektronike të integruara. Komunikimi mes departamenteve të ndryshme brenda
institucionit dhe komunikimi midis institucioneve të ndryshme do të jetë një çështje thelbësore
në qeverisjen e avancuar. Krijimi i zgjidhjeve të avancuara me shërbime të integruara do të ketë
kërkesa të larta në ndërveprimin e qeverisjes. Janë ndërmarrë iniciativa të mëdha, kombëtare
dhe ndër-kombëtare për të krijuar kornizat dhe arkitekturën për ndërveprimin e qeverisjes.
Në kërkimin tim për zhvillimin e shërbimeve në qeverisjen e lokaleve kam identifikuar
ndërveprimin e qeverisë si detyrën më sfiduese. Ky artikull do të fokusohet në ndërveprimin e
institucioneve qeverisëse dhe sidomos në analizimin e shtresave të ndryshme të ndërveprimit.
Ekziston një nevojë e madhe për përpjekjet kërkimore në këtë fushë për shkak të mungesës së
të kuptuarit të këtyre çështjeve komplekse.
Fjalë kyce: qeverisje elektronike, ndërveprim, shërbim.

Hyrje
Pershkrimi shërbimit
Qeverisja elektronike ka të bëjë me përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe
komunikimit (TIK), për ushtrimin e funksioneve qeverisëse si në nivel qendror dhe
atë lokal nga Njësitë e QeverisjesVendore (NJQV) si Bashkitë, Komunat apo dhe nga
Këshillat e Qarkut.
Mjetet e informim – komunikimit
Broshura vendore për përdorimin efikas të mjeteve të informimit dhe komunikimit
me qytetarët synon ndërtimin e infrastrukturës institucionale nga njësitë e qeverisjes
vendore (NJQV), për t’u dhënë mundësi qytetarëve që në kuadrin e transparencës:
• të verifikojnë nëse vendimet e marra dhe zbatimi i tyre është në përputhje me ligjet
dhe rregullat,
• të besojnë te qeverisja e tyre,
• të bashkëpunojnë në veprimtarinë e saj për përmirësimin e performancës
qeverisëse.
Materiali jep koncepte mbi disa mjete informimi, përshkrime të thjeshta, të
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drejtpërdrejta e funksionale të nocioneve kryesore, të ilustruara me modele e praktika
të suksesshme nga njësitë vendore qarqet e vendit dhe më gjerë, të cilat përdoren
për të informuar, ndërgjegjësuar apo komunikuar me qytetarët dhe grupet e interesit
në proceset qeverisëse. Përkufizimet e qeverisjes elektronike fillojnë nga “përdorimi
i teknologjisë së informacionit te levizja e lirë e informacionit, për të kapërcyer
kufijtë fizikë të letrës tradicionale dhe sistemeve fizike të bazuara” te “përdorimi i
teknologjisë për të rritur aksesin dhe ofrimin e shërbimeve qeveritare për të përfituar
qytetarët, partnerët e biznesit dhe të punësuarit.
Tema e përbashkët përpos këtyre përkufizimeve është që e-gov përfshin:
• automatizimin ose kompjuterizimin e proçedurave ekzistuese të bazuara në letër
në sjellien e një stili të ri në udhëheqje,
• mënyra të reja debatimi dhe vendosje strategjish,
• mënyra të reja për menaxhimin e biznesit,
• mënyra të reja për te dëgjuar qytetarët dhe komunitetin
• mënyra të reja për organizimin dhe dhënien e informacionit.
Në fund të fundit, qeverisja elektronike synon te rrisë aksesin dhe ofrimin e
sherbimeve qeveritare në përfitim të qytetarëve. Më e rëndesishmja, ajo ka për qëllim
të rrisi transparencën e qeverisë në nje menaxhim më të mirë të burimeve sociale dhe
ekonomike të një vendi në zhvillim.
Shërbimet e qeverisjes elektronike përqëndrohen në katër konsumatorë kryesorë
që janë qytetarët, komunitetin e biznesit, punonjësit e qeverisë, agjensitë e qeverisë.
Qeverisja elektronike ka për qëllim që të sjelli nje ndërveprim transparent midis
qytetarëve, komunitetit të biznesit,punonjësit e qeverisë, agjensitë e qeverisë dhe
qeveritë e tjera. Në një sistem e-gov,
individët kanë mudësinë të bëjnë një
kërkesë për një shërbim të caktuar të
ofruar nga qeveria dhe pastaj ta marrin
atë shërbim përmes internetit ose
ndonjë mekanizmi të kompjuteriazuar.
Në disa raste,një shërbim i caktuar
qeverie dorëzohet nga një zyrë e
veçantë e qeverisë, në një tjetër vend.
Në raste të tjera, një transaksion i
qeverise është përfunduar pa një
kontakt të drejtpërdrejt nga një person
me një punonjës qeverie.
Zhvillimi
Koncepti i Ndërveprimit:
Aftësia e organizatave qeveritare për të ndarë dhe integruar informacionin dhe
biznesin nga përdorimi i organizatave të përbashkëta. Kjo aftësi tregon qartë qe
e-GIF është nje sektor publik kolektiv, duke siguruar një nga themelet e përbashkëta
të mjedisit e-gov. Kjo është kritike për arritjen e qëllimeve te qeverisjes elektronike,
duke siguruar aftësinë për cdo agjensi të bashkohet me një tjetër duke përdorur qasje
te njohur e të rënë dakort më parë. Kjo aftësi mbështet disa objektiva te qeverisjes
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elektronike. Në veçanti, përdorimi i sisteme të informacionit rrit aftësinë e agjencive
në:
- Integrimin e informacionit dhe shërbimeve në të gjithë kufijtë e agjensisë
- Të sigurojë qasje të lehtë elektronike për informacione qeverie dhe shërbime për
individë dhe biznese. Kjo do të thotë se mbështet përmisimin e shërbimit ndaj klientit
dhe rritjen në kosto-efektivitet te organizatave qeveritare.

Elementët e ndërveprimit
Ndërveprimi mund të realizohet duke pasur parasysh elementët përbërës të tij.
Sipas standarteve dhe rregullave ndërveprimi përbëhet nga 5 elemente. Çdo element
varet nga kategoria paraardhëse nëse ajo funksionon në rregull, psh të dhënat për
interoperabilitetin bazohen në ndërlidhjen e dërgesave me sukses të karaktereve.
1. Bussiness Process Interface- përfshirjen e çështjeve të nevojshme për të lejuar
menaxherët për të hartuar proçese që mbështesin agjensitë nëpërmjet zgjidhjeve të
biznesit. Këto proçese do të përcaktojnë shërbimet që janë të bazuara në zgjidhje të
biznesit. Ky element do të zhvillohet në versionet e ardhshme të bazuara në projektin
Sherbime Qeveritare Online.
2. Ofrimi i shërbimeve përfshin çështjet e nevojshme për të dhënë përgjigje për pyetje
nga klientët: çfarë lloje shërbimesh do të ofrohen, kur shërbimet janë gati për të marrë
përgjigje, direktoritë që përcaktojnë shërbimet e mundshme që do të mbahen (duke u
mbështetur në të gjitha elementet e tjera)
3. Access: që mbulon çështjet e nevojshme për marrjen e aksesit në informacione:
Siguria (authentication), tiparet e pritshme të metodave të aksesit të përcaktuara
duke përfshirë paraqitjen për klientët me aftësi të kufizuara, vargun e transaksioneve
të pritshme p.sh. kolegëve të kolegëve (duke u mbështetur në të dhënat e integrimit të
elementëve)-Standardet Ëeb janë një komponent (edhe pse me një fokus të veçantë).
4. Ndarja e Informacionit dhe shkëmbimi (Integrimi i të dhënave): përfshirjen e
çështjeve të nevojshme për të lejuar njohjen e të dhënave: kodeve, metodat e njohjes,
interpretimeve, duke përfshirë formatet e përdorur (duke u mbështetur në elementet
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e ndërlidhjes).
5. Ndërlidhja: që mbulon çështjet e nevojshme për shkëmbimin e informacionit
ndërmjet një përdorues dhe një entiteti i e-gov: mekanizmat e transmetimit,
mekanizmat e transferimit (Ndërfaqe) linku që bën transferimin (Internet në këtë
rast), siguria ,protokollet për menaxhimin e lidhjes.
Lista e shërbimeve
Lista e shërbimeve në një institucion të pushtetit lokal. Pushteti lokal ofron disa lloje
shërbimesh në varësi të kërkesave të qytetarëve. Shërbime të ndryshme ekzistojnë të
ndara në bazë të drejtorive përkatëse të cilat merren me zgjidhjen e problematikave.
Z1N- zyra me një ndalesë,e cila ofron disa lloje shërbimesh të listuara si më poshtë:
• Aplikimi per leje- moduli që mundëson plotësimin e formularit bazë për këtë
aplikim,etapat përkatëse që ndiqen si dhe afatet brenda te cilëve duhet te kthehet
përgjigja te aplikanti. Programi është i aksesueshem nga punonjësit e bashkisë
në bazë të autorizimeve,si dhe nga aplikantët të cilët mund të shtojnë të dhëna
shtesë,dokumente ose edhe per te pare statusin e aplikimit te tyre.
• Kërkese e përgjithshme-përfshin formularët e ndryshëm për plotësimin
e kërkesave të përcaktuara nga qytetaret.Këto kërkesa përfshijnë marrje
vërtetimesh,dokumentesh apo kërkesa të tjera specifikë. Përdorimi nga punonjësit
sipas autorizimeve përkatëse.
• Ankese- është moduli i cili ka në bazë formulimin e ankesave nga qytetarët për
probleme të ndryshme si dhe bashkëngjitjen e dokumentave mbi të cilat bazohet
kjo ankesë.
• Deklarime të ndryshme- ky modul ka në bazë formulimin e deklarimeve të
ndryshme që bëjnë qytetarët për aplikime që duhet të bëjnë.
• Kërkesëper transport mallrash brenda vendit- përfshin kerkesat e qytetareve qe
duan të marrin leje per fillimin ose vazhdimin e aktivitetit që kryejnë.
• Kërkesë për transport udhetaëesh me taxi-- përfshin kërkesat e qytetarëve që duan
të marrin leje per fillimin ose vazhdimin e aktivitetit që kryejnë.
• Kerkese per fotokopje dokumentash- përfshin kërkesat e qytetareve qe duan të
marrin fotokopje dokumentash te cilet janë në bashkesi dhe nuk mund te dalin
prej saj.
1. Arkiva e Urbanistikes- mundëson ruajtjen në menyre dixhitale të dosjeve te skanuara
te urbanistikes,ku mbi to mund te shtohet informacioni i cili do të mundësoje bredhjen
dhe gjetjen me lehtesi te dokumentave. Dosjet mund te aksesohen nëpërmjet rrjetit te
bashkisë nga personat e autorizuar prej jush.
2. Programi per shërbimet e tjera qe menaxhohen nga zyra me nje ndalese. Programet
janë modulare dhe mund te implementohen të ndare duke komplementuar njëri
tjetrin. Mund të merren të vecantë në bazë të nevojave tuaja.
Regjistrimi i shërbimeve E-Gov
Çfarë është UDDI?
UDDI është një platformë e pavarur që shërben për të përshkruar shërbime,për
zbulimin e bizneseve
dhe integrimin e shërbimeve të biznesit duke përdorur internet.
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• UDDI qëndron për Përshkrime Universale,Zbulim dhe Integrim
• UDDI është një direktori që ruan informacion rreth ëeb services
• UDDI është një direktori ndërfaqesh ëeb services të përshkruara nga WSDL
• UDDI komunikon nëpërmjet SOAP
• UDDI është e ndërtuar brënda platformës Microsoft .NET
Ku bazohet UDDI?
UDDI përdor World Wide Web Consortium (W3C) dhe standartet e internetit, Internet
Engineering Task Force (IETF) si XML HTTP dhe protokollet DNS. WSDL përdoret
për Web Services Description Language, shkruhet në XML
Elementi

Pershkimi

<type>

Nje mbajtes per percaktimin e te dhenave nga web service

<message>

Nje tip percaktimi I te dhenave qe jane komunikuar

<portType>

Nje grup veprimesh qe suportohet nga nje ose me shume pika
fundore

<binding>

Nje protokoll dhe specifikimet e formatit te te dhenave per nje
port type te vecante

Tabela 1: Struktura e një dokumenti WSDL
Konkluzione
Rolet e një zgjidhje të ndërveprimit përfaqësojnë palët e interesuara ose përdoruesit
e mundshëm. Për të qenë të suksesshëm, projekte për integrimin dhe ndërveprimin
duhet të kënaqin nevojat e palëve që kanë interes. Për më tepër, projekte të tilla duhet
të udhëhiqen nga një drejtim primar. Një propozim i drejtuar u sugjerua në këtë
hulumtim në fazat e rritjes për ndërveprimin e e-gov. Duke u zhvilluar ky ndërveprim
sistematikisht në drejtim të procesit të punës, njohurive që ndahen, krijimin e vlerave,
dhe në fund të fundit strategjia e shtrirjes së përgjithshme, përfitimet e pritura mund
të arrihen.
Referenca
Cava I, Guijarro L (2003) Interoperability Issues of Shared Infrastructures for E-Government,
in Traunmüller R (Ed, 2003) EGOV 2003, Springer LNCS 2739, pp. 369–372, Berlin EC (2003)
Linking up Europe: The Importance of Interoperability for eGovernment Services.
Goldkuhl G (2002) Anchoring scientific abstractions – ontological and linguistic determination
following socio-instrumental pragmatism, in Proceedings of European Conference on Research
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Sistemet zgjedhore dhe teknologjia
Lealba Pelinku
Universiteti i Tiranës, Tiranë, Albania
Abstrakt
Për herë të parë, në zgjedhjet parlamentare dhe lokale në Shqipëri, do të zbatohet identifikimi
elektronik i votuesve, në të gjithë vendin. Në linjë me këtë zhvillim historik, do të zbatohet
dhe numërimi elektronik i votave, në njërën prej njësive të rëndësishme administrative të
kryeqytetit.
Ky punim është një përpjekje për të përmbledhur disa njohuri mbi sistemet elektronike
zgjedhore, si dhe për të diskutuar disa nga sfidat kryesore me të cilat ndeshen sistemet
elektorale që implementojnw teknologjinë në zgjedhje. Kjo me qëllim ndërtimin e pritshmërive
bazuar në zhvillimet e vendeve, kryesisht ato europiane, që e kanë praktikuar teknologjinë në
sistemet zgjedhore shumë më herët në kohe.
Fjalë kyçe: Dixhitalizimi, sisteme elektorale, teknologjia, vota-votimi-votuesit, zgjedhjetzgjedhësit.

Hyrje
Themeli i një qeverisje demokratike janë zgjedhjet. Zgjedhjet duhet të jenë të drejta,
të lira dhe demokratike, nga pikëpamja kushtetuese. Qeverisje e mirë edemokratike
konsiderohet çdo kontribut që synon të promovojëdhe forcojë sisteme demokratike,
dhe kjo nis nga një system i mirëzgjedhor.Performanca e sistemit zgjedhor matet
nga niveli i përmirësimit të cilësisë politike, që prek më tej dhe aspekte sociale dhe
ekonomike ne vend.
Për të krijuar një lidhje më të qëndrueshme midis qytetarëve dhe procesit
zgjedhor,zhvillimet e kohës ngrenë nevojën e implementimit të teknologjise dhe
instrumentave dixhital, gjithnjë me orientimin drejt demokracisë.
Por teknologjia paraqet një sfidë jo pak të ndërlikuar sepse nga njëra anë
transformimi dixhital ka kapluar çdo aspekt të jetës dhe nga ana tjetër ende vërehen
pakënaqësinëpërfshirjen qytetare dhe vokacionin e bindjeve dhe vullnetit të tyre.
Proceset zgjedhore dhe politike janë specifike për vendin dhe ndikohen nga aspekte
historike, gjeografike, kulturore dhe specifikat e tjera.1 Çdo ndërhyrje në Kodin
Zgjedhor merr vemendje dhe krijon tension në sferën politike, në të gjithë nivelet
e qeverisjes.Është e qartë që partitë politike ndërhyjnë në kodin zgjedhor për të
vendosur “rregulla loje për lojën dhe lojtarët” në përputhje me zhvillimet politike
brenda institucioneve të tyre dhe spherës politike në përgjithësi. Megjithatë, procesi
zgjedhor është një veprimtari e qytetarëe për vendin e tyre. Kështu presionit të
ndryshimeve legjislative, i shtohet paqartësia dhe pasiguria e efektit të ndryshimeve
në shprehjen e vullnetit dhe bindjes qytetare dhe kontributit në marrjen e vendimeve
që afektojnë jetën e përditshme.
Maurer, A. (2020, Mars). Digital Technologies In Elections: Questions, Lessons Learned,
Perspectives. Këshilli Europian.
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Procesi zgjedhor
Procesi zgjedhor, është veprimtaria nëpërmjet të cilës qytetarët me të drejtë vote,
shprehin vullnetin e tyre mes votës, dhe zgejdhin partitë politike apo kualicionin
e dëshiruar, i cili funksionon përmes mandateve në parlament dhe kryeministrit
për zgjedhjet parlamentare dhe mandateve nëkëshillat bashkiak dhe kryetarëve për
zgjedhjet locale. Përllogaritja dhe shpërndarja e mandateve varet nga sistemi zgjedhor
injë vendi. Këto sisteme zgjedhore janë: sistemi maxhoritar, sistemi proporcional ose
ai hybrid.
Rëndësi të veçantë merr pjesëmarrja në procesin zgjedhor. Faktorët më të rëndësishëm
për pjesëmarrjen e suksesshme, ne këtë rast elektronike,janë: një lidhje e ngushtë
dhe e qartë midis procesit elektronik tëpjesëmarrjesdhe nje procesi vendimmarrje
formal dhe konkret; procesi i pjesëmarrjes dhe kontributi i tij nërezultatet e procesit
të përgjithshëm të vendimmarrjes duhet të jenë të qartaqë në fillim përpjesëmarrësit;
feedback për pjesëmarrësitnë lidhje me atë që është bërë me kontributet e tyre; një
proces pjesëmarrësnuk duhet të kufizohet në një ngjarje por duhet të përfshihet në një
‘kulturë pjesëmarrjeje’ institucionale; pjesëmarrja elektronike duhet të jetëe shoqëruar
me një strategjiefektivemobilizimi dhe angazhimi, duke përfshirë instrumente të
komunikimit të përshtatura për target-grupe të ndryshme. (STOA, 2018).
Zgjedhja e një sistemi elektronik zgjedhor ndikohet nga mjedisi kulturor dhe politik
i një vendi dhe vendimi për këtë system impaktohet nga faktorë si: saktësia e
numërimit; shpejtësia e tabulimit të votave; auditueshmëria; transparenca; siguria
e votimit (përfshirë ndjeshmërinë ndaj mashtrimit ose manipulimit); komoditeti i
votuesve; kostot e pajisjeve; mundësia e votimit për të gjithë votuesit, përfshirë ata që
janë larg rajonit, ata me aftësi të kufizuara dhe sfidat multigjuhesore2.
Një diskutim që ngrihet mbi sistemet elektronike zgjedhore është ai i Këshillit Atlantik
mbi dallimet e besimit midis përdorimit të teknologjisë si konsumator krahasuar me
përdorimin e teknologjisë si qytetar. Arena e konsumatoritpërfshin një transaksion
privat të zgjedhur, ndërsa votuesit duhet të përdorin cilëndo teknologji dhe sistem
që ofronqeveria.(McCormack, 2016). Zgjidha për këtëështë një studim i mirë nga
ekspertë, teknolog dhe shoqëri civile për të përcaktuar qartë përfitimet dhe kostot e
kësaj teknologjie. Sigurisht mungon një udhëzues ndërkmbëtar për këtë qëllim, por
praktikat e vendeve që kanë dixhitalizuar sistemet e tyre mund të jetë një vlerë e
shtuar e procesit të vlerësimit të përdorimit të teknologjisë në zgjedhje.
Rregullimi ligjor sa i takon parimeve themelore për teknologjitë dixhitale në zgjedhje
bazohet në: nenin 25 të Paktit Ndërkombëtar të OKB për të Drejtat Civile dhe Politike
(1966), neni 21(3) i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, neni 3 i Protokollit
№ 1 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut mbi të drejtën për zgjedhje të
lira, Kodi i Praktikës së Mirë i Komisionit të Venecias të 2002 për Çështjet Zgjedhore
dhe Kodi i Praktikave të Mira të vitit 2007 për Referendumin, si dhe rekomandimete
Këshillit të Evropës për standardet në votimin elektronik, miratuar në 2004 dhe
azhornuar në 2017.
Dhe vetëBE, i cili e aplikon e-democracinë prej thuajse 2 dekatash, ndeshet ende me
2
McCormack, C. (2016, Mars). Democracy Rebooted: The future of technology in elections. Këshilli
Atlantik. Washington, DC., Amerikë.
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sfida sa i takon sistemeve zgjedhore elektronike (e-voting). Këto sfida lidhen me
kushtëzime ligjore, implikime politike dhe sociale, dhe çështje të teknologjisë dhe
sigurisë së përdotimit të saj, për të minimizuar kercenimet.3
Estonia, si shembulli më i hershëm i zbatimit tëvotimit elektronik që prej 2007,
punon ende me qytetarët e saj për promovimin e kësaj praktike. Vërehet se, numri i
individëve që përdorin votimi elektronik është rritur në mënyrë të vazhdueshme dhe
votuesit që e përqafojnë teknologjinë në zgjedhje, mbeten besnik ndaj këtij opsioni
dhe votimi në internet tani është i shtrirë gjerësisht në elektorat.Në Zvicër, ku votimi
elektronik u provua vetëm me një komunë në 2003, 65% e votuesve zgjedhën votimin
elektronik përpara votimit tradicional me fletë votimi.Norvegjia, e cila e testoi votimin
elektronik në zgjedhjet locale 2011 dhe zgjedhjet parlamentare 2013, është nje rast
i kundërt. Ajo e anulloi projektin në 2014, për çeshtje të sigurisë së teknologjisë së
përdorur, diskutim i ngritur nga aktorët politik, por edhe për shkak të mos rritjes së
nivelit të pjesëmarrjes nga përdorimi i kësaj teknologjie.
Cikli Zgjedhor
Votimi elektronik është një nga suveniret që zhvillimet e teknologjisë na sollën për
t’i bërë zgjedhjet më të shpejta, më të sigurta, më të përshtatshme, me efektive nga
pikëpamja e kostos, mëtë besueshme dhe më e rëndësishmja me pjesëmarrje më të
lartë.Rekomandimet e Këshillit të Evropës thonë se sistemet e votimit elektronik
duhet të përmbushin parimet e universalitetit, barazisë, lirisë, fshehtësisë dhe votimit
të drejtpërdrejtë. Që një sistem elektronik i votimit të konsiderohet i dizajnuar dhe
i zhvilluar mirë, duhet të ketëkëto përkufizime dhe karakteristika shtesë: saktësinë,
demokracinë, privatësinë, verifikueshmërinë, komoditetin, fleksibilitetin dhe
lëvizshmërinë. (Chaeikar et al., 2013).
Cikli zgjedhor4 përbëhet nga:
1. Kuadri ligjor: kjo përfshin hartimin e legjislacionit.
2. Planifikimi dhe përgatitja për zbatimin e aktiviteteve elektorale:Kjo përfshin
rekrutimin dhe trajnimin e stafit zgjedhor si dhe planifikimin zgjedhor.
3. Trajnimi dhe edukimi i votuesve, rregullimi i sjelljes së vëzhguesve.
4. Regjistrimi i votuesve, partitë politike dhe vëzhguesit e zgjedhjeve; emërimi i
partive dhe kandidatëve. Regjistrimi dhe trajtimi i çështjeve / pyetjevepotencialisht
çon në një referendum (vota popullore).
5. Fushata elektorale, përfshin informacionin zyrtar drejtuar zgjedhësve.
6. Operacionet e votimit, përfshin sondazhin, numërimin dhe paraqitjen e rezultateve.
7. Njoftimi i rezultateve të zgjedhjeve, përfshin transmetimin dhe publikimin e
rezultateve, zgjidhjen e mosmarrëveshjeve zgjedhore, raportimin, auditimin.
8. Detyrat paszgjedhore përfshin shkatërrimin dhe / ose arkivimin e materialeve.
Institucionet me influencë në procesin zgjedhor
Komisioni i Venecias - zyrtarisht Komisioni Evropian për Demokraci përmes Ligjit,
është një organ këshillimor i Këshillit të Evropës, i përbërë nga ekspertë të pavarur
në fushën e së drejtës kushtetuese. Ka luajtur një rol kyç në dhënien e një opinioni/
qëndrimi ndërkombëtar mbi ligjin bazuar në standarded ndërkmbëtare dhe kombëtare

3
Trechsel, A., Kucherenko, V., Silva, F., Gasser, U. (2016, Maj). Potential And Challenges Of
E-voting In The European Union. Drejtoria e Përgjithshme për Politikat e Brendshme, Departamenti
i Politikave C: Të Drejtat e Qytetarëve dhe Çështjet Kushtetuese. PE 556.948.
4
Maurer, A. (2020, Mars). Digital Technologies In Elections: Questions, Lessons Learned,
Perspectives. Këshilli Europian.
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për zgjedhje demokratike. Gjithesesi, konteksti politik i legjislacionit dhe procesi në
të cilin miratohet një ndryshim në Kodin Zgjedhor të një vendi, mbeten jashtë tagrit
të Komisionit dhe gjithashtu ai nuk mund të shprehet mbi sistemet zgjedhore.
OSCE-ODIHR-siguron mbështetje, ndihmë dhe ekspertizë për Shtetet pjesëmarrëse
dhe shoqërinë civile për të promovuar demokracinë, sundimin e ligjit, të drejtat
e njeriut dhe tolerancën dhe mos-diskriminimin; vëzhgon zgjedhjet, shqyrton
legjislacionin dhe këshillon qeveritë se si të zhvillojnë dhe mbështesin institucionet
demokratike; zhvillon programe trajnimi për zyrtarët qeveritarë dhe të zbatimit të
ligjit dhe organizatat joqeveritare se si të mbështesin, promovojnë dhe monitorojnë të
drejtat e njeriut. Raporti për zgjedhjet është një kontribut i paçmushëm për sistemin
zgjedhor dhe rekomandimet e organizatës gjejnë zbatim në të gjithë procesin zgjedhor.
Shoqëria Civile- tërësia e organizatave dhe institucioneve shoqërore qytetare
vullnetare që formojnë themelin e funksionimt të shoqërisë si anë e kundërt
mbështetëse e një shteti (pavarësisht rendit politik i tij) dhe institucioneve tregtare.
Një concept që shpreh pjesëmarrjen aktive të individit për të zgjeruar dhe konsoliduar
liritë dhe të drejtat e njerëzve, kontributin e tij për një shoqëri të hapur dhe të drejtë,
që frymëzon solidaritet, humanizëm, tolerancë dhe mirëkuptim, të cilat janë aq të
domosdoshme për vendin tonë në këtë fazë tranzicioni të vështirë dhe të zgjatur.
(“Shoqëria Civile”, 2021).
Organet e Manaxhimit te Zgjedhjeve (OMZ) janë institucionet që administrojnë
zgjedhjet në bazë të politikave dhe sistemeve zgjedhore të një vendi. Ato sigurojnë,
dëshmojnë dhe dokumentojnë, se procesi zgejdhor ka qënë i drejtë dhe legjitim,
dhe rezultatet rritin besimin e qytetarëve që qeveria e zgjedhur do të përmbushi
pritshmërite e tyre. Në Shqipëri ky funksion kryhet nga Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve.
Për OMZ-të, përdorimi i teknologjisë në zgjedhje, krahas sfidave të administrimit të
procesit në vetvete, shton sfidat për të koordinuar prodhuesit, furnitorët, përdoruesit
dhe porositësit.
Në një studim të autorit Leontiene Leober, me titull “Përdorimi i teknologjisë në
prosesin zgjedhor: Kush kontrollon?”, mbi pyetjen e madhe se nga kush kontrollohen
zgejdhjet kur përdoret teknologjia në zgjedhje, konkludoi se OMZ-të duhet të
konsiderojnë se implementimi i teknologjisë ka përfitimet dhe pengesat e veta,
kryesisht kur vjen puna tek varësia nga kompanitë private që ofrojnë shërbimet dhe
pajisjet zgjedhore. Megjithatë, duke parë të dhënat statistikore mbi teknologjinë
e zgjedhjeve që përdorin vendet në Europë si dhe OMZ-të e tyre, vihet re që, ka
një korrelacion statistikor negativ ndërmjet pavarësisë së OMZ dhe pronësisë së
teknologjisë. Pra, në vendet ku OMZ-të janë më të pavarura, ka më pak të ngjarë
që pronësia e teknologjisë së përdorur të jetë në duart e kompanive private. Por kur
diskutohet suporti teknik në ditën e votimit, nëse një kompani private ka pronësinë,
ka me tepër gjasa që ky support të ofrohet nga punonjësit e kompanisë private.
Problematikat e zbatimit të teknologjisë në zgjedhje
Teknologjia nuk garanton sukses absolute. Disa shqetësime që ngre implemetimi i
teknologjisënë zgjedhjë janë:
− kostoja fillestare e blerjes se teknologjisë, kohëzgjatja e parashikuar e jetës se
teknologjisë, mirëmbajtja dhe ruajtja si dhe komponentët e shmangies së kostos
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pos kërkesave specifike të votuesve.5
kriteret në lidhje me përpunimin e të dhënave, transaksionet elektronike, mbrojtjen
dhe sigurinë e të dhënave, mundësinë e përdorimit, dhe softueri me burim të
hapur (opensource) kundrejtë atij pronësor (proprietary).6
besueshmeria në teknologji, mbrojtja e sistemit nga sulme të jashtme, mbrojtja nga
mashtrimet elektorale, veshtirësia në auditimin e votave të numëruara, vështirësia
e verifikimit të rezultatit, vështirësi e testimit dhe certifikimit, mosbesimi i votuesve
dhe partive politike.7
votuesit e disadvantazhuar, me aftësi të kufizuar, votues të pastrehë, pa aftësi
gjuhësore, votues të cilët nuk kan akses në informacion mbi partitë politike dhe
programet e tyre, sistemet zgjedhore.8
Media dhe dizinformimi, si simptomë e një prishjeje më të thellë të kohezionit
social dhe qeverisjes demokratike. 9
Pandemia (Covid-19), parametrat dhe implikimet ligjore, teknike dhe sanitare, si
dhe rregullimet kushtetuese, që do të siguronin që institucionet demokratike do
të funksionojnë siç do të funksiononin në rrethana normale dhe për të siguruar
respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të njerëzve. 10
Konkluzione

Pavarësisht se ishte një sfidëe veçantë për Shqipërinë ndërhyrja në Kodin Zgjedhor në
më pak se një vit nga data e zgjedhjeve, verdikti final që do të përcaktojë suksesin e
zbatimit të teknologjisë ne Shqipëri, konkretisht në identifikimin e zgjedhësve, votimin
elektronik dhe numërimin elektronik, do të jepet mbas datës 25 Prill 2021. Rezultati
dhe qëndrimi ndaj rezultati nga njëra ane dhe nga ana tjeter raporti i OSBE-ODIHR për
zgjedhjet, së bashku me komentarët dhe rekomandimet e BE dhe Amerikës (përmes
Ambasadës së saj në Tiranë), do të vendos të ardhmen e pjesëmarrjes në zgjedhje dhe
zgjedhësve, për të pranuar instrumentat dixhital në shprehjen e vullnetit dhe bindjes
së tyre.
Vlen të theksohet se, zbatimi i teknologjisë në zgjedhje ështënjëprocess i gjatëqë nuk
përfundon me një tentativë. Vende që e kanë implementuar teknologjinë përgjatë
të gjithë ciklit zgjedhor e dëshmojnë këtë nëpërmjet sfidave që hasin ende dhe sot
pavarësisht përpjekjeve për ta konsoliduar si system, të përmbledhura dhe nëkëtë
punim.
McCormack, C. (2016, Mars). Democracy Rebooted: The future of technology in elections. Këshilli
Atlantik. Washington, DC., Amerikë.
6
Ibid.
7
Russell, M., Zamfir, I. (2018, Shtator). Digital technology in elections: Efficiency versus credibility?
Shërbimi Parlamentar Evropian i Kërkimit. PE 625.178.
8
Heringa, A., Nguyen, H. (2020, Shtator). Obstacles to participation in elections and the exercise
of voting rights, inside the E.U. Departamenti i Politikave për të Drejtat e Qytetarëve dhe Çështjet
Kushtetuese, Drejtoria e Përgjithshme për Politikat e Brendshme. PE 658.593.
9
Greene, S., Asmolov, G., Fagan, A., Fridman, O., Gjuzelov, B. (2021, Shkurt). Mapping Fake News
and Disinformation in the Western Balkans and Identifying Ways to Effectively Counter Them.
Departamenti i Politikave për Marrëdhëniet e Jashtme, Drejtoria e Përgjithshme për Politikat e
Jashtme të Unionit. PE 653.621
10
Radjenovic, A., Mańko, R., Eckert, G. (2020, Qershor). Coronavirus and elections in selected
Member States. Shërbimi Parlamentar Evropian i Kërkimit. PE 651.969.
5
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Procesi zgjedhor duhet të lehtësoj ushtrimin e të drejtës së votimit për të gjithë qytetarët,
të jetë transparent, i besueshëm, dhe të nxisë pjesëmarrjen. Sistemi i propozuar si më i
miri sa i takon teknologjisësë zgjedhjeve është end-to-end verifiable voting (E2EVV).
Organizimi i administrimit të zgjedhjeve dhe strukturimi i OMZ-veështë një element
i rëndësishëm për të siguruar integritetin e procesit zgjedhor dhe demokracinë në
tërësi, përmes suportit financiar dhe politik.
Kalimi i bisnesmenëve në qeverisje, praktikat korruptive në zgjedhje, mungesa e
demokracisë brenda partive politike, media e varur, shoqëri civile jo tepër active, nuk
gjejnë zgjidhje vetëm nëvotimin dhe administrimin e procesit zgjedhor në mënyre
elektronike.
Nevoitet një studim i gjerë për të vlerësuar sa të hapur, të gatshëm dhe të disponueshëm
janë qytetarët për implementimin e teknologjisë në zgjedhje për të identifikuar
pengesat e tyre në mënyrë që këto shqetësime të adresohen ndërkohë që ndërtohet
sistemi. Edhe pse votimi elektronik nuk mund të jetë kurrë i vetmi variant votimi,
nevoitet një fushatë e edukimit të votuesve, për të komunikuar në mënyrë efektive
avantazhet e procedurës së votimit elektronik, sigurinë e përgjithshme të sistemit dhe
udhëzime të qarta për votuesit se si të votojnë elektronikisht.
Reforma zgjedhore dhe ndryshimet e shpeshta në sistemin zgjedhor nuk promovojnë
stabilitetin e ligjit dhe dëshmojnë për çështje më të thella të zhvillimit demokratik.
Ato duhet tëkënë në fokus rritjen e pjesëmarrjes në vendimarrje dhe qytetarin. Mbetet
vullnet politik zgjidhja e pakënaqësive të publikut me elitën politike që nuk arrihet
vetëm përmes nryshimit të mënyrës së ndarjes së mandateve në parlament.
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Krahasimi i përdorimit të kemikateve të ndryshme të ndara dhe të
kombinuara në desinfektimin e lëvozhgës së vezës
Nora Rrahimi Hasani
Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë-Departamenti i Mikrobiologjisë, Kosovo
Abstrakt
Shumë sëmundje mund të ndodhin për shkak të kontaminimit bakterial të lëvozhgës së vezës,
i cili mund të ulet nga përdorimi i kemikateve të ndryshme për qëllim desinfektimin e saj.
Objektivat e këtij studimi ishin të përcaktonin gjatësinë optimale të ekspozimit të vezës ndaj
rrezeve UV për zvogëlimin maksimal të baktereve dhe të përcaktonin nëse një reduktim më
i madh bakterial do të ndodhte duke përdorur një kombinim të UV dhe H2O2 krahasuar
me të dyja trajtimet ndaras.U realizuan disa grupe të punimeve, ku punimi i parë u krye për
të përcaktuar gjatësinë optimale të ekspozimit në UV duke ekspozuar vezët në 0,2,4,8,12dhe
16UV. Punimi I dytë u krye për të përcaktuar se cili përqendrim i H2O2 do të jepte reduktimin
maksimal të baktereve. Në punimin 2, trajtimet u bënë në 1)në mostër pa trajtim, 2)0.5%H2O2,
3)1%H2O2, 4)1.5%H2O2, 5) 2% H2O2, 6) 2.5% H2O2dhe 7) 3%H2O2. Në punimin 3, trajtimet
konsistonin në 1)mostër të thatë, 2)0,5%H2O2+UV, 3)1%H2O2+UV, 4)1,5%H2O2+UV,
5)2%H2O2+UV, 6)2,5%H2O2+UV dhe 7)3%H2O2+UV, kombinimi me UV për 8 min. Punimi 4
përdori 10 trajtime duke përfshirë 1)mostër të thatë, 2)1,5%H2O2+2minUV, 3)2%H2O2+2minUV,
4) 2.5% H2O2+2minUV, 5) 1,5%H2O2+4minUV, 6) 2% H2O2+4minUV, 7)2,5%H2O2+4minUV,
8)1,5%H2O2+8minUV, 9)2%H2O2+8minUV dhe 10)2.5%H2O2+8minUV. Rezultatet treguan se
çdo lëvozhgë kontrolli përmbante baktere, duke rezultuar në një numër mesatar bakterial
prej 4 log10 cfu/vezë.Ekspozimi ndaj UV vetëm për 8 min dha reduktime të konsiderueshme
bakteriale pa ngrohje të tepërt të vezëve.Kur administrohen në mënyrë të pavarur, H2O2 dhe
UV secila zvogëlon numrin e baktereve të lëvozhgës së vezës me 2 log10 cfu/vezë.Kombinimi
i 1.5% H2O2 dhe UV për 8 min zvogëlon numrin e baktereve me maksimum 0.6 log10 cfu/
vezë.Për shkak se ndotja bakteriale u zvogëlua duke përdorur një kombinim të UV dhe H2O2,
cilësia e vezëve të fermave në Kosovë përmirësohen nga trajtime të tilla.
Fjalët kyçe: peroksid hidrogjeni, dritë ultraviolet, desinfektim, vezë, baktere.

Hyrje
Vezët janë një nga burimet e rëndësishme të ushqimit njerëzor.Në vitet e fundit,
infeksionet e Salmonella enteritidis tek njerëzit janë gjurmuar në vezët e kontaminuara
6, 11.Salmonella është lehtësisht e aftë të kontaminojë vezët e shpendëve përmes
transmetimit vertikal dhe horizontal. Salmonella e transmetuar vertikalisht ndotë
vezët gjatë procesit të hedhjes,[34] ndërsa horizontaletransmetimi ndodh kur
lëvozhga e vezëve është e ndotur nga burime të jashtme të tilla si inkubatorët, mjedisi
ose zogj të tjerë të infektuar.[31]Lëkura gëlqerore që rrethon vezën është poroze dhe e
depërtueshme nga bakteret[32](Figura 1). Kutikula është një film proteinë që mbulon
lëvoren e vezëve që siguron një pengesë natyrore për të ndihmuar në parandalimin
e ndotjes së brendshme bakteriale,[26] megjithatë, defektet në lëvozhgë ose hollimin
e kutikulës mund të çojnë në pushtim të lëvozhgës së vezëve nga bakteret në
sipërfaqe[22]. Salmonella lehtë mund të depërtojë nëpër kutikulën e vezës dhe të
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kontaminojë përmbajtjen e brendshme.
[37,35]
Drita ultraviolet (UV) është rrezatimi
elektromagnetik që gjendet në spektrin
elektromagnetik midis rrezeve X dhe
dritës së dukshme dhe përfshin gjatësi
vale midis 200 dhe 400 nm. Drita UV
nënkategorizohet në UV-A (400-315 nm),
UV-B (315-280 nm) dheUV-C (280-100 nm)
bazuar në diapazonin përkatës të gjatësisë
së vales.[15] Në fotokimi, rrezatimi
përcaktohet si energjia e rrezatimit për
njësi të sipërfaqes, për njësi të kohës siç
matet në sipërfaqe.[23] Edhe pse njësitë
SI të përdorura për të matur intensitetin
janë W m-2, intensiteti i UV kur rrezaton
vezët zakonisht matet në mW cm-2.
Mekanizmi kryesor i inaktivimit mikrob
nga rrezatimi UV është dimerizimi i
bazave të ADN-së.[16]Formimi i këtyre
Figura 1.Diagrami i vezës së pulës
dimerave brenda ADN-së bakteriale
parandalojnë dublikimin e ADN-së, duke
çuar përfundimisht në zvogëlimin e popullatës bakteriale. Këto baza kanë një shpejtësi
maksimale të thithjes UV në një gjatësi vale prej 260 nm, e cila korrespondon me
efektivitetin kulm baktervrasës të UVrrezatimit i cili varion midis 260 dhe 270 nm.[11]
Bazat e pirimidinës janë 10 herë më reaktive sesa bazat e purinës në gjatësi vale prej
254 nm, gjatësia valore mbizotëruese e rrezatuar nga llambat UV mikrobvrasëse.[16]
Timine pirimidine kërkon sasinë më të vogël të energjisë për të formuar një dimer,
rrjedhimisht, dimeri kompleks i timinës është fotoprodukti mbizotërues i rrezatimit
UV254. UV-C përfshin gjatësinë e valës 254 nm brenda intervalit të saj 200-290 nm
dhe për këtë arsye shpesh referohet si germicidUV.
Rrezatimi UV nuk i ekspozon vezët ndaj kimikateve ose nënprodukteve toksike dhe
është i sigurt për mjedisin.[29,6]Përveçse është një proces me nxehtësi të ulët, UV nuk
mund të arrijë në embrionin në zhvillim ose të shkaktojë dëmtim të ADN-së së tij[10]
pasi UV nuk depërton në lëvozhgën e vezëve.[9]
Peroksid hidrogjeni (H2O2) është një oksidues shumë i fortë që formon radikale të
lira duke ushtruar një ndikim shkatërrues në membranat qelizore. Si rezultat, ai ka
gjetur një aplikim të gjerë si biocid.[20]Kur O3 është i ekspozuar ndaj UV reagimi
neto rezulton në formimin e peroksidit të hidrogjenit (H2O2)[27] dhe çdo radikal
hidroksil të formuar kur O3 reagon me UV nuk janë në gjendje t’i shpëtojnë këtij
kafazi tretës.[27] Edhe pse procesi i avancuar i oksidimit (PAO) O3/UVështë një mjet
efektiv i dezinfektimit, vetitë baktervrasëse janë rezultat i prodhimit të peroksidit të
hidrogjenit në vend të radikaleve hidroksil të formuara nga molekula fillestare O3.
Fotoliza neto e H2O2 jep 2 radikale hidroksil, për kuantin e rrezatimit të thithur, të cilat
mund të vazhdojnë të formojnë radikale peroksile duke çuar në reaksione oksidimi
sekondar.[19] Reaksioni fotolitik H2O2/UV është një nga PAO-të më të përdorura,[3]
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dhe është demonstruar për të inaktivuar në mënyrë efektive bakteret vegjetative,
sporet bakteriale dhe viruset.[1,14]Përdorimi i H2O2 si një pastrues i pavarur është
sugjeruar të jetë i barabartë ose më i mirë se formaldehidi në pastrimin e vezëve
për vizim.[30]Peroksid hidrogjeni është demonstruar më parë për të zvogëluar në
mënyrë efektive ndotjen e Salmonelës nga vezët e kontaminuara eksperimentale.[7]
Pas trajtimit të vezëve, H2O2 avullon lehtësisht pa lënë mbetje kimike dhe paraqet
çështje minimale sigurie për punëtorët ose zhvillimin e embrioneve.[30,29,25,17]
Efektet baktervrasëse të H2O2 rriten pas fotolizës nga UV.[14]
Përfitime të tjera për përdorimin e këtij sistemi përfshijnë disponueshmërinë
komerciale të H2O2, është tretshmëri e pafund në ujë dhe përbën më pak rrezik
shëndetësor sesa O3 për punëtorët.[19,29]Këto përfitime së bashku me efektivitetin
si një pastrues e bën sistemin H2O2/UV PAO një metodë tërheqëse të dezinfektimit
për vezët.
Drita ultraviolet mund të prodhojë radikale hidroksile shumë reaktive përmes
reaksioneve fotolitike me përbërje të ndryshme oksiduese.Oksidimi i shpejtë zvogëlon
ndotjen mikrobiale në mënyrë më efektive sesa vetëm UV.Këto procese të përparuara
të oksidimit po provojnë të jenë një qasje e re që zvogëlon në mënyrë efektive dhe të
sigurt ndotjën e Salmonelësnë lëvozhgat e vezëve.
Materialet dhe metodat
Procedura e Regjistrimit Bakterial
Për eksperimentet e mëposhtme, numërimi bakterial u krye në të njëjtën mënyrë.
Pasi vezët individuale nga të katër grupet e trajtuara dhe ato të mostrës së thatë u
vendosën në qeset Whirl-Pak, qeset u mbushën më pas me 50 ml PBS sterile.
Secila vezë masazhohej me dorë në thes për 1 min për të hequr bakteret e vendosura
në lëvozhgën e jashtme të vezëve.Pas përfundimit të masazhimit, qeset u hapën
dhe 10 ml tretësirë shpëlarje u tubua në mënyrë aseptike në një tub të zbrazët të
kulturës sterile.Solucionet e shpëlarjes të mbledhura nga të gjitha vezët që marrin
ndonjë trajtim në 4 punimet e mëposhtme nuk u holluan serikisht.Sidoqoftë, 2 lloje të
hollimeve ishin të nevojshme për të gjitha vezët e kontrollit për shkak të ngarkesave
të larta bakteriale. Pasi hollimet ishin të plota, 0,5 ml të të gjitha mostrave të shpëlarjes
dhe hollimet u përhapën në një mjedis joslektive që tregonte numërimin total të
baktereve (pllaka agari). Të gjitha mostrat u mblodhën në dublikatë.Pllakat pastaj u
inkubuan për 48 orë në37°. Pas periudhës së inkubacionit, pllakat u hoqën dhe u bë
numërimi i kolonive. Të gjitha rezultatet raportohen si log10 cfu/vezë.
Punimet e realizuara
Në punimin e parë, vezët u ekspozuan ndaj dritës UV për sasi të ndryshme kohe. Kjo
u bë për të përcaktuar kohën optimale të ekspozimit në UV që do të arrinte reduktimin
maksimal të baktereve në lëvozhgat e vezëve. Gjatësia e ekspozimit ultraviolet që
dha reduktimin më të madh të baktereve të lëvozhgës së vezëve do të përdorej në
punimet2 dhe 3. Një total prej 90 vezësh të dukshme të pastra u mblodhën nga pulat
e një ferme të pulave në Kosovë.
Vezët më pas u ndanë në 6 grupe trajtimi që përfshinin dhe një grup me mostër të
thatë.Secili grup i trajtimit përbëhej nga 15 vezë. Të 15 vezët nga një grup i vetëm
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trajtimi u vendosën horizontalisht në një tel. Vezët më pas u vendosën në një dhomë
UV për 0,2, 4, 8, 12 dhe 16 min. Intensiteti UV-C në dhomën e trajtimit UV në nivelin
e vezës ishte afërsisht 10-12 mW/cm2. Kjo është matur duke vendosur një njehsor
ultraviolet në dhomën UV.Menjëherë pasi 15 vezë nga secili grup i trajtimit u hoqën
nga dhoma UV, secila vezë individuale u vendos në një qese sterile Whirl-Pak për
procedurën e numërimit bakterial.Për shkak se llambat UV në dhomë gjeneruan
nxehtësi gjatë procedurave të pastrimit që mund të ishin të dëmshme për embrionin,
temperaturat e brendshme të vezës u matën gjithashtu duke përdorur një sondë të
brendshme termometri.
Tetë minuta ekspozim ultraviolet u përcaktua të ishte gjatësia optimale e kohës për
reduktimin bakterial në punimin 1 që nuk dha ngrohje të tepërt të vezës. Prandaj,
punimi i dytë u krye për të përcaktuar se cili përqendrim i H2O2 do të jepte
reduktimin maksimal të bakterevenë lëvozhgat e vezëve.Një total prej 105 vezësh
dukshëm të pastra u mblodhën nga pulat e një ferme pulash në Kosovë.Vezët më pas
u ndanë në 7 grupe trajtimi, secila e përbërë nga 15 vezë.Në punimin 2, trajtimet u
bënë në 1)në mostër pa trajtim, 2)0.5%H2O2, 3)1%H2O2, 4)1.5%H2O2, 5)2%H2O2,
6)2.5%H2O2dhe 7)3%H2O2.Vezët e kontrollit u vendosën direkt në qese sterile
Whirl-Pak dhe numërimi bakterial.Ato vezë u lanë të thaheshin për 8 min.
Punimi i tretë u krye për të rafinuar më tej përqendrimin optimal të H2O2 në kombinim
me 8 min ekspozim UV për të maksimizuar zvogëlimin bakterial në lëvozhgat e vezëve.
Kjo u arrit duke përfshirë trajtime që ishin të ndërmjetme në punimin 1 dhe 2.Kypunim
kishte gjithsej 7 grupe trajtimi, secili i përbërë nga 15 vezë dukshëm të pastra. Grupet
e trajtimeve përbëheshin nga 1)mostra e thatë, 2)0.5%H2O2+UV, 3)1%H2O2+UV,
4)1.5%H2O2+UV, 5)2%H2O2+UV, 6)2.5%H2O2+UV dhe 7)3%H2O2+UV. Vezët u
mblodhën nga pulat e një ferme pulash në Kosovë.Të gjitha procedurat për kontrollin
dhe vezët të trajtuara ishin siç u përmend në punimin 2.
Sidoqoftë, vezët që marrin H2O2 dhe dritën UV u vendosën menjëherë në dhomën
UV për 8 min. Kjo është bërë në mënyrë që të gjitha grupet e trajtimit që marrin
H2O2, pavarësisht nga trajtimi UV, u është dhënë e njëjta kohë për tu tharë pasi të
keni mjegulluar me H2O2. Pas trajtimit fillestar, të gjitha vezët nga çdo grup trajtimi
u vendosën në qese sterile Whirl-Pak për numërimin bakterial.
Në punimin 4 u përcaktua përqendrimin optimal i H2O2 në kombinim me kohën më
të shkurtër të mundshme të ekspozimit ultraviolet që do të sillte uljen më të madhe
të baktereve në lëvozhgat e vezëve. Kjo kohë më e shkurtër e ekspozimit ndaj UV do
të ishte më tërheqëse për industrinë tregtare të pulave, për shkak të jashtëzakonshme
numri i vezëve që do të duhet të pastrohen çdo ditë.
Një total prej 10 grupeve të trajtimit, të përbërë nga 15 vezë dukshëm të pastra, u
mblodhën nga pulat e një ferme pulash në Kosovë. Grupet e trajtimit konsistonin në
1)mostër të thatë, 2)1,5%H2O2+2minUV, 3)2%H2O2+2minUV, 4)2.5%H2O2+2minUV,
5)1,5%H2O2+4minUV, 6) 2% H2O2+4minUV, 7) 2,5% H2O2 +4minUV,
8)1,5%H2O2+8minUV, 9)2%H2O2+8minUV dhe 10)2.5%H2O2+8minUV. Vezët e
kontrollit nuk morën asnjë trajtim dhe u vendosën direkt në qeset Whirl-Pak për
numërimin bakterial. Vezët nga secili grup i trajtimit, duke përjashtuar kontrollet, u
ngatërruan me H2O2 duke përdorur një spërkatës dore nga shumë kënde derisa të
ishin veshur plotësisht, por jo të pikonin. Vezët u vendosën menjëherë në dhomën
UV për periudhën e tyre të caktuar.Pasi vezët u hoqën nga dhoma UV, ato u vendosën
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në qeset Whirl-Pak për numërimin bakterial.
Rezultatet
Numri i baktereve për vezët e trajtuara me intervale të ndryshme kohore të dritës
UV krahasuar me vezët në mostrën e thatë janë dhënë në Figurën 1.Të gjitha grupet e
trajtimit që përfshijnë ekspozimin e dritës UV kishin një reduktim të konsiderueshëm
të baktereve kur krahasohen me mostrën e thatë. Gjithashtu, vezët e trajtuara me
16 min dritë UV dhanë uljen më të madhe të baktereve. Sidoqoftë, temperatura e
brendshme e këtyre vezëve arriti në 37°C, e cila mund të nxisë zhvillimin embrional
para inkubacionit. Temperatura e brendshme e vezëve në grupin e trajtimit që merrte
8 min dritë UV nuk kaloi 29°C, por numri i baktereve në sipërfaqen e lëvozhgave të
tyre u zvogëlua me 2.02 log10 cfu/vezë.

Figure 1. Numri I baktereve për vezët e trajtuara në punimin e pare në interval
kohë të ndryshme të ekspozimit në dritë UV krahasuar me mostrën e thatë me
ekspozim 0min në UV. N=15vezë për trajtim
Në punimin 2, të gjitha grupet e trajtimit dhanë numërimin dukshëm më të ulët të
baktereve të lëvozhgës krahasuar me mostrën e thatë (Figura 2).Po shihet qartë nga
diagrami se me rritjen e % së H2O2, rritet edhe reduktimi bakterial i llogaritur me
log10 cfu/vezë.

Figure 2. Krahasimi i koncentrimeve të ndryshme të H2O2 të përdorura të vetme në
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desinfektimin e lëvozhgave të vezëve N=15 vezë
Në punimin 3 kemi vërejtur një reduktim të konsiderueshëm bakterial në të gjitha
grupet e trajtimit kur krahasohen me mostrën e thatë(Figura 3). Të gjitha grupet e
trajtimit që morën kombinimin e 8 min dritë UV dhe nivelet e ndryshme të H2O2 midis
0.5 dhe 3% ishin dukshëm më të ulëta se grupi i trajtimit që merrte vetëm 3% H2O2.
Për më tepër, trajtimi 2.5% H2O2 dhe UV dha numërimin më të ulët bakterial sesa
trajtimi H2O2 ose UV vetëm.Gjithashtu, 3 grupet e trajtimit që morën kombinimin e 8
min dritë UV dhe H2O2 ishin dukshëm më të ulëta në numrin e baktereve sesa grupi
i trajtimit që mori UV vetëm ose 3 grupet e trajtimit që morën vetëm H2O2. Grupi
i trajtimit që mori 2% H2O2 dhe 8 min dritë UV kishin zvogëlimin më të madh të
baktereve kur krahasoheshin me mostrën e thatë, duke dhënë një reduktim bakterial
prej 3.31 log10 cfu/vezë.

Figure 3. Krahasimi inumërimit bakterial në punimin 3 me koncentrime të
ndryshme të H2O2 dhe ekspozimit në dritë UV për 8 minuta N=15vezë
Në punimin përfundimtar, u vërejt një reduktim i ndjeshëm i baktereve të lëvozhgës
kur krahasohen të gjitha grupet që u trajtuan me kombinimin e dritës UV dhe H2O2
me mostrën e thatë (Figura 4).Kishte një ndryshim të vogël kur krahasohen grupet e
trajtimit që morën 2 min dritë UV në kombinim me 3 përqendrime të ndryshme (1.5, 2
dhe 2.5%) të H2O2, dhe kishte rënie të numrit të bakterieve midis grupeve të trajtimit
që morën 4 min të dritës UV në kombinim me përqendrime të ndryshme të H2O2.
Sidoqoftë, kur krahason grupet e trajtimit që u trajtuan me kombinimin e 8 min dritë
UV dhe H2O2 në 3 përqendrime të ndryshme, u zbulua se vezët e trajtuara me 1.5%
H2O2 ishin dukshëm më të ulëta në numrin e baktereve sesa ato vezë të trajtuara me
2 ose 2.5% H2O2. 1.5% H2O2 dhe 8 min e kombinimit të trajtimit të dritës UV ulën
numrin e baktereve deri 3.3 log10 cfu/vezë kur krahasohet me mostrën e thatë. Për
më tepër, ai kombinim i trajtimit bëri që numri i baktereve të ishte numerikisht më i
ulët se çdo grup tjetër i trajtimit.
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Figure 4.Krahasimi I koncentrimeve të ndryshme të H2O2në kombinim me gjatësi
të ndryshme kohore në dritë UV të ekspozuar në punimin 4. N=15 vezë
Diskutim
Në punimin e parë, koha optimale e ekspozimit ndaj dritës UV për zvogëlimin
maksimal të baktereve në lëvozhgat e vezëve u gjet të ishte 16 min. Sidoqoftë, për
shkak të akumulimit të nxehtësisë së tepërt brenda vezës, vezët nuk mund të trajtohen
më shumë se 8 min me UV ose mund të ndodhë dëmtim i embrionit. Reduktimi
i konsiderueshëm i baktereve që gjenden në lëvozhgën e vezëve është rezultat i
pronës mikrobvrasëse të dritës UV, e cila është në gjendje të shkatërrojë bakteret
duke degraduar murin qelizor.[18] Gjithashtu, UV-C shkakton një reaksion fotokimik
brenda acideve nukleike të mikroorganizmave dhe rezulton në inaktivizimin
mikrobik. Të dhënat nga punimi 1 sugjerojnë se ky inaktivim ka ndodhur. Coufal
(2003) mori një reduktim prej 1 deri në 2 log10 cfu/vezë për llogaritjen e baktereve
aerobe kur përdorni dritë UV me intensitet të lartë prej 4 deri në 14 mW/cm2.
Kjo ishte e ngjashme me zvogëlimin e 2.07 log10 cfu/vezë me afërsisht 11mW/cm2
që u mor në këtë eksperiment. Sidoqoftë, Coufal (2003) trajtuan vetëm vezët me
dritë UV për 4 min, ndërsa në këtë eksperiment, vezët u trajtuan për 8 min me dritë
UV.Kuo (1997a) gjithashtu trajtoi vezët me dritë UV për 1, 3, 5, ose 7 min dhe ishte
në gjendje të merrte një reduktim 2-log në Salmonella Typhimurium. Një reduktim
1- deri në 2-log u mor gjithashtu nga Chavez (1999) kur përdorni vetëm një intensitet
ultraviolet 7.5 mW/cm2. Reduktimi me 2 shkrime në bakteret që u mor në këtë
eksperiment ishte i ngjashëm me të gjitha rezultatet e mëparshme eksperimentale.
Sidoqoftë, është e mundur që disa baktere mund të kenë mbetur në poret e guaskës
dhe në brendësi të vezës dhe mund të mos jenë hequr me metodën tonë të shpëlarjes
së lëvozhgës. Metoda e shtypjes së guaskës dhe membranes[24] mund të përdoret
për të përcaktuar ngarkesën bakteriale në poret e guaskës, dhe mostrat e verdhës së
verdhës dhe albuminës gjithashtu mund të mblidhen për të numëruar bakteret nga
brenda vezës. Në punimin e dytë, u testuan përqendrime të ndryshme të H2O2. Puna e
mëparshme nga Sander dhe Wilson (1999) demonstroi se kur 3%H2O2 u administrua
në vezët e mbarështuesve të broilerave gjatë një periudhe të tërë inkubacioni, u mor
një reduktim i konsiderueshëm i baktereve. Numri bakterial i vezëve në punimin 2
të trajtuar vetëm një herë para inkubacionit me 3% H2O2 ishte dukshëm më i ulët
se vezët e mostrës së thatë. Padron (1995) zhyti vezët dy herë në 6% H2O2 dhe uli
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vezët pozitive të Salmonella Typhimurium me 55%. Sidoqoftë, kur trajtohen vezët një
herë me vetëm 2% H2O2 së bashku me 8 min dritë UV në eksperimentin e tanishëm,
numri i baktereve u zvogëlua nga pothuajse 4 log cfu/vezë në më pak se 1 log cfu/
vezë. Bayliss dhe Waites (1982) në vazhdimësi morën më shumë se një reduktim me 4
log në B. subtilis kur administronin 2.5% H2O2 në kombinim me dritën UV in vitro.
Kjo ishte e ngjashme me zvogëlimin më të madh se 3 log të baktereve në lëvozhgat
e vezëve në punimet 2, 3 dhe 4, në të cilat H2O2 administrohej në përqendrime të
ndryshme më pak se 3% në kombinim me 8 min dritë UV. Kjo zvogëlim shtesë i
baktereve mund të jetë për shkak të prodhimit të radikaleve hidroksil kur drita UV
reagon me H2O2.[1]Megjithatë, një rritje numerike në numrin e baktereve u vu re
sipërqendrimet e H2O2 u rritën mbi 2%. Kjo mund të jetë për shkak të mbrojtjes së
sporeve bakteriale nga H2O2.
Bayliss dhe Waites (1982) përcaktuan që kur përdoren përqendrime më të larta të H2O2,
H2O2 në të vërtetë do të thithë dritën UV dhe nga ana tjetër do të sigurojë mbrojtje për
sporet bakteriale. Përveç kësaj, radikalet e lira të prodhuara nga kombinimi i dritës
UV dhe përqendrimeve të larta të H2O2 janë më pak të efektshëm në shkatërrimin e
baktereve.Kur administrohet një përqendrim i tepruar i H2O2, inaktivizimi i sporeve
pushon. Në vend të kësaj, prishja do të ndodhë brenda produkteve të prodhuara nga
molekulat H2O2.[1]
Në punimet e treta dhe të katërta, efektet e përqendrimeve të ndryshme të ndërmjetme
të H2O2 në kombinim me gjatësi të ndryshme të ekspozimit ndaj dritës UV në numrin
e baktereve të lëvozhgës së vezëve u ekzaminuan më tej.Në punimin 3, përqëndrimet
e H2O2 mbi 1.5% në kombinim me dritën UV ishin efektive si agjentë pastrues.Për më
tepër, në punimin 4, kishte dukshëm më shumë baktere të pranishme në lëvozhgat e
vezëve kur përqendrimet e H2O2 u rritën mbi 1.5% në kombinim me 8 min ekspozim
të dritës UV.
Kjo më tej mbështet rezultatet e Bayliss dhe Waites (1982), duke sugjeruar që
përqendrime më të larta të H2O2 mund të mbrojnë sporet bakteriale nga efektet
sanitizuese të H2O2 në kombinim me dritën UV.
Nga rezultatet e punimit 3 dhe 4, duket se 8 min ekspozim UV dhe 1.5% H2O2 është
kombinimi optimal për të zvogëluar vazhdimisht numrin e baktereve në lëvozhgat
e vezëve. Këto të dhëna kanë vërtetuar se kombinimi i H2O2 dhe dritës UV mund të
vrasë në mënyrë efektivebakteret e vendosura në sipërfaqen e jashtme të lëvozhgës
së vezëve.
Sidoqoftë, për shkak se u arrit një reduktim më i madh i baktereve kur UV dhe H2O2
u administruan së bashku dhe jo veçmas, kërkimi i ardhshëm është i nevojshëm për
të përcaktuar nëse ky kombinim është i efektshëm në rritjen e kapacitetit të çeljes
së vezëve. Gjithashtu, është e mundur që kombinimi i H2O2 dhe dritës UV mund
të përdoret për të zvogëluar patogjenët njerëzorë në vezët e tryezës nëse procedura
modifikohet për t’u përshtatur në sistemin modern të përpunimit të vezëve të tryezës.
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Kontrabanda me mallra të ndaluara ose kufizuara: rasti i mallrave cenuese të
pronësisë intelektuale
PhD (C.) Genti Çani
Abstrakt
Kontrabanda në procedurat doganore është trajtuar përmes dispozitave të Kodit Doganor,
fusha e zbatimit të të cilave është zgjeruar me kalimin e viteve. Rritja sasiore dhe cilësore
e marrëdhënieve shoqërore, tregtare, financiare, etj., ka sjellë natyrshëm zgjerimin e
marrëdhënieve juridike edhe në fushën doganore, dhe nevojën për përfshirje të dispozitave që
synojnë garantimin e rolit thelbësor që luan administrata doganore, atë të ruajtes së sigurisë dhe
rendit në vend. Ndër dispozitat e Kodit Doganor shqiptar përfshihen edhe ato të kontrabandës
me mallra të ndaluara e të kufizuara, ku gjykohet se përfshihen edhe ato cenuese të pronësisë
intelektuale. Mallrat cenuese të pronësisë intelektuale përbëjnë një problem global,1 edhe për
Republikën e Shqipërisë. Roli i autoriteteve doganore në këtë këndvështrim si ruajtës të kufijve
kombëtare dhe roli specifik që luajnë në lidhje me qarkullimin e mallrave është thelbësor.
Kuptimi i drejtë i këtyre dispozitave paraqet rëndësi parësore për administratën doganore dhe
jo vetëm; edhe atë të prokurorisë dhe gjykatave që e trajtojnë kontrabandën si vepër penale.
Ky punim ka për qëllim të sqarojë disa aspekte ligjore që lidhen me importimin, eksportimin
dhe tranzitimin e mallrave cenuese të pronësisë intelektuale, si dhe ndërthurjen e procedurave
doganore me aspekte ligjore procedurale penale. Gjithashtu, punimi synon t’u vijë në ndihmë
si autoriteteve doganore, ashtu edhe organeve të procedimit penal dhe atyre gjyqësore, për
kuptimin dhe interpretimin sa më të drejtë të klasifikimit të mallrave cenuese të pronësisë
intelektuale dhe klasifikimit të shkeljeve doganore dhe penale të lidhura me qarkullimin në
dhe nga territori doganor shqiptar të tyre.
Fjalë Kyçe: Kontrabanda me mallra të ndaluara ose kufizuara: rasti i mallrave cenuese të
pronësisë intelektuale.

Hyrje
Procesi ligjor i mbrojtjes së të drejtave të pronësisë intelektuale nga Administrata
Doganore Shqiptare (ADSH) parashikohet në nenet 125/239 të Kodit Doganor2 dhe
në Kreun 5 me titull “Pronësia intelektuale në doganë”, përkatësisht në nenet 364-392
të Vendimit të Këshillit të Ministrave (VKM) nr. 651 datë 10.11.2017 Për Dispozitat
Zbatuese të ligjit nr. 102/2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”.
Për shkak të proceseve integruese të Shqipërisë në Bashkimin Evropian (BE), Kodi

Ato cenojnë interesat e biznesit të ligjshëm, konsumatorëve dhe shoqërisë në një shkallë të gjerë.
Shkeljet e të drejtave të pronësisë intelektuale janë të dëmshme pasi ato zvogëlojnë të ardhurat
e biznesit dhe qeverisë, mbysin investimet dhe inovacionin dhe pengojnë rritjen ekonomike. Ato
rezultojnë në humbje të vendeve të punës dhe zvogëlim të krijimit të pasurisë (Prodhimi i Brendshëm
Bruto ose PBB). Për më tepër, mallrat që shkelin të drejtat e pronësisë intelektuale rrezikojnë të
dëmtojnë konsumatorët, pasi ato kanë më pak të ngjarë se të tjerët të prodhohen në përputhje
me standardet e shëndetit dhe sigurisë.Shih: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/
customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/a-serious-problem-everyone_en.
2
Ligj nr. 102/2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, botuar në Fletore Zyrtare
nr.134, datë 22 gusht 2014.
1
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Doganor shqiptar ka përafruar pothuajse plotësisht Kodin Doganor të BE3 dhe
dispozitat përkatëse ligjore në VKM nr. 651 datë 10.11.2017 mbi mbrojtjen e pronësisë
intelektuale, kanë përafruar Rregulloren (BE) nr. 608/2013 e Parlamentit Evropian
dhe e Këshillit të 12 qershorit 2013, në lidhje me zbatimin doganor të të drejtave të
pronësisë intelektuale dhe shfuqizimin e Rregullores së Këshillit (KE) nr. 1383/2003,
duke i garantuar mbajtësve të së drejtave të pronësisë intelektuale, të njëjtat mundësi
mbrojtje ndaj mallrave të falsifikuara dhe pirate, si edhe në vendet anëtare të BE.
Megjithëse procedurat që ndiqen nga autoritetet doganore për këto mallra, parë nga
këndvështrimi doganor janë të qarta, respektimi i detyrimeve që rrjedhin nga zbatimi
i dispozitave procedurale penale, në rastet e veprave penale, krijon problematika në
praktikë. Këto të fundit lidhen ngushtësisht me interpretimin e legjislacionit doganor
për mallrat cenuese të së drejtave të pronësisë intelektuale dhe janë rrjedhojë e
klasifikimit të shkeljeve doganore sipas legjislacionit doganor.
2. Klasifikimi si mallra të ndaluara apo kufizuara i mallrave cenuese të së drejtave
të pronësisë intelektuale – natyra e dyfishtë e tyre
Mallrat cenuese të së drejtave të pronësisë intelektuale, përveçse cenojnë të drejtat e
mbajtësve legjitimë (potencialisht dëmton performancën ekonomike dhe inovative të
kompanive dhe mund të paraqesin kërcënime të mëdha për konkurrencën globale
dhe rritjen ekonomike), përbëjnë në jo pak raste rrezik për jetën dhe shëndetin e
konsumatorëve. Sa më sipër, është pjesë e misionit dhe përgjegjësi e autoriteteve
doganore parandalimi, zbulimi, hetimi, verifikimi dhe lufta ndaj veprimtarisë
kontrabandë, shkeljeve, trafikut të paligjshëm të mallrave të ndaluara ose të kufizuara,
cenimit të të drejtave të pronësisë intelektuale etj. (neni 10 i Kodit Doganor).
Në këtë kuadër, procedurat e parashikuara në Dispozitat Zbatuese (DZ) të Kodit
Doganor, parashikojnë që me plotësimin e njëhershëm të kushteve të përmendura
në nenet 384 dhe 387 “mallrat që dyshohet se shkelin një të drejtë të pronësisë intelektuale
mund të shkatërrohen nën mbikëqyrje doganore, pa qenë e nevojshme të vërtetohet nëse është
shkelur një e drejtë e pronësisë intelektuale”.
Neni 179, pika 1, që rregullon procedurat e shkatërrimit të mallrave, thekson se
(citojmë):
“Autoritetet doganore marrin çdo masë të nevojshme, përfshirë ... shkatërrimin e
mallrave, për të rregulluar situatën për këto mallra, në rastet e mëposhtme:
a) kur një nga detyrimet e përcaktuara në legjislacionin doganor për hyrjen e mallrave
joshqiptare në territorin doganor të Republikës së Shqipërisë nuk është përmbushur;
b) kur mallrat nuk mund të çlirohen për një nga arsyet e mëposhtme:
...
iv) mallrat u nënshtrohen masave ndaluese apo kufizuese.”
Në rastet kur mallrat shkatërrohen si dyshuese se shkelin një të drejtë të pronësisë
intelektuale, është e paqartë nëse jemi përpara rastit të parashikuar në pikën 1(a) apo
pikën 1(b)iv të nenit 179.
Rregullorja (BE) Nr 952/2013 e Parlamentit Evropean dhe e Këshillit e 9 tetorit 2013, mbi miratimin
e Kodit Doganor të Bashkimit https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32
013R0952&from=EN (Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council
of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code).
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Megjithatë, edhe pse Kodi Doganor nuk jep një përkufizim të mallrave të ndaluara
apo kufizuara, neni 125 (Mbikëqyrja doganore) i tij, i cili përcakton se:
“... Në përputhje me ligjin, mallrat janë objekt i ndalimeve dhe kufizimeve për arsye të
mbrojtjes së moralit shoqëror, rendit publik ose sigurisë publike, mbrojtjes së shëndetit dhe
jetës së njerëzve, kafshëve apo bimëve, mbrojtjes së mjedisit, mbrojtjes së pasurive kombëtare
me vlerë artistike, historike apo arkeologjike dhe mbrojtjes së pronësisë industriale ose tregtare.
Këto ndalime dhe kufizime përfshijnë edhe kontrollin e prekursorëve kimikë, të mallrave që
shkelin të drejtat e pronësisë intelektuale dhe shumat në të holla që hyjnë në Republikën e
Shqipërisë, si edhe zbatimin e masave mbrojtëse dhe menaxhuese për peshkimin dhe masat e
politikës tregtare.”
në mënyrë indirekte, i klasifikon mallrat cenuese të së drejtave të pronësisë intelektuale
në kategorinë e mallrave objekt i ndalimeve dhe kufizimeve.
I njëjti qendrim mbahet nga legjislatori edhe në nenin 239 (Mbikëqyrja doganore dhe
formalitetet në dalje), pika 3, i cili parashikon se:
“Mallrat, që dalin nga territori doganor i Republikës së Shqipërisë, sipas rastit, janë objekt i:
...
d) zbatimit të ndalimeve dhe kufizimeve për arsye të mbrojtjes së moralit shoqëror, rendit
publik ose sigurisë publike, mbrojtjes së shëndetit dhe jetës së njerëzve, kafshëve apo bimëve,
mbrojtjes së mjedisit, mbrojtjes së pasurive kombëtare me vlerë artistike, historike apo
arkeologjike dhe mbrojtjes së pronësisë industriale ose tregtare. Këto ndalime dhe kufizime
përfshijnë edhe kontrollin e prekursorëve kimikë, të mallrave që shkelin të drejtat e pronësisë
intelektuale dhe shumat në të holla që hyjnë në Republikën e Shqipërisë, si edhe zbatimin e
masave mbrojtëse dhe menaxhuese për peshkimin dhe masat e politikës tregtare.”
Parë në këtë këndvështrim, mallrat cenuese të së drejtave të pronësisë intelektuale,
praktikisht duhen konsideruar si pjesë e kategorisë së mallrave që i nënshtrohen
ndalimeve dhe kufizimeve në import/eksport. Po kështu, edhe në Bashkimin
Evropian, DG Taxud në faqen e tij të internetit, përfshin mallrat e falsifikuara ose të
piratuara në kategorinë e mallrave të ndaluara apo të kufizuara, së bashku me speciet
e rrezikuara dhe kimikatet e rrezikshme.4
Megjithatë, për nga vetë natyra e mallrave, por edhe nga natyra e procedurës doganore
që ndiqet për shkatërrimin e mallrave si rrjedhojë e kushteve që duhen plotësuar
për të mundësuar një procedurë të tillë, ngrihen disa pikëpyetje mbi klasifikimin e
mallrave cenuese të së drejtave të pronësisë intelektuale, si mallra të ndaluara. Kjo
sepse:
1) i njëjti mall, në rrethana të caktuara mund të jetë ose jo cenues i të drejtave të pronësisë
intelektuale (p.sh. i markës tregtare).
Kështu për shembull, në rastin e importimit të mallrave të dyshuara si të falsifikuara cenuese të një marke tregtare të regjistruar, nëse marka tregtare nuk është e mbrojtur
për territorin shqiptar, mallrat nuk konsiderohen cenuese, pasi të drejtat që vijnë nga
regjistrimi lidhen me parimin e territorialitetit. Po kështu, edhe nëse marka tregtare
është e mbrojtur për territorin shqiptar, por mbajtësi i së drejtës nuk reagon, ose
reagon jashtë afateve ligjore për konfirmimin e cenimit të së drejtës së tij të pronësisë
industriale (markës tregtare) pranë autoriteteve doganore, mallrat nuk konsiderohen
si cenuese dhe çlirohen për qarkullim të lirë. Mund të ndodhemi para rastit, kur i
https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/buying-goods-services-online-personal-use/
buying-goods/prohibited-or-restricted-goods_en
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njëjti mbajtës i së drejtës së në një rast reagon (brenda afateve ligjore) dhe mallrat në
përfundim të procedurave shkatërrohen dhe në një rast tjetër, për të njëjtat mallra,
nuk reagon (p.sh. sepse sasia e mallrave të bllokuara nga autoritetet doganore është
e vogël) dhe mallrat çlirohen dhe nuk konsiderohen cenuese.
2)
shkatërrimi i mallrave mund të realizohet në respektim të procedurave doganore
(sikurse parashikohet në DZ), por nuk do të thotë që janë të provuara si cenuese.
Kjo sepse, sikurse citohet në Dispozitat Zbatuese të Kodit Doganor, “mallrat që dyshohet
se shkelin një të drejtë të pronësisë intelektuale mund të shkatërrohen nën mbikëqyrje doganore,
pa qenë e nevojshme të vërtetohet nëse është shkelur një e drejtë e pronësisë intelektuale”.
Shtrohet pyetja: parë në këtë këndvështrim, vetëm fakti që këto mallra nuk lejohen të
çlirohen për qarkullim të lirë dhe shkatërrohen, i bën ato automatikisht të ndaluara?
Qartësimi i kësaj situate është i rëndësishëm, pasi edhe pasojat juridike – rrjedhojë
e klasifikimit në njërin apo tjetrin grupim, janë tërësisht të ndryshme. A duhet
sanksionuar qartë në legjislacion, apo sikurse tregojnë shembujt e mësipërm, duhet
lënë në dorën apo vullnetin e një pale të tretë (mbajtësit të së drejtave)?
3. Klasifikimi si shkelje doganore në legjislacionin doganor
Legjislacioni doganor, në pjesën që përfshihet në Titullin IX ‘Shkeljet në fushën
doganore, sanksionet dhe ankimi’, nuk ka një dispozitë që t’i referohet specifikisht
shkeljeve doganore që lidhen me cenimin e së drejtave të pronësisë intelektuale.
Megjithatë, ekziston një dispozitë (neni 266, pika 6), e cila i referohet kontrabandës
me mallra të ndaluara apo kufizuara. Kështu sipas kësaj dispozite, konsiderohet si
kontrabandë edhe (citojmë):
“Eksportimi, importimi ose mbajtja e mallrave të ndaluara ose të kufizuara, me përjashtim të
rasteve kur për këto mallra është lëshuar një autorizim me shkrim nga autoritetet kompetente”.
Nisur nga arsyetimi i mësipërm, kjo dispozitë praktikisht do duhet të zbatohet edhe
për mallrat cenuese të së drejtave të pronësisë intelektuale dhe si rrjedhojë, për këtë
shkelje do duhet të zbatohen edhe sanksionet administrative të parashikuara në Kodin
Doganor. Sipas nenit 268 (Sanksionet administrative për kontrabandën) të Kodit
Doganor, sanksionet administrative përfshijnë vendosjen e sekuestros së përkohshme
për mallrat që janë objekt i kontrabandës dhe të sanksioneve administrative për rastet
e kontrabandës në masën trefish të shumës së detyrimeve doganore që duhen paguar
për mallrat që janë objekt kontrabande, pavarësisht nga dënimi i parashikuar në
Kodin Penal.
Neni 78 (Ndalimet dhe kufizimet) i Kodit Doganor përcakton se:
“1. Borxhi doganor në import ose eksport lind edhe kur ka lidhje me mallra që janë objekt i
masave ndaluese ose kufizuese të çdo lloji në import ose eksport.
...
3. Për qëllimet e sanksioneve që zbatohen për shkeljet doganore, borxhi doganor konsiderohet
gjithashtu sikur ka lindur kur, sipas legjislacionit shqiptar, detyrimet doganore të importit
ose eksportit ose ekzistenca e borxhit doganor shërben si bazë për përcaktimin e sanksioneve.”
Duke qenë se borxhi i lindur në përputhje me pikën 1 të nenit 78 të Kodit Doganor
konsiderohet i shuar sipas nenit 116 (Shuarja), pika 1(e), që saktëson se:
“Pa cenuar dispozitat në fuqi, ... një borxh doganor në import ose eksport shuhet në një nga
mënyrat e mëposhtme:
e) kur zhdukja e mallrave ose mosplotësimi i detyrimeve, sipas legjislacionit doganor, rrjedhin
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nga shkatërrimi total ose nga humbja e pakthyeshme e këtyre mallrave, për shkak të vetë
natyrës së mallrave ose të rrethanave të paparashikueshme ose të një force madhore apo si
pasojë e udhëzimeve të autoriteteve doganore. Për qëllim të kësaj pike, mallrat konsiderohen si
humbje e pakthyeshme kur ato janë bërë të papërdorshme nga çdo person;”
sanksionet administrative do të përllogariten bazuar në detyrimet doganore të
importit, të cilat konsiderohen sikur kanë lindur, për mallrat e shkatërruara si cenuese
të së drejtave të pronësisë intelektuale.
4. Kontrabanda me mallra të ndaluara ose të kufizuara sipas Kodit Penal paradokse juridike
Klasifikimi si kontrabandë (sipas Kodit Doganor) i rasteve të importeve të mallrave
cenuese të së drejtave të pronësisë intelektuale (p.sh. i mallrave të falsifikuara),
detyron administratën doganore që në përputhje me nenin 277 të Kodit Doganor të
përcjellë kallëzimin penal bashkë me dosjen përkatëse, pranë organeve kompetente
të procedimit penal. Si vepër penale, shkelja e të drejtave të pronësisë industriale
parashikohet në nenin 149(a)(b) të Kodit Penal, ndërkohë që kontrabanda me mallra
të ndaluara ose kufizuara parashikohet në nenin 171 të tij. Diferencat në sanksione
në varësi të klasifikimit si kundërvajtje penale (neni 149(a)(b)) dhe krime (neni 171)
janë të ndjeshme, pasi në rastin e parë dënimi është gjobë ose maksimalisht dy vjet
burgim, ndërkohë që në rastin e dytë, dënimi është me burgim gjer në dhjetë vjet.
Gjithashtu, zbatimi i procedurave administrative nga autoritetet doganore, përfshirë
këtu procedurat e ndjekura për shkatërrimin e mallrave cenuese të së drejtave të
pronësisë intelektuale (p.sh. të mallrave të falsifikuara), mund të krijojë një situatë
paradoksale në rast se organi i prokurorisë vendos fillimin e ndjekjes penale, pasi
mund të konsiderohet se autoritetet doganore kanë shkatërruar mallrat, provë
materiale për vërtetimin e akuzës.
Kodi Penal (Neni 171) përcakton se: përbën kontrabandë me mallra të ndaluara ose
kufizuara importimi, eksportimi apo tranzitimi i paligjshëm i mallrave të ndaluar që hyjnë e
dalin në Republikën e Shqipërisë, i kryer me çdo mënyrë a mjet qoftë. Nga ana objektive, ky
krim i kontrabandës, kërkon vetëm kalimin e mallrave në/dhe nga kufiri shtetëror i
mallrave të ndaluara ose të kufizuara, pasi vetë natyra e mallrave e bën importimin,
eksportimin apo tranzitimin të paligjshëm. Në këtë këndvështrim, duke qenë se
dispozita në vetvete është dispozitë referuese, dhe mallrat e ndaluara ose të kufizuara
nuk gjenden të listuara në Kodin Penal, por përcaktohen në ligje të tjera, identifikimi
apo përcaktimi i saktë i tyre nga ana e autoriteteve doganore, të cilat janë përgjegjëse
për procedurat e importit, eksportit dhe tranzitimit të mallrave, është i një rëndësie
parësore, për eleminimin e trajtimit në mënyrë të diferencuar të mallrave të dyshuara
si cenuese të së drejtave të pronësisë intelektuale.
Konkluzione
Legjislacioni doganor shqiptar, edhe pse i përafruar me atë të Bashkimit Evropian
në pjesën që lidhet mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale, reflekton disa
problematika të cilat sikurse u cituan në këtë punim do duhet të adresohen në mënyrë
korrekte. Nisur nga pasojat që sjell qarkullimi tregtar i mallrave të falsifikuara dhe
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pirate për shtetin dhe shoqërinë, duhet bërë kujdes për dekurajimin sa më shumë të
jetë e mundur të këtij biznesi dhe ndëshkimin e tij, veçanërisht kur sjell pasoja për
shëndetin dhe jetën e qytetarëve. Klasifikimi i saktë i shkeljeve në import, eksport
dhe tranzit nga autoritetet doganore5 do të ndikojë pozitivisht edhe në procedimin
penalisht të shkelësve, kur shkelja doganore përbën vepër penale. Në rastin e mallrave
cenuese të së drejtave të pronësisë intelektuale, nevojitet që praktika doganore do
duhet t’i japë vlerë reale zbatimit të KD lidhur me dispozitat për parandalimin dhe
trajtimin e kontrabandës si një institut që synon garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen
interesave financiare si dhe të rendit shoqëror dhe krijimit të marrëdhënieve shoqërore
të drejta.
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Theksojmë që kjo pjesë e legjislacionit tonë kombëtar, që lidhet me klasifikimin e
shkeljeve doganore nuk është e përafruar me BE, pasi edhe atje konsiderohet si pjesë
përbërëse vetëm e legjislacionit kombëtar të shteteve anëtare, duke u lënë jashtë kornizës
së përbashkët rregullatore.
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Legal provisions of money laundering in Albania
Silvana Lule
Tirana District Prosecution, Albania
Abstract
This paper refers to the evolution of legal provisions in Albania, which relates to the proceeds of
crime. An important part of criminal offenses,aim an economic gain of the perpetrator or other
persons. First, this paper has treated the meaning of the proceeds of crime, the provisions of
the Criminal Code for this institution, as well as the fact that their confiscation, is a mandatory
measure for the decision of the court, at the moment that the person is convicted for a criminal
offense, that has given an economic advantage. In addition, it is treated the criminal offense
of money laundering, as a necessary provision for combating illicit income. The crime of
money laundering is a time-consuming offense, which goes through several phases and has
its specifics in investigation and tracking. A special importance, in addition to the form of the
act, the manner of its commission, is also given to the subject of money laundering offence.
According to the Albanian legislation, adapted to the international acts ratified by this country,
such is not only the person who committed the criminal offense, but also any other person,
who takes action in relation to this property, in order to cover the origin of income and who is
aware of the fact, that they are related or gained from a criminal offense.
Keywords: criminal offence, economic profits, criminal proceeds, legal provisions, money
laundering.

Introduction
Most criminal offenses have material gain as their main motive. Crimes such as
organized crime and economic crime provide significant revenue which poses
a serious threat to the country’s economy. They are a destructive factor for social
security, the integrity of the state and its institutions. Precisely for this reason, a very
important component in the fight against crime in general and organized crime in
particular, is the crackdown on its economic and financial position, secured by the
exercise of illegal activities, money laundering and investment of these income.
Nowadays, crime proceeds, in addition to reaching considerable proportions, take
various forms. This is also reflected in the definition that can be given to criminal
property. The effort to give this definition relies deeply on international acts, belonging
to this field and ratified by Albania. In this regard, there is a tendenc to realize a
comprehensive list of economic benefits, that may derive from criminal activity. The
meaning of criminal property, includes in itself two important legal notions. They
are property and criminal offenses. According to Albanian legal framework, which
is in line with international standards established in this field, the term property
will mean: property of any nature, physical or non-physical, movable or immovable,
real or unreal, as well as legal acts or documents proving a title or interest in this
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property.1 As can be seen, the notion of wealth, for the purpose of qualifying criminal
wealth, has a wide scope of the elements it summarizes.
Such elements, when related to the criminal offense, in the sense that they originate
or derive from it, directly or indirectly, are called criminal assets. At this point, it
is important to note that a “direct or indirect, logical and chronological causal link
is needed between property, its origin and the offense.”2 So, the basic criteria for
identifying a property as illegal is the existence of a connection between criminal facts
and different income, determining how it is obtained. Thus, we say that proceeds of
crime mean any property that flows or is acquired, directly or indirectly, through the
commission of a criminal offense.
Proceeds of crime
In the sense of Albanian criminal law, the proceeds of crime are identified with
its products and what is derived from these products. The term “criminal offense
product” is provided for the first time in law no. 9086, dated 19.06.2003, through
which some changes were made in the Criminal Code. According to its Article 4,
Article 36 of K.P. on “Confiscation of the means of committing a criminal offense”
was expanded to “Confiscation of the means of committing a criminal offense and
its products”. It is worth emphasising that the legal regulations before the last
amendments identified the benefit from the criminal offense with “objects, money
and any other property deriving from the criminal offense or the reward given for
its commission”.3 Actually, the legislature has tried to give the product of criminal
offenses the meaning of “any economic advantage that comes from them”.4
By proceeds of crime5 we mean any kind of property derived or acquired, directly
or indirectly from its commission. This includes documents or legal instruments
proving other titles or interests in this property. In the latter case, it is understood that
it constitutes an illegal product of material gain, achieved through these instruments
of law.
This provision, provides an additional sentence that is compulsorily imposed by the
court in the final decision. From the analysis of this article, it results that confiscation
as a punishment includes what is provided by law, as a product of the criminal offense,
as well as everything else that may result from it, in time. This means that, despite
Council of Europe Convention “On the Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the
Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism”, ratified by law no. 9646 dt. 27.11.2006,
art. 1/b.
2
Albanian High Court, Unifying Criminal Decision, dt 25.01.2007.
3
Article 36 of the Criminal Code before the current amendments provided: “Confiscation is
obligatorily given by the court to persons who commit a criminal offense and consists in taking and
passing in favor of the state of items that have served or were designated as a means of committing
a criminal offense, and objects, money and any other property deriving from the criminal offense or
of the reward given or promised for its commission. ”
4
Council of Europe Convention on the Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Goods
of Crime and on the Financing of Terrorism, ratified by Law no. 9646 dt. 27.11.2006, Art.1/a.
5
Amended Article 36/1 of the Criminal Code provides: “Confiscation is compulsorily granted by
the court and concerns the taking and transfer in favor of the state:… b) of the proceeds of crime,
which includes any kind of property, as well as documents or instruments legal documents proving
other titles or interests in the property that derives or is obtained directly or indirectly from the
commission of a criminal offense.”
1
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the various alienations that these products may have undergone and the new forms
or nature they present, they cannot escape confiscation. It will also be applied to that
property which has replaced the proceeds of crime, the value of which corresponds to
them or, to any other property of the same value. Thus, confiscation, according to this
article, will be applied also on legal assets, to the extent and manner as the proceeds
of crime.
1.2
Proceeds of crime as e penal measure
The last paragraph of Article 36 of the Criminal Code stipulates that the following
will also be subject to confiscation:
- income and benefits from the proceeds of crime,
- income and benefits from assets in which the proceeds of crime have been
transformed,
- income and benefits from the assets with which these products are mixed, in the
same measure and manner as the proceeds of crime.
This way, confiscation under Article 36 of the Criminal Code. is not limited to the
proceeds of crime. It includes any possible material benefit from the commission of
the offense, what they may add to or that comes from their use.
Article 36 also provides the confiscation of rewards given for the commission of a
criminal offense. At the same time, they will constitute wealth gained through crime.
They can stand in time in relation to the execution of the offense and as such, will
pass in favor of the state as illicit proceeds.
“As products of the criminal offense should not be excluded the assets that may
have been transferred to third parties as long as the concept of products, has been
expanded so much as to include any economic advantage, derived or gained, directly
or indirectly, from the offenses criminal.”6 Finally, we can say that Article 36 of
Criminal Code. expresses the intention and will of the legislator to penalize in the
widest possible way any economic effect that criminal activity may produce, for the
benefit of their authors.
1.
Providing money laundering as a criminal offence
Criminal organizationsuse criminal proceeds in two main ways. First, they are used in
other illegal activities e.g. to buy narcotics, to put pressure on the state administration
through corruption, etc. Second, they use money laundering for their legalization
and infiltration in order to gain economic influence in society. Unfortunately, the
intervention of organized crime in the economic world has already reached disturbing
dimensions. There is a use of instruments of this system, to take control of economic
property activities.
Precisely because of the transfer of capital from the criminal sphere to the legal
economy, it is worth mentioning the dangers of money laundering. Its modalities
have been perfected over time, ranging from traditional methods of direct marketing
of illicit proceeds to the most refined ones, which carry out complex operations,
involving a number of countries. The importance of money laundering in addressing
this issue, is the fact that it can often be used as an indication of criminal activities
6
Ardit Mustafaj, “The products of the criminal offense from the legal-criminal point of view and
criminal policy”, Emal 2007, p.25.
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and proceeds. Almost all types of crime, including organized crime, economic crime,
and corruption, use some form of money laundering. Criminals seek to conceal their
profits from illegal activities by manipulating domestic and international financial
transactions. In this way, due to the obvious risk that the economy will become
land to be gained from organized crime7, measures have been taken to strengthen
preventive activity and repression of their income.
“While financial crimes and usury may be involved in traditional illegal activities,
money laundering is an illegal activity in the sense that any other illegality, interferes
with this function.”8The ultimate goal of criminal organizations is the illicit
enrichment and exercise of power gained by controlling and disseminating their
wealth. To achieve this, they use the circulation of money, throwing into the legal
system proceeds from criminal activities. This is because “recycling, after all, is a
profitable activity which in the outside world appears in a completely legal form.”9
In this regard, organized crime has used all the opportunities related to economic
situations, but also technological ones.
1.1
The criminal offense of laundering the proceeds of crime.
The legislator has expressed the social danger of such a phenomenon increasindin the
level of crime, actions which tend to make the products of the criminal offense look
legal. In the Albanian criminal legislation, the crime of money laundering deriving
from criminal offenses was initially introduced by law no. 7895, dated 27.01.1995, in
its article 287 “Alienation of property”. With law no. 8733 dated 24.01.2001 in Criminal
Code, Article 287 /a, “Money laundering” was added. However, the situations that
Albania faced during the transition period, its transfer to a money laundering land,
which was favored by the legal vacuum and the lack of law enforcement, raised the
need for legal improvements. The changes that have been made to the incrimination
of these actions, show not only the growing danger of this phenomenon, but at the
same time the effort of state bodies to pursue this crime, according to the forms of its
development. Currently, Article 287 of the Criminal Code provides the criminal offense
of “Laundering the proceeds of crime”. The definition of the term product of criminal
offense and the forms in which it appears, although not directly, are found in Article 36,
of the Criminal Code. The code does not define the meaning of laundering the proceeds
of crime. It gives only the elements of the objective side, through which it can be realized.
We find this definition in law no. 8610, dated 17.5.2000 “On the prevention of money
laundering”. It was added and amended by law no. 9084, dated 19.6.2003. According
to it, money laundering means: the circulation or recirculation of money derived from
criminal offenses, as well as the exchange, transfer, transformation, or alienation of
products and assets derived from criminal offenses, with the aim of concealing their
source or illegal origin. Such modifications, to which this law was subject, result from
the timely changes of the criminal law in this field and the international acts ratified by
Albania. The Law on the Prevention of Money Laundering is an important instrument
that helps in the prosecution of the offense provided in the Code.
Tecnica delle inchieste patrimoniali per la lotta alla criminalita organizzata, Nicolo Pollari, Alberto
del Cioppo, quinta edizione, Laurus Robuffo, p. 768.
8
Ibidem. 779.
9
Ibidem.
7
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Returning to Article 287, this offense is part of the most importanat crimes, against
public order and security. The establishment of “Laundering the proceeds of crime”
in comparison with other offenses, also determines the group object of the category of
crimes to which it belongs. This criminal offense is directed against established legal
relations that aim to protect the functioning of the economic system on the basis of
legality. As noted above, the circulation of illicit income is a prepotent factor in the
stability of the economic system. The provision of this criminal offense aims to protect
the economy from the infiltration of illicit capital and the possibility for various
economic factors, to act on the rules of fair competition. If the economic system were
allowed to rise above the illegal income, this would be a real discourse of this activity.
Specifically, it is provided that the incriminated actions, which constitute laundering
of the proceeds of crime, are:
a) exchange or transfer of property, for concealment, covering its origin;
b) concealment of the nature, source, location, placement, transfer of ownership or
other rights related to property that is the product of criminal offenses;
c) performing financial operations and fragmented transactions, to avoid reporting
under the law on money laundering;
d) use and investment in economic or financial activities of money or items, which are
products of criminal offenses.
This crime can be committed with many related actions or with a single action,
consisting of several stages, which take place in a short period of time. From a
structural point of view, the phenomenon of money laundering is realized in three
main phases:10
I) collection and placement, investment of illegally derived income, in financial circles.
This is the most dangerous phase for traffickers, at a time when cash transformation
is evidence of criminal activity.
II) treatment of illegal money in national or international financial circles. This is the
phase that has the longest time horizon and focuses on a series of operations developed,
e.g. fragmentation into other accounts to divert the attention of investigative bodies.
III) investment of pure funds in the same illegal trafficking or legal activities. Capital
in this case is free and can create links with the legal economy, in which negative
effects are then observed.
Subjects of money laundering
The subjects of this criminal offense may be different, they may be general or specific.
First, such may be the perpetrators of criminal offenses aimed at laundering the
money derived from them. Various international conventions, impose on states the
obligation to criminalize the above-mentioned acts. In this regard, they provide for
the possibility that, if required by the basic principles of domestic law, each state
may decide that this criminal offense should not be applied to persons who have
committed the basic criminal offense.11 Our country has not made such a reservation
Tecnicadelleinchiestepatrimoniali per la lotta allacriminalitaorganizzata, Nicolo Pollari, Alberto
del Cioppo, quintaedizione, Laurus Robuffo, f.888.
11
“United Nations Convention against Transnational Organized Crime”, Article 6/2 / e and the
United Nations Convention against Corruption, Article 23/2 / e.
10
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and in this sense, these persons, in addition to being responsible for the criminal
offense from which the income was derived, are also responsible for their laundering.
Also, those persons who provide assistance in this regard will be criminally
responsible for such an offense. Providing assistance to avoid the legal consequences
of this criminal offense and advising, inciting, public call to commit each of the forms
in which it occurs, is punishable as well as laundering the proceeds of crime.
The subject may be special, in the case when it is performed by persons exercising a
professional activity. Such can be the employees of a credit system, the managers of
a company, etc.
Legal entities are also subjects of this criminal offense. For a legal person to be held
criminally liable it must have benefited from the crime. In any case, criminal liability
is independent of administrative and civil liability and it does not affect the criminal
liability of natural persons, who have committed criminal offenses.
As for the subjective side, the necessary element is will, as a form of guilt. Thus, a
condition for the consumption of this criminal offense is the recognition of the origin
of money or other illegal products, by the person subject to the criminal offense.
He deliberately carries out operations, aimed at making the proceeds of crime look
legitimate. This means that e.g. negligence in the exercise of duty makes the person
subject to administrative and not criminal responsibility. Knowledge, purpose or
motive as elements of the criminal offense can be derived from objective circumstances.
For the effect of the law, money laundering will be considered even if the basic
criminal offense was committed abroad. Also, it is enough for only one stage to be
executed in our country, for all behavior to be punished according to Albanian law.
This criminal offense can also be committed in aggravating circumstances, which are:
- the offense is committed during the exercise of a criminal activity;
- in cooperation;
- more than once;
- has brought serious consequences.
In relation to above circumstances, it is importanat for clarifying the term serious
consequences. This is estimated, depending on the impact of such an action on the
economic system, the amount of money in circulation, etc.
The purpose of the legislator in combating the maximum of criminal proceeds
is expressed in the third paragraph of this norm. Pursuant to this article, these
provisions shall apply to any person who has committed a criminal offense from
which the products derive, regardless of whether in relation to him:
- the defendant cannot be prosecuted;
- cannot be punished;
- there is a cause that extinguishes the criminal offense;
- one of the conditions of criminal proceedings is missing.
Thus, the criminal offense of laundering the proceeds of crime is independent of the
criminal offense, from which this benefit is derived. The fact that the person cannot
be punished for the latter, does not constitute a prohibition for him to be punished for
laundering the products of this offense.
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Conclusions
In conclusion we can say that the investigatinand detecting the proceeds of crime,
is very important and necessary for the democracy and the economy of any state.
This is due to the fact that, the intervention of the latter in the economy,makes it to
be caught by crime and directly endangers national security. Confiscation of illicit
proceeds, is one of the most important forms of combating organized crime, as long
as their scope is economic gain. It is important that legal provisions regarding the
concept of proceeds of crime, but also the forms of criminal offenses evolve over
time,as long as the perpetrators of criminal offenses are increasingly looking for other
and more sophisticated ways to hide, but also to enjoy illegal income.
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Quality and some legal effects of court decisions on compensation of damage
in automobile accidents
Prof. Dr. Agim Nuhiu
Abstract
Causing harm in civil law is closely related to subjective civil law and to objective law itself.
The connection of the damage with the subjective civil law has to do precisely with the
violation or annihilation of those rights. In the context of subjective civil law, in this case we
understand the life of man and his health. When this subjective civil law will be exposed to
a certain risk, in civil law the claim is activated, as a means of institutional protection. The
holder of subjective civil law, in cases when assessing for an institutional protection, may
initiate legal proceedings. In order to ensure protection, in addition to the claim, the existence
of certain presumptions is needed, which create legal force and in this case a direct effect is
gained on the legal obligation of the responsible person and in the interest of the injured party.
Compensation for damage is the product to be achieved by legal protection in case of violation
of subjective civil law.
Keywords: decision, damage, subjective right, execution, inheritance.

Decision on compensation for damage
If the issue of compensation for damages will be resolved in court proceedings,
then it represents a dispute between the injured party and the injured party, namely
the Insurance Association. The rules of court procedure are based on the Law
on Contested Procedure1. The court before which the dispute takes place, after
undertaking the procedural activities related to the preparation of the procedural
material, the collection of the procedural material and the establishment, will apply
the material legal norms on tortious civil liability from the basis of motor third party
liability insurance.2
When adjudicating the compensation of material damage, the court must prudently
decide on the compensation of the damage, especially when the lost profit has been
caused. In these cases, the court’s care extends in two directions: in the existence of the
injured party’s intention to realize that profit and in proving the real possibility that
that profit will be realized. During that, the intent of the injured party is presented
when it comes to profit that is realized in the process of exercising the professional
activity of the injured party3.
When adjudicating for non-pecuniary damage, the court must carefully establish the
factual situation and other circumstances that are relevant to the resolution of the
dispute because this is a matter of strictly personal rights4.
Law on Contested Procedure dated 21 September 2005 and published in the “Official Gazette of
the Republic of Macedonia” no.79.
2
For the procedural activities of the court in a contentious procedure, see in more detail: Brestovci
Faik, Civil Procedural Law I, Prishtina, 2004, -p.99-141.
3
Georgiev Pop Dimitar, Obligaciono pravo, Skopje, 1900. pg. 455.
4
For aspects of damage assessment see: Kristy Horsey & Erika Rackley, Tort law, Oxford University
1
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The evaluation of evidence, whether when the material damage is tried or when the
non-material damage is tried, is done freely by the judge. The established factual
situation in the evidence procedure, the judge assesses according to free conviction
in each concrete case. For a more meritorious solution of the disputed case, especially
when it comes to compensation for non-pecuniary damage, the court should not
neglect the subjective flows of the injured party, due to the sensitivity of the case, the
results of recovery, the importance of the impaired value and purpose of reward.
The court will decide on the compensation of the damage based on the claim of the
injured party. If the decision of the court will be positive for the injured party, then
that decision determines the right of the injured party for the concrete compensation
of the damage according to all forms recognized by law. The court decision for
compensation of damage has the quality of an executive document. If the execution
of the court decision on the compensation of the damage is not done voluntarily by
the Insurance Association, then the execution of the same is done compulsorily by the
competent executive court.
I. Quality titreexécutoire of damage compensation decision
The court decision by which the civil legal responsibility for the damage caused in
a car accident wasadjudicated, respectively the compensation of the damage has the
quality of executive title - titreexécutoire. The quality of the executive title is expressed
in the acts explicitly defined by law. For an executive title can be considered: the court
decision against which the objection has not been filed within the legal deadline,
becomes final and enforceable, the decision against which the objection has been
rejected becomes enforceable, and if it is not permissible the appeal, it becomes final,
the decision by which the objection is rejected becomes final if no appeal is filed
against him within the legal deadline, or if the appeal is rejected as unfounded5.
According to Article 12 of the Law on Enforcement of Macedonia, a court settlement
is also considered an executive title6.
press, 2009, pg. 551.
5
Author KenniKenet, The Enforcement of Judgments in Europe, (book translated by ProsvetnoDelo
- Skopje, 2009), p. 71 - 73, talks about the diversity of achieving the quality of enforceability of
the court decision. According to him, the court decision can be immediately enforceable, from
the moment of its conduct, as is the case in England. In cases where this decision is appealed,
then the court may order the termination of the enforceability of the decision. Similar happens
in Luxembourg, the Netherlands, etc. Meanwhile, in many other member states of the European
Union, the decision does not become enforceable until the expiration of the time allowed for
appeal. In Germany, parole is recognized, so that the creditor gives an adequate guarantee in cases
where the judgment is rejected by appeal or the court in cases where it establishes a small basis for
eventual approval of the appeal, can declare the judgment enforceable even without the creditor’s
guarantee. In France, the court has the discretionary right to declare its decision enforceable in
the circumstances when it determines that the execution is inalienable and is in accordance with
the nature of the dispute. In this respect, the French court may act ex-officio itself or at the request
of the creditor. In Portugal, if the amount of the judgment is less than two million escudos, that
judgment is enforceable even in cases where it can be appealed. Italy with the new reforms in
the field of enforcement has institutionalized the concept that all judgments rendered in the first
instance in a normal procedure, are enforceable. If there are compelling reasons, the execution may
be terminated by the appellate court.
6
Law on Enforcement (“Official Gazette of the Republic of Macedonia” no. 35/2005, 50/2006, 129/06
and 8/2008).
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Enforcement titles are expressly provided for in the French Code of Civil Procedure,
defining as mandatory titles: enforceable judicial or administrative decisions, as well
as enforceable agreements reached in court, foreign acts and decrees and arbitral
awards, extracts of the conciliation minutes signed by the judge and the parties,
deeds for the implementation of the notary, certificates issued by the bailiff, in case of
non-payment of a check and securities issued by legal entities of public law, qualified
as such by law or decisions that the law gives the effects of a judgment7.
When we talk about the enforceability of the court decision for compensation of
damage, it is important to emphasize that the treatment should be based on the
principled solution: that the court decision ordering the fulfillment of the loan for any
grant or performance is executive if it has taken shape cut, as well as if the deadline for
voluntary fulfillment has expired. The deadline for voluntary fulfillment starts from
the day of delivery of the decision to the executive debtor and ends with the expiration
of the last day determined by the court decision, unless otherwise provided by law.
Meanwhile, the court decision ordering the fulfillment of the loan for inaction, or
suffering, is executive if it has become final, except when the executive document sets
a special deadline for granting the debtor’s behavior with his obligation. Whereas, the
decision given in the administrative procedure is executive, if such is made according
to the rules by which such procedure is regulated8.
According to Article 15 of the Law on Enforcement of Macedonia, the court settlement,
if the settlement reached in the administrative procedure is enforceable if the request
has arrived after the settlement. The inaccessibility of the request is proven through
the minutes or according to the rules for certification of documents. If such a thing
is not possible, then, the achievement of the request is proven by a court decision
brought in a contentious procedure.
For a document to be considered for execution, it must, among other things, be
suitable for execution. If we analyze Article 17 of the Law on Enforcement of
Macedonia, then we can see that the executive document is suitable for enforcement
if it shows the executive creditor and debtor, as well as the object, type, volume and
time of fulfillment of the obligation. If the deadline for voluntary fulfillment of the
obligation has not been set by the executive document, such deadline will be set by
the execution decision.
If we analyze Article 18 of the Law on Enforcement of Macedonia, we can conclude
that if the procedural costs are also specified in the executive document, the court,
according to the creditor’s proposal, with the enforcement decision will determine
the payment of late interest, in the amount of certain costs according to the foreseen
rate, from the day of issuing the executive document until the day of payment. If
after the creation of the executive document the amount of the late interest has been
changed, then the court upon the proposal of the creditor or the executive debtor,
Code of Civil Procedure of France, L.111-3. Likewise, Commission Regulation (EC) No 805/2004 of
the European Parliament and of the Council of 21 April 2004, in Article 3, concerning the fulfillment
of the mandatory expectation, stipulates that mandatory securities to be certified as a European
application must be based on indisputable claims. A claim will be indisputable if the debtor has
expressly agreed to the acceptance or using a transaction which has been approved by the court
or concluded before a court in a court proceeding, if the debtor has not objected to the obligatory
expectation, etc.
8
Compare the content of Article 26 of the Law on Enforcement of the Republic of Kosovo.
7
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with the execution decision determines the payment of the penalty interest according
to the changed degree for the time of such change9.
It is important to mention that in all situations when the decision for compensation
of damage must be executed, the execution decision must show the executive
document, respectively the reliable document on the basis of which the execution is
appointed, the execution proposer and the debtor, the loan that the means and object
of the execution must be realized, as well as other data necessary for the execution of
the execution. If the payment of interest has been determined by a ruling, then their
calculation at the expense of the execution proposer is done by the execution court,
except when the realization of interest must be done from the money deposited in
the bank account. In this case, the calculation is made by the bank at the expense of
the debtor.
Execution in salary and pension as well as in compensations instead of salary, for
claims based on legal maintenance, compensation for damage caused due to health
damage or reduction, respectively loss of ability to work and compensation for loss
of maintenance due of the death of the custodian, can be realized up to half of the
respective amount, while for claims on other grounds, up to the amount of 1/3 of the
salary or pension.
II. Mortis causa heritage of responsibility
Inheritance is nothing but an achievement of all the rights and obligations that the
deceased had - hereditas nihil aliudest, quamsuccessio in universumiusquoddefunctushabuerit.
When we are at the object of inheritance law, we assess that the position is rightly
raised by the science of civil law that at the core of the object of inheritance law is the
inherited property. Inherited property is a certain property consisting of items, other
real rights and obligations related to this property.
Inherited property, therefore, is the totality of rights and obligations, respectively the
totality of assets and liabilities that passes to the heir on the basis of law or will. These
two components make up the inherited property. With regard to the inheritance
of liability, respectively, the right to compensation for damage in car accidents, the
Albanian jurisprudence has concluded that, except in the case of death, the survivors
of the victim are compensated in the capacity of “heir” property damages of expenses
for living food and funeral expenses. The claim for compensation in the form of food
and living expenses was accepted only for two of the plaintiffs, the parents of the
deceased, because he was an adult, although unemployed at the time of death. While
dismissing the lawsuit for the same search of other plaintiffs, parents of two deceased
minors under the age of 14, because the legal criteria are not met. Based on the age
of the deceased, the court has assessed that it is not about “their minor children”,
“spouses” or “incapacitated parents in charge” or their obligations for food and living
towards the persons who lived in a family with them who would enjoy this right to
the victims. The deceased, due to their age under 14, did not have the capacity to
Compare the content of Article 7 of Commission Regulation (EC) No 805/2004 of the European
Parliament and of the Council of 21 April 2004, institutionalizing the position that when a judgment
involves an enforceable decision on the amount of legal costs, including interest rates , is certified
as a European application, also in relation to tariffs.

9

89

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 7 No.1
May, 2021

act and were prohibited from working by law, and it was not proven that they were
“incapable of work and without sufficient means of subsistence”10.
Thus, inherited property consists of all types of rights and obligations that have a
property character. Based on the property character of the institution of inheritance,
from the object of inheritance are excluded personal rights which ipso-jure cease with
the death of the person11.
Items and rights that belong to individuals can be inherited. This includes the right
to seek compensation for material damage caused by traffic accidents. Meanwhile,
when determining the value of the inheritance, the situation at the moment of death
must be taken into account - in quantitate patrimoniiexquirenda, visumest mortis tempus
spectari.
The right to compensation for material damage may be subject to legal circulation
in the event of death and due to the death of its holder. Circulation and transfer
by inheritance is also characteristic of the right to seek compensation for material
damage caused in car accidents, because this right has a property character. The
object of inherited property is the property component of a right which is not related
to the personality of its holder. This right will be inherited only in cases when its
holder dies or is declared missing to die. Claiming compensation by the heirs even
for the victim who has experienced non-pecuniary damage is a moral prejudice. It
has always been assumed that the heirs can take action for damages belonging to
their testator and they can seek compensation for pecuniary, non-pecuniary damage
and for the suffering experienced by the perpetrator. The heirs take these actions even
when those consequences are not caused to them12.
The death of a person in inheritance law has led to the distinction of three categories
of inheritance law: the testator, the heir and the inherited property13.
It is important to note the legacy of the Comorians, although there are frequent cases
when two or more persons experience death in those circumstances which make it
difficult to determine the exact moment of their death, namely which of the deceased has
died early, which later14. Determining the moment of death is of particular importance
in civil law, if the persons who have experienced death are of blood gender and one
of them must inherit the other. When it comes to Comorians, in civil law the fiction
of the priority of the death of Comorians is treated based on various presumptions,
such as: Comorian sex, age, etc. In addition, another position has been raised, that in
determining the moment of death of the Comorians, the priority of death should not be
10
The Joint Panels of the High Court of the Republic of Albania, for the purposes of unifying the
case law, have raised the position in question. The court reasoned that the plaintiffs have active
legitimacy to seek compensation for property and non-property damages as legal heirs, parents of
the deceased who lost their lives in a car accident caused by illegal and culpable behavior of the
driver of the motor vehicle. While the respondent has passive legitimacy because the legislation in
the field of compulsory insurance burdens him with the obligation to compensate damages caused
by holders of uninsured motor vehicles. See: Decision of the High Court of the Republic of Albania,
No.12, dated 14.9.2007.
11
Supreme Court, Expte Nr. 66997, First Room, L.S. 295235, Mendoza, 19 May 2000, has raised the
view that actions that cause moral damage are actions of a personal nature. Actions relating to the
compensation of moral damages must be taken directly by the injured party himself.
12
Corinne Renault - Brahinsky, L’essentiel du Droit des obligations, 2011-2012, 7th edition, Gualino,
lextenso editions, Paris, p.93.
13
See: Juliana Fuga, Heritage, Tirana, 2002, p. 14.
14
On the theory of the Comorians, VoislavSpaic, Osnovinagradjanskopravo, Sarajevo, 1957, p. 109.
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taken into account, but that the Comorians at the same time experienced death, because
they found death in a disaster. However, it is not uncommon for the assumption
regarding the priority of Comorian death to be applied.
When it comes to the Comorians, respectively the persons who lose their lives at the
same time, the legal assumption has been applied: the father had lived after the death of
the minor son, while the older son had lived after the death of the father. This is especially
true of the opening of the inheritance procedure and the issue of inheritance between
them - who will inherit whom.
If the moment of death of the Comorians cannot be established, then the court will
follow a separate procedure for each of them, so that they will not be inherited from
each other, because it is not known which of them was alive at the time of the death
of the other. So when two persons called to inherit from each other have died at the
same time and it cannot be established who died before, the fact that the persons have
died at the same time and that no right passes from one to the other will be presumed.
The injured party in a car accident who has experienced death is considered the
testator of the right to claim compensation for that damage. Meanwhile, the heirs
who will inherit it based on the legal order of inheritance gain the right to claim
compensation for material damage experienced by the testator in the car accident.
They therefore become bearers of this right. Everyone will inherit if they possess the
ability to inherit. This ability belongs to every person who at the time of the opening
of the inheritance is alive, or was occupied before the death of the testator and was
born alive and possesses the ability to inherit. When it comes to the ability to inherit
it is worth mentioning that it will be considered that the natural person was occupied
at the time of the opening of the inheritance, if he was born alive within 300 days from
the death of the testator. The survivors of the injured party who will inherit the estate
of the testator according to the law are the legal heirs. Legal heirs are: the children of
the testator, his adoptive parents and their descendants, spouse, parents, siblings and
their descendants, grandparents and their descendants.
According to the provisions of the law on inheritance, it is important to note that the
testator also inherits from his extramarital spouse, who is equated with the marital
spouse. It is important in inheritance law that the extramarital union is considered the
life community of the unmarried woman and the unmarried man which has lasted
a long time and which has ceased with the death of the testator, provided that the
presumptions for the validity of the marriage.
What should be mentioned is the fact that the nurturer and the nurturer, the adopted
and the stepfather and stepmother, the daughter-in-law and the mother-in-law, the
son-in-law and the grandfather and the grandmother and other persons are inherited,
under the conditions provided by law.
Conclusions
Macedonian legislation in the field of enforcement needs to reform the segment to
gain the quality of enforcement of court decisions in order to eliminate delays and
“procedural tricks”. I do not think that the conditions for an efficient and impartial
judiciary have been achieved in the country and that in the field of enforcement the
concept should be institutionalized that all judgments rendered in the first instance

91

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 7 No.1
May, 2021

in a normal procedure be enforceable and in all cases when there are reasons stable,
the execution is terminated by the court of appeal. I consider that we should refer to
another concept, according to which the amount of the judgment will be determined
as an assessment criterion for the enforceability of the judgments and to accept the
possibility of termination of the execution at the moment of appealing the respective
judgment.
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Konventa europiane për të drejtat e njeriut si garanci për mbrojtjen e mjedisit
Magjistrate Elvana Çiçolli
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, Albania
Abstrakt
Pavarësisht se nuk ka një dispozitë konkrete që ti referohet në të drejtën ndërkombëtare, e
drejta për të jetuar në një mjedis të shëndetshëm është e lidhur ngushtë me të drejtën për
shëndetin, të parashikuar nga neni 12 i Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Sociale
dhe Kulturore.Për më tepër, mbrojtja e mjedisit dhe rregullimi i emetimeve ndotëse rregullohet
nga dokumente të tjerë ndërkombëtarë, përfshirë Deklaratën e Kombeve të Bashkuara për
një Mjedis Njerëzor, Deklaratën e Rios për Mjedisin dhe Zhvillimin, Konventën Kuadër të
Kombeve të Bashkuara për Ndryshimi i Klimës dhe Marrëveshja pasuese e Parisit e vitit 2015,
si dhe Procedura e Posaçme e Kombeve të Bashkuara për Mjedisin dhe të Drejtat e Njeriut.
Në kornizën legjislative evropiane, e drejta për shëndetin mbrohet, në nivelin e Bashkimit
Evropian, nga Karta e të Drejtave Themelore, e cila në nenin 35, me titull "Mbrojtja e shëndetit",
parashikon:
"Çdokush ka të drejtë të ketë qasje në parandalimin e dëmeve të shëndetit dhe të marrë trajtim mjekësor
nën kushtet e përcaktuara nga ligjet dhe praktikat kombëtare.Një nivel i lartë i mbrojtjes së shëndetit të
njeriut është i garantuar në përcaktimin dhe zbatimin e të gjitha politikave dhe aktiviteteve të Bashkimit
".
E drejta për mbrojtjen e mjedisit nuk është përmendur në mënyrë të qartë në Konventën
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, megjithëse mbrohet nga Gjykata e Strasburgut përmes
interpretimit të neneve 2, 3 dhe 8 të Konventës. Sidoqoftë, në nivelin e Këshillit të Evropës,
ai përcaktohet dhe mbrohet qartë nga nenet 3 dhe 11 të Kartës Sociale Evropiane dhe që
respektivisht mbrojnë të drejtën për siguri dhe higjienë në punë dhe të drejtën për mbrojtjen
e shëndetit.
Fjalë kyçe: e drejtë, mjedis, ndërkombëtare, shëndetshëm.

Hyrje
Është e vërtetë që mungesa e ndjeshmërisë ndaj çështjeve mjedisore kishte çuar në një
nënvlerësim të këtij fenomeni madje edhe nga këndvështrimi ligjor,këto fenomene.
Ndërkohë kohët e fundit vetëdija në rritje për rreziqet që lidhen me evolucionin e
shoqërisë industriale ka bërë që shtetet moderne t'i atribojnë një vlerë hierarkike të
lartë çdo elementi të mjedisit1.
Kur përdoret koncepti i mjedisit, duhet të marrim në konsideratë të paktën tre
dimensioneve të tij:
Dimensioni relacional midis faktorëve të shumtë, natyralë dhe antropikë (etimologjia
e termit "mjedis", si ai që rrethon, rrethon diçka apo dikë),
Dimensioni hapësinor ose gjeografik-territorial, i cili kërkon të saktësohet gjithmonë
cilës pjesë së sistemit t’i referohemi (globale, rajonale, lokale, në varësi të faktit nëse
marrim parasysh tërë biosferën ose ekosistemet individuale).
Dimensionin kohor ose diakronike, e cila zbulon nevojën e pashmangshme për
të adoptuar një perspektivë dinamike, e cila është e aftë të përfaqësojë në mënyrë
Stratenwerth, Zukunfttsicherung mit dem Mitteln des Strafrechts, in ZST 1993, 979 ss; Jonas, Il
principio di responsabilità, Un’etica per una civiltà tecnologica.Portinaro, Torino, 2002.
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adekuate evolucionin e vazhdueshëm dhe ndryshimet e marrëdhënieve mjedisore2.
Në aspektin kombëtar Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 56 të saj
parashikon se:
“Neni 56
Kushdo ka të drejtë të informohet për gjendjen e mjedisit dhe për mbrojtjen e tij.”
Po kështu mbrojtja e mjedisit dhe e shëndetit konsiderohet si një prej objektivave
socialë të shtetit shqiptar sipas nenit 59 të Kushtetutës së Republikë së Shqipërisë:
“1 Shteti, brenda kompetencave kushtetuese dhe mjeteve qëdisponon, si dhe në plotësim të
nismës dhe të përgjegjësisë private, synon:
……
d) një mjedis të shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëmpër brezat e sotëm dhe të
ardhshëm;
dh)shfrytëzimin racional të pyjeve, ujërave, kullotave dheburimeve të tjera natyrore mbi bazën
e parimit të zhvillimit tëqëndrueshëm;
e) përkujdesjen dhe ndihmën për të moshuarit, jetimët dheinvalidët;ë) zhvillimin e sportit dhe
të veprimtarive ripërtëritëse;
f) riaftësimin shëndetësor, edukimin e specializuar dheintegrimin në shoqëri të të paaftëve, si
dhe përmirësimin nëvazhdimësi të kushteve të tyre të jetesës;
g) mbrojtjen e trashëgimisë kombëtare, kulturore dhe kujdesine veçantë për gjuhën shqipe.
2.Përmbushja e objektivave socialë nuk mund të kërkohet drejtpërdrejt në gjykatë. Ligji
përcakton kushtet dhe masën në të cilat mund të kërkohet realizimi i këtyre objektivave”.
Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut lidhur për të drejtën për një mjedis
të shëndetshëm
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut ka njohur, përmes praktikës së saj gjyqësore,
të drejtën e qytetarëve të Shteteve Anëtare për të jetuar në një mjedis të shëndetshëm
siç përfshihet dhe mbrohet nga neni 8 të Konventës që përcakton të drejtën e secilit
për të respektuar jetën e tij private dhe familjare.3
E drejta për të jetuar në një mjedis të shëndetshëm mbrohet gjithashtu nga standardet
evropiane të mbrojtjes së mjedisit.Para së gjithash, dispozitat e përfshira në traktatet
themeluese, dhe veçanërisht në Traktatin e BE (TEU) dhe Traktatin për Funksionimin
e BE (TFEU), janë të rëndësishme.Neni 3 TEU, paragrafi 3 parashikon:
"Bashkimi [...] përpiqet për zhvillimin e qëndrueshëm të Evropës, bazuar në rritjen e ekuilibruar
ekonomike dhe stabilitetin e çmimeve, në një ekonomi sociale mjaft konkurruese të tregut, e
cila synon punësim të plotë dhe progres shoqëror, dhe në një nivel të lartë të mbrojtjes dhe
përmirësimit të cilësisë së mjedisit ".
Konventa Europiane e te Drejtave te Njeriut dhe protokollet shtesë nuk mbulojnë në
mënyrë specifike të drejtat ose ndonjë interes në ruajtjen e mjedisit. Kjo nuk është e
habitshme duke marrë parasysh datën e nënshkrimit të saj vitin 1950, që është shumë
me përpara verifikimit te shqetësimit ndërkombëtar për mbrojtjen globale te mjedisit.
Shqetësimet për cilësinë e mjedisit u shfaqën në Konferencën e Kombeve të Bashkuara
për Mjedisin të vitit 1972. Kërkesat e para para Komisionit u refuzuan si ratione
Catenacci, La tutela penale dell’ambiente, contributo all’analisi delle norme penali a struttura
contravvenzionale, Padova, 1996.
Giunta, Il diritto penale dell’ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni in Riv. it. dir. proc. pen.,
1997.
3
A. Bonfanti, Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente, CEDAM, 2012, p. 55.
2
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materiae e papajtueshme me Konventën.Megjithatë, Komisioni paralajmëroi zgjerimin
e interpretimit lidhur me faktin se si kushtet e këqija mjedisore ndonjëherë mund të
konsiderohet se ndërhyjnë në gëzimin efektiv të të drejtave dhe lirive individuale
të garantuara në Konventë.Ky Komision filloi të deklarojë aplikimet individuale ne
te cilat pretendohej abuzim me mjedisin të pranueshme4. Në të njëjtën kohë, dhe pa
asnjë vështirësi, Komisioni gjithashtu filloi të marrë në shqyrtim ankesa individuale
në lidhje me kufizimet në Konventë të cilat sipas paragrafit 2 të neneve 8 deri 11 të
Konventës Evropiane dhe Neni 1 i Protokollit Nr. 1, ndiqnin një qëllim të ligjshëm si
ai i i ruajtjes së kushteve të mira mjedisore si interes të përgjithshëm5.
Kështu u krijua një mënyrë indirekte për mbrojtjen e kësaj të drejte mbrojtje "Par
ricochet". Siç ka shkruar profesor Déjeant-Pons, individët filluan të shikonin te drejtën
për te mbrojtur mjedisin në lidhje me Konventën në dy mënyra të ndryshme:
Nga njëra anë, mbrojtja efektive e të drejtave e që u garantohen atyre në Konventë
mund të kërkojnë në disa raste ruajtjen e cilësisë së mjedisit. Nga ana tjetër, Interesi i
përgjithshëm në një shoqëri demokratike do të lejonte kufizimin në ushtrimin e disa
të drejtave dhe lirive, domethënë ato në nenet 8, 9, 10 dhe 11 të Konventës.6
Megjithatë, është e qartë sforcua e Komisionit dhe Gjykatës Europiane për të Drejtat
e Njeriut për mbrojtjen kolektive të së drejtës për të një mjedis të shëndetshem .Kjo
për shkak të vështirësive që këto institucione kanë gjetur në dhënien e mbrojtjes
indirekte të mjedisit në lidhje me disa të drejta dhe liri të garantuara nga Konventa.
Këto vendime dëshmojnë jo vetëm mbrojtjen e tërthortë të se drejtes kolektive për
mjedisin, por është një shëmbull I ushtrimit te autoritetet public dhe I hapësirës së
vlerësimit për të konsideruar mjedisin si një çështje me interes të përgjithshëm që te
justifikojë ndërhyrjen në ushtrimin e të drejtave të mbrojtura prej Konventës.7
Detyrimet e shteteve në lidhje me aktivitetet industrial
Në përgjithësi, detyrimet e shteteve në fushën e të drejtave të njeriut në të drejtën
ndërkombëtare ndahen në detyrime negative dhe pozitive.Të parat kërkojnë që
Shteti të përmbahet nga shkelja e të drejtave të njeriut, të dytët e detyrojnë atë të
kryejë sjellje ose të miratojë masa që favorizojnë gëzimin e të drejtave nga individët e

Arrondelle kundër Mbretërisë së Bashkuar (zhurma), Aplikimi Nr. 7889/77, Vendimi i 15 korrikut
1980, DR 19, fq. 186; G. dhe Y. V. Norvegjia (e paspecifikuar nga aplikuesit), Aplikimi nr. 9415/81,
Vendimi I 3 tetorit 1983, DR 35, f. 30; Baggs kundër Mbretërisë së Bashkuar (zhurma), Aplikimi Nr.
9310/81, Vendimi i 19 janarit 1985, DR 44, fq. 13; Pauell dhe Rayner kundër Mbretërisë së Bashkuar
(zhurma), Aplikimi Nr. 9310/81, Vendimi i 16 korrik 1986, DR 47, f. 22; Vearncombe dhe të tjerët
kundër Republikës Federale të Gjermania (zhurma), Aplikimi nr. 12816/87, Vendimi i 18 janarit
1989, DR 59, f. 186; X kundër Francës (zhurma dhe shqetësime të tjera), Nr. 13728, Vendimi i 17
majit 1990; Zander kundër Suedisë (ndotja e ujit), Aplikimi Nr. 14282/88, Vendimi i 14 tetorit 1992.
5
Shih, p.sh: Hakansson dhe Sturesson kundër Suedisë, Aplikimi 11855/85, Vendimi i pranueshmërisë
së datës 15 korrik 1987; Fredin kundër Suedisë, Aplikimi nr. 12033/86, Vendimi i pranueshmërisë
së datës 14 dhjetor 1987; Pine Valley Development Ltd dhe të tjerët kundër Irlandës, Aplikimi nr.
12742/87, Vendimi i pranueshmërisë së datës 3 maj 1989; Allan Jacobsson kundër Suedisë, Aplikimi
Nr. 16970/90, Vendimi i pranueshmërisë së 15 tetorit 1995.
6
Në rastin e Muriel Herrick V. Mbretëria e Bashkuar ishte në rrezik një kufizim në përdorimin e
një bunkeri në pronësi të aplikantit në ishullin e Jersey. Masa kufizuese e përbërë nga refuzimi i një
lejeje zyrtare për të autorizuar atë të posedonte atë si a Vendbanim veror ishte e justifikuar në bazë
të interesit të përgjithshëm për të mbrojtur një peizazh me interes të veçantë, një të ashtuquajtur
"zonë e gjelbër" një nga veçoritë më të shquara në Jersey.
7
Déjeant-Pons, M., "L'insertion du droit de l'homme à l'environnement dans les systems Régionaux
de protection des droits de l'homme ", Revue universelle des droits de l'homme, 1991, Vol. 3, Nr. 1,
f. 461.
4
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mbrojtur.Jurisprudenca e Gjykatës së Strasburgut (GJEDNJ) ka sqaruar vazhdimisht
përmbajtjen e këtyre detyrimeve në lidhje me aktivitetet industriale që ndodhin në
territorin e tyre. Në rastet kur personat juridikë veprojnë si "organe shtetërore"8,
përgjegjësia e Shtetit lind për sepse ky entitet që bën shkeljen është në pronësi,
kontrolluar ose administruar nga shteti.Në këtë drejtim, duhet të mbahet mend se
Gjykata ka identifikuar kritere të ndryshme që bëjnë të mundur përcaktimin, rast
pas rasti, kur një aktivitet tregtar mund të konsiderohet që i atribuohet drejtpërdrejt
Shtetit.Në rastin e dytë, megjithatë, përgjegjësia e Shteti për shkeljen e një detyrimi
pozitiv lind për faktin se kjo nuk ka marrë të gjitha masat e përshtatshme për të
parandaluar një shoqëri private nga kryerja e një shkelje të ligjit formal (për shembull
sepse ajo kishte kryer shkarkime apo rrjedhje të substancave të dëmshme për
shëndetin e individëve që banojnë në atë territor).9
Nga jurisprudenca e GJEDNJ gjithashtu del qartë se detyrimi pozitiv i Shteteve
kërkon që këto të fundit të marrin të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur në
mënyrë efektive të drejtat individuale nga sjellja e palëve të treta. Ky është një sqarim
thelbësor pasi Gjykata përsërit se vlerësimi i përshtatshmërisë së masave të miratuara
për të rregulluar dhe kontrolluar aktivitetet industriale duhet të kryhet konkretisht
dhe jo në mënyrë abstrakte10 dhe i takon shtetit të sigurojë që ka një zbatim konkret
të vendit dhe për më tepër, Gjykata kujtoi në çështjen Tatar kundër Roumanisë11
që vlerësimi i përshtatshmërisë së masave të miratuara duhet të bëhet në lidhje
me parimin paraprak që duhet të zbatohet në të gjitha aktivitetet për mbrojtjen e
shëndetit, mjedisit dhe sigurisë së konsumatorit.Gjykata pastaj sqaroi se si detyrimi
i Shteteve për të mbrojtur të drejtat e njeriut nga shkeljet nga palët e treta ka si një
përbërës të dyfishtë thelbësor dhe procedural.Në rastin e parë, Shteti është i detyruar
të rregullojë dhe kontrollojë aktivitetet industrial.Kjo gjithashtu përfshin sigurimin
e informacionit të nevojshëm për individët në lidhje me rreziqet për jetën e tyre
shëndetësore në afërsi të një impianti ndotës, si dhe i takon shtetit të zhvillojë dhe të
komunikojë një plan. në rast emergjence12.Sa i përket aspektit procedural, shteti, është
i detyruar të sigurojë pjesëmarrjen e qytetarëve në vendime dhe të sigurojë që këto
të merren në bazë të vrojtimeve dhe studimeve të ndikimit në mjedis13.Për më tepër,
në shumë raste, Gjykata e ka bërë të qartë se është një detyrim pozitiv i Shteteve për
të garantuar zbatimin efektiv të masave legjislative të marra, që përfshin detyrimin
për të siguruar pajtueshmëri nga kompanitë dhe autoritetet publike dhe për të hetuar
dhe sanksionuar sjellje në kundërshtim me këto masat,14 për të garantuar viktimat një
gjykim të drejtë,15 si dhe për të siguruar ekzekutimin efektiv të masave të autoritetit
gjyqësor.
Fokusi duhet të vendoset në diskrecionin e Shteteve Kontraktuese për të vlerësuar në
mënyrë të përshtatshme në lidhje me nocionin e paqartë të "të drejtave të të tjerëve".
Kjo për të realizuar një qëllim te ligjshëm si ai për planifikimin e përgjithshem dhe
për çdo masë tjetër e cila mund të ndikojë në të drejtat e individëve siç garantohet në
Konventën Evropiane.
U, Fadeyeva v. Russia.
U, Lopez Ostra v. Spanjë, 14 maj 1999.
10
Lopez Ostra v. Spanjë cit.; Ouranio Toxo v. Greqi, 20 tetor 2005.
11
U, Guerra v. Italia e Giacomelli v. Italia dhe Fadeyeva v. Russia.
12
Hatton v. UK, 8 korrik 2003; Taskin v. Turqi, 30 mars 2005.
13
U, Orneyilidz vs Turqi.
14
U, Steel and Morris v. UK, 15 shkurt 2005.
15
Vendimi I 26 gusht 1997.
8
9
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Mjedisi si e drejtë individuale apo kolektive?
Duhet të jemi të kujdesshëm kur i referohemi të drejtës për mjedis të shëndetshëm.
Shpesh, në vend te një e drejtë, ajo mund ti referohet thjesht pritshmërive ose
interesave pavarësisht se sa të dobishme mund të jenë.Kjo qasje mjaft e kujdesshme
duket shumë më e kënaqshme sidomos nga bashkësia ndërkombëtare e cila nuk ka
identifikuar, në një nivel praktik mbrojtjen për mjedisin.Sa i përket të drejtës për të
mbrojtur mjedisin, duket se ka qënë mjaft e vështirë për individët që të paraqiten
si viktima të një shkeljeje të dispozitave të tilla konvencionale përveç nëse ata japin
prova për një interes eskluzivisht te drejtuar ndaj ruajtjes se një mjedisi te pastër.
Vendimet e Gjykatës Evropiane të datës 26 gusht 1997 dhe 6 prill 2000, në rastet
e Balmer-Schafroth dhe të tjerët dhe Athanassoglou dhe të tjerët, respektivisht, të
dyja kundrejt Zvicrës, dhe rastet e Taskin kundër Turqisë, Gorraiz Lizarraga kundër
Spanjës dhe Fotopoulou kundër Greqisë e provojnë më së miri këtë..
Në rastin e Balmer-Schafroth16 dhe të tjerët kundër Zvicrës17 Gjykata Evropiane hedh
poshtë kërkesen duke arsyetuar se:“Aplikantët [...] nuk arritën të tregojnë se veprimi
i fuqisë së Mühleberg I ekspozon ata personalisht në një rrezik që nuk ishte vetëm
serioze, por gjithashtu specifike dhe, mbi të gjitha, të pashmangshme. Në mungesë të
një gjetje të tillë, efektet mbi popullsinë e masave që mund të bënte mbeten hipotetike.
Rrjedhimisht, as rreziqet, as mjetet nuk u vërtetuan me një shkallë probabiliteti që e
bëri rezultatin e procedures drejtpërsëdrejti vendimtare brenda kuptimit të praktikës
gjyqësore të Gjykatës.18
Megjithëse Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ) nuk parashikon
një të drejtë specifike për mjedis të shëndetshëm, Gjykata e Strasburgut megjithatë
u ka dhënë mbrojtje viktimave të dëmeve të mjedisit, përmes interpretimit evolutiv
të dispozitave të Konventës.Në veçanti, në varësi të llojit të dëmit të shkaktuar nga
aktivitetet ndotëse, viktimat kanë pretenduar shkelje të së drejtës për jetë (neni 2 i
KEDNJ) ose të së drejtës për të respektuar jetën private dhe familjare (neni 8 i KEDNJ-).
Përmes analizës së jurisprudencës së GJEDNJ është e mundur të identifikohen
detyrimet aktuale të shteteve në fushën e mbrojtjes së mjedisit.
Në çështjen Lopez Ostra v Spanja19 në fund të një procesi gjyqësor që zgjati mbi 10 vjet,
në 1990 çështja u paraqit në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut.20Gjykata,

Aplikantët jetonin në fshatrat e Wilteroltigen, Deltigen dhe Gümmenen, i vendosur në zonën e
kontrollit nr. 1 brenda një rreze prej katër dhe pesë kilometra nga stacioni i energjisë bërthamore në
Mühleberg (Kantoni i Bernës). Ata u ankuan për shkelje të Nenit 6.1 Të Konventës Evropiane në atë
që nuk kishin pasur qasjeakses në një Gjykate për të kundërshtuar zgjatjen e licencës së operimit në
një central elektrik bërthamor e cila ishte aplikuar nga kompania Bernische Kraftwerke AG.
17
Mbështetur nga aplikantët. Sipas pikëpamjes së Gjykatës, lidhja midis Vendimi i Këshillit Federal
dhe e drejta e thirrur nga aplikuesit ishte shumë e dobët dhe e largët. Prandaj, Neni 6.1 nuk është i
zbatueshëm në
18
Vendimi I 26 gusht 1997.
19
Viktima, i cili jetonte pranë një impianti për trajtimin e mbeturinave nga fabrikat e lëkurës, u
ankua se avujt e gazit dhe aromat që vinin nga impianti i lartpërmendur i kishin shkaktuar probleme
serioze shëndetësore familjes së tij.Në veçanti, që nga hapja e impiantit, vajza e aplikantit kishte
filluar të vuante nga probleme serioze të frymëmarrjes të lidhura me një gjendje të vazhdueshme
stresi dhe ankthi, duke e detyruar familjen të transferohej në një shtëpi të re, larg impiantit ndotës.
Fillimisht, Znj. Gregoria Lopez Ostra i ishte drejtuar Gjykatës Administrative lokale, duke kërkuar
mbylljen e impiantit ndotës si dhe kompensimin e dëmit të pësuar dhe më vonë ajo gjithashtu apeloi
në Gjykatën e Lartë dhe Gjykatën Kushtetuese Spanjolle, për fat të keq gjithmonë me rezultate
negative.
20
Vendimi nr. 48939/1999 i GJEDNJ.
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duke pranuar seriozitetin e kushteve të jetesës, të cilave u ishin nënshtruar kërkuesit,
nuk e konsideroi atë si një trajtim çnjerëzor dhe degradues në përputhje me nenin 3 të
KEDNJ, por kishte rikualifikuar faktin duke konstatuar shkeljen e nenit 8 të KEDNJsë (e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare).
Spanja u dënua për dështimin që pati në arritjen në një ekuilibër të drejtë midis dy
interesave të kundërta.Nga njëra anë, interesi i komunitetit për të pasur një impiant
pastrimi në mënyrë që të zvogëlohet ndotja dhe të favorizohet ekonomia lokale.
Nga ana tjetër, qytetarët që jetojnë pranë impiantit kanë të drejtën për një mjedis
të shëndetshëm dhe, për pasojë, për të respektuar dhe mbrojtur jetën e tyre private
dhe familjare.Nga ky ekuilibrim i interesave në konflikt rrjedh një detyrim pozitiv
nga ana e Shtetit: Detyra për të vendosur të gjitha masat e nevojshme paraprake
për të shmangur që funksionimi I këtyre impianteve të ketë pasoja negative në
proporcion me jetën private dhe familjare dhe të drejtën e gëzimit të shtëpisë të secilit
prej qytetarëve.Si pasojë, Spanja, pasi nuk arriti të zbatonte një ekuilibër të tillë, u
urdhërua t'i paguante një shumë parash kërkuesit me anë të dëmshpërblimit të drejtë
për shkeljen që kishte pësuar.
Arsyetimi i Gjykatës evoluon më tej kur katastrofat mjedisore kanë pasoja të
drejtpërdrejta në të drejtën e qytetarëve për jetë. Në çështjen Oneryildiz v. Turqi�,
aplikanti u ankua për neglizhencën e autoriteteve publike për shpërthimin e një
ngarkese, të shkaktuar nga metani i prodhuar nga mbeturinat, i cili kishte shkaktuar
vdekjen e 40 personave, përfshirë 9 anëtarët e familjes së tij. Me këtë vendim, Gjykata
pohoi dy parime të rëndësishme:
1) Detyrën e Shtetit për të miratuar një kornizë të përshtatshme legjislative dhe
administrative për të mbrojtur jetën e qytetarëve nga çdo lloj kërcënimi, i cili në rastin
e aktiviteteve të rrezikshme gjithashtu ishte materializuar në detyra për të informuar
në mënyrë të përshtatshme qytetarët.
2) Detyrimi për të garantuar ndëshkimin e shkeljeve të ligjeve në fuqi në sistemin
juridik.
Së fundmi, është interesant arsyetimi i GJEDNJ në çështjen Di Sarno dhe të tjerët v.
Italia, nr. 30765/2008 në lidhje me problemin e asgjësimit të mbeturinave në periferi
të Napolit midis 2007 dhe 2008.Gjykata e shqyrtoi në themel ankesën duke vërejtur
se grumbullimi dhe asgjësimi i mbeturinave mund të klasifikohen si aktivitete të
rrezikshme dhe në këtë këndvështrim Gjykata deklaroi shkeljen e artit. 8 KEDNJ, edhe
në rastin kur aplikantët nuk kishin shfaqur ndonjë patologji për shkak të ekspozimit
ndaj mbeturinave.Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut e interpreton nenin 8
të KEDNJ-së në dritën e parimit të parandalimit, tipik i së drejtës ndërkombëtare
të mjedisit. Sipas këtij parimi, pasiguria shkencore në lidhje me efektet negative në
mjedis të një aktiviteti të caktuar nuk mund të justifikojë dështimin për të marrë masa
të përshtatshme për të mbrojtur mjedisin. Nga kjo rrjedh se secilit nga shtetet aderuese
në KEDNJ ka kufij më të ngushtë vlerësimi në zgjedhjen e masave që do të miratohen
për të përmbushur detyrimet pozitive të parashikuara nga neni 8 i Konventës. Nga
kjo analizë del se dëmet ndaj personit të prodhuara nga fenomenet e dëmeve të
mjedisit janë shpesh të lidhura nga KEDNJ me shkeljet e nenit 8 të Konventës.Në
këtë mënyrë koncepti I individit të dëmtuar është shtrirë edhe në rastet kur shëndeti
dhe integriteti fizik i personit nuk janë drejtpërdrejt në rrezik.
Përfundime
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Me kalimin e kohës, interesi për mjedisin u ka dhënë gradualisht terren presioneve
të vazhdueshme që rrjedhin nga epoka industriale, e cila duke qënë e përqëndruar
më shumë në zhvillimin e shoqërisë sesa në mbrojtjen e mjedisit, ka ndikuar të gjithë
ekosistemin botëror.
Progresi teknologjik, përveç krijimit të përfitimeve të shumta dhe të domosdoshme
për komunitetin, ka sjellë gjithashtu pasoja të dëmshme për sigurinë publike, siç
janë, para së gjithash, ato që lidhen me prodhimin, administrimin dhe asgjësimin e
mbeturinave, si dhe me lëshimin në mjedis. të pluhurit, gazit, rrezatimit,mbeturinave
nga proceset industriale.
Pasoja më e rëndësishme e këtij degradimi të shpejtë dhe dramatik të mjedisit ka qenë
një vetëdije kolektive e ngadaltë dhe progresive për rëndësinë e të gjithë elementëve
natyrorë.Nëpërmjet zbatimit të gjallë të KEDNJ dhe frymës së saj secili nga vendet
europiane tregon jo vetëm respekt për kuadrin ligjor ndërkombëtar por edhe për
dinjitetin njerëzor, ekzistensës së të cilit duhet ti sigurohet një mjedis i shëndetëshëm.
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Falja e djalit dhe djali i falur - Nga Kanuni tek ligji
Dr. Alfred Halilaj
Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës, Albania
Abstrakt
Në të drejtën kanunore në Shqipëri një prej çështjeve pak të trajtuara është fenomeni i faljes
së djalit dhe pozitat e tij në familjen ku ai do të kalojë jetën. Raste të tilla ndodhin në situata
specifike të cilat peshohen mirë nga palët që hyjnë në këtë raport. E gjithë ngjarja ndodh
brenda kozmologjisë së farefisnisë dhe ndikimit patriarkal të linjës atësore të trashëgimisë.
Në këtë pikë vijnë në ndihmë shprehje të tilla si: “mos me mbet hise fik”, “mos me dal fara”,
“mos me u shu”, “me lan zjarmin e ndezun” etj. Në këtë punim do të ndalemi në mënyrën
se si pasqyrohet në të drejtën kanunore të shkruar prej autorëve të ndryshëm por kryesisht
në Kanunin e Lekë Dukagjinit të shkruar prej at Shtjefën Gjeqovit. Do të leçisim historikun
e fenomenit në kohë të ndryshme dhe mënyrat e ndryshme të aplikimit të tij. Një pikë me
rëndësi do të jetë hulumtimi i rasteve në kohën tonë për të kuptuar se sa ka rezistuar dhe
si është përthyer në shoqërinë shqiptare. Birësimi merr një formë tjetër sot. Mënyra se si
procedohet si në planin njerëzor ashtu edhe në atë ligjor, kombëtar dhe ndërkombëtar, do
të jetë objekt shqyrtimi. Duke përdorur literaturën e shkruar do të mund të paraqesim një
ecurinë kohore të fenomenit si dhe qasjet e ndryshme që autorët i kanë dhënë. Do të shfrytëzoj
punën etnografike në terren për të sjellë raste konkrete që ilustrojnë fenomenin.
Fjalë kyçe: kanun, ligj, “falja e djalit”, birësim, farefisni, shoqëri patriarkale, “djali i falur”,
shoqëri moderne, kulturë.

Hyrje
“Kanuni i Lekë Dukagjinit” është libri më i debatuar për kulturën shqiptare sidomos
gjatë shekullit të XX por edhe në këtë fillim të shekullit të XXI. Përpara se kanuni
të botohej nga autori at Shtjefën Gjeçovit në formën që njihet sot, normat kanunore
diskutoheshin në kuadër të kulturës shqiptare prej autorëve të ndryshëm vendas dhe
të huaj. Mbi origjinën e kanunit debatet kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë të gjalla. Ka
autorë që heqin një paralele midis strukturës etike Homerike dhe strukturës etike të
kanunit por edhe të drejtës së lashtë japoneze1, të tjerë e shohin si një trashëgimi e
kaluar përmes shtresëzimeve nga periudha Ilire deri në fillim të shekullit të XX duke
marrë vlerë sidomos gjatë Mesjetës dhe pushtimit Osman2 (kjo tezë e një trashëgimie
të tillë ka pasur shumë përkrahës vendas) apo autorë të tjerë të cilët mendojnë së
është e pamundur të jepet një datë e saktë për lindjen e kanunit për shkak të çështjeve
të ndryshme që trajtohen3. Gjithsesi në parim studiuesit bien dakord se ai lidhet me
periudhën e Mesjetës dhe rendin feudal. Moment i rëndësishëm i evidentimit historik
të kanunit është periudha e shekullit të XVqë përkon me një epokë të artë të krijimit
1
- Yamamoto, Kazuhiko, “Struktura etike e kanunit dhe nënkuptimet e tij kulturore”, 2005. Referuar
intervistës për “Zërin e Amerikës” që gjindet në linkun https://www.zeriamerikes.com/a/

studiuesi-japonez-komenton-kanunin-e-leke-dukagjinit-145380315/729992.html
2
- Ismet, Elezi, “Kanuni i Labërisë”, në linkun https://kanunilaberise.tripod.com/id12.html
3

- ShmitOliver: “Arbëria venedike 1392–1479”, Tiranë, 2007.
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të shtetit të Arbrit nga heroi kombëtar i shqiptarëve Gjergj Kastrioti Skënderbeu.
Bashkëkohës me të është edhe Lekë Dukagjini emri i të cilit është përjetësuar në
emërtimin e kanunit. Vetë Gjeçovi kishtedilema për emërtimin pasi kanuni nuk është
një punë autoriale dhe as prodhim i një autoriteti shtetëror por vjen si një shprehje e
kulturës së shoqërisë. Emërtimi si i tillë është legjitimuar prej tij për shkak të kujtesës
kolektive që ishte ngjizur për figurën e Lekë Dukagjinit në zonën e veprimit të tij që
konsiderohet hapësira midis lumit Mat dhe Drinit dhe që quhet ndryshe Lekni.
Krahas shqetësimit të kohës së lindjes së kanunit ka pasur edhe një debat për
autenticitetin e tij. Një prej tezave më të mbrojtuara në fund të shekullit të XIX dhe
fillim të shekullit të XX është origjina indoevropiane e kanunit. Johann Georg von
Hahn është autori më i njohur kësaj teze. Ai ndër të tjera shprehet: “Gjatë qëndrimi tim
në Shqipëri pata mundësinë të grumbulloj një numër të madh të dhënash lidhur me të drejtën
dhe procedurën juridike të Dukagjinit dhe nëpërmjet një krahasimi të hollësishëm të tyre
munda të përftoj disa ngjashmëri nga më të çuditshmet me të drejtën e lashtë gjermane”.4 Kjo
tezë mbështetet edhe nga e Edith Durham apo edhe nga Marcel Mauss i cili shprehet
se:“Shqiptarët jetonin ashtu siç kishin bërë indoevropianët kur kishin ardhur për herë të
parë në këto anë.”5Është e qartë se në fillim të shekullit të XX-të kishte disa çështje që
duheshin legjitimuar si: krijimi i shteteve kombëtare(Shqipëria vetëm në vitin 1912 fitoi
një pavarësi të cunguar politike nga pikëpamja territoriale), dëshmimi i kulturës autoktone
të popujve që kërkonin të krijonin shtetin e tyre, identifikimi i elementëve të kulturës
që e bënin të mundur këtë gjë, dëshmia e kulturës indoevropiane në Ballkan dhe
rrjedhimisht edhe në Shqipëri.Këto kërkesa kanë ndikuar jo pak në mënyrën se si
është trajtuar kanuni.
Një çështje tjetër e debatuar shumë mbi kanunin lidhet me ekzistencën e disa kanuneve
të ndryshme në hapësirën ku jetojnë shqiptarët. Shumë autorë i janë referuar lokalizimit
të bërë nga Gjeçovi por edhe të tjerë, për të dëshmuar dallimet midis zonave dhe
krahinave të ndryshme që artikulohen rrjedhimisht në kanune të ndryshme. Hahn, i
cili bën udhëtimin e fundit në Shqipëri në vitin 1863, shprehet:“Efektivisht i gjithë Mati
e Dibra jetojnë sipas të drejtës së Skënderbeut (Kanuni i Skanderbegut), ndërsa tek malësorët
e krahinës së Dukagjinit është në fuqi e drejta e Dukagjinit (Kanuni i Dukadschinit). Në këtë
mënyrë, pra, në Shqipërinë e veriut nuk ekziston një e drejtë e vetme zakonore, sa që ato i janë
kundërvënë njëra-tjetrës me dy emra të veçantë”.6
Përtej këtyre diskutimeve që vazhdojnë lidhur me origjinën, autenticitetin dhe
mundësinë ekzistencës së kanuneve të ndryshme ndër shqiptarët, mendojmë se
kanuni: lidhet kryesisht me sistemin feuadal mesjetar, pasqyron karakteristikat e
veçanta të kulturës shqiptare dhe për nga parimet ideacionale mbi të cilat funksionon
nuk ekzistojnë kanune të ndryshme por variacione lokale të normave që në fakt janë
shprehje e kulturës që riformulohen vazhdimisht.
“Kanuja njef për trashigues djalin e jo vajzën”7
Kanuni i Lekë Dukagjinit saktëson në kreun e tetë që lidhet me trashëgiminë se: “Me
dale fare mashkullimi i njij shpije e njiqind bija me pas dalë aso dere, skan tagër me u përzie
në trashigim të prindës as këto as bijt e bijat e tyne. Nip bije nuk mund të varet në krrabë
- Hahn, Johan Georg, “Udhëtim nëpër viset e Drinit e të Vardarit”, GEER, Tiranë, 2001, fq 52.
- Bardhoshi, Nebi, “Antropologjia e Kanunit”, Pika pa sipërfaqe, 2016, Tiranë, fq 105.
6
- Hahn, Johan Georg, “Udhëtim nëpër viset e Drinit e të Vardarit”, GEER, Tiranë, 2001, fq 52.
7
- Kanuni i Lekë Dukagjinit, Shtëpia Botuese “Kuvendi”, shtypur nga “GEER”, 2001, fq 26.
4
5
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t’ungjve”.8Çështja e trashëgimisë është themelore në kulturën kanunore. Ajo ndodh
vetëm në linjën atërore dhe për këtë arsye bëhet gjithçka është e mundur që kjo
trashëgimi t’ju lihet pasardhësve meshkuj. Gruaja, krahas kërkesës për të qenë e aftë
për të punuar, kishte para vetes sfidën për të bërë sa më shumë fëmijë dhe specifikisht
sa më shumë djem. Për këtë arsye tregohej vëmendje e veçantë në përzgjedhjen e
nuses nga familje që kishin shumë trashëgimtar e më së shumti edhe djem.
Shprehja “me dal fare” ka të ngërthuer mënyrën se si mendohet trashëgimia si dhe kush
e ka tagrin ta përfitojë. Fjala “farë” e dëshmon më së miri këtë. Ajo lidhet automatikisht
me aftësinë dhe faktin që burri e ka atë, ndaj edhe ai e hedh atë për t’u trashëguar.
Potenciali i spermës së tij do të dëshmojë fuqinë e tij për të realizuar këtë finalitet.
Pikërisht kjo aftësi seksuale mendoj se është mjaft e rëndësishme në kozmologjinë e
trashëgimisë në kulturën kanunore. Është e njohur se shfaqja publike e dashurisë për
gruan shihej si shenjë e inferioritetit dhe e turpit por mendoj se “meraku kryesor” pas
martesës zhvendosej tek seksualiteti dhe rrjedhimisht aftësia për të lënë trashgimtar.
Fshehja e dashurisëështë një mënyrë për të mbuluar këtë shqetësim dhe në një farë
mënyre për ta mbajtur në kufinjtë e menaxhimit në momentin kur dikush dështon
për të pasur trashëgimtar. Ky qëndrim iu jep mundësinë për të përdorur forma të
tjera në mënyrë që të realizohej trashëgimia.
Siç e shpjegon studiuesi shqiptar Mark Tirta ata ishin në gjendje të lejonin disa
variacione për të përmbushur këtë kërkesë vetjake që vinte si shprehje e kulturës
kanunore. Mund të merrnin edhe një grua të ve nëse ata kishin njëfarë sigurie dhe
parashikimi se ajo do të lindte djem. Kur gruaja e parë nuk lindte djem,në disa raste,
merrnin në martesë një grua të dytë, pa e divorcuar të parën ose siç quhet ndryshe
“grua mbi grua”, dhe nëse e dyta nuk arrinte të bënte djem merrej e treta dhe kjo
ndodhte edhe ndër shqiptarët e besimit katolik të cilët e kanë kategorikisht të ndaluar
poligaminë nga kisha.9 Nëse ndodh që burri vdes dhe nesë gruaja shkon tek prindërit
e saj, fëmijët do të qëndrojnë në shtëpinë e babait.
Një fenomen tjetër i njohur është ai i “barrës së vrame”. Nëse burri vdes, një grua plakë
apo fërkonjcë, e kontrollon gruan dhe e bën të shprehet se ajo është barrë e vrame.
Supozohet, sipas besimeve të ndryshme popullore se fëmija që ndodhet në bark është
i dëmtuar dhe mund të lindë vetëm nëse gruaja martohet sërish. Nëse kjo ndodh
atëherë fëmija që lind me burrin e dytë, edhe pas disa vitesh, i takonburrit të parë
dhe duhet t’i jepet familjes së tij disa muaj pasi merr ushqim nga gjiri i nënës. Në një
prej bisedave në zonën e Kamzës me informatorin M.P 64 vjeç i ardhur nga Mirdita
rrëfehet një rast që kishte ndodhur në vendlindjen e tij. Ai shprehet se: “Filani (duke
përmendur emrin e personit që kishte vdekur pak vite mëparë) ka qenë ‘barrë e vrame’.
Baba i tij pati vdek sa u martu. N’fakt nuk qe baba e vërtetë. E gruja u martu sipas rregullave.
Tre vjet pasi u martu ajo lindi djalë. Familja e djalit që pat vdek shkoi dhe e mori djalin e vogël
sepse sipas tyne ishte gjaku i shpisë tyne. Pikërisht ai djalëështë ky që po të tregoj unë sot.”
Ky rrëfim është konkret dhe një fis i tërë e ka garatuar vazhdimësinë përmes kësaj
mënyre. Nga bisedat me një prej anëtarëve të fisit vërehet një lloj hezitimi për të
dëshmuar lidhur me këtë ngjarje. Është e kuptueshme por nga ana tjetër krenaria
e ruajtjes së vazhdimësisë së fisit ndjehet gjatë bisedës. “A ashtë ma mir me u fik apo
ma mirë me pas një fis si lis”- u shpreh I.D, 36 vjec nga Mirdita. Ekzitencën e këtij
8
9

- Kanuni i Lekë Dukagjinit, Shtëpia Botuese “Kuvendi”, shtypur nga “GEER”, 2001, fq 26.
- Tirta, Mark, “Etnologjia e Shqiptarëve”, GEER, Tiranë, 2003, fq 39.

103

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 7 No.1
May, 2021

fenomeni e dëshmon edhe Margaret Hasluck në shkrimin “Atësija fiziologjke dhe lindja
e vonueme” të botuar nëRevistën Antropologjike Britanike dhe më pas të përkthyer
e botuar në shqip në gazetën Minerva nr 12-13, korrik-gusht 1933.10 Në këtë botim
ajo sjell disa raste konkrete tëbarrës së vrame e cila vazhdonte të praktikohej në veri të
Shqipërisë. Sipas saj ky fenomen nuk ndodhte në jug por nga Tirana deri në veri dhe
besohej si nga muslimanët edhe nga katolikët.Në ditët e sotme nuk ka të dhëna që
ky fenomen të praktikohet. Mendojme se rastet e fundit përkojnë me fundin e L.II.B,
pasi me ardhjen në pushtet të komunistëve dhe instalimit të diktaturës në Shqipëri ky
proces e kishte pothuaj të pamundur aplikohej.
Një mënyrë tjetër për të siguruar trashëgimtar djem ishte edhe marrja e “gruas me
provë”. Ndër katolikët duke qenë e ndaluar rreptësisht poligamia nga kisha praktikohej
kjo lloj martese që kishte synimin të garantonte lindjen e fëmijëve, dhe nuk ka të
bëjë me ndarjen e gruas nga burri por me mundësinë që nëse gruaja e parë nuk bën
dot fëmijë të ketë shansin të marrë grua mbi grua pa e ndarë gruan e parë. Kështu i
jepnin mundësi vetes për të lënë trashëgimtarë për emrin, për trojet, për pasurinë.11
Kur gruaja sillte në jetë fëmijët atëherë ata vinin kurorë në kishë. Edhe vetë kisha,
pavarësisht se nuk e pranonte nga pikëpamja e rregullave fetare nuk ndërhynte në
prishjen e rregullave të tilla. Pra, kishte një lloj konsensusi që të puthiteshin apo
bashkëjetonin me njëra-tjetrën rregullat kishtare me rregullat kanunore. Kjo praktikë
ka qenë e njohur në veprimtarinë e institucioneve fetare brenda kushteve kohore,
strukturës së pushteteve apo kulturës në të cilën kanë vepruar. Qëllimi ka qenë i
qartë: zbatimi i normave dhe rregullave lokale të mos jetë pengesë për t’u përfshirë
në fenë përkatëse.
Falja e djalit, që emërtohej nga të tjerët si “djalë i falur”, bëhej nga njerëzit e afërt
në lidhje gjaku. Ideologjia e gjakut të përbashkët e justifikon fenomenin duke iu
bashkëngjitur një kozmologjie më të gjerë të farefisnisë. Kjo është edhe arsyeja se
pse adaptimi i fëmijëve është shumë i rrallë pavarësisht bulëzave të ndryshimit që
vërehen sot. Birësimetkanë shpesh histori të tjera që nuk lidhen me fenomenin siç e
njohim sot. Për shembull një fëmijë të cilit i kanë vdekur të gjithë të afërmit e familjes
së tij, një fëmijë që është gjendur i braktisur apo raste me histori të cilat mbartin
dhimbjen njerëzore përmes të cilës justifikohet edhe akti i marrjes së fëmijës.
Marrja e një djali është një plan rezervë që duhet garantuar për t’i dhënë vlerë kohës
si transendencë që duhet të hapsinohet se s’bën në të ardhmen. Kështu, mjedisi
njerëzor do ta pranojë ekzistencën e tij legjitime por edhe mjedisi natyror do të ketë
të garantuarfitoren e pasjes së një njeriu që përkujdeset për të në vazhdimësinë e
pandalshme. Edhe brez pas brezi, edhe kohë pas kohe, edhe në të njejtin vend për
atë vend. Vendit (hapësirës) i garantohet vazhdimësia, sepse vendi mund të ketë
ekzistencë vetëm nëse ka njerëz të cilët jetojnë në të, në të kundërt bashkë me shuarjen
e njeriut pushon së ekzistuari edhe vendi. Në të folurën e njerëzve për ata familje që
nuk kishin trashëgimtar dallohen shprehje të tilla: “Ka shkue hisefik”, “Ashtë shujt si
ship”, “Asht fik”, “Ka dalë fare” etj. Kjo është ndër momentet e vështira. Trashëgimtari
e vazhdon punën e paravazhduesit që e shenjon veten më së fundi si një referencë e
plotë kalimtare duke kryer rolin dhe funksionin e tij primar: trashëgiminë. Ky kalim
10
https://www.darsiani.com/krahina-e-matit/avni-dani/margaret-hasluck-britanikja-qe-fotografoimatin-e-viteve-30/.
11
- Po aty.
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që shkëmben rolet duket si një vazhdimësi lineare individuale por në fakt është një
lëvizje e gjithë horizontales shoqërore përpara, duke pasur parasysh që nuk ndërpritet
vazhdimësia e një rrjeti të tërë marrëdhëniesh. Të gjitha palët që janë të përfshira janë
të interesuar që të zgjidhet ky problem. Ky problem zgjidh ballafaqimin potencial të
secilit me të njejtën situate, ndaj zgjidhja është një përballje, është një kapërcim për të
hyrë sërish në planin e shoqërisë.
Djali i falur në familjen e re gëzon automatikisht të gjitha të drejtat që ka çdo
trashëgimtar pa ansjë ndryshim. Ai ruan të drejtën e pronës së prindërve të rinj, të
drejtën për t’u trajtuar si biri trashëgimtar i çiftit në familjen e madhe, lagje, fis dhe
fshat duke ruajtur akseset edhe tek prona e përbashkët. Ai trajtohet nga fisi dhe të
gjithë të tjerët si trashëgimtar legjitim dhe arsyeja është se përgjithsëisht ai vjen nga
njerëzit më të afërt me lidhje gjaku. Kjo nuk do të thotë se nuk ka pasur raste të
konflikteve lidhur me këtë çështje sidomos kur djali i falur ishte djali i motrës (nipi)
ose djali i i dajës.
Ka ndodhur gjithashtu që të ngrihen konflikte të mëdha për legjitimitetin dhe të drejtën
për të trashëguar pronën edhe djali i vajzë së trashëgimtarëve. Në një prej rasteve që
kemi hasur në terren, në fshatin Gostil të qytetit të Kukësit, ka pasur një konflikt
të madh pasi vajza e vetme kishte shkuar në familjen e prindërve për t’u kujdesur
për ta pasi kishin mbetur vetëm dhe kishin nevojë për shërbim. Ajo u vendos aty së
bashku me bashkëshortin dhe fëmijët e saj. Pas disa vitesh prindërit e saj ndërruan
jetë dhe pjesa tjetër e fisit kërkuan që ajo së bashku me familjen të ikin nga shtëpia
dhe pronat pasi nuk kishte të drejtë t’i përvetësonte. Kjo iu kërkua në emër të traditës
sipas së cilës vajza nuk njihet si trashëgimtare. Ky konflikt ka ndodhur në fillim të
viteve ’90 dhe vazhdon akoma edhe sot. Vajza nuk hoqi dorë nga pronat e prindërve
por familja dhe fëmijët e saj shihen si një “mish i huaj” në fisin ku ka ndodhur kjo.
Ata nuk kanë gjetur akoma paqe dhe sipas bisedave kanë bërë përpjekje për të ikur
nga ky vendbanim. Anëtarët e fisit kërkojnë që ato të largohen pasi nuk iu takon as
prona dhe shtëpia sepse rregulli e përcakton se ato ndahen në mënyrë të barabartë
midis vllezërve të babait të vajzës. Vërehet se përjashtimi social nga veprimtaritë e
përbashkëta, etiketimi si të padëshirueshëm dhe presioni i vazhdueshëm kanë bërë
që familja e vajzës, pavarësisht qëndresë për të mos pranuar verdiktin e fisit, janë
thyer dhe kanë vendosur të largohen.
Tradita dhe ligji
Por, në kohën tonë, në shekullin e XXI, si përthyhet ky fenomen social që bazohet
në kulturën shqiptare por edhe më gjerë? Problem i parë ka të bëjë me faktin se si
banorët e kuptojnë tashmë territorin. Nëse me herët lidhja me vendin determinonte
edhe vazhdimësinë e njëkohshme të vendit, tokës, fisit, fshatit dhe shoqërisë, tashmë
territori nuk është kusht.Është fakt se shoqëritë, si edhe ajo shqiptare, janë zhvilluar
duke lëvizur në mënyrë të vazhdueshme vendbanimin por në momentin e vendosjes
ata kishin shqetësim kryesor trashëgimin e trojeve. Nuk po zgjatemi tek arsyet e
lëvizjes pasi nuk është objekt i këtij punimi por mund të themi se arsyet varionin që
nga ekonomia dhe mungesa e burimeve, mosmarrëveshjet dhe gjakmarrjet, e deri
tek luftrat dhe arsyet politike. Gjithsesi aty ku vendoseshin shqiptarët synonin ta
garantonin vazhdimësinë. Diktatura e mohoi mundësinë e lëvizjes së lirë në Shqipëri.
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E drejta e lëvizjes së vendbanimit pas vitit 1990 ka ndryshuar lidhjen me territorin por jo
dimensionin njerëzor të vazhdimësisë individuale dhe familjare të njeriut si kusht për
të legjitimuar ekzistencën. Ky lloj ç’territorializmi fizik nuk e ka zhvendosur dëshirën,
nevojën dhe idealin për të garantuar linjën atërore dhe mundësinë e ekzistencës së
saj. Largimi dhe ikja nuk e ka ç’bërëdëshirën për të ruajtur kozmologjinë e bashkësisë
fisnore që njëherësh rregullon dhe stabilizon merakun personal të njeriut për tëpasur
trashëgimtar. Problemi nuk lidhet thjesht me territorin por është shumë i ngjizur me
mënyrën e të kuptuarit të ekzistencës në shoqëri, pra me kulturën në të cilën banon
ky fenomen.
Në kushtet e reja qyteti si një plan i ri jetese frymëzon edhe individualizmin si qasje
por nuk realizon siç mund të mendohet reduktimin e dëshirës për pasjen e një djali
apo edhe të një fëmije në parim. Tregu, luftadhe imponimi i tij, iu ka dhënë mundësi
njerëzve që të kapitalizojnë pasuri. Nëse e shikojmë vetëm në këtë plan ata duan që të
mos e dorëzojnë pasurinëtek individë, organizata bamirësie apo fetare dhe aq më pak
shtetit. Kjo qasje në botën perëndimore është e zakontë por në Shqipëri nuk ka raste
të një altruizmi të tillë. Sidomos shteti është më pak i besueshmi dhe më i kritikuari
nga qytetarët si mekanizmi që i vjedh pasurinë individëve përmes procedurash dhe
praktikash burokratike. Ndaj duhet se s’bën të gjendet një rrugë që i jep zgjidhje
përkujdesjes për pasurinë e vendosur. Përveç trashëgimtarit nuk mund të ketë asnjë
tjetër që hipotetikisht, dhe sipas përfytyrimit kulturor të farefisnisë, të ruajë dhe
shtojë pasurinë individuale. Këtë nuk mund ta bëjë një i huaj, që nuk ka lidhje gjaku
dhe që nuk pranohet si një trashëgimtar legjitim.
Edhe ligji shtetëror parashikon se si mund të adaptohet një fëmijë. Theksojmë edhe
ndryshimin e modelit të trashëgimisë qëështë ndihmuar pa dyshim nga ligji shtetëror.
Që kur Kodi Civil i vitit 1929, parashikoi kushtet që duhet të plotësojë birësuesi për të
birësuar një fëmijë, filloi të trajohej ky fenomen edhe ligjërisht. Sipas këtij kodi mund
të birësojë vetëm personi që në kohën e birësimit nuk kishte as fëmijë, as të paslindur
legjitimë që kishin mbushur moshën 40 vjec dhe që kishte të paktën 15 vjet diferencë
me personin që do të birësohej. Kodi Civil i Mbretërisë Shqiptare parashikon të
drejtën e të birësuarit për të mbajtur lidhjet me familjen e origjinës dhe për të gëzuar
të gjitha të drejtat që rrjedhin prej saj. Ky kod njeh të drejtën e revokimit të birësimit.
Revokimi bëhej nga gjykata për shkaqe shumë të rënda mbi kërkimin e birësuesit ose
të birësuarit.
Pas Luftës së Dytë Botërore, për shkak të numrit të madh të fëmijëve të mbetur pa
prindër dhe pa familje, e drejta për të birësuar ishte një mundësi për të shpëtuar këta
fëmijë.Instituti i birësimit mori një rëndësi mjaft të madhe.Në vitin 1947 përmes ligjit
nr.431 “Mbi tutelën dhe adoptimin e fëmijëve të mitur dhe pa prindër” u rivlerësua
koncepti i birësimit në funksion të mbrojtjes së fëmijëve pa prindër. Një formë
jurdike me anë të së cilës realizohej mbrojtja ishte tutela, që nënkupton vendosjen e
fëmijëve nën kujdesin e personave të tjerë deri në arritjen e moshës madhore. Forma
e plotë ligjore u vendos në vitin 1948 me ligjin nr.602 “Mbi adaptimin”, në të cilin u
detajuan kushtet dhe mënyrat e birësimit, të drejtat dhe detyrat e birësuesit si dhe
rastet kur ndodh revokimi, pushimi i birësimit, duke vlerësuar shumë pëlqimin e
prindërve biologjikë si dhe pëlqimin e të miturit kur ai ishte mbi 10 vjeç. Në vitin
1992 ligji nr.7650 sanksionohet lidhur me birësimin si parim themelor “interesi më
i lartë i fëmijës”, që ishte shprehje edhe e Kodit të Familjes. Aktualisht në “insituti i
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birësimit” në Shqipëri rregullohet nga “Kodi i Familjes”miratuar me ligjin nr.9062,
datë 8.5.2003, që ka hyrë në fuqi me 21.12.2003, si dhe nga ligji Nr. 7650, datë
17.12.1992 “Për birësimin e të miturve nga shtetas të huaj dhe për disa ndryshime në
Kodin e Familjes”. Në këtë kuadër ligjor marrin fuqi disa element të rëndësishëm siç
është konsiderimi “fëmijë” deri në moshën 18 vjeç, apo dhe “fuqia juridike” që fiton
automatikisht çdo i sapolindur.Kuvendi i Republikes se Shqiperise miratoi e ligjin nr
8624, datë 15.06.2000, përaderimin në Konventën e Hagës “Për mbrojtjen e fëmijëve
dhe bashkëpunimin për birësimet jashtë vendit”, të datës 29 maj 1993. Prandaj u
përfshi në Kodin e Familjes edhe pjesa e ligjit për biresimin e të miturve nga shtetas
te huaj, si dhe u bënë ndryshime konform Konventës së Hagës.
Sipas ligjit Nr:9695 datë 19.3.2007 “ Për procedurat e birësimit dhe komunitetin
shqiptar të birësimit “. (Neni 2) Ky ligj ka per qëllim:
a) Mbrojtjen e fëmijës nëpërmjet vendosjes së përhershme në një familje birësuese;
b) Marrjen e masave që birësimet, vëndase dhe ndërvëndase të bëhen në interesin te
fëmijës i cili është mbizotërues ndaj cdo interesi tjeter;
c) Krijimin e një sistemi bashkëpunimi brenda dhe jashtë vëndit, për marrjen dhe
respektimin e masave mbrojtëse,që parandalojnë dështimin e birësimit, rrëmbim,
shitjen ose trafikimin e fëmijës;
d) Sigurimin e bashkëpunimit me autoritetet vendore, autoritetet qëndrore të
vendeve të tjera apo organizatave të miratuara prej tyre,për mbrojtjen e periudhës
pasbirësuese.
Sipas (Neni 3) 1-”Birësim” ështe procedura administrative dhe gjyqsore, nëpërmjet së
cilës femijës që i është privuar ose jo mjedisi familjar, i sigurohet një familje alternative,
me të drejta dhe detyrime të njëjta me prindërit biologjik. 2- “Birësues” është personi/
personat që nëpërmjet birësimit,marrin fëmijë të privuar ose jo nga mjedisi familjar
duke e trajtuar si fëmijë të lindur prej tyre. 3- “I Birësuar” është fëmija i privuar ose
jo nga mjedisi familjar i cili nëpërmjet birësimit ai vendoset në një familje tjetër për
t’u rritur dhe për t’u edukuar nga birësuesit, si të ishte fëmija i tyre biologjik. Por për
të birësuar një fëmijë, duhet kaluar në disa procedura dhe pritja mund të zgjasë 1
deri 3 vjet. Janë disa procedura që patjetër duhet kaluar në to, si mosha adekuate që
mund të rrisin fëmijë, të mos jenë nën hetime, të mos jenë të dënuar, të kenë mjete për
egzistencën,të mos ju ketë marrë zotësia e veprimit, sepse ka raste kur birësuesit janë
abuzues me fëmijën dhe ju merret e drejta prindërore nga gjykata.
U përpoqëm më sipër të japim një panoramë të përgjithshme të legjislacionit mbi
birësimin si dhe evoluimin historik të tij. Por, shumë raste të hasura në terren e
mënjanojnë procedurën ligjore dhe përvijonë kulturën tradicionale. Kemi hasur gjatë
punës etnografike rrëfime për procese të tilla qëvijnë me parakushte si“Do ta nisim
një fëmijë për ty, për ju. Çfarë të jetë le të jetë. Vajzë apo djalë qoftë”. Kuptohet se sakrifica
e dy prindërve bëhet me “besë” paraprake për të rrafshuar këtë diferencë pasi ata
nuk kanë mundësi të dinë gjininë e fëmijës dhe nuk mund të ç’vlerësohet ky akt i
jashtëzakonshëm për shkak të gjinisë së foshnjës. Këtë sakrificë e bëjnë zakonisht
njerëzit më të afërt, në brezin e parë, si vëllai apo motra. Nëtë shkuarën rregulli i
linjës atërore mbizotëronte: të drejtën e kishte vëllai ose motra e bashkëshortit për
të dhuruar fëmijën. Ndërsa më vonë, edhe gjatë diktaturës, edhe vëllai ose motra e
bashkëshortes mund të dhuronte fëmijën për çiftin që nuk kishte fëmijë. E përthyer
në punimin tonë kjo kërkesë merr vlerë në kushtet e reja të ligjit shtetëror që njeh për
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trashëgimtar të mundshëm në mënyrë të barabartë djalin dhe vajzën.
Margaret Hasluck ne librin e saj “Kanuni” shprehet ndër të tjera: “Toka dhe shtëpia
ishin prona që i përkisnin vetëm babait të cilat ndaheshin nga vëllezërit në varësi të numrit të
tyre. […] Lidhur me shtëpinë kjo i kalonte vëllait më të vogël, vetëm në se ishte e trashëguar
prej të atit. Nëse ishte ndërtuar pas vdekjes së babait, prej vëllezërve, shtëpinë e mbanin
më të rriturit që i nxirrnin jashtë të rinjtë, duke shpërblyer secilin prej tyre me shumën e
përpjesshme të vleftës së caktuar. […]Burimi i trashëgimisë rridhte nga babai, pavarësisht nga
nëna. Ndryshe veprohej me pronën e gruas ose të nënës. Kjo pronë i kalonte të birit, ndërsa i
biri i gjetur përjashtohej nga pronësia. Burri që ndërtonte shtëpinë me paratë e gruas ua jepte
dhomat të vëllezërve kur ndaheshin, por këta nuk kishin pjesë ligjore për ndarjen e shtëpisë;
ndërsa i shoqi i trashgimtares ishte pronar i vetëm, dhe kur kryhej ndarja, nuk paguante asnjë
pjesë të vleftës së shtëpisë. […] Në parim, prona e babait - ose tepër rrallë e nënës - ndahej, kur
një familje e madhe me disa grupe kushërinjsh shperbehej. […] Çështja e pronës së babait hapet
përsëri, kur dikush vdes pa lënë fëmijë. Për shembull, nëse janë katër vëllezër të ndarë, ata e
ndajnë pronën e të vdekurit në mënyrë të barabartë sikur ta kishte fillimisht babai.”12
Më poshtë po pasqyrojmë intervistën e ralizuar me informatoren A.D, 60 vjeç nga
Elbsani, që kishte birësuar fëmijën prej motrës së saj. Djali K.N, tashmëështë 27 vjeç.
Kur e pytëm zonjën për arsyen e birësimit, ajo u shpreh: “E birësuam sepse, për shkak
të disa problemeve shëndetësore që unë kisha, nuk mund të bëja një fëmijë”. Kjo është
edhe arsyeja “klasike”, jo vetëm në Shqipëri por kudo, që i shtyn çiftet të ndërmarrin
këtë hap. Sa i përket procedurës ligjore që kanë ndjekur për ta marrë fëmijën ajo
thekson: “E kemi marrë djalin me mirëbesim, ai akoma mban mbiemrin e prindërve biologjik,
nuk kemi ndjek asnjë rrugë ligjore”. Shmangia e procedurave ligjore është një moment i cili
duhet të marrë një vëmendje specifike. Në kulturën tradicionale shqiptare, nuk themi
një gjë të re se “fjala e dhënë”, “besa” është një nga vlerat themelore që orienton edhe
veprimtarinëjetësore. Mëndojmë se ka edhe elementë të tjerë që i shtyjnë të mos ndjekin
rrugën ligjore. Ata duan ta mbajnë sa më shumë të fshehur, aq sa është e mundur të
bëhet, këtë akt. Arsyeja është se ky akt nuk i “nderon” në opinionin shoqëror sepse ata
e dinë se do të etiketohen gjatë gjithë jetës që djali i tyre është “i falur”, por gjithashtu
edhe djali do të thirret në këtë mënyrë. Është një shenjë që dëshmon për paaftësinë
e tyre për të bërë fëmijë, dhe kjo i vendos në termat e inferioritetit. Ky moment bën
që proceduratligjore, edhe pse në kohën që zonja ka marrë fëmijën ka ekzistuar një
kuadër ligjor për birësimet, shmangen dhe nuk ndiqen. Gjithashtu droja se mund të
ketë ndryshime gjatë rrugës i bën të jenë të kujdesshëm.
Informatoren e pyesim se pse kanë zgjedhur të birësojnë fëmijën e motrës dhe jo një
fëmijë tek “shtëpia e fëmijës”. Ajo shprehet: “Sepse doja që të ishte gjaku im, të ishte fëmija
e motrrës ose vëllait tim, ose të ishte gjaku i bashkëshortit, motrrës/vëllait të tij. Por meqë motra
ishte më e gatshme për të më fal një fëmijë, pse mos t’ja birësoja motrës”. Kontradikta ligjore
ndihet edhe në shpjegimin e zonjës pasi ajo flet edhe për “falje” edhe për “birësim”,
ndërkohë që ky i fundit ka procedurë të përcaktuar. Por, arsyeja tjetër se pse shmanget
lidhet me “ideologjinë e gjakut” dhe prejardhjes së përbashkët, aq shumë të diskutuar
në kulturën shqiptare. Mendohet se lidhja e gjakut e bën fëmijën të jetë më i pranueshëm
brenda kozmologjisë fisnore por legjitimon gjithashtu edhe aktin e çiftit.
Gjatë bisedës informatorja A.D, dëshmon se u kishte ndodhur papritur një ngjarje jo
12
Hasluck, Margaret, “Kanuni”, BLEU 1, fq 72-73. Lexuar online në https://www.scribd.com/
document/ 323749506/Kanuni-Shqipetar-Margaret-Hasluck.
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e kandshme. Ata kishin menduar që djalit t’i tregonin rreth moshës 15 vjeçare, por
kishte ndodhur që fëmija e kishte marrë vesh kur ishte nëntë vjeç. Dhe ky informacion
i kishte ardhur nga djali që ishte në fakt vëllai i tij i vërtetë, i cili i kishte thënë se “ne
e kishim birësuar”. Ajo tregon se ishte një nga momentet më të vëshira dhe që djali
kishte reaguar shumë keq, me sjellje agresive, pasi përveç faktit që e mori vesh në
këtë mënyrë ne sapo ishim bërë me një vajzë pas shumë vitesh pritjeje. Ishte momenti
më i papërshtatshëm për ta marrë vesh sepse ai mendonte se ne tashmë nuk e donim
më sepse nuk ishte djali ynë i vërtetë. Ajo shprehet: “Kemi vuajtur shumë shpirtërisht
ne dhe djali, por duke ia shpjeguar dhe treguar çdo gjë me detaje, e kuptoi sene e donim dhe se
ardhja e vajzës nuk ka ndryshuar asgjë ne lidhje me dashurinë që kemi për djalin tonë”.
Pas kësaj dinamike të rrëfimit i kërkojmë informatores të na shpjegojë marrëdhënien
me djalin si dhe marrëdhëniet e tij me prindërit biologjik. Ajo dëshmon se kanë
marrdhënie shumë të mira dhe përjetojnë një dashuri reciproke. Gjithashtu edhe
raportin me prindërit biologjik djali i ka shumë të mira, ai shkon çdo fundjavë tek
shtëpia e tyre ndaj ai është me fat se ka dy palë prindër-shprehet informatorja.
E pyetëm se sa vjeç ishte djali kur e morën dhe a e donit djalëpatjetër apo nuk përbënte
problem gjinia e foshnjës. Përgjigja e saj ishte: “Djali ishte 6 muajsh kur e morëm. Po!Ne
donim me patjetër djal, për të pasur një trashëgimtar për t’i lënë atij pasurinë, pronat dhe
gjithcka që ne kemi”. Është ndoshta një nga përgjigjet më të sinqerta të saj. Trashëgiminë
nuk mund ta ketë vajza dhe për këtë ata kanë zgjedhur domosdoshmërisht që fëmija
të jetë djalë. Pas përpjekjes për të kuptuar se çfarë ndodh tashmë që ata ishin bërë
me një vajzë biologjike ajo pranon se pasuritë do t’i ndajnë në mënyrë të barabartë.
Kjo pikë kthese përkon edhe me zhvillimet shoqërore të ndodhura sidomos në këto
tridhjetë vitet e demokracisë në Shqipëri.
Gjatë punës etnografike kemi konstatuar se shumë çifte që kanë vetëm vajza
ndjejnë se janë të paplotësuar. Gjatë bisedave ndihet një mungesë që nuk ka të bëjë
me mungesën e dashurisë për vajzat por me boshllëkun që krijon mungesa e djalit
duke i ngërthyer të gjitha: ideologjinë e gjakut, kozmologjinë farefisnisë, modelin e
trashëgimisë, përfytyrimin për të ardhmen në shoqëri. Këto shqetësime ndihen edhe
në çifte të reja edhe pse ndihet se ka një ndryshim të madh krahasuar me disa breza
më vjetër në moshë.
Në një anketim të realizuar nga studentja e Erajla Palermino (studente e masterit
shkencor “E drejtë civile dhe tregtare, në Universitetin “Luarasi”) mbi këtë çështje
rezulton se nga 17 tëanketuar, 4 prej tyre njohin njerëz të tjerë që kanë marrë fëmijë nga
të afërmit dhe 2 raste që kanë marrë fëmijë në këtë mënyrë. Njëri prej të anketuarve
ka marrë një djalë nga motra e bashkëshortes, ndërsa tjetri ka marrë fëmijën e vëllait
të vogël. Me një përllogaritje të thjeshtë rreth 29% e të anketuarve dëshmojnë për
shtrirjen e fenomenit dhe bëhet fjalë për vitin 2021. Arsyeja kryesore që i shty në të
bëjnë një hap të tillaëështë pamundësia për të pasur një fëmijë. Kur pyeten se pse kanë
zgjedhur borësimin nga familjarët dhe jo nga institucionet shprehen hapur: sepse është
i të njejtit gjak. Besimi tek insitucionet shtetërore për këtë procedurë mungon. Kjo
reflektohet edhe te përgjigjet e dhëna kur shprehen për burokracinë dhe zgjatjen e
procedurave. Njëri nga të anketuarit u shpreh: “Ne jetojmë në Itali. Procedura është e
gjatë dhe koklavitur. I kërkova vëllait të më jepte djalin por nuk pranoi. Motra e bashkëshortes
ishte dakord dhe ne e morëm djalin pa mbetur peng e burokracive.” Të tjerë kanë shfrytëzuar
mundësinë e marrjes së kujdestarisë në mënyrë që në raport me organizmat shtetëror
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të mos enden zyrave pafundësisht.
Përfundime
 Fenomeni i “faljes së djalit” është i përhapur në Shqipëri;
 Ky fenomen ndikohet dhe favorizohet prej kulturës tradicionale që në kozmologjinë
e saj orientohet prej modelit patrilinear të trashëgimisë;
 Farefisnia dhe ideologjia e gjakut të përbashkët i shtyn çiftet që të birësojnë
fëmijë nga njerëzit me lidhje të afërta gjaku, kryesisht motra ose vëllai i njërit prej
bashkëshortëve por edhe daja, halla, tezja mund të jenë opsione.
 Kuadri ligjor për birësimin në Shqipëri është i standardeve më të mira dhe në
përputhje me konventat ndërkombëtare në të cilat merr përparësi “ineteresi më I
lartë i fëmijës”.
 Përgjithsisht zgjidhet mënyra tradicionale e “faljes së djalit” pasi besueshmëria
tek institucionet shtetërore është e vogël por edhe për faktin se marrëveshjet me të
afërmit bëhen drejtpërdrejt pa ndërmjetësimin e askujt.
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Abstract
Translation studies have recognized the rendering of proper names from one language into
another as a challenge. The present paper is an attempt to investigate some of the difficulties
occurring in the transference of the proper names in Dreiser’s novels ‘The Genius’ and ’The
Titan’ and their translations into Albanian by M. Bobrati (1965) and A. Koli (2005). For this
purpose, proper names in the source texts are grouped into three categories: fictitious and
real people’s names, names of streets and institution and geographical names. The aim of
this study is to shed light on the preferred translation strategy for proper names chosen by
translators, a choice that might have been influenced by changes in culture and knowledge
of Albanian readerships. Data from the study show that both translators have adapted the
foreignization strategy in translation. Transliteration seems to be the preferred strategy in the
translation of semantically non loaded proper names.
Keywords: translation of proper names; transliteration; exonym; foreignization.

Introduction
Theoretically speaking, proper names should not have been an issue in the field
of translation studies since in real life they are mono-referential and do not havea
descriptive meaning (Strawson, 1971). However, the translation of proper names
in literature has proved to be problematic and as such requires careful attention in
translation. A growing body of research has shown that the translation of proper
nouns represents a real challenge for both professional and novice translators (Nord,
2003). Considering the translation of proper names in different texts, it becomes
clear that they are subject to different decisions from not being translated at all, to
transliteration or transcription, cultural substitution, morphological adaptation,
non translation with a different pronunciation and so on. For this reason, they have
attracted the attention of many scholars who have suggested the application of
different translation procedures.
Unlike in real life, proper names in fiction are chosen by the authors who very rarely,
if never name their characters without having an intention behind it. As such, proper
names play a key role in the understanding of the character and the whole text which
makes us assume that the information they carry can be intentional. Fernandes (2006)
describes proper names as dense signifiers which contain semantic, social semiotic
and symbolic information not only about the character, but also about the way the
storyline may develop. In his view, proper names in children’s books not only reveal
much about their personality, but they also very often guide readers through the plot
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of thestory.
At this point, it is important to summarize some of the main reasons why proper
names in fiction seem to be so difficult to translate. First, translation is considered more
than a simple rendering of words from one language into another since it involves
not only two languages but also two cultures. Sometimes proper names are deeply
rooted in the culture of the source languageand when integrated with culture, proper
names stop being just names. That is why, Hervey and Higgins (1992) insist that
proper names should be considered one of the many other issues related to culture.
According to Bachman (1990), if a translator focuses on the referential meaning of the
name ignoring its cultural reference, the result will be an unacceptable translation.
Secondly, the text type (fiction vs. non-fiction) and the audience age group (children
vs. adults) impose different strategies in the translation of proper names. Finally, the
nature of the languages involved in translation plays an important role. Whether or
not the two languages in translation belong to the same family or if their phonological
systems correspond would also affect the translator’s choices.
Translation strategies for proper names
Proper names’ feature of being not mono-functional in fiction makes scholars believe
that the translation of proper names involves a ‘delicate decision-making process’
(Vermes, 2003). In order for the proper names to convey to the target readers the same
messages and the local color of the source text as intended by the author every issue
related to them should be considered carefully by the translator. A review of different
classifications of the strategies concerning the translation of proper names by different
scholars will be discussed. Although the strategies suggested by different scholars
for the translation of proper names are named and numbered differently, they still
aim at preserving not only the semantic meaning but also their stylistic function.
The analysis of the translation strategies applied in the translation ofpeople’s names,
names of streets and institution and geographical names in Dreiser’s novels will be
based on thisoverview.
In his book ‘A Textbook of Translation,’Peter Newmark (1988b) makes a brief description
of the translation techniques used for proper names. According to him, people’s
names that do not have a connotation should not be translated. In other words, they
are naturalized or transformed to normal language pronunciation and spelling. This
technique is otherwise known as transliteration: for example, ‘Makbeth’in Albanian
from Macbeth in English.The names of well-known people such as popes, monarchs
or saints make an exception since they already have their translated form in the
target language. However, when the proper name’s nationality and connotation are
important Newmark (1988a) suggests that they are translated into the target language
and then naturalized back into a new source language proper name. If the names of
heroes in folk tales bear some national qualities, they should not betranslated.
As for the geographical names, the translator should look for correspondents in atlases
or similar sources. For Newmark, of great importance in the process of translation is
the context in which a toponym occurs: for example, if an item is in an address, it will
be transferred, but if the same name occurs as cultural scenery in a brochure, it will,
to some extent, betranslated.
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Nord (1997) advocates the use of functionality in translation, i.e., the target text
should have the same effect on its readers as the source text on its own. She considers
the translator a mediator that connects two cultures and covers the gap between
TT and TL. According to her (Nord, 2003), proper names can be mono-referential
since their main function is to signify a person, animal, place or thing in real life
but absolutely not mono-functional. Also, she recognizes the fact that in fiction,
there is no name that does not have an informative function. According to her, this
information can be either explicit or implicit. If the information is explicit, the name
can be translated even though this might compromise its function as a culture marker.
When the information is implicit the translator might use translation while aimingat
compensating for the loss of informative function by providing information in the
context. Also, she suggests the use of a generic noun as part of the proper name in
cases when the referent may be not otherwise identified by the readers of the target
text.
Eirlys Davies (2003) introduces seven translation strategies for proper names. The
first strategy is preservation which requires that the source language item enters the
target language without any modification. When the target language readers do not
recognize the item or need some guidelines, then addition is used (the preserved item
is accompanied with an explanation provided by the translator). In cases where it is
not possible to find an equivalent or provide information, the suggested strategy is
omission. A general word rather than a specific one constitutes globalization, whereas
replacing a SL item by a TL item that has the same effect is known as localization. The
last two strategies suggested by Davies are transformation and creation. The former is
defined as a distortion of the original and is chosen only in restricted situations, when
the translator believes that the translation produced by using the other strategies
will not be understood by the TL readers, whereas the later strategy is related to the
creation of a culture-specific proper noun in the TL which preserves the descriptive
meaning of the SL name.
Hervey and Higgins (1986) consider the translation of proper namesan issue of
‘cultural transposition’. They propose three options for rendering proper names. The
first option leaves proper names untouched; thus, no cultural transposition occurs.
The presence of untranslated proper names gives the text a sense of being exotic or
non-original piece of writing. The second option is transliteration. This procedure
requires that proper names are adapted to the phonetic and orthographic rules of
the target language. This is considered by them an alternative strategy to avoid the
problems arising in translation when the first strategy is used. The third option is
cultural transplantation where the original name is substituted by local target
language name.
Vermes (2003) reinforces the fact that translation strategies for proper names depend
on the semantic content they bear in the source context as well as the translation norms
and readershipsin both languages. His paper discusses the use of four strategies:
transference where the proper noun is transferred into the target language with no
changes in its form; substitution which represents the conventional correspondent of
the source language noun in the target language; translation, which is the rendering
of the original noun in the target text, and modification, which represents a strategy
where a substitute in the target text is used for the name in the original text. Three

113

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 7 No.1
May, 2021

more strategies: omission, addition and generalization are considered by him subcategories of modification.
Heikki Särkkä (2007) considers translation a process that is performed in a specific
cultural context. According to him, there are many extra-linguistics factors that
influence and limit the translator’s freedom of choice (for example, communicative
conditions). He suggests four translation strategies when dealing with proper names:
1- Transliteration: the proper name is rendered unchanged in the target language,
but depending on the nature of TL and SL, some changes can be made in the
phonetic and graphic representation of the name in theTL.
2- The proper name can be partly transmitted and partly translated.
3- The proper name can be replaced with a different name in theTL.
4- The proper name can be totallyomitted.
In addition, he suggests that the names of musicals, operas and ballets must not
be translated since they are known by their original names all over the world. As
for the names of books, he suggests that if there is an existing translation, it might
be preserved; otherwisethe original name would indicate that it has never been
translated. Names of international organizations are translated, whereas their
acronyms are formed from the national name of the organizations.
Study methodology
The analytical part of the paper considers two of Dreiser’s novels ‘The Genius’ and ‘The
Titan’ as the source texts and their translations into Albanian (‘Gjeniu’ by M. Bobrati,
1965 and ‘Titani’ by A. Koli, 2005) as the target texts. In this study, proper names are
extractedfrom the original texts at random and are grouped into three categories: (1)
names of real people and fictitious characters, (2) names of geographical places, (3)
names of streets’, journals’ and
companies’which are later compared with their counterparts in the target texts. Each
group will be analyzed with regard to the translation strategy chosen by translators.
What makes this study of interest is that translation are produced in a time span
of 40 years. They belong to two different linguistic and cultural realities. The first
translation became part of a culture that was highly isolated from influences coming
from other cultures in particular the western cultures whereas the second translation
was produced at a time when the Albanian phonological and morphonological system
was standardized long before it. Therefore, the present article aims at considering:
1- the different strategies used by each translator for the translation of proper names
in each of the above-mentionedcategories,
2- the similarities and differences in the translators’ choices influenced by linguistic
and cultural development.
Data analysis and discussion
In this section, the dominant strategies in the translation of proper names in each
translation are analyzed.
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4.1 Fictitious characters’ and real people’s name
Data from the study show that both translators have followed the convention
of adapting the form of the fictitious proper names to Albanian phonology and
morphology. As mentioned above, this strategy causes no problems since the identity
of the characters is made clear by the context. In addition, the study reveals that
transference is the technique used in both translations most of the times making it the
most commonly used strategy. Consider the following examples:
The Genius

The Titan

ST name

TT name

ST name

TT name

Florence J.White

Florens Xh. Uait

Cowperwood

Kauperudi

Blackwood

Blwlekud

Berenice

Berenis

Marchwood

Marçud

Stephanie

Stefani

Myrtel

Mirtël

Algernon

Allxhernon

Rossetti

Roseti

Jinnie

Xhini

Miriam Finch

Miriem Finç

Aileen

Ejlini

However, in both translations there are cases where the transferred proper names do
not act according to Albanian morphological and phonological systems. Consider the
following examples from the first translation: (1) the proper name Jacob appears in
two forms in translation as Xhekob or Xheikob; (2) the name Angela ‘Anxhela’ appears
in the accusative case as Anxhelan instead of Anxhelën; (3) the name Myrtel which
is correctly transliterated as Mirtël does not always act according to the Albanian
language morphology since its pronunciation is somewhat difficult due to the
unusual combination of vowels and consonants: thus, it changes its form Mirtël to
Mirtëla and Mirtlën; (4) Henry is transliterated as Hanri and Anri, as in French, instead
of Henri; (5) while the surname (David or Angela) Blue, is incorrectly pronounced as
(Devid or Anxhela) Blju.
Examples from the second translation (by Koli) include: (1) Blue Island Avenue, which
appears in two forms as Blu Ajlendi and Avenysë Blju Ajllend; the proper name Isadore
is transferred as Ajsidorinstead of Esidor.I guess that the latter indicates an attempt
on the part of the translator to give the name Isadorethe function of a culture marker
(consider the pronunciation
of Island-Ajlend and Isadore-Ajsidor). Therefore, the name Esidorif left as such would
be assumed to be Greek.
Unlike the second translator who uses footnotes only in four occasions in the
translation of one proper name Nirvana and three expressions in the book, the first
translator has used footnotes fifty-five times. Footnotes are used by translators as a
tool for giving some extra explanation in order to eliminate confusion in readers or
when more information to help the understanding of the text is required. Although,
in some cases footnotes used in the first translation do justify their function, we
cannot say the same for proper names since the information given in footnotes does
not complement the character’s identity. Explained in footnotes or not the name of
characters in the novels are mono-functional.
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The Genius

ST name

TT name

Explanation in footnotes

Blue

Blju

i/e kaltër, bojë qielli/ blue like the sky

Blackwood

Bllekued

pyll i zi / black forest

Myrtel

Mirtël

Mërsinë, lule/ Myrtle a flower

Another similarity found in the two translations is the strategy used by translators for
the translation of generic nouns when used as part of the proper names: the adjective
‘big’ in ‘Big John’ (The Genius) and the noun ‘brothers/frerer’ in ‘Pottle Frérer’ and
‘Appleman Brothers’ (The Titan). Both translators have adopted the strategy of first
translating and then representing ‘big, brothers and frerer’ as generic nouns instead
of capitalizing them as in the original.Thefirsttranslatorsubstitutestheadjective‘big’f
orthephrase‘sanjëmal’asbigasa mountain, whereas the second translator translates the
surname Frérer/Brothers as a generic noun ‘vëllezërit’ (Big John-Xhoni sa një mal; Pottle
Frérer’-vëllezërit Potëll and Appleman Brothers- firma ‘Vëllezërit Epëllmen’). Both
translations have been target-readers-oriented. The noun brothers and the adjective
big are never used as proper names inAlbanian.
Finally, in translation we find many proper names that have a real referent. For these
names, the translators have chosenexonyms, which are either morphologically or
phonologically adapted to the Albanian language.
The Genius
ST name

The Titan
TT name

ST name

TT name

Nietzsche

Niçe

Euripides

Euripidi

Kent

Kanti

Moliere

Molieri

Schopenhauer

Shopenhaurin

Sheridan

Sheridani

Spinoza

Spinoza

Sophocles

Sofokliu

Markus Aurelius

Mark Aureli

Caesar

Çezari

4.2 Geographical names
Most of the geographical names in our study are exonyms, adapted either
phonologically or morphologically to the Albanian language by both translators.
The Genius

The Titan

ST name

TT name

ST name

TT name

Chicago

Çikago

Chicago

Çikago

New York

Nju Jork

New York

Nju Jork

Quebec

Kubek

London

Londër

Portland

Portlend

Chili

Kili

Buffalo

Bufallo

Greece

Greqi

In the first translation some incorrect phonological adaptations are found: ‘Monreal’for
Montrealand ‘GredSentral’for Grand Central.
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4.3 Names of Streets, Journals, Companies
As a general rule, names of streets, newspapers, magazines, periodicals and journals
are not translated, they are transferred. However, in cases when the context does not
allow the target language readers to understand that the given name refers to a street
name, its translation is allowed (Särkkä, 2007). Regarding the strategies used for the
translation of names of streets in both novels, we found similarities and differences.
For example: the noun ‘Street’ when capitalized as part of a proper name is translated
as a generic noun ‘rrugë’ in both translations when accompanied by a number, but is
transliterated as ‘Strit’ when followed by a propername.
The Genius

The Titan

ST name

TT name

ST name

TT name

Twenty-firstStreet
Forty-second Street

Rrugën numërNjëzetenjë

Thirty-seventhStreet

Rrugës Dyzete dy

TwelfthStreet

MonroeStreet

Monroestrit

La SalleStreet

La Sal Strit

ClarkStreet

KlarkStrit

Rush Street

RoshStriti

Mi Rrugën Tridhjetëe shtatë
Rrugën
dymbëdhjetë

The translation of the name Avenue as part of a proper name is somewhat more diverse
in particular in the first translation. In most cases, it is transliterated as ‘Aveniu’ by
the first translator and ‘Aveny’ by the second translator, except for one case when he
translates Ashland Avenue as ‘Eshlendavenysë’and ‘sheshitEshlend’(‘sheshit’ square).
The Genius

The Titan

ST name

TT name

ST name

TT name

Michigan Avenue
Fifth Avenue

Miçigan Aveniu
Bulevardi numër pesë

Michigan Avenue
Wentworth Avenue

Micigan Aveny
Uentuors Avenysë

Prairie Avenue

Preri Aveniu

Wabash Avenue

Uosh Aveny

Ashland Avenue

Eshlend Aveniu

Ashland Avenue

Sheshit Eshlend

The translation of The Fifth Avenue in ‘The Genius’is very interesting. It appears 18
times in the novel calculated manually and there are three different translations for
it: (1) it appears twice unchanged, with the same spelling representation as in English
Fifth Avenue, (2) nine times it has been translated as‘bulevardiipestë’and (3) seven
times the translation is combined with addition: Fifth Avenue ‘bulevardinumërpesë’
where the noun ‘numbër’is added to make the phrase more acceptable. In our
opinion, the translator should have been consistent with the use of the same strategy
for the translation of this avenue’s name so that readers that do not know English do
not get confused whether it is the same place or a different one. Furthermore, avenue
cannot be translated as ‘boulevard’.
With regard to the names of journals and magazines, both translators have chosen
to transliterate them. Names of national companies and other institutions are also
transliterated (Lake City National Bank-‘Leik Siti Nejshënëllit’, Alexandria company-
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‘shoqëria Alexandria’). However, both translators have used other strategies to transfer
the names of journals into Albanian. For example, the translator of the ‘Genius’
has used addition in the rendering of one company name: The United Magazines
Corporation ‘një kompani me emrin ‘Junaited Megezins’, which makes the reading and
understanding of the text easy. However, an error has occurred with the translation
of ‘Kellner and Son’ company, where translation has changed the noun son from its
singular form to the plural form sons ‘Kelner dhedjem’.
TheGenius

TheTitan

STname

TTname

STname

TT name

WorldMagazine

UorldMegezin

SaturdayReview

SatërdejRevju

NationalReview

NeshënëllReviu

Inquirer

Inkuajëri

Adventure Story

Advençër Stori

Chronicle

Kronikëlli

Magazine

Megezin

SandParfumeCompany

Shoqeria e parfumeve

SatinaCompany
Summerville

ShoqëriaSatina

Union League Club

AgjensiaSamerfilld

Peter Laughlin&Co

Klubi ‘JunionLigë’
Piter Laflin e Kompani

Company

Conclusions
This study aimedat investigating the translation of proper names in Dreiser’s novels,
the ‘Genius’ and ‘The Titan’ in Albanian. Both novels are translated for adult audiences
who lived 40 years apart. From the analysis of the translation strategies used by each
translator, it results that their attitude toward proper names shows more similarities
thandifferences:
1- transliteration seems to be the most commonly used technique in the translation
of the names of fictitious characters.
2- exonyms adapted either phonologically or morphologically is present in both
translation. This was the technique used for the translation of real people’s names
and names of geographicalplaces.
3- also, transliteration remains the preferred strategy for the translation of the names
of streets and companies.
What transltors have in common, is the strategy they use to deal with the translation
of the names of streets and avenues: when accompanied by a number they translate
the words ‘street’, ‘avenue’ as generic noun ‘rrugë’, ‘shëtitore’, (Ninth and Tenth Streets‘rrugët numër nëntë dhe dhjetë’; Fifth Avenue-‘shëtitoren numër pesë’, at Thirtyseventh Street ‘nërrugënTridhjetë e shtatë’) but when accompanied by a proper name
they use their capitalized transliterated form ‘Strit’, ‘Aneny/Aveniu’ or ‘Bulevard’
(Monroe Street- ‘Monroe Strit’; Michigan Avenue- ‘Miçigan Aveniu’; Wentworth
Avenue-‘Uentuors Avenyse’, ; Washinton Boulevard- ‘BulevardiUashington’).
In regard to the translation of the names of national companies, none of the translators
has shown consistency. What the translators have in common is the production
of more than one form for the same company name. Besides transliteration, both
translators have made use of addition and omission as additional translation strategies
for the names of the companies. For example, in the first translation, we find these
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forms for The People’s Furniture Company: ‘ShoqërisësëPajisjeveShtëpiake’, ‘Shoqërinë e
Pajisjeve Shtëpiake me çmime të lira’; Summerfield Advertising Company- ‘Agjensisë
‘Samerfilld’, ‘Agjensia e reklamave Samerfilld’, ‘Agjensisë së reklamave’, whereas in the
second translation we find these forms for the North Chicago City Railway- ‘Kompania
hekurudhore e krahur verior’, ‘Kompanise Hekurudhore Veriore’, ‘kompania veriore çigagase’.
It is the context that clears out any kind of misunderstanding, that is, if all these forms
have the samereferent.
Therefore, answering the question of the existence of any norm in the translation
of proper names in Albanian, we can say that the adaptation of names to Albanian
morphology and pronunciation system satisfies this criterion. When the function
of proper names goes beyond that of just signifying an individual in ‘real life’,
the translation of names is allowed. The cultural context is then made clear in the
context. As far as the names of real people and geographical places in these novels
are concerned, they do not cause a comprehension problem for the Albanian readers,
since they are exonyms and their translated form is established long before. This
norm for Albanian literature has not changed in the course of thetime.
Based on the data collected from two novels in discussion, we conclude that
transliteration is the moat commonly used strategy for proper names. Therefore, we
can say that translation of proper names in Albanian literature is oriented toward
‘foreignization’ (Venuti, 1995). This procedure creates a marked foreignizing effect on
the target readers of which both translators seem to be conscious. In order to reduce
the level of foreignization, they make use of footnotes which are found at a greater
number in the first translation as compared to the second one. I believe that the first
translator (1965) knew that the knowledge of Albanian readers towards American
language and culture was limited and as the result further explanation was required.
Albania was a communist country which meant that borders were closed not only
to people,but also toknowledge. The second translator (2005) trusts his audience’
knowledge offoreign languages and foreign cultures since it is an audience that is
living in a different time. After the fall of communicism Albanian people had the
chance to travel abroad, to get in touch with know other culturesbe in contact in other
cultuesinTherefore, he rarely uses footnotes in translation. Consider the words and
expressions left untranslated, which do not affect the textnegatively, mon due, par bleu,
misis, mistëretc.
In conclusion, the predominant translation strategies for the names of people,streets,
institutionsand geographical places in Dreiser’s novels the ‘Genius’ and ‘The Titan’ are
transliteration and exonomy. Both translations tend to localize proper names which
do not possess semantic meanings, providing the target readers with acceptable and
comprehensible translations.We can say that 40 years has not been a sufficient time
to cause significant changes in the development of translation practice in Albanian
literature which has been largely enriched with novice stylistic devices, literary
structures and organizationscoming from translated literature which has a dominant
role in the development of the Albanian polisystem. Therefore, we owe to translated
literature a correct and faithful translation which requires fromAlbanian translators
to step up to the challenges of a high-quality translation, eliminating not only the
flaws and inconsistencies in the translation of proper names, but also all the flaws
that would demage itsbeauty and style.
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Disa faktorë të nxënies në shkollat e fshatit në Shqipëri: Vëzhgime nga testi
PISA
Gentiana Sula
Abstrakt
Ky artikull prezanton disa nga dallimet fshat-qytet në realitetin shqiptar, duke u bazuar tek
të dhënat e mbledhura nga testimi PISA 2018 për kuptimin e tekstit. Studimi vëren se, dallimi
kryesor ështëqë 46.6 për qinde nxënësve të intervistuar të cilët jetojnënë fshat i përkasin
kuartilit të poshtëm të indeksit social-ekonomik e kulturor kundrejt vetëm 17 për qind në qytet.
Gjithashtu, në punim argumentohetse impakti i rritjes sëgjendjes social-ekonomike e kulturore
të familjes në rezultatin arsimor, është sidoqoftë më i ulët në fshat se ai në qytet. Artikulli
del në përfundimin se, nxitjet arsimore nëpërmjet mjeteve dhe financimit shpërndahen në
mënyrë të barabartë mes fshatit dhe qytetit. Sa i përket përmasave të klasave, konstatohet se,
numri i nxënësve në klasë nuk luan rol në hendekun e rezultateve. Nxënësit me GJSEKtë ulët
performojnë më mirë në shkollat me GJSEK të lartë, duke sfiduar faktorin e ndikimit të grupit,
prandaj sugjerohet krijimi i hapësirave për trajektore të reja shkëmbyese të nxënësve të fshatit
mes shkollave me GJSE më të lartë.
Fjalë kyçe: fshat, qytet, PISA, gjendje social-ekonomike, masa e klasës, financim, mjete
mësimore, GJSEK.

Hyrje

Në vendet e Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD), një e
treta e popullatës vetëpërcaktohet si banore në fshat. Ky vetëpërcaktim përfshin edhe
qasjen në burime të shumta natyrore si tokë dhe ujë, duke luajtur kështu një rol të
rëndësishëm në prodhimin e ushqimit, lëndëve të para dhe shërbimet e ekosistemit.
Studime të ndryshme të PISA-s kanë treguar se, rezultatet e arritjeve arsimore të fshatit
në disa vende si SHBA, Britani e Madhe apo Belgjikë janë më të larta se ato të qytetit,
kurse në vende të tjera po sipas PISA-s hendeku i arritjeve në arsim ndërmejt qytetit dhe
fshatitshfaqet në nivele të ndryshme. Në rastin e Shqipërisë, PISA 2018 ka treguar se,
rreth 31.3 për qind e nxënësve deklarohen se banojnë në fshat, dhe testimet kombëtare
evidentojnë një hendek të rezultateve nëarsim në disfavor të nxënësve në fshat.
Ruralitetiështënje koncept shoqëror i formuar në bazë të disa karakteristikave
abstrakte, si p.sh. mënyra se si ndihen vetë banorët, raporti me traditën, peizazhet,
struktura e punësimit (H.Halfacree, 1993). Studiuesit shpesh e përcaktojnë fshatin në
bazë të numrit të banorëve, gjeografisë, karakteristikave demografike, distancës nga
qyteti, zhvillimit eknomik, densitetittë popullatës etj. Ruraliteti ka si tipar edhe një
larmi të madhe nga një zonë tek tjetra.
Për këtë artikull është përdorur përkufizimin e OECD-së për të cilin shkolla që
ndodhet në një zonë më të vogël se 3000 banorë, konsiderohet shkollë në fshat.
Literatura sugjeron që fshati ka disa dallime nga qyteti, dhe një ndër dallimet mund
të jetë gjendja social ekonomike dhe kulturore më e ulët e familjeve (GJSEK). OECD
ka përcaktuar indeksin e GJSEK përmes punës, arsimit dhe pasurisë së grumbulluar
të familjeve. Meqë banorët e fshatit janë më tëpërfshirë në punë joproduktive, të
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pasigurta dhe trashëgojnë nivele të arsimimit më të ulëta se ato të qytetit (PISA Data
Analysis Manual SPSS Second Edition, 2009) konkludohet që në fshat ndodhen më
shumë familje me arsimim më të ulët, si dhe mepunësim më pak produktiv.
Popullata në fshat shpesh është e kufizuar edhe nga qasja më e ulët në shërbimet e
tjera bazë si ai në shëndetësi dhe shërbime sociale, të cilat mund të kompensonin
nevojat e popullsisë më vulnerabël dhe të lehtësonin kushtet për shkollim dhe
nxënie. Një studim i UNESCO-s vlerëson se, zhvillimi urban po mbizotëron ndaj
zhvillimit rural në shumë vende si pasojë e urbanizimit të vrullshëm që vendet në
zhvillim po përjetojnë, por që njëkohësisht po i bjerr fshatrave burimet njerëzore.
Ulja e popullsisë nëfshatra, varfëria e grumbulluar dhe pafuqia politike e fshatit
ndikojnë në një lloj nënvlerësimi dhe shfokusimi edhe nga ana e klasës politike, e cila
anashkalon vendimet për shërbime qëgarantojnë barazi dhe eliminojnë pengesat me
të cilat haset popullsia e fshatit (Moulton, 2001).
Për fëmijët që jetojnë në fshat, edhe kur shkollat ekzistojnë, ka disa pengesa për
regjistrime apo frekuentim të shkollës. Arsyet e mospjesëmarrjes në shkollat e fshatit
janë të lidhura me shkollën ose me familjen. Këto identifikohen si: largësia me shkollën,
ndihma që nevojitet në punët e bujqësisë, përkujdesja për fëmijët apo të moshuarit
në familje, siguria e pamjaftueshme, mungesa e interesit, apo institucioni shkollor i
papërshtatshëm. Në kontekstin rural, shpesh shkolla dhe aftësitë me të cilat ajo të pajis,
gjykohensi tëpanevojshme, duke i lënë udhë edhe martesavetë hershme (Sharma, 2010).
Pengesa të tjera ndikohen drejtpërdrejt nga kostoja oportune e pjesëmarrjes në mësim
për sa kohë familjet ende bazohen tek puna shtëpiake apo përfshirja e fëmijëve në
punët e bujqësisë. Sfida të tjera të fëmijëve të fshatit përveç GJSE-s më të ulët në
familje është edhe pjesëmarrja relativisht më e ulët në arsimin parashkollor, që është
dhe momenti ku hendeku fshat-qytet në vend që të zvogëlohet nga mundësia për
arsimim të strukturuar, fillon dhe rritet.
Përshtatshmëria e arsimit në fshat mbetet sfidë. Shumica e vendeve në zhvillim
zbatojnë një kurrikul unitare që përcaktohet nga organet qendrore, e cila shpesh
fokusohet nga jeta e qytetit. Kjo e komplikon punën e një mësuesi të fshatit të cilit i
duhet të përshtasë apo ilustrojë jetën në fshat, kurse për fëmijët apo prindërit e tyre e
bën që përmbajtjatë mos jetë shumë lidhur me jetën (Moulton, 2001). I njëjti hulumtim
dokumenton faktin se përshtatshmëria e mësimit në fshat preket nga centralizimi i
vendimeve për kurrikulat, mjetet dhe arsimin joformal dhe informal.
Në Shqipëri, është vlerësuar se, nëpërmjet aktivitetit bujqësor siguron jetesën
pothuajse 30 për qind e popullatës, masë qëështë ulur vrullshëm. Ky artikull synon të
identifikojë karakteristikat dalluese të arsimimit të nxënësve të fshatit në Shqipëri, si
dhe faktorët që shoqërojnë eksperiencat e nxënies në fshat, duke verifikuar hendekun
fshat-qytet sa i përket performancës në nxënie. Po ashtu, do të eksplorojmë dhe sfidat
dhe mundësitë e nxënësve të zonave rurale, në raport me ato urbane, në rajone të
ndryshme gjeografike të Shqipërisë.
Metodologjia
Burimi kryesor i të dhënave të përdorura në këtë artikull është ai itestimit PISA 2018.
PISA si program filloi për herë të parë në vitin 2000 dhe cikli i përsëritjes se tij eshte
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çdo 3 vjet duke vijuar me PISA 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 dhe së fundi PISA 2018, që
u fokusua në rezultatet dhe arritjet e leximit të kuptimshëm.
PISA 2018 ka vlerësuar rezultatet kumulative të arsimit dhe procesit të të nxënit për
nxënësit e regjistruar të moshës 15 vjeç të cilët ndjekin mësimin nga klasa e 7-të e
lart.PISA në analizën e saj ka ofruar mundësinë e pjesëmarrjes jo vetëm të nxënësve
të regjistruar me kohë të plotë, por edhe për nxënësit të cilët ishin të regjistuar me
kohë të pjesshme. Përveç informacionit të marrë nga kampioni i nxënëve të moshës
15 vjeç, u mblodh informacion dhe nga mësuesit, administratorët eshkollave dhe
prindërit.Procesi i grumbullimit, analizës dhe publikimit të gjetjeve të tyre u realizua
në faza të ndryshme, nëpërmjet një metodologjie të detajuar dhe sigurisht nga
ekspertë ndërkombëtarë përfshirë këtu edhe koordinatorët kombëtarë në secilin
vend pjesëmarrës.
Kampioni për nxënësit
Shqipëria si pjesë e vendeve “partnere” u përfaqësua me një kampion prej 6.359
nxënës, të përzgjedhur nga 327 shkolla, duke përfaqësuar kështu 27.963 nxënës
15-vjeçarë (ose 76 për qind e popullsisë totale të 15-vjeçarëve).1
Kampioni për shkollat
Kampioni i përdorur në studim për Shqipërinëpërfshin: 327 shkolla nga 21.903 që
ka analizuar PISA 2018 në total, duke marrë në konsideratë faktin që këto shkolla
të përzgjedhura tëishin sa më përfaqësuese dhe gjithëpërfshirëse për këtë studim2.
Shkollat u përzgjodhën nga një listë gjithëpërfshirëse kombëtare e të gjitha shkollave
të parashikuara nga PISA 2018, e njohur si korniza e kampionimit të shkollës, me
qëllim që tëishin proporcionale me numrin e nxënësve të moshës 15 vjeç të regjistruar.
Kampioni për mësuesit
Sa i takon kampionit për pyetësorin e mësueve, ky kampionim u realizua vetëm për
një numër të caktuar vendesh3.
Të dhënat e përftuaranga pyetësori i mësuesit kishin për qëllim të përdoreshin për të
shtuar kontekstin në të dhënat e nxënësve,duke përshkruar mjedisin e procesit tëtë
nxënit të nxënësve për çdo vend pjesëmarrës.
Programi PISA realizon dhe analizon pyetësorë për mësuesit e leximit/gjuhës,
por edhe për mësuesit e lëndëve të tjera. Brenda secilës shkollë të përzgjedhur në
kampion nga listat e të gjithë mësuesvetë kualifikuar,u përcaktua një kampion prej
10 mësuesish në lëndën e leximit/gjuhës dhe 15 mësues të lëndëve të tjera të zgjedhur
nga shkollat që kishin kaq ose më shumë mësues të secilit lloj. Në ato shkolla ku
numri i mësuesve në këto lëndë ka qenë më i vogël, u përfshinë të gjithë mësuesit që
punonin aktualisht.
Kampioni i mësuesve në rastin e Shqipërisë u përfaqësua nga 3.375 mësues, nga të
cilët 533 ishin mësues të leximit/gjuhës shqipe.

https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_ALB.pdf
https://www.oecd.org/pisa/data/2018database/CY7_201710_QST_MS_SCQ_NoNotes_final.pdf
3
https://www.oecd.org/pisa/data/2018database/CY7_201710_QST_MS_TCQTL_NoNotes_final.pdf
1
2
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Shtresëzimi
Në përzgjedhjen e kampionit për çdo vend është marrënë konsideratë edhe
shtresëzimi sipas variblave specifikë sipas shteteve. Kështu, për Shqipërinë të dhënat
për variablat e shtresëzimitiu referuan vendbanimit, shpërndarjes gjeografike, llojit të
financimit të shkollave duke parashikuar 13 shtresa në total.
Shkollat e marra në vlerësimin e PISA 2018 për Shqipërinë u përzgjodhën nga i gjithë
territori i vendit ku 139 prej tyre gjendeshin në zonën qendrore të vendit, aty ku
është edhe numri më i madh i nxënësve dhe shkollave njëkohësisht; 106 shkolla
janë përzgjedhur nga zona jugore e vendit dhe pjesa tjetër është përfaqësuar me 82
shkolla tëpëzgjedhura nga veriu i Shqipërisë. Nga ana tjetër u mbajt parasysh edhe
shpërndarja e tyre në varësi të llojit të shkollave ku rreth 89 për qind e tyre ishin
shkolla publike dhe pjesa tjetër përfaqësuar nga 11 për qind ishin shkolla private. Në
analizën e kryer nga informacioni i PISA 2018 rezulton se, Shqipëria është përfaqësuar
me një kampion prej 327 shkollash, të cilat kanë një shpërndarje përfaqësimi prej 46.2
për qind në zona urbane dhe pjesa tjetër me 53.8 për qind në zona rurale.
Në 146 shkollat që gjenden në fshat, lokalitet ose zona rurale (më pak se 3 000
banorë),138 prej tyre ose 94.5 për qind janë shkolla publike dhe vetëm 5.5 për qind
ose 8 shkolla janë private, ashtu sikurse edhe pritej pasi shkollat private janë të
përqendruara aty ku edhe popullsia është më e lartë. Në rastin e qyteteve të mëdha
(me më shumë se 1.000.000 banorë si rasti i Tiranës) janë marrë gjithsej 9 shkolla ku 7
prej tyre janë publike dhe 2 private.
Gjetje
Hendeku fshat-qytet në
rezultatin e kuptimit të
tekstit 4
Siç shihet në tabelën
më poshtë, hendeku i
rezultateve
fshat-qytet
në kuptimin e tekstit
(reading comprehension)
pavarësisht
ndonjë
luhatjeje,
është
i
qëndrueshëm,
duke
mbetur tek diferenca
prej 38 pikësh në vitin
2018. Kjo është një
diferencë prej afro 1 viti
shkollim. Njëkohësisht
vërehetedhe hendeku i
rezultateve për shkak të
Figura1 Përqindja e nxënësve në shtresa sipas zonës, rajonit dhe llojit
GJSEK, ku hendeku për
të shkollës, PISA 2018
vitin 2019 del 60 pikë, ose
4

Reading comprehension.
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sa 2 vite të shkollimit.
Tabela 1. Hendeku i rezultateve fshat-qytet në kuptimin e tekstit
2000

2003

2006

2009

2012

2015

2018

LEXIMI

348,85

m

m

384,82

393,96

405,26

405,43

Hendeku GJSEK grup

99,32

m

m

73,41

m

62,84

60,07

m

m

53,37

22,83

49,28

38,30

Hendeku Urban-Rural

Fshati dhe gjendja social-ekonomike e kulturore në Shqipëri
Indeksi i statusit ekonomik, social dhe kulturor (GJSEK) të Programit për Vlerësimin
e Studentëve Ndërkombëtarë (PISA) krijohet në bazë të variablave të mëposhtëm:
Indeksi Social-Ekonomik Ndërkombëtar i Statusit të Punës (ISEI); niveli më i lartë i
arsimimit të prindërve të studentit, i konvertuar në vite shkollimi; indeksi i pasurisë
familjare PISA; indeksi PISA i burimeve arsimore në shtëpi; dhe indeksi i pasurisë
PISA në lidhje me kulturën “klasike” në shtëpinë e familjes5. Pas vlerësimit të GJSEK,
të gjithë nxënësit u grupuan në 25 për qind apo kuartilin e ulët (GJSEK1), në 25 për
qind apo kuartilin më të lartë ( GJSEK 3) dhe 50 për qind i mesëm ( GJSEK 2).
Rezultati mesatar i nxënësve sipas këtyre grupeve në fshat dhe qytet është simë
poshtë:
Tabela 2. Rezultati mesatar i nxënësve sipas grupimit të GJSEK
GJSEK 1
385
372
13

GJSEK 2
414
381
33

GJSEK 3
444
393
51

Urban
Rural
Hendeku
Burimi PISA 2018
Vlerësimet tregojnë se, për të njëjtën GJSEK, rezultatet në fshat janë kurdoherë mëtë
ulëta se ato në qytet, pra edhe nxënësit e GJSEK 3, në shkollat e fshatit nuk performojnë
po aq mirë sa ato të qytetit, ku hendeku për këtë grup është edhe më i lartë akoma duke
mbërritur në nivelin 51 pikë. Në studimin: “Faktorët e motivimit të rezultatit arsimor
kundrejt faktorit PEER”, SULA 2021, argumentohet se, impakt të madh në rezultat
mund të ketë motivimi i nxënësve, duke vënë theksin tek përzgjedhjae shkollave,
shërbimete orientimit të karrierës, si dhe qasja ndaj shërbimeve të punësimit dhe
tregut të punës në përgjithsi, qëkanë një korrelacion direkt pozitiv me nxënësit e
fshatit.
Për vitin 2018, personat me GJSEK të ulët kanë një shpërndarje të përafërt si në zonat
urbane, ashtu edhe në ato rurale, por personat me GJSEK të mesme dhë të lartë janë
të përqendruar më shumë në zonat urbane se sa në ato rurale. Kështu bazuar në të
dhënat e PISA 2018, 71.7 për qind e nxënësve që kanë një indeks GJSEK të mesme
jetojnë në zonat urbane, ashtu sikurse edhe 89.6 për qind e atyre që kanë një indeks
GJSEK të lartë jetojnë në zonat urbane.
Nga ana tjetër, shumica e personave që jetojnë në zonat urbane gëzojnë gjendje
ekonomike të mesme ose të lartë, ndërkohë që vetëm 8.1 për qind e personave që
jetojnë në zonat rurale bëjnë pjesë në fashën e gjendjes social-ekonomike të lartë.
5

Education at a Glance, OECD, Paris, 2002, Glossary.
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Figura 2. Shpërndarja në përqindje sipas shtresave në zonat urbane dhe rurale
Burimi PISA 2018
Gjithashtu përmes testit PISA 2018, është vlerësuar varësia e indeksit GJSEK me
rezultatet mësimore të shprehura me sasinë e pikëve mesatare të mbledhura nga
nxënësit në zonat e fshatit dhe të qytetit. Kështu janë vërjture dy tipare të regresionit
linear: pjerrësia dhe qëndrueshmëria (strength).
Pjerrësia na tregon sa rritet treguesi i rezultatit mesimor,
Figura 3. Kurba e varësisë së rezultat it në lexim te
nxënësve, sipas përkatësise social-ekono mike dhe ndarjes
fshat qytet
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440
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420
410
400
390
380
370
360

y = 29.5x + 355.3
R² = 0.999
qytet

y = 10.5x + 361
R² = 0.993

fshat
Linear (qytet)
Linear (fshat)

0

1

2

3

4

indeksi GJSEK

Burimi PISA 2018
nëse rritet me një pikë indeksi GJSEK. Në qytet, kjo pjerrësi është 29.5 pikë, kurse në
fshat kjo rritje është 10.5pikë. Kurse vlerat e qëndrueshmërisë sipas grafikëvejanë
pothuajse të barabarta. Kjo do të thotë se, varësia e rezultatit nga GJSEK në qytet
është më e madhe se ajo në fshat.
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Shpërndarja e materialeve shkollore
Në shumë vende vërehen dallime mes shpërndarjessëmaterialevetë shkollave të
fshatit dhe atyre të qytetit. Në disa raste, fshati nënvlerësohet, kurse në raste të tjera,
masa në investime i tejkalon ato të qytetit.
Por në vende si Shqipëria, bazuar në pyetsorët e mbledhur nga PISA 2018, sipas
deklarimit të administratorëve të shkollës, pajisja me materiale është evidentuar si
pengesë për procesin mësimor. Në këtë kontekst merr vlerëtëkontrollohet diferenca
fshat –qytet sa i përket pajisjes me mjete mësimore, dhe specifikisht pajisjet TIK dhe
ato shkencore.
Pyetja kërkimore e shtruar është:Si ndikondiferenca fshat-qytet dhe ajo rajonale
bazuar në deklarimet e drejtorëve të shkollave për mungesën e mjeteve dhe mungesën
e TIK (kompjuter dhe internet)?
Analiza e kryer nëpërmjet testitt-test për zgjedhjete pavaruara na tregon se, nuk
ka kuptim të flitet statistikisht për dallime të rëndësishme sa i takon mungesës së
mjeteve didaktike në shkolla, përfshirë edhe pajisjet TIK midis shkollave të qytetit
apo shkollave që gjenden në zona rurale. (vlera e Sig. (2-tailed) =0.189>0.05).
Tabela 3. Testi t midis zonës ku gjendet shkolla dhe mungesës sëmjeteve TIK
Testi t për
Barazinë e
Mesatareve

Testi Levene për Barazinëe
Variancave

Variancat e barabarta të supozuara
Variancat e barabarta të pasupozuara

F

Sig.

t

df

Sig. (2-tailed)

0.013

0.909

1.346

323

0.179

1.350

317.842

0.178

Burimi PISA 2018
Analizën me rajonet lidhur me mungesën e pajisjeve didaktike në shkollë dhe TIK
e realizojmë nëpërmjet testit ANOVA (analyse of variance) dhe procedurës Tukey e
cila konsiston në krahasimin e mesatareve midis grupeve (rajoneve). Kështu referuar
ANOVA kemi se për df=2,322 dhe F=1.711 vërehet se vlera e Sig.=0.182>0.05 tregon se,
nuk ka dallime midis rajoneve sai takon këtyre mungesave në shkolla.
Tabela 4. Dallimet midis rajoneve sa i përket mungesave të pajisjeve didaktike në
shkolla
ANOVA
Mungesa e pajisjeve
dhe TIK
Ndërmjet Grupeve
Brenda Grupeve
Totali

Shuma e katrorëve

df

0.944
88.883
89.828

2
322
324

Burimi PISA 2018

127

Mesatarja e
katrorëve
0.472
0.276

F

Sig.

1.711

0.182
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Kjo gjë konfirmohet njëkohësisht edhe nga vlerat e Sig. në krahasimet midis rajone ku
siç vërehet secila nga këto vlera është shumë më e madhe se vlera 5 për qind.
Konfirmimet e mësipërme pohojnë edhe një herë se,mungesa e mjeteve didaktike
shkollore dhe pajisjeve TIK midis rajoneve, nuk përbën domethënie të rëndësishme.
Tabela 5. Procedura Tukey për Krahasimin e Mesatareve ndërmjet Rajoneve
Tukey HSD
Diferenca e Mesatereve

Rajonet

(I-J)
-0.130
-0.118
0.130
0.012
0.118
-0.012

Jug
Qendër
Veri
Qendër
Veri
Jug

Veri
Jug
Qendër

Burimi PISA 2018

Std. Error

Sig.

0.077
0.073
0.077
0.068
0.073
0.068

0.212
0.241
0.212
0.983
0.241
0.983

Tabela 6. Situata në qytetet e mëdha

Një qytet i madh (me më shumë se 1.000.000
banorë)
%

7

2

9

77.8%

22.2%

100.0%

Total

289

35

324

%

89.2%

10.8%

100.0%

Burimi PISA 2018
Lidhja e rezultatittë shkollës me numrin e nxënësve në klasa
Duke vënë re se zonat fshat-qytet ndryshojnë sa i përket përmasave të shkollës dhe
të klasës, lind pyetja nëse kjo e fundit ka ndikim në cilësinë e mësimdhënies. Pra,a
ndikon numri i nxënësve në klasa tek performanca e rezultateve të nxënësve?
Sipas analizës së mëposhtme rezulton se vlera e Asymptotic Significance
(2-sided)=0.234>0.05, çka statistikisht tregon se nuk ka korrelim domethënës midis
rezultateve të shkollave dhe numrit të nxënësve në klasa. Pra, numri i nxënësve në
klasënuk ndikon mjaftueshëm tek rezultatet e shkollës në tërësi. Këtë gjetje e konfirmon
edheliterature studimore, p.sh. e Bankës Botërore që sugjeron se rezultatet e shkollës
në Shqipëri, lidhen me të tjerë faktorë, si p.sh. organizimi i brendshëm ishkollave;
niveli i stafit akademik apo vetë politikat e shkollave në raport me procesin mësimor,
apo edhe faktorë të jashtëm që nuk lidhen me sistemin arsimor, por me natyrën e jetës
në zonat rurale, pritshmëritëe nxënësve për jetën dhe mundësitë reale për të ardhmen
e tyre.
Tabela 7. Testi i Pavarësisë lidhur me rezultatet në shkollë dhe numri i nxënësve në
klasa
Testi Chi-Square

Pearson Chi-Square

Vlera

df

10.458a

8

128

Asymptotic
Significance
(2-sided)
0.234
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Raporti i Gjasës

11.945

8

0.154

Asosacioni linjë pas
linje

2.366

1

0.124

Nr.i rasteve të vlefshme

325

Burimi PISA 2018

Në fakt, shkolla në zonat rurale ka rëndësi të madhe të dokumentuar në literaturë,
sepsendihmon për ndërtimin e urave të besimit me komunitetin, përgjegjshmërinë
kolektive të mbarëvajtjes së punës, si dhe bashkëpunimin në marrjen e vendimeve
(Bellei 2016; Spillane 2017).Të gjitha këto realizohen mes sfidash si p.sh. përmbushja
e detyrave edhe më komplekse, që i mbulojnë një apo disa shkolla më të vogla.
Buxhetimi nga qeveria, në varësi të vendit se ku ndodhet shkolla
Buxhetimi sipas vendndodhjes së shkollave publike mund të jetë një faktor me ndikim në
ofrimin e shërbimit arsimor në bashkësitë e ndryshme fshat, qytet i vogël, i mesëm apo i madh.
Pyetje kërkimore 1: A lidhet buxhetimi nga qeveria me faktin se shkolla gjendet në zonë
urbane/rurale?
Analiza i referohet testit të pavarësisë Chi square, i cili tregon nëse ka korrelim
midis këtyre dy faktorëve. Nga tabela vërehet se, vlera e Asymptotic Significance
(2-sided)=0.011<0.05 tregon se, ka kuptim të flitet për korrelim midis buxhetimit /
financimit të shkollave nga ana e qeverisë, e fondeve publike dhe faktit nëse shkolla
është në zonë urbane apo rurale.
Tabela 8. Testi i Pavarësisë lidhur me financimin e tyre nga buxheti i shtetit dhe zonës
ku gjendet shkolla (urbane/rurale)
Testi Chi-Square

Pearson Chi-Square

14.962a

5

Asymptotic
Significance
(2-sided)
0.011

Raporti i Gjasës

15.403

5

0.009

Asosacioni Linjë pas
Linje

0.115

1

0.735

Nr.i rasteve të vlefshme

311

Value

df

Burimi PISA 2018
Pyetja kërkimore 1.1: Po sipas gjykimit të të intervistuarve (administratorëve të shkollave)
ku është mëi madh ky financim nga buxheti i shtetit tek shkollat në zona urbane apo tek ato
rurale?
Për të analizuar këtë pyetje i referohemi testit t-test për zgjedhjet e pavarura ku
fillimisht analizojmë homogjenitetin e këtyre dy grupeve (shkollave në zona urbane
dhe zona rurale) nëpërmjet Leven’s statistics. Vlera e Sig. n testin Levend eshte
0.074>0.05, çka tregon se këto dy grupe janë homogjene, konfirmuar edhe nga fakti se
DSurban = 2.0 dhe DSRurale = 1.9, janë thuajse njëlloj.Prandaj nisur nga ky përfundim
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i referohemi testit të krahasimit të mesatareve. Për t(-0.338) dhe df=309 kemi vlera
për Sig. (2-tailed)=0.736>0.05. Kjo tregon se, financimi i këtyre shkollave nga fondet
e buxhetit nuk bën dallim nëse shkolla është në zonë urbane apo në zonë rurale.
Ky fakt konfirmohet gjithashtu edhe nga vlerësimi mesar i nivelit të financimit nga
buxheti i shtetit ku MUrban=3.5 dhe MRural=3.6, pra thuajse të barabarta.
Tabela 9. Testi t-test në lidhje me financimin nga qeveria dhe zonës ku gjendet shkolla
(urabe/rurale)
Testi Levene për Barazinë e
Variancave
Përqindja e financimit
nga qeveria
Variancat e barabarta
të supozuara
Variancat e barabarta
të pasupozuara

Testi tpër
Barazinë e
Mesatareve

F

Sig.

t

df

Sig. (2-tailed)

3.222

0.074

-0.338

309

0.736

-0.336

295.834

0.737

Burimi PISA 2018

Tabela 10. Statistika përshkruese për nivelin e financimit nga buxheti i shtetit dhe
zonës ku gjendet shkolla
Numri

Mesatarja

Deviacioni
Standard

Zonë urbane

146

3.5

2.0

Zonë rurale

165

3.6

1.9

Burimi PISA 2018
Pyetja kërkimore 2: A lidhet financimi nga buxheti i shtetit me faktin se shkolla gjendet në
lokalitet me numër të vogël apo të madh banorësh?
Pyetja kërkimore 2.1: Nëse Po, atëherë në cilat lokalitete vërehet se ka financim më të madh?
Sërish pyetja është analizuar nëpërmjet Testit të Pavarësisë Chi square. Në këtë rast të
dhënat tregojnë se vlera e Asymptotic Significance (2-sided)=0.001<0.05, që vërteton
se, këta dy faktorë korrelojnë midis tyre. Si përfundim, financimi i shkollave nga
buxheti i shtetit lidhet me numrin e popullsisë së lokalitetit ku gjendet shkolla.
Tabela 11. Testi i Pavarësisë lidhur me financimin e shkollave nga buxheti i shtetit dhe
popullsisë së komunitetit ku gjendet shkolla:
Testi Chi-Square

Pearson Chi-Square

44.371a

20

Asymptotic
Significance
(2-sided)
0.001

Raporti i Gjasës

42.664

20

0.002

Vlera

df
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6.885

1

0.009

310

Burimi PISA 2018
Pyetje kërkimore 2.2 Nëcilat lokalitete vërehet se ka financim më të madh?
Sipas analizës ANOVA vërehet se vlera e Sig.=0.023<0.05 tregon për domethënie të
rëndësishme në mënyrën e ndarjes së fondeve nga buxheti i shtetit dhe lokalitet ku
gjendet shkolla.
Tabela 12. ANOVA e financimit nga qeveria dhe lokalitet ku gjendet shkolla:
ANOVA

Përqindja e financimit
nga qeveria
Ndërmjet Grupeve

44.299

4

Mean
Square
11.075

Brenda Grupeve

1168.298

305

3.830

Totali

1212.597

309

Sum of Squares

df

F

Sig.

2.891

0.023

Burimi PISA 2018
Për të analizuar më tej korrelimin lokalitet-buxhetim (financim) është përdorur testi
Post Hoc sipas procedurës Tukey, e cila mundëson krahasimin e domethënies së këtij
korrelimi duke krahasuar lokalitet midis tyre.
Tabela tregon se i vetmi dallim i ndjeshëm është midis atyre shkollave që gjenden në
qytete me popullsi nga 100.000 deri në 1.000.000 banorë dhe atij komuniteti me më
pak se 3.000 banorë, pasi vlera e domethënies së këtij dallimi është 0.031<0.05. Gjithë
vlerat e tjera janë më të mëdha se 5 për qind dhe nuk bëjnë dallime të rëndësishme
statistikisht në këtë shpërndarje fondesh nga buxheti i shtetit.
Tabela 13. Procedura Tukey
Krahasimet e Shumëfishta
Variabla e
varësisë:
Tukey HSD

Përqindja e fondeve të
financuara nga qeveria

(I) Cila prej alternativave të mëposhtme e përshkruan më mirë komunitetin
në të cilin ndodhet shkolla juaj?

Fshat,
lokalitet ose
zonë rurale
(më pak se 3
000 banorë)

Qytezë (me 3 000 deri
15 000 banorë))
Qytet (me 15 000 deri
100 000 banorë)
Një qytet me 100.000
deri në 1.000.000
banorë
Një qytet i madh (me
më shumë se 1.000.000
banorë)

95% Intervali i Besimit

Diferenca e
Mesatares
(I-J)

Gabimi
Standard

Sig.

-0.120

0.351

-0.063

Kufiri i
Ulët

Kufiri i
Lartë

0.997

-1.08

0.84

0.320

1.000

-0.94

0.81

.838*

0.288

0.031

0.05

1.63

0.780

0.673

0.774

-1.07

2.63
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0.120

0.351

0.997

-0.84

1.08

Qytet (me 15 000 deri
100 000 banorë)

0.057

0.413

1.000

-1.08

1.19

Një qytet me 100.000
deri në 1.000.000 banorë

0.958

0.389

0.102

-0.11

2.03

Një qytet i madh (me
më shumë se 1.000.000
banorë)

0.900

0.722

0.724

-1.08

2.88

Fshat, lokalitet ose zonë
rurale (më pak se 3 000
banorë

0.063

0.320

1.000

-0.81

0.94

-0.057

0.413

1.000

-1.19

1.08

0.901

0.361

0.095

-0.09

1.89

0.843

0.708

0.756

-1.10

2.78

-.838*

0.288

0.031

-1.63

-0.05

-0.958

0.389

0.102

-2.03

0.11

Qytet (me 15 000 deri
100 000 banorë)

-0.901

0.361

0.095

-1.89

0.09

Një qytet i madh (me
më shumë se 1.000.000
banorë)

-0.058

0.694

1.000

-1.96

1.85

Fshat, lokalitet ose zonë
rurale (më pak se 3 000
banorë

-0.780

0.673

0.774

-2.63

1.07

Qytezë (me 3 000 deri
15 000 banorë)

-0.900

0.722

0.724

-2.88

1.08

Qytet (me 15 000 deri
100 000 banorë)

-0.843

0.708

0.756

-2.78

1.10

Një qytet me 100.000
deri në 1.000.000 banorë

0.058

0.694

1.000

-1.85

1.96

Qytezë (me 3 000 deri
15 000 banorë)
Një qytet me 100.000
deri në 1.000.000 banorë
Një qytet i madh (me
më shumë se 1.000.000
banorë)
Fshat, lokalitet ose zonë
rurale (më pak se 3 000
banorë
Qytezë (me 3 000 deri
15 000 banorë)
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Konkluzione
Nga studimi i realizuar nga autorja e artikullit dhe të dhënat e mbledhura mund të
dilet në konkluzionet e mëposhtme:
• Që prej vitit 2000 e deri në 2018, rezultati i kuptimit të leximit tek 15-vjeçarët në
fshat është më i ulët se ai në qytet.
• Rreth 47 për qind e fëmijëve të fshatit ka GJSEK tëkuartilit më të ulët, ndërkohë
vetëm 27 për qind e këtij grupi ndodhet nëqytet.
• Varësia e rezultatit mësimor nga GJSEK në qytet është më e madhe se ajo në fshat.
Rritja e indeksit GJSEK me një pikë në qytet sjell rritjen e rezultatit me 29.5 pikë,
kurse në fshat rritja me një pikë e indeksit GJSEK sjell një rritje me 10.5 pikë.
• Hendeku i rezultateve fshat-qytet është më i madh për nxënësit me GJSEK të lartë,
që krijon supozimin e mbështetur se nuk është faktori GJSEK, por faktori PEER që
ndikon më shumë, sidomos në zonat e izoluara ku nuk ka përzgjedhje të shkollës.
• Financimi shkollave në përgjithësi nuk ka dallime nga vendndodhja e shkollës.
I vetmi dallim i ndjeshëm është midis atyre shkollave që gjenden në qytete me
popullsi nga 100.000 deri në 1.000.000 banorë dhe atij komuniteti me më pak se
3.000 banorë. Pra fshati, nuk vuan nga hendeku në sasinë e financimit.
• Pohohet statistikisht se dallimet fshat -qytet apo midis rajoneve apo mungesa e
mjeteve didaktike shkollore dhe pajisjeve TIK, nuk përbën domethënie.
• Konfirmohet se numri i nxënësve në klasë, nuk ndikon mjaftueshëm tek rezultatet
e shkollës në tërësi.
Rekomandime
• Për shkak të dallimeve në thelb si të popullatave dhe arritjeve mësimore, ashtu dhe
impaktit të ndryshëm te reformave tek to, lind nevoja mbledhjes së të dhënave,
duke perfshire vlerësimet kombëtare dhe kryerjen e analizavetë vecantanë vijimsi,
për zonën e fshatit, shkollat dhe nxënësit e tij.
• Rëndësi merr kërkimi shkencor dhe vlerësimi vazhdueshëm i projekteve që
shënjestrojnë zonën, që të kuptohet se si ndërveprojnë faktorët e ndryshëm socialekonomikëdhe kulturorëme arritjet në arsim për këto zona, efektin e vendndodhjes
sëçdo shkolle, përjashtimin nga opsionet e shkollave të tjera, shërbimet ndihmëse,
shërbimet e punësimit etj.
• Mungesa e elasticitetit të kurbës së rezultatit mësimor në fshat dhe qytet sugjeron
se faktorët e suksesit në arsim mund të kërkohen jo vetëm nga sektori arsimor
apo brenda familjeve, se sa dhe në ndërthurjen me politikat zhvillimore rurale
dhe nje kontekstualizim sa më të mirë të shërbimeve arsimore nëçdo fshat me
perspektivat e zhvillimit të tij. Një model pune sugjerohet nga SHBA ku në nivel
qendror është krijuar një zyrë e posaçme për problemet e fshatit, që kompenson
peshën politike në rënie të fshatit.

133

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 7 No.1
May, 2021

Bibliografi
Bloom, B. (1956). Taxonomy of Educational Objectives . Boston: Allyn and Bacon,.
Coleman, J. S. (1966). Equality of Educatinal Opportunities.Washington: John Hopkins University.
Echazarra, A. a. (n.d.). “Learning in rural schools: Insights from PISA, TALIS and the literature”,
OECD Education Working Papers, No. 196, , https://doi.org/10.1787/8b1a5cb9-en. 2019: OECD
Publishing, Paris.
Franken, R. (2006). Human motivation. Florence: Wadsworth.
ILO. (2012). Working Children in the Republic of Albania: The Results of the 2010 National Child
Labour Survey. Budapest.
Lareau, A. (2003). Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life. Berkley, California: University
of California Press.
Moulton, J. (2001). Improving education in rural areas: a guide to rural development specialist.
Washington: World Bank .
OECD. (2019). PISA RESULTS 2018: Albania; What 15years old students know and can do. Paris:
OECD Volume 1-3.
Packard, B. S. (2011). Education Outcomes, School Governance, and Partners Demand for
Accountability .Washington DC: The World Bank.
PISA Data Analysis Manual SPSS Second Edition. (2009). OECD.
Radinger, A. E. (2019, March 8). Learning in Rural Schools, INsights from PISA, Talis, and the
Literature. OECD education Working Paper Nr. 196, p. 17.
Romer, P. M. (n.d.). (1994). “The Origins of Endogenous Growth”. 1994: The Journal of Economic
Perspectives.
Servaas van der Berg. (2008). Poverty and education. International Academy of Education:
UNESCO.
Stanek, M. (2012). Talking About Class. Natinal Association of Indipendend Schools.
Sharma, D. N. (2010). National Rural Employment Guarantee as Social Protection. 2010.
Waltzer. (n.d.). Sphere of Justice.
Woessmann, L. a. ( 2002). Class-Size Effects in School Systems Around the World: Evidence from
Between-Grade Variation in Timss.

134

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 7 No.1
May, 2021

Teacher support and control as social and emotional dimensions
PhD. Irena Alimerko
University “Ismail Qemali” of Vlora, Albania
Abstract
Students gain knowledge, skills and habits during school and didactic activities. The
dimensions of the socio-emotional climate, teacher support and teacher control serve as the
basis for improving the study strategy. Inadequate socio-emotional climate are counted as risk
factors. The aim is to help improve the quality of teaching-educational work. The research was
conducted in 2017-2018 with the participation of 140 respondents in three high schools in the
city of Vlora. All students responded to both versions of the instrument (for the real climate
and for the desired climate). From the results we have no difference between the averages
achieved in teacher support and teacher control in the real climate and in the desired climate,
where students want to improve the subjective condition of the participants in the teachingeducational process.
Keywords: dimensions of socio-emotional climate, real climate, desired climate, purpose.

Introduction
Undeniable is the fact that children spend most of their times in school. In addition
to involvement in regular education, young people are quite exposed to other formal
educational influences. Students and teachers also have vast personal experiences
of what happens to them, what they experience, and how they behave during their
stay in school. Therefore their knowledge of educational, classroom and teaching
experiences are important. We should not neglect the fact that students and teachers
spend most of their time together.
While we know for sure that students gain knowledge, skills and habits during school
and didactic activities, it is not well known what happens to them in the psychosocial aspect. Also, it is not very well studied how everything that happens to them
affects their educational outcomes, the development of their skills, mental health
and a range of psychological and educational consequences. Also, it is not very well
studied how everything that happens to them affects their educational outcomes, the
development of their skills, mental health and a range of psychological and educational
consequences. Looking for answers to questions we enter a little researched sphere.
In our research, in addition to the problem that already exists, we must prove the
differences in the assessments between the real and desired dimensions of the socioemotional climate, measured in students in different educational institutions in Vlora.
At the same time, we have determined the main purpose of this study, which is to
assess the real and desired state of the socio-emotional climate through dimensions
such as teacher support and teacher control.
The purpose is to help improve the quality of educational work, and information
on the socio-emotional climate can help in planning, evolving procedures for the
advancement of teaching-educational work.
Dimensions of the learning climate such as teacher support and control can serve to
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improve the educational strategy. And finally, this data can serve to identify issues
and difficulties in learning, teacher-student, and student-teacher as well to take
special teaching-educational measures.
Methodology
In this study t-test, Paired Simple Test, Q-Q plots, frequencies, arithmetic means were
used in computer processing of data with SPSS program (8). No external observers
were used but members of the learning process (students) were placed in the role
of assessing the socio-emotional climate in the classroom. The assessment was
conducted through the answers to the questionnaire “Climate in my classroom”. The
real climate and the desired socio-emotional climate in learning will be presented
in two dimensions of socio-emotional climate: teacher support and teacher control.
The number of respondents in this study is 140 students from high schools “Ali
Demi”, “Halim Xhelo”, “Perla”, Industrial and “Hasan Pulo” Orikum. From many
components of the climate in the lesson we will analyze some that we think have a
greater impact on learning outcomes: Support and Control.
The table gives a brief overview of these dimensions of the instrument “Climate rate
in learning”.
Dimensions
Teacher support
Teacher control

Description
The help, interest, trust, friendship that the teacher
shows to the students.
The degree of consistency in enforcing the rules
and the rigor in punishing students for breaking
them.

Students’ assessments of both the dimensions of the real and desired socio-emotional
climate in the lesson show whether there is and what is the correspondence between
what really exists in the learning process and what the students want to have. These
differences are presented in the table.
The dimensions of the socio-emotional climate are presented through the arithmetic
mean of the individual results of the surveyed students. The table shows the arithmetic
mean, the number of subjects, the standard deviation of the assessments of students
of real climate and desired in learning, minimum and maximum. From here we see
that in both dimensions there is no difference in the estimates of real and desired
climate dimensions. This result is presented in tables and graphs.
Data obtained in the main research variables and their dimensions:
Table no.1
Overall average of the real
climate

The dimension of teacher
support

The dimension of teacher
control

Subjects

140

140

140

Absent

0

0

0
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Average

202.26

37.71

27.13

Standard
deviation

19.037

5.504

4.707

Minimum

152

22

15

Maximum

252

51

36

Table no.2
Overall average of the
real climate

The dimension of teacher
support

The dimension of teacher
control

Subjects

140

140

140

Absent

0

0

0

Average

203.01

38.02

27.59

Standard deviation

16.254

4.623

4.766

Minimum

158

25

10

Maximum

248

49

39

In graph no. 1 subjects are presented according to educational institutions.
Graph no. 1
(Number of subjects based on educational institutions.)

From the normality tests through the KolmogorovSmirnov test it is noticed that this distribution is normal
(p> 0.05) of the climate in real and desired conditions. In
the graphs presented which show that the distribution
of means lies in the line of expected normality we find
that these variables have normal distribution. For the
calculation of normality as a basis we have taken the
statistics of Kolmogorov-Smirnov as we have more than
50 subjects included in the study.
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Teacher support is more pronounced in the desirable socio-emotional climate in
contrast to conditions in the real climate.
Table no. 3
Averages achieved in the dimension of teacher support in real and desired climate:
Average

No.

Standard
deviation

Teacher support in the
real climate.

37.71

140

5.504

0.465

Teacher support in the
desired climate.

38.02

140

4.623

0.391

Standard error

Table no.4
Analysis of the difference between teachers’ support averages in the real and desired
dimension:

Difference of averages
95% Differential safety
interval
Average

Standard
deviation

Standard
error of
averages

lower

Higher
t

df

Sig.
(2-tailed)

Teacher
support in
the real climate and
Teacher
support in
the desired
climate.

-0.314

5.677

0.480

-1.263

0.634

-0.655

139

0.514

There is no difference in the averages achieved in teachers support in real and desired
climate, as the value of the difference (t = 0.655, p> 0.05) is higher than the level of
degrees of freedom 0.05 for statistical significance.
Students want teachers to spend more time talking to students, to show more interest
in personal problems, to apply new and different procedures and ideas in teaching.
Teachers should be interested in what students want to learn, trust students in their
lectures, and allow students to have their say.
In desirable socio-emotional conditions in learning students value teacher control
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more than real socio-emotional conditions.
Table no.5
Averages achieved in the dimension of teacher control in real and desired climate:
Difference of averages
95% Differential safety
interval
Average

Standard
deviation

Standard
error of
averages

lower

Higher
t

df

Sig.
(2-tailed)

Teacher
support
in the real
climate and
Teacher
support in
the desired
climate.

-0.0464

5.214

-1.336

0.441

0.407

-1.054

139

0.294

We have no difference between the averages achieved in teacher control in the real
and desired climate. The value of the difference (t = -1.054, p> 0.05) is not a statistically
significant as it exceeds the level of 0.05.
Students want more rules by teachers and increased severity in punishing students
breaking the rules cases, teachers must take a stand against students because physical
proximity loses motivational value for entry into interactive content, how easily
tracked emotional dispositions and noticeable decline of group rationality.
Conclusions
The school takes into account the internal school life, prevailing attitudes, values,
habits and its quality as a social organization.
However, it should be noted that the relationship between teacher and student
cannot be seen as independent of the learning content, which represent the main
environments within this report. Through the content in the lesson, the view of the
world and society is systematically conveyed and in this way the school acts on the
shaping of the student’s personality, thus engaging consciously and directly in the
process of personality education. Therefore, it is especially important for learning
to emphasize the emotional aspect of learning, in addition to the cognitive one. The
teacher plays a crucial role in creating the emotional atmosphere in the classroom.
The emotional atmosphere in the classroom as a dimension in the classroom learning
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climate, emerges from the type and amount of interaction between students and
teachers, the degree of democratized relationships in parallel, the dominant forms of
motivation (competitions, praise or punishment), then the emotional characteristics
of the teacher, etcetera. It contributes to students’ emotional security, satisfaction,
and mental health, and therefore has an impact on learning outcomes. Discipline is a
necessary order in the classroom for establishing a positive climate within it, in which
the student will be able to learn effectively.
Based on the analysis of the research results, it turns out that there is no difference
in assessing the dimensions of the real socio-emotional climate and the desired
one in learning. The average results that are statistically significantly higher are
those pertaining to the desired climate. In this way of presenting the results we
gain an overview of the quantitative aspects of the differences between the specific
dimensions of the socio-emotional climate in learning in our educational institutions.
In addition to the quantitative aspect, we are interested in answering the question:
What is the learning climate like? As a rough estimate, but also from knowledge
and experience it can be said: that the socio-emotional climate in learning is better
in those groups where the average results of specific dimensions are closer to the
assumed factors for successful teaching in the whole of its, along with the educational
component. Those groups of students where there is more teacher support and less
teacher control will be more successful.
The operationalization of these results shows that students in comparison with
the perception of the desired climate show a greater need for educational support,
teacher control.
Interesting is the fact that students want learning where there is support from teachers,
control of teachers in the classroom. The dimension of control by teachers is assessed
by students as desired in the lesson, i.e. as a greater need for the consistency of the
teacher in the use of sanctions against students. Students also want the support of the
teacher (praise, understanding, etc.) which will be a motivating factor to overcome the
failures in learning and increase their self-confidence. Students want a better learning
structure, with more classroom discipline but also with more teacher control.
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Agresiviteti i Adoleshentëve Shqiptar nga 15 – 19 vjeç dhe dallimet gjinore
Dr. Ida Kruti
Kolegji Universitar“Wisdom
Abstrakt
Ky studim ka si objekt llojete agresssivitetit dhe dallimet gjinore midis vajzave dhe djemve
Shqiptarë të grupmoshës së adoleshentëve 15- 16 vjeç. Në këtë studim janë përfshirë vetëm
nxënës të cilët ndjekin shkollën nga klasa e 10 –të deri në klasën e 13- të në të dymbëdhjetë qarqet e
vendit si në zonat urbane dhe ato rurale, Dibër, Durrës, Berat, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Korçë,
Kukës, Lezhë, Tiranë, Shkodër dhe Vlorë me një numër total prej tetëqind e gjashtëmbëdhjetë
persona. Vajzat përbëjnë 52.3 % prej 427 të kampionit dhe 389 janë djem duke përbërë 47.6 % të
gjithë kampionit. 201 nxënës të këtij kampioni i takojnë gjinisë mashkullore nga zonat urbane,
pra 52.67% dhe 181 nxënës të zonave rurale duke përbërë 46.52% të kampionit. Instrumenti
i përdorur është ARES,2011 (Raymond DiGiuseppe & Raymond Chip Tafrate). Rezultatet
e këtij studimit identifikojnë dallime të rëndësishme midis dy gjinive, përkatësisht djem/
vajza. Djemtë krahasuar me vajzat raportojnë dallime sinjifikative statistikore në lidhje me
agresivitetin fizik t(813) = 3,733, p= ,001, atë të fshehur t(814) = -2,638, p= ,009 dhe hakmarrjen
t(814) = -5,416, p= ,001
Fjalë Kyçe: adoleshentë , djem, vajza, agresivitet, studim empirik.

Hyrje
1.1
Adoleshenca dhe Agresiviteti
Adoleshenca është momenti kur individi cilësohet një qënie Bio- Psiko-Sociale
e për ta trajtuar individin në këtë etapë është e rëndësishme qëai të analizohet në
funksionin e tij familjar e shoqëror në të tre këto dimesione (Ausubel, 2002).
Ndër faktorët determinues që përcaktojnë zhvillimin e adoleshencës, përmendim
faktorët: social-kulturor, gjenetik, mjedisi, mënyrën e të ushqyerit, klima, sëmundjet
fizike dhe mendore, stresi dhe faktorët social, etnia(Berk, 2011).
Adoleshenca karakterizohet nga një pjekuri fizike e një të rrituri, e cila dallohet nga
një zhvillim i vrullshëm emocional e psikologjik, ku elementët e pavarësisë dhe
përgjegjshmërisë, janë të ngjashëm këto me atë të një të rrituri.Ky stad i jetës shihet
si një puzzle, nis si e largët dhe e paqartë dhe e tillë ngelet pothuaj dhe kur mbaron.
Një nga elementët shoqërues të adoleshencës problematike për familjen, shoqërinë
dhe për vet individin adoleshentë duke qenë kërcënues për ta është agresiviteti.
Agresiviteti përshkruhet si një gjendje emocionale, e cila shoqërohet me dëshirën
për të sulmuar të tjerët. Kjo dukuri mund të shkaktohet si pasojë e ndryshimeve
hormonale apo anomalive gjenetike (Webster ninth new Collegiate Dictionary).
Agresiviteti shfaqet në momente të caktuara, kur organizmi e shfaq atë si mënyrë
mbrojtjeje atëherë një gjendje e tillë vlerësohet pozitive, por kur ky agresivitet shfaqet
me sjellje agresive, ose duke përdorur çdo lloj mjeti për të shkatërruar të tjerët apo
veten, atëherë kemi të bëjmë me shprehjen e pjesës negative (Larson, 2008).
Agresiviteti, sidomos ai fizik është normë në fëmijërinë e hershme, por konsiderohet
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atipik kur vazhdon në fëmijërinë e vonë dhe në adoleshencë ( Delfos, 2004).
Agresiviteti i lindur është tipik dhe vijon tek individi deri në moshën 2-3 vjeçare,
n.q.s. fëmija nuk edukohet dhe nuk gjen mbështetje nga rrethi familjar, apo edukativ,
gjendja agravon dhe mund të shoqërohet me akte të dhunshme në adoleshencë dhe
më pas në moshë adulte (Delfos, 2004).
Sipas Essau dhe Conradt, 2004 dallohen disa tipe agresiviteti, si i hapur, që shfaqet
dukshëm me dëmtime trupore apo përdorim armësh dhe ai i fshehur.
1.2
Pamja e dukurisë së agresivitetit për të dyja gjinitë (djem dhe vajza)
Tek vajzat adoleshenca fillon një deri në dy vjet më herët se tek djemtë. Vajzat
përjetojnë para menarkës një fazë negative, që zgjat disa muaj kohë në të cilën kanë një
moskënaqësi të madhe, luhatje të humorit, gjendje depresive si dhe sjellje të çuditshme
(Mutz & Scheer, 1997 cit. Schenk-Danzinger, 1988, fq.338). Ekziston tek vajzat një
konflikt i dukshëm mes asaj që “dua” dhe “mundem”, ku vërehet një labilitet afektiv,
i cili sjell një konflikt të dukshëm me prindrit dhe shokët. Nga pikëpamja sociale, në
këtë fazë, ka një konflikt mes varësisë nga familja, shkolla, grupi – bashkëmoshatarët
dhe vërehet fenomeni i shkëputjes, që ato dëshirojnë të realizojnë.
Tek djemtë kjo fazë shoqërohet më ndryshime të fuqishme të muskulaturës,
gjë që shoqërohet edhe me aftësitë e arritjeve në aktivitete fizike. Fuqizimi fizik
mund të shoqërohet me një agresivitet në rritje, i cili drejtohet shpesh kundrejt
bashkëmoshatarëve ose kafshëve.
Sipas një studimi të kryer në Kentakin Verior mbi këtë problematikë (Shaikh, F.,
Viveki, R. G. & Halappanavar, A. B., 2014) raportohen vlera të larta të agresivitetit,
ku qartësisht vërehen dhe diferencat e agresivitetit lidhur me moshën dhe gjininë.
Periudha e adoelshencës ndikon dukshëm tek arritjet akademike. Fëmija i dalluar
dhe me dëshirë për të mësuar kthehet në të riun që urren mësimin, ai është i
paefektshëm, i parregullt, jo i përqëndruar sikundër sjellja e tij është e luhatshme dhe
pothuaj vazhdimisht në rrezik. Vajzat nga 12 -14 vjeçare reflektojnë rënie në arritjet
shkollore, fillojnë e humbasin dëshirën për të mësuar,ndërsa tek djemtë kjo ndodh në
moshën 14 – 15 vjeçare. Djemtë shfaqin një mosangazhim në punë,. Këto vijnë edhe si
pasojë e ndryshimit të vlerave dhe interesave, e parë kjo në lidhje edhe me “ mjedisin
erotizues”.
Agresiviteti shfaqet në formë verbale në fëmijërinë e hershme, ndërsa më pas merr
formë luftarake, forma të hapura të agresivitetit, të cilat manifestohen tek të dyja
gjinitë, djemtë dhe vajzat. Më vonë forma e shfaqjes së agresivitetit ndryshon.
Është tepër e rëndësishme të kuptohen ngjashmëritë dhe diferencat midis djemve
dhe vajzave për natyrën e tyre të agresivitetit gjatë zhvillimit. Vetëm në 1999 u hodh
një hap i rëndësishëm duke trajtuar vajzat , por dhe agresionin e tyre.
Bota e vajzave sikundër agresiviteti i tyre filloj të listohej dhe të tratohej ndërhyrja
tek sjelljet e tyre vetëm pas simpoziumit të vitit 1988 “Development of Childhood,
duke qenë e pastudiuar deri në atë moment. Studimet disa vjeçare sollën në fokus
rëndësinë e trajtimit efektiv për agresivitetin e vajzave.
Agresiviteti i vajzave nuk mund të konsiderohet i pavarur nga ai i djemve, i cili
njihet dhe ka qënë në fokus të shumë studimeve. Problemet e sjelljeve agresive dhe
agresivitetit që në fëmijëri janë më prevalente tek djemtë se tek vajzat. Në moshë
adulte djemtë e shfaqin agresivitetin e tyre kundrejt grave dhe fëmijve, ose në sjellje

142

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 7 No.1
May, 2021

të tjera dhune që janë tipike më tepër tek burrat dhe jo tek gratë.
Pavarësisht faktorëve të zhvillimit të agresivitetit si ato individual, shoqëror,
marrëdhënor, agresiviteti tek vajzat janë prezente dhe continiu (në vijushmëri) duke
filluar nga format normative të sjelljes, deri në ato ekstreme apo sulmet serioze.
Konfliktet në çift brenda familjes kanë ndikim tek fëmijët, si vajzat, ashtu dhe tek
djemtë, por tek vajzat ndikon shumë më fuqishëm marrëdhënia midis vajzave
agresive dhe nënave (Steinberg, 1988).Psikologët deklarojnë se burrat zakonisht
janë më agresivë se gratë. Rezultatet tregojnë se dallimet gjinore lidhur me format e
agresivitetit janë të dyshimta (Guivernau &Duda, 2002).
1.3
Qëllimi i këtij studimi
Në thelb të studimit është njohja e nivelit të agresivitetit dhe dallimet gjinore në
lidhje me format e shfaqjes së tij të vetëraportuara nga adoleshentët e grupmoshës
15-19 vjeç. Pritet që të ekzistojnë dallime gjinore lidhur me format e ndryshme të
agresivitetit.
1. Metodologjia
1.1
Pjesëmarrësit
Në fokus të studimit janë adoleshentët femra e meshkuj, duke u përqendruar në disa
nga variablat kryesor të shfaqjes së agresivitetit të tyre. Ky studim u realizua me
nxënës nga 12 qarqet e vendit, u testuan 816 adoleshentë në grupmoshën 15 – 19 vjeç,
si në zonat urbane dhe ato rurale. Për çdo qark në raport me numrin e popullsisë
janë vendosur edhe përqindejt e të anketuarve: Berat(5%), Dibër(5%), Durrës(9%),
Elbasan(10%), Fier(11%), Gjirokastër(3%), Korçë(8%), Kukës (3%), Lezhë(5%),
Shkodër(8%), Tiranë(27%) dhe Vlorë(6%), nga të cilët 427 femra, përkatësisht 52.32%
koduar në testim më vlerën 0, dhe 389 meshkuj, 47.67% koduar në testim me vlerën
1 Në studim u përfshinë 160 nxënës të moshës 15vjeç(19,6 %) të koduar me numrin
1; 195 nxënës i përkasin moshës 16 vjeç(23,8%) të koduar me numrin 2; 179 nxënës mosha 17 vjeçare (21, 93%) koduar me numrin 3; 148 nxënës mosha 18 vjeç(18,1%),
koduar me numrin 4; si dhe 134 mosha 19 vjeç respektivisht (16.4%) të të anketuarve,
koduar me numrin 5 në të dhënat e hedhura në IBM SPSS 20. 0.
1.2
Materialet
Pyetsori i përdorur është ARES, 2011 (Raymond DiGiuseppe & Raymond Chip
Tafrate). Mostra normative e këtij pyetsori ka përfshirë 800 vetraportime i validituar
në disa vende si SHBA dhe Kanada. Në gjuhën shqipe, pyetsori vetraportues ARES
është përkthyer dhe përgatitur nga Agetina Smajlaj dhe Gladiola Musabelliu, të
cilat kanë kaluar me sukses fazat e validimit nga MHS të këtij pyetsori. Pyetsori
përmban 75 pyetje, ku nuk ka përgjigje të saktë apo të gabuar.
Ky pyetsor mat shkallët totale të inatit dhe ato në grup, me shkallët dhe nënshkallët
përkatëse si: inatin e internalizuar, atë të ekstrenalizuar dhe nxitësit përkatës.Totali
T-score i të cilës është 71( 90% CL = 68-74).
Duke qenë se fokus i studimit tonë është agresiviteti dhe dallimet gjinore është marrë
në studim inati i ekstrenalizuar me nënshkallët e tij: agresiviteti i shfaqur me total 79
(90 % CL = 73-85) me dy nënshkallët e tij : agresiviteti verbal dhe fizik, agresiviteti
i fshehur, hakmarrja, përmbysja me dy nënshkallët e saj, përkatësisht agresivitetin
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marrëdhënor dhe atë pasiv, si dhe bulling si variablat e varur të këtij studimi.Variabla
të pavarur janë marrë: Datëlindja, mosha, klasa - që nxënësi ndjek nga 10- 12/13,
gjinia (mashkull/ femër), arsimi që ndjek aktualisht, qarku – zonë rurale /urbane.
2.
Rezultate
Statistika deskriptive raporton mbi frekuencёn e vlerave qё adoleshentёt pjesёmarrёs
shfaqin pёr secilёn nga format e agresivitetit nё total. Nё rastet kur numri i nxёnёsve
nuk rezulton 816 reflekton mos plotёsimin e njёrit nga elementёt nga ana e nxёnёsve.
Tabela 1. Statistikë deskriptive mbi format e agresivitetit
Statistikë deskriptive
N
816

Minimum

Agresiviteti i shfaqur

Maximum
4,49

Mesatare
2,0107

Deviacioni standart
,73343

(Ag. fizik &Ag.verbal)
Agresivitet i fshehur

816

1,00

5,00

1,9976

,83158

(Ag. Marrëdhënor & Pasiv)

816

1,00

4,67

2,1714

,65487

Hakmarrja

816

1,00

4,83

1,9792

,77326

Bulling

815

1,00

5,00

2,0000

,93060

1,00

Përmbysja

Vlera të vlefshme
(Listenweise)

815

Agresiviteti i shfaqur paraqitet me vlerë 2.02, agresiviteti i fshehur raportohet 1.9,
bulling dhe përmbysja rezultojnëme vlerapothuajse të njëjta përkatësisht 2.00 dhe
2.17 për kategoritë 1 deri në 5dukemos paraqitur vlera domethënëse.
Tabela 2. Lidhjet korrelacionale mes formave të ndryshme të agresivitetit
Format e Agresivitetit
Ag. i shfaqur
Korrelation nach Pearson
(ag. fizik&ag. Signifikanz (2-seitig)
N
verbal)
Korrelation nach Pearson
Ag. i fshehur
Signifikanz (2-seitig)
N
Korrelation nach Pearson
Hakmarrja
Signifikanz (2-seitig)
N
Përmbysja
Korrelation nach Pearson
(agresiviteti Signifikanz (2-seitig)
marrëdhënor
& agresiviteti N
pasiv)
Korrelation nach Pearson
Bulling
Signifikanz (2-seitig)
N

Ag. i
shfaqur
1

Ag.i
fshehur
,673**

816

,000
816

,673**

Hakmarrja

Përmbysja

Bulling

,732**

,694**

,706**

,000
816

,000
816

,000
815

1

,654**

,608**

,558**

,000
816

816

,000
816

,000
816

,000
815

,732**

,654**

1

,646**

,511**

,000
816

,000
816

816

,000
816

,000
815

,694**

,608**

,646**

1

,553**

,000

,000

,000

816

816

816

816

815

,706**

,558**

,511**

,553**

1

,000
815

,000
815

,000
815

,000
815

815
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Në tabelë paraqiten lidhjet korrelative që ekzistojnë midis agresivitetit të shfaqur
dhe formave të tjera të tij,duke na treguar lidhjet e mëposhme statistikore. Midis
agresivitetit të shfaqur dhe formave të tjera të agresiviteit vërehet një lidhje sinjifikante.
Agresiviteti i fshehurkundrejt agresivitetit të shfaqur raportohet me një vlerë r (816)
= .67, p = .00 për p < 0.01 dhe me përmbysjen (me dy nën shkallët e saj agresivitetin
marrëdhënor dhe pasiv) me vlerë r (816) = .69, p =.00 për p< 0.01 duke raportuar lidhje
sinjifikante lineare. Drejtimi i këtyre lidhjeve është pozitiv duke rezultuar se kanë
tendencën të rriten së bashku me fuqi të fortë 30 ≤  ׀r  ˃׀62. Agresiviteti i shfaqur
lidhjen korrelacionale sinjifikative më të fortë e krijon me bulling përkatësisht me
vlerë r (816) = .70, p =.00 për p < 0.01 dhe hakmarrjen përkatësisht me vlerë r (816) =
.73, p =.00 për p < 0.01.Drejtimi i të dyjave është linear pozitiv.
Tabela në vijueshmëri tregon dallimet gjinore, djem/vajzadhe formave të ndryshme
të agresivitetit. Referuar vlerave, gjinia mashkullore dhe ajo femërore krijojnë
lidhje sinjifikante jo me të gjithë format e agresivitetit, por dallimi i tyre shfaqet tek
agresiviteti fizik, i fshehur dhe hakmarrja.
Tabela 3. T-Testformat e agresivitetit për dy gjinitë
Statistikë Grupi

Ag. i Shfaqur
(ag. fizik &
ag.verbal)
Ag. i Fshehur

Gjinia

N

Mean=Mesatare

Deviacioni
standart

Gabimi standart

Femer

427

1,9637

,71411

,03456

Mashkull

389

2,0623

,75160

,03811

Femer

427

1,9246

,80025

,03873

Mashkull

389

2,0778

,85857

,04353

Femer

427

1,8416

,72761

,03521

Mashkull

389

2,1302

,79437

,04028

Përmbysja

Femer

427

2,1516

,62195

,03010

(agresiviteti marrëdhënor & agresiviteti pasiv)

Mashkull

389

2,1931

,68936

,03495

Femer

427

1,9758

,96452

,04668

Mashkull

388

2,0266

,89228

,04530

Hakmarrja

Bulling

** T- Test sinjifikante në vlerën 0.01
Tek agresiviteti i shfaqur nuk rezultojnë dallime sinjifikative gjinore, ku vlerat variojnë
, tek djemtë Mv = 2,06 dhe Ds = 0,75, ndërsa vajzat përkatësisht me vlerë Mv = 1,96
dhe Ds = 0,71, për t(814) = -1.920, p = .055. Diferenca sinjifikative nuk raportohen as
tek përmbysja dhe as tek bulling.
Diferencat gjinore konstatohet tek agresiviteti i fshehur, ku djemtë raportojnë
mesatarisht vlerën Mv = 2,07 dhe Ds = 0,85 ndërsa tek vajzat reflektohet mesatarisht
me vlerë Mv =1,92 dhe Ds = 0,80 , ku t(814) = - 2,638 me p = ,009 për p ˂ 0,01.
Tek hakmarrja djemtë shfaqin diferencë sinjifikative përsëri kundrejt vajzave, ata
rezultojnë mesatarisht me vlerë Mv = 2,13 dhe Ds = 0,79, ndërkohë vajzat shfaqen
mesatarisht me vlerë Mv = 1,84 dhe Ds = 0,72 , ku t(814) = -5,416 me p = ,001 për p ˂
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0,01.
Tabela 4. T-Test i agresivitetit fizik për të dyja gjinitë
Statistikё Grupi

Ag.Fizik

Gjinia

Nr.

Mean- Mesatare

Deviacioni Standart

Gabimi Standart

Femer

427

1,8659

,69037

,03341

Mashkull

389

2,0563

,76690

,03888

Diferenca sinjifikative gjinore shfaqet tek një nga nënshkallët e agresivitetit të
shfaqur, përkatësisht atij fizik, ku djemtë rezultojnë me një vlerë mesatare më të lartë
nga vajzat. Djemtë raportojnë vlera Mv = 2,05 dhe Ds = 0,76, ndërsa vajzatshfaqin
mesatare me vlerë përkatësisht Mv = 1,86 dhe Ds = 0,69, ku t(814) = - 3,733, p = ,001
për p ˂ 0.01.
3. Diskutimi
Referuar rezultateve të studimit identifikohen dallime të rëndësishme midis
dy gjinive, përkatësisht djem/ vajza tek agresiviteti fizik, agresiviteti i fshehur
dhe hakmarrjes. Në raportimin e agresivitetit të shfaqur dhe tek format e tjera të
agresivitetit si përmbysja, apo bulling konstatohen nivele të larta si tek djemtë dhe
vajzat, por pa dallime gjinore.Rezultatet e studimit tonë nuk janë në të njëjtën linjë
referuar literaturës mbi agresivitetin e adoleshentëve, ku djemtë priren të jenë më
të dhunshme se vajzat. Referuar literaturës ky dallim mund të vij për faktin se
dikur studimet fokusoheshin tek agresiviteti fizik e nga kjo pikëpamje agresiviteti
fizik raportohej më i lartë te djemtë se tek vajzat, ky fakt raportohet edhe në njё sёrё
studimesh si Baron &Richardson, 1994; Bjorkqvist & Niemela, 1992; Bjorkqvist,
1994; Burbank, 1994; Campbell, 1995; Kinnear, 1995; Lang, 1991; Rotenberg, 1984).
Një tjetër arsye që vjen nga literatura është se shumica e hulumtimeve të 90´ viteve
janë kryer nga burrat, koncepti i të cilëve përqëndrohej kryesisht në dhunë fizike të
tyre(Bjorkqvist, 1994).
Sipas rezultateve të Qendra Kombëtare për Statistikat e Arsimit në SHBA (NCES,
2007) dhe Larson, (2010)rreth 5% e mësuesve në shkollat e zonave urbane dhe 3% në
shkollat e zonave rurale janë sulmuar fizikisht nga nxënësit meshkuj.
Sipas studimeve tëRyan & Mohr (2005) dhe Maxwell (2009) tregojnë se ekzistojnë
dallimet midis dy gjinive dhe formave të ndryshme të agresivitetit, të cilat shfaqen në
nivele mё të larta te meshkujt, krahasuar me agresivitetin e vajzave.
Përfundimet tona janё pjesërisht në linjё me studimin e kryer nga Onukwufor, N.
J., 2012 në Nigeri, ku 20.8% e nxënësve të shkollave të mesme shfaqnin nivele të larta
të agresivitetit fizik, ndërsa prevalenca e agresivitetit verbal te nxënësit rezulton deri
në 48.3%. Agresiviteti fizik dhe agresiviteti verbal rezultojnë me vlera më të larta
tek meshkujt se femrat. 51.7% e nxënësve meshkuj raportojnë të jetë verbalisht më
agresiv krahasuar me femrat 45% .Adoleshentët
në studimin tonë shfaqin nivele të larta të agresivitetit verbal, por pa dallime gjinore.
Sipas studimit Sameer & Jamia (2007) raportohet se nxënësit e shkollave të mesme
shfaqin një nivel të lartë të agresivitetit verbal, ku nuk ekzistojnë dallime mes
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nxënësve meshkuj dhe femra nё lidhje me format e agresivitetit, rezultat që është
në të njëjtën linjë me rezultatet e studimit tonë në lidhje me agresivitetin e shfaqur,
përmbysjen dhe bulling.
Në më shumë se 120 vende të botës, raportohet se djemtë dhe burrat haptazi shfaqin
agresivitetfizik dhe verbal më tepër se vajzat dhe gratë, Shaffer (2005). Në studimin
e tyre, Imhonde, Aluede & Obiote (2009) kanë gjetur se adoleshentët, femra dhe
meshkuj, të cilët janё dëshmitarë të dhunës në familje, shfaqin shkallë të lartë tё
formave tё agresivitetit nё krahasim me ata që nuk janë dëshmimtar të dhunës në
familje.
Vajzat kanë tendencë për të shprehur agresivitet indirekt nё nivel mё tё lartё se
djemtё(Lagerspetz & Bjorkqvist, 1994). Vajzat preferojnë miqësinë afatgjatë, ndarjen e
informacionit mbi marrëdhëniet shoqërore dhe e konsiderojnë shumë të rëndësishme
marrëdhënien mes miqsh. Kjo ështëarsyeja pse vajzat më shumë mundësi shfaqin
forma tё agresivitetit indirekt, ose të fshehur krahasuar me djemtё, tё cilat shfaqin
forma tё agresivitetit tё shfaqur (Bjorkqvist et al., 1992). Studimet tregojnë se vajzat
raportojnё nivele agresiviteti mё tё lartё se djemtё, kjo kur lidhet me dhunёn dhe
format e ndryshme tё abuzimit që ushtrohet kundrejt femrave Mundy, (1997);
Guerra, (2004); Cillessen & Rose, (2005); Walcott, (2008); Yılmaz-Anatca, (2010);
Borch, (2011); Kuryluk,( 2011).Vetëm në 2010 në Shqipëri raprotohet një përqindje e
lartë e abuzimit fizik , emocional, seksual dhe neglizhence kundrejt vajazve UNICEF
dhe CRCA. Disa nga format e abuzimit kundrejt vajzave qё zёnё dhe pёrqindjet mё tё
larta janё: marrёdhёniet me partnerin (53%), prind- fёmijё (28%), abuzimi emocional
dhe ai fizik(6% secila) etj. Tё dhёna tё ngjashme vijnё dhe nga studimi i mbi dhunën
kundrejt fëmijëve në Shqipëri, ku vajzat raportonin dhunё psikologjike mё tё lartё
se djemtё, ndёrsa nё lidhje me dhunёn fizike tё dhёnat e kёtij studimi nuk paraqesin
ndonjё ndryshim thelbёsor gjinor, Hazizaj, A., Coku, B., Cenko, E., & Haxhiymeri,
E., (2013) “Case-based surveillance study on violence against children in Albania”,CRCA,
BECAN, duke qenë në të njëjtën linjë me gjetjen e studimit tonë.
Çdo vit vdesin rreth 1.3 milionë adoleshentë, si rezultat i shkaqeve të ndryshme.
Rreth 45% e këtyre vdekjeve (rreth 600.000) janë vajza adoleshente, ku rreth 10% e
tyre, janë për shkak të llojeve të ndryshme të dhunës. Niveli i dhunës ndryshon nga
adoleshenca e hershme deri në adoleshencën e vonë.
Në gjetjet e studimit tonë ku përmbysja me dy nënshkallët e veta, agresivitetin
marrëdhënor dhe atë pasivsi dhe tek bullingnuk rezultojnë dallime sinjifikative gjinore
midis djemvedhe vajzave. Referuar literaturës rezultatet e studimit tonë lidhur me
bulling janë në të njëjtën linjë,lidhur me këtë fenomen, ku raportohen nivele të larta
lidhur me të dy gjinitë.
Referuar të dhënave nga Inventari i Ministrisë së Drejtësisë mbi kriminalitetin e të
mitruve në Shqipëri, të dhënave statistikorelidhur me dënimet për kriminalitetin e të
miturve nga viti 2003 deri nё vitin 2013 pasqyrojnë një rritje të theksuar të fenomenit
tё kriminalitetit tek tё rinjtё, sipas këtyre të dhënave vihet re se ёshtё rritur ndjeshёm
madje në proporcion numri si i djemve dhe vajzave adoleshentё, qё pёrfshihen nё
kundravajtje penale, të cilat shërbyen dhe si një indicio për kryerjen e studimit tonë.
Po të njëjtën gjë vërejmë dhe në lidhje me studimini publikuar mbi dhunën e vajzave
adoleshente “A Statistical Snapshot of Violence against Adolescent Girls” UNICEF (2014)
kuraportohej si një nga problemet më shqetësuese për tërë botën e adoleshentëveështë
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fenomeni i bulling, ku një në tre vajza mes moshës 13 dhe 15 në gjithë botën kanë një
përvojë me bulling. Të dhënat e disponuara sugjerojnë se të dyja gjinitë në shumicën
e vendeve janë në rrezik të barabartë para bulling apo viktimë e bulling, megjithatë,
dallimet mes gjinive janë të dokumentuara kur është fjala për mënyrat në të cilat
djemtë dhe vajzat përjetojnë bulling apo detyrojnë të tjerët të bëjnë atë që ata duan.
Referuar literaturës një vajzë është më e prirur për format psikologjike/ relacionale të
dhunës psikologjike, të cilat përfshijnë veprime të tilla, si përjashtimin e të tjerëve apo
përhapja e thashethemeve për ta, duke përdorur madje dhe mënyra të sofistikuara
për të arritur qëllimin e tyre.
Një studim i kryer nё 106 vendeve me të dhëna të krahasueshme mbi vajzat adoleshente
që janë pre e bulling, raportohet se normat variojnë me vlera të ndryshme, nga 7%
në 70 për qind në Egjipt, tek vajzat niveli i bulling varion nga 8 për qind, në Itali në
52 përqind, në Lituani. Në 12 nga 67 vende me të ardhura të ulëta sipas të dhënave
të disponueshme, më shumë se gjysma e vajzave adoleshente kanë thënë se kohët e
fundit kanë patur një përvojë me bullingUNICEF, (2013).
4. Limitet e studimit
Ky studim mbart kufizimet e veta. Kufizim specifik i këtij studimi është gjeneralizimi
i gjetjeve mbi format e agresivitetit dhe dallimet gjinore(djem/vajza), pasi studimi
përfshin vetëm grupmoshën 15 – 19 vjeç.
Referuar INSTAT grupmoshat jepen me periudha me një diferencë minimale katër
vjeçare, duke sjellë një kufizim lidhur me pjesëmarrësit, duke përjashtuar përfshirjen
e atyre që i përkasin adoleshencës së hershme, mosha 11/12 -14 vjeç, si dhe ata të
moshës 20/21 vjeç. INSTAT ofron ndarjen e qartë të popullsisë sipas 12 qarqeve të
territorit Shqiptar, vendbanimit, , si dhe numrin e nxënësve që kryejnë arsimin e
mesëm, si dhe numrin e tyre sipas gjinive, por nuk identifikohet numri i nxënësve në
arsimin e mesëm sipas secilit qark, zonës së banimit, apo gjinisë.
Jashtë këtyre të dhënave ngelen dhe detaje mbi atë numër nxënësish që nuk
frekuentojnë shkollën, të cilët nuk janë pjesë gjithashtu e këtij studimi, apo që kryejnë
arsim me kohë të pjesshme, adoleshentë që vuajnë dënime, në vitin përkatës, si dhe
ata të cilët mund të mos jenë në vitin përkatës rezident në Shqipëri.
Për adoleshentët e përfshirë në studim mungojnë të dhëna mbi sëmundjet shoqëruese
që ata mund të kenë, nëse janëapo jo përdorues të psikotikëve të ndryshëm, apo nëse
ndonjë prej tyre ndjek seanca për pakësimin e niveleve të agresionit. Nuk kemi të
dhëna për nxënësit që janë përfshirë në këtë studim për nivelin e tyre ekonomik,
etninë të cilës i përkasin, stilit të jetesës dhe pritshmërive që ka çdo familje për statusin
e tyre në shoqëri, nëse merren me aktivitete fizike apo kulturore. Sa prej tyre mund të
jenë me prindër të dënuar për kryerje të veprave penale, nëse ndonjë prej tyre mund
të jetë apo të ketë qenë pre e formave nga më të ndryshme të dhunës, apo mund të
jetë pjesë përfshirëse e ndonjë programi rehabilitues, nëse ka prej tyre që nuk kanë
prindër dhe jetojnë ose tek të afërmit ose në institucionet përkatëse.
Një tjetër kufizim ka të bëjë me faktin se duke u fokusuar në zgjedhjen rastësore
mosha e adoleshentit jo gjithnjë përputhej me moshën e bashkëmoshatarëve në
klasën përkatëse.
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Konkluzione
Studimi paraqet të dhëna lidhur me format e agresivitetit dhe dallimet gjinore
tek adoleshentët shqiptar nga mosha 15 - 19 vjeç, duke mundësuar analizën dhe
vlerësimin e dinamikave dhe prirjeve aktuale e lidhur kjo me shfaqjen e formave të
agresivitetit tek djemtë dhe vajzat.
Nga ky studim tregon qartë qasjen apo tendencat e kohës, duke paraqitur nivelin e
formave të shfaqjes së agresivitetit te adoleshentët shqiptar (djem/vajza) nga mosha
15-19 vjeç, që janë kthyer në problem shqetësues jo vetëm për adoleshentin dhe jetën
e tij të mëvonshme, por për famijen dhe shoqërinë në përgjithësi.
Shkalla e shfaqjes së agresivitetit dhe dallimet gjinore është e krahasueshme me
vendet e rajonit, Bashkimit Europian apo SHBA, ku ky fenomen ka qenë problematike
në vitet 80-90. Ku në vite kanë ndërmarrë ndërhyrje afatgjata, afatmesme dhe
afatshkurtra, përmes programeve ndërhyrëse për reduktimin dhe parandalimin e
këtyre lloj sjelljesh. Fokusi i analizës së agresivitetit dhe masave ndërhyrëse është
drejtuar në studimin e ndikimit të botës kibernetike tek adoleshentët, element i cili
nuk ishte në fokus të këtij studimi në vendin tonë.
Nivelet e larta në lidhje me agresivitetin e fshehur, agresiviteti fizik dhe të fshehur
niveli i lartë i tek adoleshentët e shkollave të mesme përkatësisht të moshës 15- 19
vjeç mund të pengojnë ecurinë e tyre akademike dhe zhvillimin individual.
Prandaj bëhet e domosdoshme që çdo masë e nevojshme duhet të merret në mënyrë
që të eleminohet ose zbutet niveli i agresivitetit, si dhe studime të mëtejshme duhet
të fokusohen në lidhje me nxitësit e agresivitetit tek adoleshentët e shkollave të
mesme.
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Separation of Powers - An Overview
PhD (C.) Mirgeta Kapa
University of Tirana, Albania
Introduction
The term “Trias Politica” or “Separation of Powers” was coined by Charles-Louis de Secondat,
baron de La Brède et de Montesquieu, an 18th century French social and political philosopher.
His publication, “Spirit of the Laws”, is considered one of the great works in the history of
political theory and jurisprudence, and it inspired the Declaration of the Rights of Man and
the Constitution of the United States.
Under his model, the political authority of the state is divided into legislative, executive and
judicial powers. He asserted that, to most effectively promote liberty, these three powers must
be separate and acting independently.
Separation of powers, therefore, refers to the division of government responsibilities into
distinct branches to limit any one branch from exercising the core functions of another.
The intent is to prevent the concentration of power and provide for checks and balances.
Constitutions specify that government be divided into three branches: legislative, executive
and judicial.
While separation of powers is key to the workings of government, no democratic system
exists with an absolute separation of powers or an absolute lack of separation of powers.
Governmental powers and responsibilities intentionally overlap; they are too complex and
interrelated to be neatly compartmentalized.
As a result, there is an inherent measure of competition and conflict among the branches of
government. Throughout history, there also has been an ebb and flow of preeminence among
the governmental branches. Such experiences suggest that where power resides is part of an
evolutionary process.
Keywords: Separation of Powers, Overview.

Introduction
Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu, was born on
January 19th, 1689 at La Brède, near Bordeaux, to a noble and prosperous family.
He was educated at the Oratorian Collège de Juilly, received a law degree from the
University of Bordeaux in 1708, and went to Paris to continue his legal studies. On the
death of his father in 1713 he returned to La Brède to manage the estates he inherited,
and in 1715 he married Jeanne de Lartigue, a practicing Protestant, with whom he
had a son and two daughters.
In 1716 he inherited from his uncle the title Baron de La Brède et de Montesquieu
and the office of Président à Mortier in the Parlement of Bordeaux, which was at the
time chiefly a judicial and administrative body. For the next eleven years he presided
over the Tournelle, the Parlement’s criminal division, in which capacity he heard legal
proceedings, supervised prisons, and administered various punishments including
torture. During this time he was also active in the Academy of Bordeaux, where he
kept abreast of scientific developments, and gave papers on topics ranging from the
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causes of echoes to the motives that should lead us to pursue the sciences.
In 1721 Montesquieu published the Persian Letters, which was an instant success and
made Montesquieu a literary celebrity. In 1725 he sold his life interest in his office
and resigned from the Parlament. In 1728 he was elected to the Académie Française,
despite some religious opposition, and shortly thereafter left France to travel abroad.
After visiting Italy, Germany, Austria, and other countries, he went to England, where
he lived for two years. He was greatly impressed with the English political system,
and drew on his observations of it in his later work.
On his return to France in 1731, troubled by failing eyesight, Montesquieu returned to
La Brède. In 1755, Montesquieu died of a fever in Paris, leaving behind an unfinished
essay on taste for the Encyclopédie of Diderot and D’Alembert.
Separation of powers
Separation of powers refers to the division of a state’s government into branches, each
with separate, independent powers and responsibilities, so that the powers of one branch
are not in conflict with those of the other branches. The typical division is into three
branches: a legislature, an executive, and a judiciary, which is the trias politica model.
It can be contrasted with the fusion of powers in parliamentary and semi-presidential
systems, where the executive and legislative branches overlap.
Aristotle first mentioned the idea of a “mixed government” or hybrid government in his
work Politics, where he drew upon many of the constitutional forms in the city-states
of Ancient Greece. The intention behind a system of separated powers is to prevent
the concentration of power by providing for checks and balances. The separation
of powers model is often imprecisely and metonymically used interchangeably
with the trias politica principle. While the trias politica model is a common type of
separation, there are governments that have more or fewer than three branches.
In The Spirit of the Laws (1748), (Montesquieu, Charles-Louis The Spirit of Laws, 1899)
Montesquieu described the various forms of distribution of political power among
a legislature, an executive, and a judiciary. Montesquieu’s approach was to present
and defend a form of government whose powers were not excessively centralized
in a single monarch or similar ruler (a form known then as “aristocracy”). He based
this model on the Constitution of the Roman Republic and the British constitutional
system. Montesquieu took the view that the Roman Republic had powers separated
so that no one could usurp complete power (Price, Sara (22 February 2011) The
Roman Republic in Montesquieu and Rousseau).
The very first sentence of The Spirit of the Laws, the key definition, which has puzzled
and often upset so many readers, proclaims this same structural approach. “Laws, in
their most general signification, are the necessary relations arising from the nature of
things. In this sense all beings have their laws: the Deity His laws, the material world
its laws, the intelligences superior to man their laws, the beasts their laws, man his
laws.” (Spirit of Law).
Montesquieu’s aim in The Spirit of the Laws is to explain human laws and social
institutions. This might seem like an impossible project: unlike physical laws, which
are, according to Montesquieu, instituted and sustained by God, positive laws and
social institutions are created by fallible human beings who are “subject ... to ignorance
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and error, [and] hurried away by a thousand impetuous passions” (Spirit of Law).
One might therefore expect our laws and institutions to be no more comprehensible
than any other catalog of human follies, an expectation which the extraordinary
diversity of laws adopted by different societies would seem to confirm. Nonetheless,
Montesquieu believes that this apparent chaos is much more comprehensible than
one might think. On his view, the key to understanding different laws and social
systems is to recognize that they should be adapted to a variety of different factors,
and cannot be properly understood unless one considers them in this light.
Understanding our laws will also help us to see which aspects of them are genuinely
in need of reform, and how these reforms might be accomplished. For instance,
Montesquieu believes that the laws of many countries can be made be more liberal
and more humane, and that they can often be applied less arbitrarily, with less
scope for the unpredictable and oppressive use of state power. Separation of powers
requires a different source of legitimization, or a different act of legitimization from
the same source, for each of the separate powers. If the legislative branch appoints the
executive and judicial powers, as Montesquieu indicated, there will be no separation
or division of its powers, since the power to appoint carries with it the power to
revoke (Montesquieu, The Spirit of Laws )
Liberty and Despotism
Montesquieu is among the greatest philosophers of liberalism, but his is what Shklar
has called “a liberalism of fear” (Shklar, Montesquieu). Liberty is not the freedom to
do whatever we want: if we have the freedom to harm others, for instance, others will
also have the freedom to harm us, and we will have no confidence in our own safety.
Liberty involves living under laws that protect us from harm while leaving us free
to do as much as possible, and that enable us to feel the greatest possible confidence
that if we obey those laws, the power of the state will not be directed against us. This
is achieved through the separation of the executive, legislative, and judicial powers
of government. If different persons or bodies exercise these powers, then each can
check the others if they try to abuse their powers. But if one person or body holds
several or all of these powers, then nothing prevents that person or body from acting
tyrannically; and the people will have no confidence in their own security. Liberty
could also be lost in the ‘the fury of conquest’. Montesquieu was aware of two sorts
of risk. One was that a country which might have developed internal balance and
wealth would be over-run by the ‘fury’ of conquest by another. What makes free
states last a shorter time than others is that both the misfortunes and the successes
they encounter almost always cause them to lose their freedom.
Montesquieu holds that there are three types of governments: republican
governments, which can take either democratic or aristocratic forms; monarchies; and
despotisms. Unlike, for instance, Aristotle, Montesquieu does not distinguish forms
of government on the basis of the virtue of the sovereign. The distinction between
monarchy and despotism, for instance, depends not on the virtue of the monarch,
but on whether or not he governs “by fixed and established laws” (Spirit of Law 2.1).
Each form of government has a principle, a set of “human passions which set it in
motion” (Spirit of Law 3.1); and each can be corrupted if its principle is undermined
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or destroyed. In a democracy, the people are sovereign. They may govern through
ministers, or be advised by a senate, but they must have the power of choosing their
ministers and senators for themselves. Democracies can be corrupted in two ways, by
what Montesquieu calls “the spirit of inequality” and “the spirit of extreme equality”
(Spirit of Laws 8.2)
In an aristocracy, one part of the people governs the rest. The principle of an aristocratic
government is moderation, the virtue which leads those who govern in an aristocracy
to restrain themselves both from oppressing the people and from trying to acquire
excessive power over one another. In an aristocracy, the laws should be designed to
instill and protect this spirit of moderation. The power of the nobility makes such
abuse a standing temptation in an aristocracy; to avoid it, the laws should deny the
nobility some powers, like the power to tax, which would make this temptation all
but irresistible, and should try to foster responsible and moderate administration.
Finally, the laws should try to ensure equality among the nobles themselves, and
among noble families. When they fail to do so, the nobility will lose its spirit of
moderation, and the government will be corrupted.
In a monarchy, one person governs “by fixed and established laws, the principle of
monarchical government is honor, the chief task of the laws in a monarchy is to protect
the subordinate institutions that distinguish monarchy from despotism. A monarchy
is corrupted when the monarch either destroys the subordinate institutions that
constrain his will, or decides to rule arbitrarily, without regard to the basic laws of
his country, or debases the honors at which his citizens might aim, so that “men are
capable of being loaded at the very same time with infamy and with dignities” (Spirit
of Laws 8.7)
In despotic states “a single person directs everything by his own will and caprice” ,
without laws to check him, and with no need to attend to anyone who does not agree
with him, a despot can do whatever he likes, however ill-advised or reprehensible.
This fear is easily maintained, since the situation of a despot’s subjects is genuinely
terrifying. Education is unnecessary in a despotism; if it exists at all, it should be
designed to debase the mind and break the spirit. Montesquieu writes that “the
principle of despotic government is subject to a continual corruption, because it is
even in its nature corrupt” (Spirit of Laws 8.10) Montesquieu claims, “is what every
capacity may reach” (Spirit of Laws 5.14). For these reasons despotism necessarily
stands in a different relation to corruption than other forms of government: while
they are liable to corruption, despotism is its embodiment. If lawmakers understand
the relations between laws on the one hand and conditions of their countries and
the principles of their governments on the other, they will be in a better position to
carry out such reforms without undermining the governments they seek to improve.
If legal barriers sometimes fail to protect us from miniature despots, then political
despotism is not as distant as many think. Even those fortunate to live outside the
borders of a despotic government can still be victimised by despotic practices. In
response, Montesquieu teaches that the unmasking of despotism must remain a
central endeavour in social and political life. Montesquieu takes his strongest stand
against cruel punishments, declaring that ‘the knowledge’ of the correct way to
proceed in ‘criminal judgments’ is more important ‘than anything else in the world’.
In fact, an ever-present threat in the human condition, liberty, Montesquieu shows,
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demands the continual scrutiny of ruling practices and ideas, no matter how sacred.
Despotic ideas can lodge in our most cherished ideas, and even in our own hearts.
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Abstrakt
Menaxhimi strategjik i burimeve njerëzore i orienton organizatat të hartojnë programe dhe të
zbatojnë praktika të burimeve njerëzore që kontribuojnë drejtpërdrejt në arritjen e objektivave
afatgjatë të biznesit. Për të rekrutuar, motivuar dhe mbajtur personelin e tyre, organizatat
mbështeten në paketat e shpërblimit që përfshijnë përfitimet monetare dhe ato jomonetare.
Kombinimi i këtyre përfitimeve në paketat që ofrojnë organizatat shoqërohet me efekte të
ndryshme sipas natyrës së aktiviteteve ekonomike dhe ndikohet gjithnjë e më shumë nga
ndryshimet në mjedisin e biznesit. Qëllimi kryesor i këtij punimi është të evidentojë rolin e
sistemit të shpërblimit në kontributin e punonjësve në organizata dhe të vlerësojë ndikimin e
shpërblimeve monetare dhe jomonetare në motivimin e tyre. Studimi është përqëndruar në
sistemin bankar shqiptar, me bankat e nivelit të dytë si organizata që mund të shërbejnë si
“benchmarking” për biznesin shqiptar.
Fjalë kyce: motivim, sistem bankar, performancë, shpërblime monetare e jomonetare.

Hyrje
Cilësia e kontributit fizik dhe intelektual të burimeve njerëzore në një organizatë është
çelës kryesor i suksesit të saj. Në mënyrë që organizatat të arrijnë sukses dhe për një
mbijetesë afatgjatë në një mjedis të ndryshueshëm dhe konkurrues, ato duhet të jenë
në gjendje të punësojnë dhe të mbajnë njerëz të cilët janë të gatshëm dhe të aftë të
kryejnë detyrat përkatëse, madje të performojnë edhe më mirë sesa ju është kërkuar.
Kjo është një sfidë e vështirë për bizneset dhe i nxit manaxherët të jenë vazhdimisht në
kërkim të metodave më të përshtatshme dhe efektive për rekrutimin dhe motivimin
e punonjësve të tyre. Një punë e realizuar mirë dhe një performancë e lartë duhet të
jenë patjetër subjekt i vlerësimeve dhe shpërblimeve nga menaxhimi i lartë. Praktikat
e shperblimit bëhen strategjike kur ato i nxisin punonjësit të përpiqen të japin më të
mirën e tyre dhe të kryejnë punën në mënyrë të tillë që të ndihmojnë organizatën të
prodhojë produktet/ shërbimet e saj për të kënaqur kërkesat e klientëve. Nisur nga
ky këndvështrim, shpërblimet kanë qënë pjesë e literaturës botërore të menaxhimit
të burimeve njerëzore dhe studimeve ndër vite, në përpjekje për të gjetur se cila
është mënyra më efektive e motivimit përmes sistemeve të shpërblimit. Ndërkohë në
Shqipëri, sipas vëzhgimeve nga Deloitte “përveç raportimeve periodike të INSTAT
mbi pagat dhe të disa studimeve nga organizata ndërkombëtare, mungojnë studimet
e mirëfillta krahasimore “benchmarking” lidhur me politikat e kompensimit në
sektorë të ndryshëm të ekonomisë dhe sipas profileve të punës” (Deloitte, 2020).
Rrjedhimisht, për organizatat në vendet e zhvilluara sugjerohet një qasje e re ndaj
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strategjive të kompensimit, që do ti rezistonin ndryshimeve të vazhdueshme.
Ndërsa në rastin e Shqipërisë në këtë fushë do të duhej të plotësoheshin apo të ishin
si pikënisje edhe analizat krahasimore të kompensimeve sipas profileve të punës,
aftësive/kompetencave dhe kualifikimeve në sektorë dhe industri përkatëse.
Fakti që sektori bankar në Shqipëri ndër vite ka qenë një mundësi shumë e mirë
punësimi për punonjës të rinj dhe që ofron paga më të larta në krahasim me aktivitetet
e tjera në vend (INSTAT, 2020), nxiti interesin tonë për të vëzhguar në praktikë si
paraqitet situata në bankat e nivelit të dytë lidhur me ofrimin e kushteve të punës dhe
sistemeve të shpërblimit.
2. Qëllimi i punimit dhe metodologjia
Tërheqja, motivimi dhe mbajtja e punonjësve të talentuar në organizatë ndikohet
shumë nga politikat dhe praktikat e saj lidhur me shpërblimin e kontributit të tyre
(Koli, Dibra, 2020). Menaxhimi i shpërblimit të përgjithshëm të punonjësit merr
rëndësi edhe më të madhe në të gjithë ata sektorë dhe organizata ku kontributi i
këtyre punonjësve është thelbësor në raport me asetet e tjera që angazhohen për
realizimin e produkteve dhe shërbimeve. Sektori bankar konsiderohet në vite si një
nga sektorët më të konsoliduar në Shqipëri (Mitllari, Kasimati, 2019), me struktura,
politika të mirëpërcaktuara dhe me një përgjegjshmëri sociale që spikat gjithnjë e më
fort (AAB, 2019).
Atraktiviteti i sektorit për punësimin e të rinjve, për shkak të ofrimit të mundësive
më të mira për pagesa, zhvillim dhe trajnim, kushte më të mira pune dhe benefiteve
të tjera evidentohet nga drejtuesit e lartë të bankave të nivelit të dytë në Shqipëri,
sidomos gjatë dhjetëvjecarit të fundit (AAB, Bankieri, 2017). Aktivitetet financiare
dhe të sigurimit sipas klasifikimit NVE Rev2, ku bën pjesë sektori bankar, janë të
parat në renditjen e aktiviteteve për pagën mesatare mujore bruto. Prej disa vitesh
paga mesatare në këtë aktivitet është rreth 2 herë më e lartë se paga mesatare mujore
bruto në rang ekonomie dhe ka trend rritës (INSTAT, 2021).
Sektori bankar dallon edhe për faktin që struktura e shpërblimeve që aplikohet është
më e larmishme se ajo në sektorët e tjerë, duke krijuar “modelin” për tu ndjekur nga
këta të fundit. Qëllimi kryesor i këtij punimi është analiza dhe vlerësimi i ndikimit
që kanë elementët e sistemit të shpërblimit në performancën dhe motivimin e
punonjësve, vecanërisht në sektorin bankar në Shqipëri.
Kemi shtruar pyetjet e mëposhtme, përgjigjet e të cilave janë objektiva të këtij punimi.
1. Sa janë në dijeni punonjësit mbi paketat e shpërblimit që ofrojnë vendet e tyre të
punës?
2. A janë politikat e shpërblimit të shpallura në organizatat ku ata punojnë?
3. Si e vlerësojnë punonjësit ndikimin e formave të shpërblimit në kënaqësinë dhe
performancën e tyre?
4. Cilat forma shpërblimi janë më motivuese për punonjësit?
Metodologjia për realizimin e studimit dhe paraqitjen në këtë punim përfshin:
- studimin empirik të literaturës dhe të një numri vëzhgimesh nga disa organizata
ndërkombëtare (SHRM, Deloitte, McKinsey, Crowe), prej nga buron analiza e
ndikimeve të pritshme nga sistemet e shpërblimit që kombinojnë një numër të madh
elementësh;
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- vëzhgimin e faqeve zyrtare të bankave të nivelit të dytë në Shqipëri për të evidentuar
politikat dhe praktikat e shpërblimeve të shpallura prej tyre;
- një vëzhgim në terren, përmes një pyetësori, lidhur me përvojat dhe perceptimet
e punonjësve të sektorit bankar mbi vlerësimin e kontributit të tyre nga ana e
organizatave ku ata janë të punësuar.
- analizën e rezultateve të këtyre vëzhgimeve që cojnë në përfundime e rekomandime
për sektorin dhe biznesin në tërësi.
Pyetësori u përzgjodh si instrumenti më i përshtatshëm për mbledhjen e të dhënave
sasiore në radhë të parë sepse ai është ndër mënyrat më të përdorura dhe më eficent
në lidhje me kohën e shpenzuar për grumbullimin e të dhënave. Njëkohësisht,
zgjedhja u ndikua nga fakti që studimi u ndërmorr në periudhën shkurt – qershor
2020, kur kufizimet prej pandemisë Covid-19 vështirësuan kontaktet dhe intervistat
me popullatën e targetuar. Pyetësori i përdorur për mbledhjen e të dhënave sasiore
të këtij studimi u ndërtua si një pyetësor i vetë-administrueshëm nga punonjësit dhe
i përbërë vetëm nga pyetje të mbyllura, ku punonjësit të zgjedhin midis alternativave
të vëna në dispozicion. Ky format i pyetësorit bëri më të lehtë dhënien e përgjigjeve
nga të anketuarit, pa patur nevojën e prezencës së personave të tjerë në momentin
e plotësimit të tij, sigurimin e përgjigjeve më të sinqerta dhe njëkohësisht lehtësoi
përpunimin e përgjigjeve të marra nga ana e studjuesve. Pyetësori përmbante pyetje
të grupuara në 4 seksione, sipas natyrës së informacionit që synohej të mblidhej për
t’ju dhënë përgjigje pyetjeve kërkimore.
Madhësia e mostrës së studimit u kushtëzua nga masa e popullatës së marrë në
studim dhe nga mundësitë faktike të vëzhgimit, duke bërë kujdes për të ruajtur
konfidencialitetin e përgjigjeve për të dhëna sensitive për punonjësit dhe bankat
përkatëse. Pavarësisht se numri i bankave në Shqipëri në vitet e fundit është ulur si
rezultat i transaksioneve te shkrirjeve dhe blerjeve ndërmjet disa bankave, sipas të
dhënave nga BSH dhe AAB sektori aktualisht numëron 12 banka, të cilat punësojnë
6367 punonjës në 420 degë (AAB, Q1 2020). Nisur nga këto të dhëna dhe për të siguruar
masën e nevojshme të informacionit me qëllim marrjen e rezultateve domethënëse
dhe përgjithesuese, u shpërndanë 200 pyetësorë, nga të cilat u arrit të merreshin të
plotësuar 83,5% e tyre. Ky numër relativisht i ulët i përgjigjeve, kryesisht i shkaktuar
nga situata e pandemisë, përbën një nga kufizimet e punimit.
Analiza e rezultateve të pyetësorit e kombinuar me evidencat e publikuara nga vetë
bankat bëri të mundur gjetjet e këtij punimi.
3. Programet e shperblimeve – kuadri referues
Programet e vlerësimit dhe paketat e shpërblimit të punonjësve janë krijuar për
të stimuluar kontributet e tyre në përmbushjen e misionit të organizatës. Në cdo
organizatë këto programe duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të mbështetin
objektivat strategjike të saj, për rrjedhojë do duhet të analizohen dhe përshtaten me
ndryshimet në mjedisin organizativ. Ndryshimi i shpejtë i natyrës së vetë punës, po
shton kërkesat mbi strategjitë e kompensimit. Punonjësit të cilën ndihen të vlerësuar
dhe të motivuar do të ndikojnë në rritjen e konkurrueshmërisë dhe përfitueshmërisë
së kompanisë. Për më tepër, raporti global mbi Trendet e Kapitalit Njerëzor për 2019
thekson se aspekti i shpërblimit është një komponent kritik që nuk duhet neglizhuar

158

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 7 No.1
May, 2021

nga organizatat në përpjekjet e tyre për avantazh konkurrues në tërheqjen e talenteve
(Deloitte, 2020). Në sektorin bankar, pavarësisht tendencës drejt automatizimit të
një numri të madh punësh, vërehet një shtim i vëmendjes dhe kërkesës për aftësi
të njerëzve jo thjesht teknike, por më shume njerëzore, si fleksibiliteti, aftësia për
zgjidhjen e problemeve në kushte pasigurie, bashkepunimi dhe inteligjenca
emocionale (McKinsey, 2018). Rekrutimi i punonjësve me aftësi të tilla nuk mjafton,
nëse nuk shoqërohet me metodat dhe instrumentat e përshtatshëm për të identifikuar
cfarë e stimulon rritjen dhe performancën e këtyre punonjësve, në mënyrë që të
“ushqehet” talenti dhe të garantohet mbajtja e tyre ne organizata.
Modeli i shpërblimeve të përgjithshme, i mirënjohur dhe diskutuar gjërësisht në
literaturë që nga fillimi i viteve 2000, evidenton disa grupime elementësh të raportit
punëdhënës – punëmarrës duke përfshirë:
- kompensimet në formën e pagës, - përfitimet e natyrës monetare të menjëhershme
dhe të shtyra në kohë, -vlerësimet formale dhe informale që stimulojnë përpjekjet,
sjelljet ose arritjet e punonjësve, - menaxhimin e performancës, zhvillimin e talentit
dhe raportin efektiv punë-jetë (Crowe).
Megjithë shumëllojshmërinë e elementëve që mund të përdoren nga organizatat,
kategorizimi në shpërblime monetare dhe jomonetare qëndron në bazën e politikave
për menaxhimin e shpërblimit (Armstrong, 2014). Shpërblimet monetare mund të jenë
të drejtpërdrejta ose të tërthorta, ndërsa ato jomonetare ndahen më tej në shpërblime
shoqërore dhe të lidhura me karrierën (Koli, Dibra, 2020). Ky trajtim teorik përbën
kornizën brenda të cilës realizohet vëzhgimi dhe analiza në vijim.
Është e natyrshme që punonjës të ndryshëm do të kenë preferenca të ndryshme
lidhur me llojin e shpërblimit që ata i motivon. Disa prej tyre e gjejnë motivimin
kur shpërblehen monetarisht, disa të tjerë ndjejnë kënaqësi dhe marrin motivim nga
puna e realizuar mirë dhe kur tregojnë një performancë të kënaqshme. Sipas Aguinis
et al., 2013, një pjesë e vëzhgimeve duket se sugjerojnë që shpërblimet monetare
nuk janë ndër faktorët më të rëndësishëm motivues. Por kjo mund të shpjegohet me
faktin se ajo që punonjësit deklarojnë në anketime jo gjithmonë është e njëjtë me cfarë
ata mendojnë ose bëjnë realisht. Pavarësisht se paga në një pjesë të vëzhgimeve nuk
evidentohet si faktor kritik motivimi (Deloitte 2020), pranohet gjerësisht se ajo është
ndër faktorët kryesorë në pranimin e punës nga kandidatët, rrjedhimisht i mundëson
organizatave të rekrutojnë dhe të mbajnë punonjës me nivel më të lartë performance
dhe aftësish (Aguinis, 2013). Me gjithë ndryshimet që kanë pësuar preferencat e
punonjësve për llojet e shpërblimeve në vite, “paga e mirë” ka mbetur e preferuar
pavarësisht moshës, gjinisë, statusit civil apo nivelit të të ardhurave.
Nën këndvështrimin e teorive të motivimit, shpërblimet monetare konsiderohen si
motivues të fuqishëm për performancën e punonjësve pasi ato mundësojnë plotësimin
si të nevojave bazë ashtu edhe të nevojave të niveleve me të larta. Nga ana tjetër,
megjithë përpjekjet dhe dëshirën e punonjësve, rritja në shpërblimet monetare nuk
arrin gjithmonë të ndikojë mbi performancën e tyre individuale apo të organizatës.
Rezultatet e punës varen nga njohuritë, aftësitë dhe kompetencat e punonjësve për të
kryer punën përkatëse dhe këto nuk ndikohen drejtpërdrejt nga paga apo përfitimet
e tjera që ju ofrohen atyre. Trajnimet, pasurimi i punës, kujdesi për zhvillimin e
punonjësit dhe elementë të tjerë të menaxhimit të njerëzve bëhen faktorë me ndikim
të madh në arritjen e rezultateve individuale dhe organizative.
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Sipas vëzhgimeve të viteve të fundit “për vetë punonjësit rezulton tashmë se më e
rëndësishme për ta nuk është pagesa në terma monetare, por vlera që ata sjellin dhe
marrin nga natyra e punës që kryejnë, si dhe mundësia për të nxënë, për t’u rritur
profesionalisht dhe për të përparuar” (Deloitte, 2020). Rekomandimi që organizatat
duhet të hartojnë paketa të kombinuara të shpërblimeve mbështetet në konsideratën
se shpërblimet jomonetare shërbejnë për të zhvilluar e motivuar punonjësit në
mënyra që shpërblimet monetare nuk munden ta bëjnë.
Përtej trajtimit të cështjeve të menaxhimit të burimeve njerëzore në kushte pak a
shumë normale të zhvillimit të aktiviteteve, përgjatë vitit 2020 janë shtuar analizat
dhe rekomandimet për organizatat në kushtet e funksionimit me ndërprerje, në
distancë dhe në kushte izolimi.
Puna nga shtëpia, e praktikuar nga shumë organizata, mund të vështirësojë
menaxhimin e performancës. Njëkohësisht, mungesa e vendit të përbashkët të punës
sjell vështirësi e pasoja në ruajtjen e barazisë dhe vlerësimit e shpërblimit sipas
kontributit për punonjësit (McKinsey, 2020).
Këto zhvillime praktikisht kanë shtuar sfidat edhe në sektorin bankar, pasi drejtuesit
duhet të vlerësojnë nëse politikat dhe praktikat e ndjekura deri tani vazhdojnë të jenë
të përshtatshme e të dobishme në kushtet e ndryshimeve nga ngjarjet ekstreme në
mjedis, nga dixhitalizimi bankar dhe ndikimet e Industry 4.0 në ekonominë në tërësi.
4. Analiza dhe gjetje
Historiku i zhvillimit të sektorit bankar në Shqipëri nga fillimi i viteve ’90 ka ndikuar
ndjeshëm në disa aspekte të menaxhimit të burimeve njerëzore nga ana e tyre. Sistemi
bankar shqiptar me dy nivele u krijua në vitin 1992, duke i hapur rrugë pak më
vonë krijimit të bankave private. Në një periudhë të shkurtër kohe filluan aktivitetin
disa banka, vendase dhe të huaja, fakt që nxiti konkurrueshmërinë në sektor, si në
aspektin e tregut, edhe në drejtim të sigurimit të forcës punëtore të përshtatshme për
t’ju përgjigjur sistemit të ri operacional. Shtimi i bankave të huaja dhe me kapital të
përbashkët (2 të tilla në 1993, 14 në 2018, para përfundimit të blerje-shkrirjeve që e
cuan numrin e bankave gjithsej në 12 aktualisht) ndikoi në kultivimin e një kulture
dhe konsolidimin e strukturave organizative me efekt në menaxhimin e burimeve
njerëzore (AAB, 2020). Vërehet se metodat e zbatuara për menaxhimin e njerëzve
në sektorin bankar janë më bashkëkohore dhe më efektive duke i trajtuar njerëzit si
pasuri që krijojnë vlerë të shtuar. (Ceni, 2017).
Brenda këtij konteksti, përpunimi i të dhënave nga anketimi i punonjësve lejon
evidentimin e disa gjetjeve dhe mbështetjen e rekomandimeve për cështje të
rëndësishme të burimeve njerëzore në organizata.
Nga të dhënat demografike të mostrës vërehet që pjesën më të madhe të punonjësve
të anketuar e përbëjnë femrat, me rreth 75%, fakt që përkon edhe me strukturën e
punonjësve të sektorit sipas gjinisë (AAB, 2020). Në aspektin e moshës, më shumë
se gjysma e të anketuarve i takojnë grup-moshës 31-40 vjec, e ndjekur nga grupmosha 18-30 vjec me rreth 37 %, që gjithashtu i afrohet strukturës së moshave të të
punësuarve në sektor (AAB, 2018) dhe që kërkon nga specialistët e burimeve njerëzore
dhe drejtimi i lartë i bankave të marrin parasysh efektet e sjelljes individuale edhe për
shkak të karakteristikave moshore.

160

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

Vol. 7 No.1
May, 2021

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

4.1. Informimi i punonjësve mbi paketat e shpërblimit që ofron punëdhënësi i tyre.
Në mënyrë që punonjësit të jenë më të motivuar për të realizuar një performancë të
kënaqshme ose për të qëndruar në vendin e tyre aktual të punës, është e nevojshme
që ata të njihen me shpërblimet që ofron organizata në te cilën ata po punojnë. Duke
qënë në dijeni për shpërblimet e ofruara, ata mund të marrin vendime të drejta
lidhur me qëndrimin në kompani dhe të nxiten për të përmirësuar punën e tyre. Nga
anketimi rezulton se shumica e punonjësve (78.4%) e njohin paketën e shpërblimeve
që aplikon banka ku ata punojnë, ndërsa 21.6% e tyre nuk e njohin. Pavarësisht se
ky numër punonjësish është relativisht i ulët, shqyrtimi i shkaqeve të mosnjohjes do
të ishte në dobi të organizatës dhe të inividëve, pasi do të rriste shanset për efektet
pozitive që mundësojnë shpërblimet monetare dhe jomonetare të ofruara. Në ndihmë
të këtij rekomandimi vjen edhe informacioni i detajuar mbi njohjen e politikës së
shpërblimeve në banka nga punonjësit sipas moshës, vjetërsisë në punë dhe pozicionit
të punës. Secili prej këtyre variablave ndikon në mënyrë të ndryshme në interesimin
e punonjësve, aftësinë dhe kujdesin për të marrë informacion mbi shpërblimet në
organizatë. Të dhënat evidentojnë një masë më të madhe njohjeje nga ana e grupmoshës më të re (fig. 1) që argumentohet me karakteristikat e këtij brezi për të marrë
në kohë të shkurtër përfitimet nga puna që kryejnë. Me rritjen e moshës ulet masa
e njohjes e deklaruar nga punonjësit, e cila mund të jetë e lidhur njëkohësisht me
pozicionin e punës. Praktikisht, të dhënat nga anketimi dhe mënyra e përpunimit
të tyre nuk lejojnë analizë faktoriale më të detajuar. Megjithatë, validimi i gjetjeve
përmes kontakteve direkte me punonjës të bankave të ndryshme dhe krahasimi me
vëzhgime të tjera të viteve të fundit (Mitllari, 2019) konfirmojnë korrektësinë e tyre.
80%
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75%
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40%
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Figura 1. Njohja e paketës së shpërblimeve sipas moshës
Burimi: autoret
Nga ana tjetër, me rritjen e vjetërsisë në punë duket se rritet edhe masa e njohjes së
paketave të shpërblimeve (fig. 2).
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Njohja e paketave të shpërblimeve është një proces që kërkon nga njëra anë dhënien
e informacionit prej bankës dhe nga ana tjetër marrjen e tij prej punonjësit. Struktura
e shpërblimeve duhet t’u komunikohet punonjësve të organizatës, në mënyrë që ata
të kuptojnë se si do të përfitojnë nga politikat e shpërblimeve që do të aplikohen.
Kështu, transparenca e bankës merr një vlerë të rëndësishme në njohjen e politikave
dhe paketave të shpërblimit për punonjësit, sidomos në aspektin e elementëve që e
përbëjnë atë.

62.5%
37.5%

deri 2

80%

70%

78.4%

57.1%
42.9%

Jo

30%

2-5

20%

5-10

mbi 10

21.6%
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Figura 2. Njohja e paketës së shpërblimeve sipas viteve të punës
Burimi: autoret
Pavarësisht se transparenca e bankave është mjaft e nevojshme, rol kyc ka dhe interesi
që shfaqin vetë punonjësit për t’u informuar rreth paketave të shpërblimit në vendet
e tyre të punës, sikurse evidentohet nga ky vëzhgim dhe përputhet me gjetjet nga
studime të tjera të sipërcituara.
4.2. Transparenca e bankave lidhur me politikat e shpërblimeve.
Marrja e opinionit të punonjësve dhe vlerësimi i tyre për publikimin e paketave të
shpërblimit nga ana e bankave përbën një nga blloqet ku është mbështetur studimi.
Blloku tjetër, që ka mundësuar përgjigjen për pyetjen e dytë kërkimore ka të bëjë me
vëzhgimin e faqeve zyrtare të të gjitha (12) bankave të nivelit të dytë që ushtrojnë
aktivitet aktualisht në Shqipëri. Faktorët që i kanë nxitur bankat të bëhen ndër
kompanitë shqiptare më të kujdesshme për deklarimin publikisht të përgjegjësisë së
tyre sociale mund të jenë të lidhura me natyrën e aktivitetit, origjinën dhe kulturën
organizative të bankës mëmë të një pjese prej tyre, pozicionin e secilës në një treg
konkurrencial dhe nën presionin e madh të ndryshimeve teknologjike e të tjera.
Pavarësisht kësaj cështjeje, që i kalon caqet e studimit aktual, vërehet se të gjitha
bankat kanë të shpallura në faqet e tyre zyrtare politikat kryesore të shpërblimeve.
E përbashkëta për të gjitha bankat është se ato venë theksin si në shpërblimet
monetare që ofrojnë, me pagën si element kryesor, ashtu edhe në kujdesin për të
ofruar shpërblime të natyrës shoqërore dhe të karrierës për punonjësit.
Dallimi mes bankave qëndron në mënyrën sesi ato kanë shprehur përbërjen e paketave
të shpërblimeve dhe në kujdesin për të bërë transparente të gjitha proceset që lidhen
me zhvillimin, vlerësimin dhe shpërblimin e stafeve të tyre, përfshirë punonjësit e
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niveleve të ndryshme. Në tërësi ka një komunikim dhe përcjellje të mesazheve nga
ana e bankave për të gjithë publikun, që rrit shanset për punonjësit (aktualë dhe
potencialë) që të njihen me politikat dhe paketat e shpërblimit.
Ndërkohë, të dhënat e anketimit dëshmojnë për një transparencë të bankave lidhur
me publikimin e paketave të shpërblimit brenda organizatës në raportin 62% pro
kundrejt 38% kundër.
Një analizë më e hollësishme e praktikave të menaxhimit të burimeve njerëzore do
të evidentonte më shumë rreth raportit: si shpallen ato dhe sa arrijnë të njihen nga
punonjësit. Sikurse vërehet nga një studim i para dy vjetëve në të njëjtin sektor, një nga
arsyet e mosnjohjes së paketave, e vënë re më shumë te punonjësit e punësuar rishtas
në organizatë (me vjetërsi më të ulët në kompani), është mungesa e një programi
njohës të organizatës në fillim të punësimit. Ky program zakonisht limitohet vetëm
në njohjen e punës përkatëse, por jo një program gjithpërfshirës në kuptimin që ai ka
(Mitllari, 2019). Vëzhgimi ynë mbështet të njëjtat arsye dhe kufizime.
4.3. Ndikimi i formave të shpërblimit në kënaqësinë e punonjësve.
Roli i shpërblimeve në rritjen e kënaqësisë së punonjësve është një nga rezultatet e
pritshme të përdorimit të tyre. Përtej sektorit bankar, në të gjitha organizatat niveli
i kënaqësisë së punonjësve mund të vlerësohet përmes një numri kriteresh, të cilat
lidhen me efektin që kanë llojet e ndryshme të shpërblimeve mbi individin. Niveli i
kënaqësisë është një koncept jo lehtësisht i matshëm në formë direkte dhe që lidhet
ngushtë me perceptimin e cdo individi. Rrjedhimisht gjykimi për të bëhet në formë
krahasuese duke u mbështetur në disa pohime dhe duke i vlerësuar ato sipas një
shkalle me 5 ndarje. Pohime si: “ambjenti ku unë punoj është i përshtatshëm” (P18)
apo “unë e kuptoj se puna ime ka vlerë në arritjen e objektivave të kompanisë” (P22)
janë vlerësuar në masë të konsiderueshme nga ana e të anketuarve në banka. Edhe
vlerësimi për pohime të tjera që lidhen me forma shpërblimi jomonetare (P21, P23)
dëshmon se punonjësit janë të kënaqur me përdorimin e këtyre formave. Ndërkohë
që pohimi “shpërblimi monetar për punën e bërë ndikon në rritjen e motivimit” (P13)
është konfirmuar nga pjesa më e madhe e të anketuarve (mbi 80%), sikurse roli i
vlerësimeve informale mbi performancën e punonjësit (P14) është konsideruar mjaft
i ulët nga ana e tyre. Përmbledhja e rezultateve të anketimit për pyetjet që i takojnë
kësaj fushe jepet në fig. 3.
4.4. Motivimi i punonjësve nga shpërblimet monetare dhe jomonetare
Nisur nga fakti që një nga qëllimet kryesore të shpërblimeve është motivimi i
punonjësve, (Armstrong, Taylor, 2014), vlerësimi i rezultateve që arrijnë organizatat
në këtë drejtim do të ishte një mundësi për të përmirësuar sistemet e shpërblimit.
Anketimi i punonjësve të sektorit bankar dëshmon se ata i japin më shumë rëndësi
shpërblimeve monetare se sa shpërblimeve jomonetare si faktor motivues në shtimin
e përpjekjeve që ata do të bëjnë nëse organizata i përmirëson ose shton ato.
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Figura 3. Kënaqësia për shpërblimet monetare dhe jomonetare
Burimi: autoret
Midis shpërblimeve monetare, rezultatet tregojnë për motivim më të madh nga
ato që konsiderohen shpërblime monetare të menjëhershme si pagat dhe bonuset,
sesa nga format e tjera të shpërblimeve monetare që i kanë përfitimet të shtyra
në kohë si: kontribute në plane pensioni vullnetare, ndihma financiare në raste
fatëkeqësish/ sëmundjesh, apo pjesëmarrje në aksione (fig. 4). Ndërsa në grupin e
shpërblimeve jomonetare motivimi ishte sipas kësaj rëndësie: trajnime, mundësitë
për zhvillim/promovim, siguria per vazhdimësinë e marrëdhënieve të punës, kushtet
e përshtatshme të punës. Të fundit për nga rëndësia ishin falenderimet joformale, që
nuk ishin zgjedhur nga asnjë anketues.
Vlerësimi më i lartë për shpërblimet monetare si faktor motivues rikonfirmon edhe
pozicionimin e këtij faktori në vendin e parë kur diskutohet kënaqësia e punonjësve
(P13). Megjithë rritjen e rolit të shpërblimeve jomonetare që theksojnë studimet e
fundit (Deloitte, 2020; McKinsey, 2018), rezultatet e këtij anketimi dhe vëzhgimi
evidentojnë se në organizatat shqiptare shpërblimet financiare ndikojnë më shumë
në tërheqjen dhe motivimin e punonjësve.

Figura 4. Renditja e formave të shpërblimit sipas efektit motivues.
Burimi: autoret

164

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 7 No.1
May, 2021

Konkluzione
Angazhimi i organizatave për të përcaktuar dhe zbatuar politika të përshtatshme për
shpërblimin e punonjësve bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm për arritjen e objektivave
të tyre strategjike. Kënaqja, motivimi dhe mbajtja e punonjësve aktualë ose tërheqja e
punonjësve të rinj në banka kërkon njohjen e faktorëve që ndikojnë më shumë në këtë
drejtim, në vecanti të vleresimit dhe shpërblimit të punonjësve.
Kompleksiteti i cështjes së shpërblimeve mund të adresohet nga ana e bankave
dhe organizatave në sektorë të tjerë duke i kushtuar kujdes hartimit të paketave të
kombinuara me elementë të natyrës monetare dhe jomonetare dhe duke i bërë të
njohura ato sa më qartësisht për punonjësit.
Nga ana e tyre, punonjësit mund të ndikojnë në mënyrë proaktive në procesin e
vlerësimit dhe zhvillimit të karrierës së tyre përmes interesimit, njohjes dhe përdorimit
të mundësive që ju ofrohen nga punëdhënësit.
Nisur nga përvoja akademike, gjykojmë se në këtë drejtim mund të luajnë rol pozitiv
edhe institucionet e arsimit të lartë, të cilët përgatisin punonjësit e së ardhmes që do
të punësohen në sektorin bankar, por jo vetëm. Ato mund të anagzhohen më shumë
në dhënien e njohurive dhe informacioneve mbi shumëllojshmërinë dhe rëndësinë
e shpërblimeve si një element kyc në motivimin e punonjësve dhe përmirësimin e
performancës në një ekonomi në zhvillim.
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Shkencave në Financë-Bankë dhe Master Profesional në Menaxhim Biznesi (me profile) të
UMSH.
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Roma Cultural Identity and the Indispensable Role of Education
PhD (C.) Itena Hoxhallari
University of Tirana, Albania
Abstract
This paper is focused on the situation of Roma in Albania and the main challenges faced in
general and particularly in education. A short description of the historical aspect, including
their arrival in Albania and official status is accompanied by a structural and cultural portrait
of the Roma community and its subculture groups in Albania.
A special attention has been shown to its status as one of the marginalized communities in
Albania with education as one of the most significant factors in the inclusion and development
process. A deeper analysis of the Roma low economic, social and education status is associated
with some of the key factors and challenges accompanied by a description of Inclusive
education and schools based on Index for Inclusion and the most comprehensive definition of
Inclusion and equity.
The paper has been based on a combination of a literature review, in-depth interviews and
Focus Groups of Roma families and community as well as observations.
The selection of a set of concepts like hopemongering, willed-not learning, and Family-like Schools
artfully presented by specific authors, have helped us emphasize the significant role of inclusive
education in the promotion and preservation of cultural identities in a more inclusive society.
Keywords: Culture, Roma, Identity, Inclusive Education.

General information about Roma Community in Albania
Roma Community is one of the oldest minorities in Europe, whose origin from
Northern India is nowadays widely accepted, based on linguistic data, cultural
anthropology, history and, lately, the genetics of the population (CoE)1. Roma
communities have arrived in Albania since the thirteenth century (Albanian
Committee of Helsinki, 2003:43). After several years of being addressed as cultural
minority in Albania, it is now officially recognized as a national minority2, since 2017.
Regarding the population size of Roma minority in Albania, there is not yet an exact
number. It varies from 8301 people or 0.3% of the whole population of about 2.9
million, according to Census of 2011 (INSTAT Census, 2012) (although about 15.5% of
the population did not declare their ethnicity), to 18276 people, based on OSFA Census
(2014) and to about 100-120 thousand people according to other sources (See Bërxolli,
2005:128) including Roma community organizations and other representatives.

CoE, Roma History,From India to Europe https://rm.coe.int/from-india-to-europe-factsheetson-romani-history/16808b18ed.
2
Ligji Nr. 96/2017 Për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare në Republikën e Shqipërisë (Law
No. 69/2017 On the Protection of National Minorities Albania https://www.kmd.al/wpcontent/uploads/2018/05/1524738824-Ligji-Per-Mbrojtjen-e-Pakicave-Kombetare-ne-R.
Sh-2017.pdf.
1
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Cultural diversity in Albania and Roma Culture
‘Culture is not just a hierarchy of distinctions whose relative values get defined by a dominant
class. Instead, individuals draw upon various sources of distinction in their negotiations toward
multiple, overlapping, and competing bases of solidarity, identity, and social position…’
								
(Hall at al 2003: 67)3
Even though Albania is a relatively small country, its culture encompasses a very rich
diversity of subcultures, which are clearly distinguished from each-other “just like
the colorful tiles of a very complex mosaic” (Dervishi, 2013)4. It also includes several
national minorities, such as: the Greek, Macedonian, Aromanian, Roma, Egyptian,
Montenegrin, Bosnian, Serbian and Bulgarian communities (Law 96/2017)5, each of
which have got their own cultural values, norms and traditions. What is interesting
about Roma people is that “...everywhere they are more energetic…”(Fonseca, 1995:190)6
than their neighbors.
Roma Community in Albania has preserved many elements of a rich cultural identity,
despite various historical, social and political challenges faced. In spite of changes,
adjustments to the local culture and exchange, they have maintained their language,
customs and traditions, myths and legends, symbols, musical and handcraft artistry,
and other significant cultural elements that make the community unique and the
importance of local and national recognition, promotion and support essential.
The diversity among the larger Roma community in Albania is rich, as well. It is
divided into different subgroups, which, according to the OSFA Census, (2014)7
include: Erli, the subgroup with the highest population, around 50% of the total
Roma population in Albania; Meçkar, around 35%; Çergar, around 9%; and Bamill,
around 5%; while the rest of the population state that they are not aware of the group
to which they belong, and are declared as a mixture or Kallbuxhi (otherwise known
as Karbuxhi).
Each of the subgroups have their own distinguishing elements based on time and
regions of their arrival to Albania, way of living and types of working activities,
clothing, language dialects and level of integration into the larger society. However,
all subgroups are united from the Roma identity, symbols, language, flag, anthem,
common customs and traditions and, what is more interesting, a strong solidarity
among them.
Along with differences, the Roma subculture has also several common elements with
the general Albanian culture, so, just like the traditional non-roma Albanian family
John R. Hall, Mary Jo Neitz and Marshall Battani, Sociology on Culture, first published by
Routledge, New York 2003.
4
Dervishi, Z.,Nëpër degëzime të kulturës shqiptare / In the branches of Albanian culture, Emal,
2013, p.32.
5
Ligji Nr. 96/2017 Për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare në Republikën e Shqipërisë (Law
No. 69/2017 On the Protection of National Minorities Albania https://www.kmd.al/wpcontent/uploads/2018/05/1524738824-Ligji-Per-Mbrojtjen-e-Pakicave-Kombetare-ne-R.
Sh-2017.pdf.
6
Fonseca, I., Bury Me Standing, The Gypsies and Their Journey, Vintage Books, New York
1995.
7
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), Census 2014, Banesat dhe Popullata
Rome ne Shqiperi, 2014.
3
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that has kin as one of the main structures of family organization, as stated in the
article 19 of the Lek Dukagjini Kanun (Gjeçovi, Sh.,1999:7)8, even Roma subculture has
the structural organization of families on kinship bases (De Soto et al, 2005:21-25)9. “If
we do not see the roots, we do not catch the branch”, has stressed an interviewed Roma
lady, referring to the family and kin of the groom.(IS, Hoxhallari, 2007)10.
However, Roma family is mostly endogame, as it is illustrated by the following saying
of a Roma mother from Tirana: “It is very difficult for a well-educated Roma girl to find an
equally educated husband from our own Roma group”, even though there are also mixed
and exogamous marriages.
Roma among the marginalized and disadvantaged communities
Although one of the oldest minorities in Albania, possessing rich cultural values and
traditions, research shows that Roma community remains among the disadvantaged
communities. Among other challenges, there are significant barriers to Roma
educational equity and inclusion, while the dropout rate in Albania is the highest
among Roma and Balkan Egyptian students. (UNESCO, 2017)11, reaching about 50
percent for Roma students. (OECD, 2020).
OECD Review document 202012, based on several resources, such as: UNESCO
Albania Education Policy Review 2017, PISA 2018 results, and other important
documents, provides essential data on low SES students’ school access and outcomes
in Albania, stressing that the learning outcomes for Roma and Balkan Egyptian
students and their enrolment rates remain among the lowest. In addition, over half
of Roma children aged 6-16 have never been enrolled in school and only 1% and
5% respectively of Roma and Balkan Egyptian persons aged 7-20 have completed
secondary education (OECD, 2020:65).
Furthermore, the literacy rate among Roma is 65%, 30 percentage points lower than
of non-Roma, and data from VANAF (Assessment of the achievement of elementary
school students) show that Roma students score an average of 29 out of 100 points,
compared to 45 on average across Albania (OECD, 2020:65). Moreover, UNICEF
reports that “nearly one third of Roma women are illiterate versus 5% for non-Roma
women and Roma women have spent an average of only 5 years in school, compared
to 10 years of schooling for non-Roma women”13.
Some of the main factors contributing to this situation may be largely grouped as
economic, socio-cultural and educational. While “poverty appears to be a determining
Gjeçovi Sh., Kanuni i Lekë Dukagjinit, Botimet “Kuvendi” Tiranë 1999.
De Soto, H., Beddies, S., I., Gedeshi: Rooma and Egyptians in Albania. From Social Exclusion
to Social Inclusion, The World Bank, Washington 2005.

8
9

10
Instituti i Sociologjisë (Institute of Sociology) Studime Sociale, Vol.1 No.1, “Familja e komunitetit
rom dhe funksionimi i saj”(The family of Roma community and its functioning), Albania 2007, 91.
11
UNESCO, Albania: Education Policy Review; issues and recommendations, extended report
(2017) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259245.
12 OECD, Reviews of Evaluation and Assessment in Education, Albania, 2020 p.65.
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/7f73878b-en/index.html?itemId=/content/component/7f73878ben
13
UNICEF (2017), The Cost of Underinvestment in Education: And ways to reduce it. p. 10.
https://www.unicef.org/albania/media/451/file/The%20Cost%20of%20Underinvestment%20in%20
Education%20and%20ways%20to%20reduce%20it.pdf
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issue in the lack of access of Roma to education.” (Avery and Hoxhallari, 2017)14,
lack of knowledge of the language of instruction (Albanian) and often lack of the
opportunity to study their own language (SOROS and IDRA, 2012)15 are other
factors of risk. Another barrier to Roma education is related to lack of knowledge
and appreciation of cultural diversity and particularly of Roma culture, and lack of
inclusive school-based policies and practices, which make some students of such
groups feel unrecognized, not belonging to, unvalued and disrespected by the school
community, hence deciding to react, resist or drop out, causing a major loss for the
subgroup itself, the school and the whole society.
On the other hand, this develops monocultural attitudes within the school cultures
and practices, negatively affecting inclusion and progress in the whole school and
community. Therefore, it is essential to emphasize the significant role of education
in general and teachers in particular in building inclusive classrooms and school
communities, hence developing inclusive cultures where diversity is well recognized,
appreciated and promoted as a real wealth rather than a problem to be avoided or
overcome.
The role of education in Roma cultural promotion, inclusion and development
As one of the main social institutions, Education has a significant role in socialization
and influencing the life development of children and youth as well as of their families
and communities.
Students come to school from different cultural, social and economic backgrounds,
and as such, expect acknowledgement of and respect for their dignity, cultural
identity and diversity. They also have different needs, interests, aspirations and
concerns, which require inclusive teaching and learning methods, communication,
special attention, care and support. If this does not happen, they feel passive, not
involved, sometimes incapable, and even unwelcome. And, above all, if their cultural
and ethnic diversity are not acknowledged and valued, they feel disrespected and
humiliated, and often decide to react in various forms of creative maladjustment,
one of which, according to Kohl (1994)16, is the willed-not learning. Kohl states that
“to agree to learn from one who does not respect your integrity causes a major loss of self”.
So the alternative is to not-learn and reject the stranger’s world. This is what happens
with many students who choose not to lose their dignity and pride. They decide to
not-learn from those who do not respect their culture and dignity.
Teachers, who are not aware of the real reason, see this particular group of students
as failures, but as Kohl emphasizes, there is an essential difference between willed
not-learning and failing to learn: “Failure is characterized by the frustrated will to know,
whereas not-learning involves the will to refuse knowledge”... While failure is one’s inability
to learn, willed not-learning is the ability to not-learn, therefore, willed not-learners cannot
be seen as failures, since trying to not-learn, they are not even given the chance to fail. (Kohl,
1994)17.
Avery, H. and Hoxhallari, I., From Policy to Practice: Roma education in Albania and Sweden,
Springer, 2017.
15
SOROS, IDRA Faktorët që ndikojnë në integrimin e Romëve në Shqipëri, 2012.
16
Herbert Kohl. “I won’t learn from you”, The new press. United states of America 1994, 6.
17
Herbert Kohl. “I won’t learn from you”, The new press. United states of America 1994, 6.
14
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In most of the cases, teachers do not understand that what they teach or the way
they teach may be against these students’ culture, their beliefs and dignity and fail
to realize the essence of willed not-learning as a conscious decision not to learn
something that you could learn (Kohl, 1994: XIII).
Kohl’s book helps us understand and explain various Albanian examples of willednot learning among children and youth from different marginalized groups based
on their culture, ethnicity, economic level, gender or geographical backgrounds.
As Kohl and other researchers argue, in order to ensure an active participation and
development of all children and youngsters belonging to diverse backgrounds,
educators should create “family-like schools” (Epstein, 2011) and inclusive and
equitable school communities that foster mutual understanding, appreciation of
and respect for individual and cultural diversity. In School-Family-Community
partnerships, school administrators and teachers create more Family-like schools,
which recognize each child’s individuality and make all children feel special and
included. They value the importance of parent involvement and cooperation with all
children’s families and the community. (Epstein, 2001)18
Research shows that when teachers make parent involvement part of their regular teaching
practice, parents increase their interactions with their children at home, feel more positive
about their abilities to help their children, rate teachers more positively, and, above all,
students improve their attitudes toward school, and their achievement (Epstein, 2001)19
Inclusion in education, based on Index for Inclusion (2002), involves among others:
restructuring the cultures, policies and practices in schools so that they respond to the
diversity of students in the locality; reducing barriers to learning and participation for all
students…; viewing the difference between students as resources to support learning, rather
than problems to be overcome”(CSIE, Booth & Ainscow, 2002: 3)20
“Inclusive schools are those where school staff, students, parents and community members
work together to help each and every child develop to his/her full potential in an environment
where all feel welcome, respected and valued and develop competencies that contribute to the
social cohesion and an inclusive society” (NEPC, 2014).
Kohl argues that the current education system, and especially teachers and school
administrators are not yet prepared to successfully face the challenges of the time and
meet the needs of their communities. He emphasizes that until we learn to distinguish
not-learning from failure and respect the truth behind this massive rejection by
students from poor and oppressed communities, we won’t be able to solve the major
problems of education nowadays.
Education is a key element of intellectual and social development of a society with
a great impact on deepening or narrowing down the gap between different social
strata. Teachers are the main agents of change. Inclusive teachers in an inclusive
learning community foster hope for and belief in every child’s capacity to flourish
and succeed in school and later in life, if favorable conditions and real support are
provided. According to Kohl “Hopemongering is the affirmation of hope and the dream
of a just and equitable future despite all the contrary evidence provided by experience” also
Epstein, J. L., School, Family, and Community Partnerships:Preparing Educators and Improving
Schools. Westview Press, (2001).

18

19

Ibid (same source).

Center for Studies on Inclusive Education (CSIE), Booth, T. and Ainscow, M., Index for Inclusion,
2002. 3 https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20English.pdf.
20
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“seeding hope is at the center of the art and craft of teaching”. (Kohl, 1994)21. This is also
illustrated in the words of a young Albanian Roma student interviewee, -“When I
was at the upper primary school level some of my classmates used to call me in pejorative
meaning of Roma, such as “gabel” and so on, what made me feel very bad and wanted to leave
school, but thanks to the support of my classroom teacher I managed to pass it and here I am at
university now”. Teacher in this case, saved the life of a young student by supporting
and seeding hope in his heart, as Kohl would say.
Therefore, fundamental changes and improvements are needed in our school cultures,
policies and practices, teacher and school leadership professional development,
community awareness and active involvement, and School-Family-Community
partnerships. In addition, in order to reach sustainable changes and improvements
toward inclusion and equity, they should be led by a comprehensive, advanced
legal framework, in addition to strategic planning and investment and a widely
participatory implementation approach.
Progress toward inclusion and social justice
In spite of various challenges, in Kohl’s words, we would say that there is hope for
positive changes and improvements toward a more inclusive and equitable education
for all children, regardless of their low SES and other background characteristics, and
a more inclusive society.
Policy analysis and research show that the Albanian legislation and main strategic
documents are oriented toward enhancement of inclusion and equity, which in
education is mostly defined as inclusion and equal opportunities for quality education
(SDG number 4).
More specifically, Article 57 of the Constitution of the Republic of Albania22
guarantees the right to education for everyone. Whereas, Article 5 of the Law on PreUniversity Education System in Albania 69/2012, with amendments23, states that:
“The right to education in the Republic of Albania is guaranteed to Albanian and foreign
citizens and those without citizenship, without discrimination in terms of gender, race, colour,
ethnicity, language, sexual orientation, political or religious beliefs, economic or social status,
age, residence, disability or other reasons defined in the Albanian legislation.”
Importantly, Article 6 states that “Every student shall be ensured the right to quality
education; and students from vulnerable families, disabled students and those being in
learning difficulty shall be ensured specific care”, which is further developed in Article
61, according to which, a student has the right to be guaranteed quality education
service based on his/her needs, interests and abilities, as well as support to deal with
specific learning difficulties. Moreover, Law No. 69/2017 on the Protection of National
Minorities in Albania24, particularly Article 13 stresses the Right to Education in the
21

Herbert Kohl. “I won’t learn from you”, The new press. United states of America 1994.

Law No.8417, Constitution of the Republic of Albania, 1998 https://www.parlament.al/
Files/sKuvendi/kus htetuta.pdf.

22

23
Law No.69/2012, On Pre-University Education System in The Republic of Albania.https://www.
crca.al/site s/defaul t/files/publications/Law%20on%20pre-university%20education%20system%20
in%20the%20republic %20of%20Albania%20%282012%29.pdf.
24
Ligji Nr. 96/2017 Për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare në Republikën e Shqipërisë (Law No.
69/2017 On the Protection of National Minorities Albania https://www.kmd.al/wp-content/
uploads/2018/05/1524738824-Ligji-Per-Mbrojtjen-e-Pakicave-Kombetare-ne-R.Sh-2017.pdf.

171

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 7 No.1
May, 2021

native language of minorities.
Furthermore, the main goal of Pre-University Education Development Strategy
(PUEDS)25 (2014–2020) is to ensure inclusiveness and equitable access to education,
which is highly emphasized in the National Action Plan for Integration of Roma and
Egyptians in the Republic of Albania (2016-2020).
UNESCO as well stresses that “Albanian legislation and key strategic national documents
address inequity in several aspects, focusing mainly on issues related to income and social
class inequality, the urban-rural divide, gender disparities, and discrimination against
minorities (such as Roma and Balkan Egyptians), and children with disabilities”.26
This progress made in the legal framework and key strategic documents serves as a
prerequisite for positive changes and development in practice. There are currently
various efforts toward improvement of the situation, including provision of free
textbooks for all disadvantaged students at pre-university level (including Roma
students) and for all other students until the 7th grade, and the opening of the Roma
Language Cathedra (Avery and Hoxhallari, 2017)27 at University of Elbasan City
since 2015, in spite of the low number of enrolled students and their further decrease.
The National Action Plan for Integration of Roma and Egyptians in the Republic of
Albania , among others, has been accompanied by specific initiatives at school level,
including celebration of International Roma Days and various cultural activities….
However, there is still a gap between the legal framework and its practical
implementation.
While valuing the emphasis in the Albanian legislation, of the principle of inclusive
education and the prohibition of discrimination in education, the Commissioner
for Human Rights of the Council of Europe expresses her concern about “the lack
of inclusion of some Albanian children, in particular Roma children and children
with disabilities, in mainstream education”(CoE, 2018)28. There are still cases
of discrimination and of negative stereotyping reported by Roma students and
youngsters, especially at pre-university level. Here, through Kohl we have illustrated
some ways of reaction, such as: willed-not learning when students feel disrespected,
unrecognized, discriminated or excluded in their classrooms or in the society. Such
cases of reaction are noticed also during our interviews and focus groups discussions
with Roma students and parents.
“My child did not want to get back to school after being put down by their classmates and even
some teachers because of their old clothes and way of speaking”, said one parent in Tirana.
“It was very difficult for me to enrol my child at the first grade, because the classroom teacher
refused to accept him, just because of being Roma”, stated another parent.
Nevertheless, among Roma “Elite”(OSFA, Hadroj)29 there are also cases when Roma
young people have turned the stigmatization or discrimination into strength to study

Dokumenti i Strategjisë së Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014–2020 https:// arsimi.gov.al/
strategjia-e-zhvillimit-te-arsi mit-parauniversitar-2014-2020/.
26
UNESCO, Albania Education Policy Review: Issues and Recommendations - Extended Report,
2017, p. 42. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf000025924.
25

Avery, H. and Hoxhallari, I., From Policy to Practice: Roma education in Albania and Sweden,
Springer, 2017.

27

Council of Europe Report by Dunja Mijatovic, Commissioner for Human Rights of the Council of
Europe Following her Visit to Albania in May 2018.
29
OSFA, Hadroj, R., Gjithëpërfshirja në arsim një përmbledhje punimesh kërkimore, “Strategjia
Psikologjike e “Elites Rome” në hapat e suksesit akademik”, 63-75.
28
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harder in order to prove the opposite. They have been committed to showing to the
society and even to their families that Roma students can succeed if they find the
opportunities and an enabling environment. Furthermore, during the last years, it
is important to emphasize that there are many positive examples of development of
positive practices such as celebration in schools of the 8th of April, the International
RomaDay, where children celebrate and learn together despite their identities, Roma
students have gained a better self confidence and in declaring and promoting their
history and cultural identity. A considerable number of teachers and schools are
working to improve their inclusive teaching approach and school culture for a more
equitable and better quality for all students.
However, despite significant efforts made to improve the general and the educational
situation for Roma students during the last years, having classes instructed in Roma
language in schools with high concentration of Roma children is still a challenge.
School leaders and teachers are not yet prepared for a multicultural and diverse
student community. Therefore, increasing their capacity to understand, value and
promote respect for cultural diversity and develop a welcoming multicultural school
environment with clear mechanisms that fight discrimination and exclusion, is essential.
Designing and implementation through active participation of school teachers, parents,
students and other community members of comprehensive School Development
Programs, and School-Family-Community Partnership Programs tailored to the
needs of their diverse student community, especially their marginalized groups is
crucial to a quality and inclusive education for all students.
Conclusions and Recommendations
Roma community is among the poorest and most disadvantaged communities in
Albania. Even though possessing a very rich culture, it is little, if not at all, known by
the majority of Albanian population, and recognized and promoted by educational
and other local and national institutions. Poverty combined with numerous social
and education-related challenges have caused significant problems. The level of
education among Roma population is very low and so are school attainment and
outcomes of Roma students, while the school dropout rate is among the highest.
Therefore, strategic investments are needed combined with a comprehensive
participatory approach, including a well organized inter-sectoral cooperation and
active involvement and cooperation of various stakeholders including Roma and other
marginalized groups representatives in implementing national policies and providing
long-term development opportunities for substantial and sustainable improvements.
Education Inclusion should shape the curriculum and policies to the needs and interests
of the students and of their communities. Increased awareness and understanding
among school teachers, administrators, students, parents and other community
members of the importance of diversity will improve their attitudes and increase the
capacity to build inclusive and equitable school cultures, policies and practices that
make possible involvement, progress and development of each and every child.
Teachers and school administrators need to learn how to understand the difference
between willed not-learning and failing to learn. Teacher Education Departments
should shape their programs to prepare inclusive teachers who are hopemongers
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and, as such, consider diversity as a value to be appreciated and celebrated rather
than a problem to be faced. Respect for and promotion of diversity should be at the
heart of an inclusive school culture, policies and practices.
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Mbrojtja e dëshmitarit dhe e bashkëpunëtorit të drejtësisë, kriteret, kushtet
dhe garancitë e mbrojtjes në Shqipëri
Hyrje

Arben Dollapaj

Një ndër sfidat kryesore që kanë hasur shumë shtete, në luftën kundër krimit, ka qenë
problemi i frikësimit të dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë. Përvoja dhe
studimi i praktikave dhe mjeteve të suksesshme në luftën kundër krimit të organizuar në disa
nga vendet perindimore, ka evidentuar se mbrojtja e dëshmitarëve, bashkëpunëtorëve të
drejtësisë dhe të afërmve të tyre është një ndër alternativat më të mira për të patur sukses në
luftën kundër krimit. Një ndër përvojat më të spikatura është përvojat e organeve të drejtësisë
italiane në luftë kundër Mafies.
Në Shqipëri para miratimit të kuadrit ligjor për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe të
bashkëpunëtorëv të drejtësisë, është konstatuar se në çështje të rënda penale, drejtësia ka
dështuar, në shumë raste për mungesë të mbrojtjes së dëshmitarëve. Kjo situatë ka sjellë si
rezultat moszbardhjen e ngjarjeve të rënda kriminale dhe në mosdëshkimin e autorëve të
veprave penale, siç ishin ato të vitit 1997. Shteti gjatë kësaj periudhe nuk ishte në gjendje të
garantonte jetën dhe sigurinë e dëshmitarëve të ngjarjeve, që ishin kryer në mënyrë të hapur,
për vetë situatën e jashtëzakonshme që po kalonte vendi ynë.
Kjo situatë ishte edhe më e rënduar kur edhe vetë pjesëtarët e familjeve të viktimave nuk
pranonin të bashkëpunonin dhe të jepnin të dhëna për autorët e veprave penale, për shkak
të pasigurisë. Edhe në ato raste kur deklaronin, ata ishin pre e presionit psikologjik, dhe në
shumë raste edhe të linçimit të tyre fizik . Kjo situatë solli pasoja të rënda, jo vetëm për ata
vetë, por edhe për efiçencën e luftës kundër krimit të organizuar dhe krimeve të tjera të rënda
tradicionale në vendin tonë.
Detyrimi që buron nga Kodi i Procedurës Penale, sipas të cilit një shtetas duhet të japë dëshmi
para organeve të hetimit dhe gjykimit në një proces penal, është i ligjshëm dhe i moralshëm
në rastet kur ai ose ajo, nuk janë pre e dhunës psikologjike dhe fizike. Tendenca e rritjes së
grupeve kriminale dhe e krimit të organizuar, ka treguar se, është shoqëruar me rritjen e
presionit ndaj dëshmitarëve të drejtësisë por edhe ruajtjen e unitetit të tyre, me qëllim për të
mos patur bashkëpunëtorë të drejtësisë në rradhët e tyre. Kjo valë është shoqëruar edhe me
kërcënimin e punonjësve të policisë , prokurorëve dhe gjyqtarëve.
Në këtë situatë ka qënë imediate reagimi i shtetit, duke ndërmarrë hapa legjislativë dhe
organizativë për rritur efiktivitetit e luftës kundër krimit dhe për të zbardhur ngjarje e rënda
kriminale

2. Nevojat për një Program për Mbrojtien e Dëshmitarëve dhe
Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë
Situata e rënduar e kriminalitetit përgjatë viteve 1997-2003, bëri të domosdoshëm
krijimin e programit për mbrojtjen e dëshmitarit dhe bashkëpunëtorit të drejtësisë.
Kjo domosdoshmëri lindi për të rritur efektivitetin e drejtësisë penale në luftën
kundër grupeve kriminale. Dëshmitarët dhe bashkëpunëtorët e drejtësisë, të ndodhur
nën trysninë e përdorimit të dhunës apo të frikësimit, nuk informojnë policinë apo
drejtësinë, por heshtin, tërheqin, ose ndryshojnë faktet dhe rrethanat qe inkriminojnë
anëtarët e grupeve kriminale.
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Identifikimi dhe procedimi penalisht i anëtarëve të grupeve të krimit të organizuar,
që merren me veprimtarinë kriminale të trafikimit të drogës, trafikimit të qenieve
njerëzore dhe vrasësve me pagesë, është i vështirë , për faktin se në shumicën e
rasteve, në ngarkim të tyre ka shumë pak, ose aspak prova materiale. Mbështetja
në dëshmitë e dhëna nga të akuzuarit e tjerë, që duan të bashkëpunojnë dhe që janë
në gjendje të ofrojnë prova kundër bashkëpunëtorëve ose ish-bashkëpunëtorëve të
tyre, është një mjet ligjor që e bën të domosdoshëm programin e mbrojtjes të këtyre
subjekteve proceduriale.
Në shumë çështje, një dëshmitar ose bashkëpunëtor, i cili është i kërcënuar ose i
dhunuar fizikisht është i detyruar të mos zbulojë shumë të dhënat, që kanë rëndësi
për procesin, duke e bërë shpesh dëshminë e tij të pavlefshme. Në të tilla raste, në të
shkuarën janë përdorur skema mbrojtie të natyrës policore, të cilat ishin një alternative
e dobishme në mungesë të sistemit procedural të mbrojtjes së dëshmitarëve. Këto
skema policore të mbrojtjes së dëshmitarëve përgjithësisht preferohen edhe sot,
pasi janë më pak të kushtueshme dhe drastike për jeten e individëve sesa sistemi
procedural i mbrojties.
Sistemi ynë i Procedimit Penal, ku prokurori dhe avokati janë palë të barabarta në
proces gjyqësor, nuk siguronte që të merreshin në konsideratë të gjithë interesat e
viktimës dhe të dëshmitarëve.
Prandaj u ndje nevoja për një program të mbrojtjes së dëshmitarit. Në kushtet e
mungesës së legjislacionit për Mbrojten e Dëshmitareve, gjatë viteve 1995- 2004, ka
ekzistuar nje praktikë e mbrojtjes së disa dëshmitarěve dhe viktimave të krimit.
Kjo praktikë ka funksionuar mbi bazën e veprimtarisë ad hoc të disa institucioneve
shtetërore dhe organizatave jo shtetërore.
Kjo veprimtari ishte e inciuar nga disa organizata dhe agjenci që vepronin në
Shqipëri në ndihmë të sistemit të drejtësisë. Për këtë qëllim në vitin 2002, u ngrit
një Task-Forcë e përbërë nga përfaqësues të Ministrisë së Rendit Publik, Prokurorisë
së Përgjithshme , Organizata për Siguri de Bashkëpunim në Evropë ( OSBE-së,)
Organizata Nderkombetare per Emigracionin (1OM-it), Pragrami Ndërkombëtar
i Ndihmës për Trajnim Hetimit Penal ( ICIPAP-it), USA dhe Programi i Ndihmës
dhe Trajnimit të Zhvillimit të Prokurorisë (OPDAT) , USA, etj. Në kuadrin e kësaj
veprimtarie të ndihmës për sistemin e drejtësisë, personat e trajtuar, përgjithësisht
kanë qenë viktima të trafikimit dhe të shfrytëzimit të prostitucionit jashtë vendit, të
cilat kanë kallëzuar trafikantët/tutorët e tyre dhe mbrojtja ka konsistuar në rilokimin e
tyre jashtë kufijve të Shqipërisë. Këto raste janë të iniciuara në mënyra të ndryshme,
si nga IOM (në rastet që merrte në mbrojte viktimat e trafikut), nga policia apo nga
prokurori i çështjes, në rastet e marrjes në mbrojtje të dëshmitarit.
Përfaqësuesit e këtyre organizmave në takimet që organizonin, kishin praktikën
e diskutimit të rasteve të relatuara dhe përgatisnin një relacion përkates, duke
vlerësuar disa faktorë si: rëndësinë e çështjes penale apo rrezikun real për jetën e
dëshmitarit. Për të vlerësuar këto faktorë në mungesë të një procedure ligjore, i
kërkohej mendim Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm dhe Ministrisë së Rendit Publik
apo Drejtorisë së Policisë së Qarkut, ku ndodhej dëshmitari ose viktima. Në të gjitha
këto raste ishte bërë paraprakisht sigurimi i provës dhe i dëshmisë, për t’iu ofruar
më pas mbrojtja dhe transferimi i subjektit jashtë vendit. Ky proces negociohej nga
zyra e OSBE-së në rrugë diplomatike për pajisjen me vizë dhe largimin jashtë vendit
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të këtyre personave, si dhe duke u trajtuar me asistencë, kryesisht nga degët e IOM-it
në vendet e Europës Përëndimore.
Në vijim të kësaj praktike, në vitin 2003 u nënshkrua edhe një Memorandum
Mirëkuptimi, për të rregulluar procedurën dhe detyrimet e palëve, por që me hyrjen
në fuqi të ligjit për mbrojtjen e deshmitarëve dhe bashkëpunëtorev të drejtësisë, ky
memorandum i pushoi efektet e tij .
Kjo përvojë që u krijua gjatë funksionimit të kësaj praktike që ishte e kufizuar vetëm
në fushën e ndihmës ndaj viktimave të trafikut dhe dëshmitarëve të disa çështjeve
(kryesisht femra) , nxori në pah disa nga problemet që duhet të vlerësoheshin më
vonë edhe në implementimin e ligjit që do të miratohej në vitin 2004. Të tilla ishin:
• Kostoja e lartë financiare që nevojitej për mbrojtjen e këtyre subjekteve;
• Kufizimet që krijoheshin për mbrojtjen e tyre, brenda territorit shqiptar;
• Domosdoshmëria e strukturave dhe personave të posaçëm në strukturën e
policisë së shtetit, që do të realizonin këtë mbrojtie;
• Këto strukura të policisë së shtetit duhet të kishin besueshmëri dhe profesionalizëm
të posaçëm, etj.
Gjithashtu, krahas këtyre sfidave buxhetore dhe strukturore, kërkohej edhe zgjidhja
e disa situatave të natyrës proceduriale, pasi në disa raste, megjithëse ishte bërë
sigurimi i provës së dëshmitarit në gjykimin e zhvilluar në gjykatën e shkallës së parë,
përsëri në riçeljen e hetimit gjyqësor në gjykatën e apelit apo në rastet e rigjykimit të
çështjes, në themel, në shkallën e parë të gjykimit, kërkohej nga palët në proces penal,
që të bëhej ripyetja e tyre, për të vlerësuar vërtetësinë e thënieve të subjekteve, për
të cilët ishte marrë një vendim për “mbrojtjeje”.
3. Legjislacioni për Mbrojtien e Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të
Drejtësisë
Legjislacioni ynë i brendshëm për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve
të drejtësisë është relativisht i ri. Ai është në përqasje me rekomandimet e akteve
ndërkombëtare dhe me standartet e legjislacionit të vendeve europiane. Ai përbën
burimin kryesore të drejtpërdrejtë për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve
të drejtësisë. Disa prej akteve të legjislacionit tonë të brendshëm, po i citojmë më
poshtë:
3.1.
Në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë, neni 28, pika 7, parashikohet
se çdo pjesëtar i organizatës kriminale, organizatës terroriste, bandës së armatosur,
ose i grupit të strukturua rkriminal, përfiton përjashtimin nga dënimi, ose uljen e
tij, kur jep ndihmesë, që gjykohet vendimtare për njohjen e veprimtarisë së tyre, të
bashkëpunëtorëve të tjerë, pasurive të zotëruara drejtpërdrejt, ose jo prej tyre, si dhe
për veprimtaritë hetimore, që zhvillohen ndaj organizatave kriminale, organizatave
terroriste, bandave të armatosura dhe grupeve të strukturuara kriminale.
Neni 312 /a parashikon dënimin nga 1 deri në 4 vjet burgim për kanosje ose vepra të
tjera të dhunshme ndaj personit që kanos ose kryen veprime të tjera të dhunshme për
të siguruar deklarime, dëshmi, ekspertim ose përkthim të rremë.
Gjithashtu neni 313/b parashikon dënimin e përshkallëzuar në paragrafet e kësaj
dispozite, deri në l0 vjet burgim për publikimin, në kundërshtim me ligjin të të
dhënave me karakter të klasifikuar dhe konfidencial, që rrezikojnë jetën, integritetin
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fizik ose lirinë e personave të mbrojtur sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e
dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë.
3.2.
Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë, parashikon në nenin
37/a kushtet dhe mënyrën e bashkëpunimit me prokurorin dhe /ose giykatën, të
personit nën hetim ose të pandehurit, që akuzohet për një krim të rëndë, të kryer
në bashkëpunim. Lidhur me kushtet e bashkëpunimit, në këtë nen parashikohet
detyrimi “për të dhënë informacion të plotë dhe pa asnjë rezervë për të gjitha faktet
që shërbejnë si prova vendimtare për zbulimin, hetimin dhe gjykimin...”, të cilët janë
pjesë e marrëveshjes së bashkëpunimit.
Në neni 361/7, parashikohet pyetja e dëshmitarit në distancë brenda ose jashtë
vendit me anë të lidhjes audiovizive, duke rrespektuar rregullat e marrëveshjeve
ndërkombëtare dhe dispozitat e këtij kodi. Në vijim në këtë nen parashikohet se:
personi i autorizuar nga gjykata qëndron në vendin ku ndodhet dëshmitari dhe
bën vërtetimin e identitetit të tij, si dhe kujdeset për zhvillimin e rregullt të marrjes
në pyetje dhe për zbatimin e masave të mbrojtjes. Këto veprime ai i pasqyron në
proçesverbal. Giykata, kur disponon mjete teknike, mund të vendosë që marrja në
pyetje e tyre të zhvillohet në distancë me anë të lidhjes audiovizive, sipas rregullave
të parashikuara në pikën 7 të nenit 361.
Kodi i Procedurës ka parashikuar rregulla të specifike për pyetjen e dëshmitarëve
dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë, sipas shkallës së mbrojtjes që u është siguruar
atyre. Për personin që do të pyetet është vendosur ndryshimi i identitetit, giykata
urdhëron marrjen e masave të përshtatshme për të bërë të mundur që fytyra dhe zëri
i personit të mos jenë të dallueshme për palët.
Ndërsa, në rast se është e domosdoshme njohja e identitetit ose këqyrja e personit,
giykata urdhëron thirrjen ose shoqërimin e detyrueshëm për përmbushjen e këtij
veprimi. Në këtë rast gjykata urdhëron marrjen e masave të nevojshme për të
mënjanuar pamjen e dallueshme të fytyrës së personit, të cilit i është ndryshuar
identiteti.
3.3
Ligji nr.10173, datë 22.10.2009, “Per mbrojtjen e dëshmitarëve dhe
bashkëpunëtorëve të drejtësisë”, është ligji specific, i cili rregullon masat e posaçme,
mënyrën dhe procedurat e mbrojtjes së dëshmitarëve dhe të bashkëpunëtorëve të
drejtësisë.
3.4.
Ligji Nr. 108, datë 31.07.2014 “Për Policinë e Shtetit”, në nenin 8 parashikon
se Ministri i Brendshëm nuk informohet nga Strukturat e Policisë së Shtetit, për
informacione që kanë të bëjnë me identitetin, procesin e bashkëpunimit, të mbrojtjes
ose vendndodhjen e dëshmitarëve, bashkëpunëtorëve të drejtësisë ose informatorëve,
si dhe për të dhëna dhe informacione të përftuara nga këto subjekte.
4. Personat që mund të përfshihen në Programin e Mbrojties
Ligji nr.10173, datë 22.10.2009, “Per mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve
të drejtësisë”, në nenin 1 dhe 3 ka parashikuar rrethin e personave që mund të
përfshihen në programin e mbrojtjes, të cilët bashkarisht ose veçmas mund të jenë:
 dëshmitarët;
 bashkëpunëtorët e drejtësisë;
 personat e lidhur;
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4.1.
Në ligj për kategorinë e personave që cilësohen si “Dëshmitar i
drejtësisë” është parashikuar se konsiderohet personi, i cili në cilësinë e dëshmitarit
ose të personit të dëmtuar, bën deklarime ose dëshmon për fakte e rrethana, që
përbëjnë objekt prove në një procedim penal dhe që, për shkak të këtyre deklarimeve
a dëshmive, ndodhet në gjendje rreziku.
Në këtë kategori të personave të cilësuar dëshmitar të drejtësisë, përfshihen grupime
si më poshtë:
Sa pari, kallëzimtarët, deklaruesit ose dëshmitarët, që kanë dijeni për rrethana të
dobishme për procedimin penal. Sipas rrethanave në të cilat kanë marrë dijeni, këto
persona mund të jenë:
• -kallëzimtar, deklarues ose dëshmitarë të rastësishëm të cilët kanë të pranishëm në
vendin ku ka ndodhur diçka e vlefshme për procesin penal, dhe/ose;
• -kallëzimtar, deklarues ose dëshmitarë që drejtpërdrejtë ose në mënyrë të tërthortë
kanë marrë dijeni për veprimtarinë kriminale të personave objekt i procedimit
penal.
• Se dyti, personat e dëmtuar nga veprimtaria kriminale e kryer nga persona objekt
i procedimit penal. Sipas ndikimit nga pasojat e veprimtarisë kriminale edhe këto
persona mund të jenë:
• persona të dëmtuar drejtpërdrejt nga veprimtaria kriminale, siç mund të jenë
viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore, të trafikimit te fëmijëve, të trafikimit të
femrave për prostitucion, etj, dhe/ose;
• trashëgimtarët e personit të dëmtuar nga veprimtaria kriminale, siç mund të jenë
bashkëshort ose gjini e afërt e tij.
4. 2.
Në ligj për kategorinë e personave që cilësohenn si “Bashkëpunëtor i
drejtësisë” është është parashikuar se konsiderohet personi , i cili vuan dënimin penal
ose është i pandehur në një procedim penal për krime të kryera në bashkëpunim, që
ndodhet në gjendje rreziku, për shkak të bashkëpunimit me drejtësinë, të deklarimeve
apo dëshmive për fakte e rrethana, që përbëjnë objekt prove në të njëjtin procedim
penal ose në një procedim të lidhur.
Në vartësi të fazës që ndodhet procedimi penal, këto persona, si subjekte të procedimit
penal, mund të jenë në tre cilësi, si më poshtë:
 Person nën hetim ose i pandehur në fazën e hetimeve paraprake,
 Person i pandehur në fazën e gjykimit, deri sa vendimi të marrë formën e prerë
 Person i dënuar në fazën e vuajtjes së dënimit.
4.3. Në ligj për kategorinë e personave që cilësohen si “Persona të lidhur” është
parashikuar se konsiderohen personat, të cilët ndodhen në gjendje rreziku, për shkak
të lidhjeve të gjakut, të martesës, të bashkëjetesës së faktit ose marrëdhënieve të
ngushta personale që kanë me dëshmitarin, ose me bashkëpunëtorin e drejtësisë..
Për përcaktimin e lidhjeve familjare, të gjinisë apo krushqisë me dëshmitarin, ose
bashkëpunëtorin e drejtësisë, duhet ti referohemi nenit 16 të K. Pr. Penale, ku sipas
secilës kategori parashikohen:
 Bashkëshorti ose bashkëshortja,
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 Gjinia e afërt, të parsalindurit, të paslindurit, vëllezër, motra, ungjër, emta, nipër,
mbesa, fëmijë të vëllezërve dhe të motrave, ose;
 Krushqi e afërt, thjeshtra, njerku e njerka. vjehërr, vjehrrë, dhëndër, nuse,kunatë,
thjeshtri, Këto kategori personash, për tu përfshirë si persona të mbrojtur, si rregull
duhet të banojnë ose të bashkëjetojnë në mënyrë të qëndrushme me dëshmitarët
ose bashkëpunëtorët e drejtësisë.
Elementë të përbashkët dhe të domosdoshëm që duhet të vlerësohen rast pas rasti,
për përfshirjen në programin e mbrojtjes të secilit nga grupet e personave të mbrojtur
janë: evidentimi i ndodhjes së tyre në gjendje të rrezikut aktual, konkret dhe serioz.
Në studimin e praktikave të suksesshme në vendin tonë, lidhur me kategorinë e
personave që mund të përfshihen në programin për mbrojtjen së dëshmitarit, mund
të thuhet se:
1. Në këtë kategori më shpesh bën pjesë një nga të pandehurit e procesit penal, që
ka vendosur të bashkëpunojë me organet e drejtësisëë dhe të japë dëshmi në gjyq
kundër ish-bashkëpunëtorëve të tij.
2. Programi është parashikuar për dëshmitarët të cilët nuk janë vetë të dyshuar
për ndonjë krim. Kjo kategori, në pjesën e saj më të madhe, është e përbërë nga
dëshmitarë të rastësishëm, të cilët kanë qëlluar në vendin ku ka ndodhur diçka
e vlefshme për procesin penal. Në këtë kategori përfshihen edhe të afërm, ts
anëtarëve të grupeve kriminale, të vrarë. Një përqindje fare të vogël zënë edhe
personat, të cilët nuk kanë pasur një të kaluar kriminale.
5. Kushtet dhe kriteret për tu cilësuar Person i Mbrojtur
Ligji nr.10173, datë 22.10.2009, “Per mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve
të drejtësisë”, në nenin 3, ka parashikuar që konsiderohen persona te mbrojtur sipas
percaktimev te ligjit dëshmitarët, bashkëpunëtorët e drejtësisë dhe personat e lidhur
me ta,
Ndërsa në nenin 10 të ligjit përcaktohen kushtet për pranimin e një dëshmitari apo
bashkëpunëtori të drejtësisë në një program mbrotjeje. Duke pasur parasysh veçoritë
që lidhen me statusin e tyre dhe përfitimet e ndryshme nga shprehja e vullnetit të
lirë të dëshmitarit ose bashkëpunëtorit të drejtësisë, si parakusht për përfshirjen e
tyre në programin e mbrojtjes duhet të konstatohen:
-pamjafiueshmëria e masave të zakonshme të mbrojtjes;
-vullneti i lirë i dëshmitarit ose bashkëpunëtorit të drejtësisë për të bashkëpunuar,
-bashkëpunimi pa kushte dhe rezerva nga ana e tyre.
Si kritere specifike për përfshirjen e tyre në program do të jenë pasja dijeni nga
dëshmitari apo bashkëpunëtori i drejtësisë për rrethanat dhe të dhënat që do të
sherbejnë:
-si prova vendimtare, për një procedim penal për krime të rënda;
-per të ndihmuar në parandalimin e kryerjes së krimeve të rënda ose në zvogëlimin e
pasojave të tyre;
-për të ndihmuar në riparimin e dëmeve dhe të humbjeve të shkaktuara.
Dëshmitarët ose bashkëpunëtorët e drejtësisë që i plotësojnë kushtet dhe kriteret e
mësipërme, dhe në raste të veçanta, të afërmit ose personat e lidhur me ta, do të
konsiderohen nga Komisioni për Vlerësimin e Programit të Mbrojtjes së Dëshmitarëve
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dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë (KVMPMDBD) për tu përfshirë në programin e
mbrojtjes.
Ligjvënësi ka theksuar kërkesën që individi të ndodhet para rrezikut, “aktual, serioz
dhe konkret”, si dhe përshtatshmërinë “për t’u përfshirë në këto masa”, gjithmonë
mbi bazën e “vullnetit të vet të lire”. Hyrja vullnetare ështëe rëndësishme, sepse
garanton respektimin e masave nga i mbrojturi, i cili do të bashkëpunojë aktivisht
për mbështetjen e të gjitha masave që garantojnë sigurinë e tij personale apo edhe të
të afërmve.
Kriteri i rrezikut do të vlerësohet rast pas rasti nga drejtuesi i Prokurorisë, prokurori
apo oficeri i policisë gjygësore që heton çështjen, duke u filtruar më pas nga Prokurori
i Përgjithshëm, para se ti paraqitet propozimi komisionit. Kriteri “i përshtashëm
për të marrë pjesë në program” duket disi i mjegullt. Gjithsesi, ky është një kriter
standart që gjendet edhe në ligjet e vendeve tjera. Ky kriter mund ti referohet
kushteve psikologjike, sociale apo edhe mjekësore të aplikuesit. Nëse personi është
një kriminel përsëritës, i varur nga droga, ose alkoli, apo i sëmurë mendërisht, ai/ajo
përgjithësisht duhet të refuzohen për tu pranuar në programin e mbrojtes.
Ndërsa ligji parashikon edhe mbrojtjen e personave të afërm ose të lidhur, duhet të
kemi parasysh se vetëm të afërm që janë të rrezikuar dhe që janë të lidhur ngushtë
me dëshmitarin e rrezikuar mund të pranohen në Program. Gjithashtu, çdo individ, i
afërm, apo i lidhur do të vendosë lirisht nëse do ose jo të bëjë pjesë në një program për
mbrojtjen e dëshmitarëve. Këtu duhet patur parasysh se sa personat e lidhur mund
të jenë dakord me domosdoshmërinë e aplikimit të masave mbrojtëse dhe sa më i
madh të jetë numri i të afërmve të përfshirë, aq më e vështirë bëhet sigurimi i tyre
dhe garancia që gjithsecili të respektojë masat e posaçme dhe detyrimet që rrjedhin.
Kjo nënkupton se duhet arritur një ekuilibër ndërmjet minimizimit të rrezikut për një
të afërm që të kthehet në viktimë dhe maksimizimit të garancive për vetë dëshmitarin,
që është akoma më i rrezikuar nëse shoqërohet nga një numër i madh të afërmish në
programin për mbrojtjen e dëshmitarëve.
Eshtë e qartë gjithashtu se, sa më i madh të jetë rrethi i personave të mbrojtur, aq
më e lartë është kostoja ekonomike dhe më shumë ngarkesë pune ka për agjencinë
e mbrojtjes së dëshmitarëve. Pavarësisht se ligji nuk ka parashikuar kriterin “kosto”
apo “financiare”, siç mund të gjendet në legjislacionet e disa vende të tjera, është e
kuptueshme se ky kriter do ta kondicionojë jo pak programin e mbrojtjes në praktikë,
pasi edhe ky mekanizëm shtetëror nuk është me buxhete të pakufizuara. Për këtë
arsye nevojitet nga ana e Komisionit është e rëndësishme të bëhet një vlerësim i
balancuar dhe eficent në lidhje me programin e mbrojtjes.
6. Programi i Mbrojtjes
Element me rëndësi praktike në zbatimin e ligjit janë mënyra e mbrojtjes ose Masat e
Posaçme të Mbrojtjes për dëshmitarët ose bashkëpunëtorët e drejtësisë dhe personat
e afërm, të trajtuar më sipër. Neni 12 të i ligjit parashikon se këto masa mund të jenë:
a) ndryshimi i identitetit;
b) ndryshimi i vendbanimit;
c) dhënia e dokumenteve të rreme;
d) mbrojtja e përkohshme e identitetit, e të dhënave dhe e dokumenteve;
e) dhënia e dëshmisë me një identitet tjetër dhe administrimi me mjete të veçanta për
deformimin e zërit apo të pamjes së tij dhe forma të tjera të caktuara sipas ligjit, në
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përputhje me nenin 361/a të Kodit të Procedurës Penale;
f) dh) mbrojtja fizike dhe teknike në vendin ku qëndron personi, si dhe gjatë lëvizjeve
të tij;
g) rehabilitimi social;
h) ë) dhënia e ndihmës financiare;
i) rikualifikimi profesional;
j) dhënia e këshillave dhe e ndihmës së specializuar ligjore; gj) çdo masë tjetër, e cila
vlerësohet dhe miratohet si e nevojshme në përputhje me këtë ligj.
Ligji ka listuar një numër relativisht të madh masash, nga ato më të thjështa, si dhënia
e këshillave dhe ndihmës ligjore, deri tek ndryshimi i vendbanimit dhe identitetit.
Diskutimi në detaje i secilës prej këtyre masave lidhet më shumë me aspektet praktike
të administrimit të ligjit. Megjithatë vlen të përmendet se disa nga këto masa sjellin
implikime jo të vogla ligjore dhe angazhime për hartimin e akteve nënligjore në
zbatim të ligjit.
Si shembull, ndryshimi i identitetit, konsiston në ndryshmin e plotë apo të pjesshëm
të personit të përfshirë në programin e mbrojtjes, pajisjen e tij me një “të rremë” ,
duke patur parasysh edhe ndryshimet përkatëse në dokumentat e personit të
mbrojtur dhe krijimin e një “historie” të re për personin dhe familjen e tij. Probleme
në këte rast lindin në sferën e të drejtave civile të personit (p.sh. në raport me divorcet
dhe trashëgiminë), të drejtat e tij kushtetuese, si ajo për të zgjedhur e për të qënë i
zgjedhur, etj.
Përfshirja në program dhe veçanërisht ndryshimi i identitetit sipas përvojave në
vendet tjera ka sjellë shpesh pasoja të rënda sociale dhe psikike për personat e
mbrojtur, të cilët nuk gjejnë një kuptim të ri për jetën e tyre dhe e kanë të vështirë të
heqin dorë nga jeta e identetit të mëparshme, të afërmit apo miqtë.
Ndërsa është e kuptueshme që personi i mbrojtur do të trajtohet me ndihmë
ekonomike, kjo ndihmë nuk ka për qëllim përmirësimin e gjendjes ekonomike të
personit të mbrojtur, por vetëm mbështjen e tij kur është në pamundësi të sigurimit
të të ardhurave. Në përvojën e disa vendeve të tjera agjencitë për mbrojtjen e
dëshmitarëve ndërhyjnë për gjetjen e punës për personat e mbrojtur. Por, meqenëse
e kaluara e personit të mbrojtur është shpesh kriminale, hasen vështirësi në gjetjen
e një pune të rregullt dhe qëndrojnë të varuar nga shpërblimi mujor që marrin nga
agjencia për mbrojtjen e dëshmitarit për një kohë të gjatë. Gjithsesi, të mbrojturit në
përgjithësi janë të detyruar ta pranojnë punën që u ofrohet, pasi refuzimi mund të
çojë në mbarimin e programit.
Kohëzgjatja e zbatimit të masave të posaçme të mbrojtjes varet nga ekzistenca e disa
faktorëve si: niveli i gjendjes së rrezikut, përshtatja e personit të mbrojtur me masën
apo dhe nga korrektësia në zbatimin e detyrimeve të programit. Ligji nuk ka vendosur
afate kohore, dhe masat mund të shtrihen nëvtë gjitha fazat e procedimit penal dhe
pas përfundimit tëvtyre. Gjithsesi, nga përvojae deritanishme, vlerësimi i gjendjes
dhe masave ndaj çdo personi të mbrojtur duhet të kryhet në mënyrë periodike,
normalisht një herë në vit.
Vetëm kur rreziku të jetë pakësuar në minimum, masat ose pjesëmarrja e personit të
mbrojtur në program mund të ndërpritet.
Praktika e viteteve të fundit ka treguar se prgrami i mbrojtjes, ka qënë një ndër
mjetet më efikase në zbardhjen kapilare të veprimtarisë së grupeve dhe organizatave
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kriminale. Me dëshmitarët e mbrojtur dhe me bashkëpunëtorët e drejtësisë, është
arritur që të zbulohen shumë krime të rënda të kryera nga grupe dhe individë të
përfshirë në këto ngjarje. Të tilla kanë qenë zbardhja e veprimtarisë së bandës së
Lushnjes, bandës së Durrësit, veprimtaria e grupit kriminal të drejtuar nga E.SH.
në Tiranë dhe tani së fundi edhe veprimtaria e një grupi kriminal, ku me anë të
bashkëpunëtorëve është arritur të zbulohen dhe sekuestrohen sasi të mëdha armësh
dhe municionesh, të cilat përdoreshin në kryerjen e vrasjeve me pagesë ose në
shkatërrimin e pronës më eksploziv.
Në këto kushte është detyrë e institucioneve ligjzbatuese për të zgjeruar dhe
perfeksionuar progamin e mbrojtes së dëshmitarëve dhe të bashkëpunëtorëve të
drejtësisë pavarësisht kostove, sepse shteti dhe shoqëria, ka përfitime më të mëdha
nga luftimi i kriminalietit dhe rritja e sigurisë së qytetarëve.
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Legal and social aspects of acts on domestic violence
Msc. Lisien Damini
Abstract
The purpose of this study is to identify the malfunctional relationship between family
members, resulting in domestic violence. This violence includes a wide range of acts such
as physical, emotional, financial and one of the most recent one with various of cases, sexual
abuse. It not only harms the victim which of course suffers the most ,but it also shows great
danger for the other family members ,making them a indirect victim .Domestic violence is
defined as a group of behaviours that aim at controlling others through the use of force ,
intimidation and manipulation. Comparing it with other forms of crime, it is not done all of a
sudden or accidentally, on the contrary in many cases involves physical injuries, emotional and
psychological concussion done in a long period of time, continually. This work forwards aspects
regarding sociology, law and family. Training in and specialized responses to children and
women exposed to domestic violence have gradually been developed by various community
and government agencies, resulting in new policies, interagency protocols, and legislation. In
addition, the successes and failures of these laws and protocols in other jurisdictions can be
an invaluable resource in the effort to evaluate the appropriateness of adopting a particular
policy or law and to anticipate any unintended negative effects the law or policy may have
on victims of domestic violence.The eradication of this phenomenon is a task not only of the
justice system but it is also necessary to involve civil society to a have a very active role.
This study attempts to identify and classify acts of violence, it‘s causes and consequences, as
well as possible solutions to minimize cases of violence between family members.
Keywords: victim, emotional and physical violence, case studies, legal framework, abuser,
malfunctional relationship, amendments.

Introduction
Domestic violence is a worldwide phenomenon, which affects negatively on physical,
psychological, economic and social integrity, especially of the most vulnerable part
of society: women and children. Violence is defined from different sociologists as an
act performed by one or many people, through which comes ill treatment, injury,
manipulation, suffering and other like so, which affect the integrity and morality of
one or more people. Domestic violence and abuse are used for one purpose and one
purpose only: to gain and maintain total control over you.While on legal framework
there are some specific definitions:1
• “Violence” – every action or inaction of one person on another, which follows in
affecting his physical moral, economic and social integrity.
• “Domestic Violence”- every act of violence performed between family members
affecting ones physical, social, moral integrity.
• “Family members” -will be considered the spouse, ex-spouse, cohabitant, brothers
or sisters of the spouse if they have been living together the 3 last months, childrens
Council of Europe Convention on preventing and combating violence agains women
and domestic violence, Stamboll, 11.V.2011, Article 3.

1
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of the spouse or cohabitants partners.
• “Victim”- the person on whom the act of violence is performed.
• “The violator”- the person accused of having performed violence of any kind
between family members.
But why is domestic violence such a widespread phenomenon?
This happens because family relationships are normally loaded with strong emotions
where usually love and hate are interlinked. What seems to be a small incident may
result in a heavy quarrel between the spouse or the children, including physical or
psychological violence on the “weak” one .The violator may feel the need of controlling
their partner or child because of low self-esteem, extreme jealousy ,difficulties on
controlling their anger ect. From my analysis, I have noticed that many people have
emphasized traditional beliefs and that they think they own the right to have full
control over their partner or their children. Others may suffer from undiagnosed
personality disorders or various psychological disorders.
Unfortunately, there are multiple forms of domestic violence. While some are more
obvious than others, each is insidious and in many cases, life-threatening. Information
from The National Domestic Violence Hotline affirms that domestic violence is
often carried out via physical and sexual means. However, there are several other
variations of abuse, such as emotional abuse, online abuse, financial abuse, and even
reproductive abuse which slightly varies from sexual mistreatment.
Physical abuse, one of the most apparent form of domestic violence appens when a
man or woman mistreats their partner by punching, slapping, choking, slapping, or
otherwise making other variations of unwanted and forceful physical contact.Many
abusers of this form of violence use this behaviour as a means of controlling their
partner.
Murray Straus (1978)2 has stated that being a parent provides you with a “beating
license”, because the agreement of marriage is a beating license.
From the studies results that one in four Americans, both genders, defend the point
of view that “when a man beats woman there must be a strong reason”, Greenblat
(1983)3
Sexual abuse, is also very common in cases of domestic violence unfortunately. It
manifests in the form of sexual insults, rape, intentionally trying to transfer a sexually
transmitted infection,pressuring one’s partner to take part in sexual acts without their
consent ect. It is also important to know that there are other variations of sexual abuse
such as threatening to cheat or intimidating one once they stated of not wanting to
take part in sexual acts.
Emotional abuse. Often this form of violence is not noticed because of the fact that
does not leave obvious signs of violence like the physical one. This one takes place
in the form of humiliation, property damage, bullying, when someone is continually
being trapped in their home or controlled ,wrongly blamed. Many perpetrators have
certain emotional issues; sociopathy or psychopathy could be the causes of emotional
abuse.
Financial abuse, occurs when one partner controls the earnings of their partner. It
2
Sociology -Anthony Giddens, page 395.
3
Sociology -Anthony Giddens,page 395.
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takes place in forms of, withholding their earnings, spending and abusing with a
partner’s money, stealing ,halting access to bank accounts or even not contributing
financially in the expenses of the house.
Researches consistently show that a woman is more likely to be injured, raped or killed
by a partner or an ex than by someone else stranger. The attacks are intended to harm
the psychological health of the woman as well as her body and often accompanied
by humiliation and physical violence, that may have a duration starting from week
after week and may extend to many years4.These experiences are a terrible reality
for approximately 35% of women around the world who have experienced domestic
violence or abuse in their life.5 In the majority of countries, less than 40 per cent of
the women who experienced violence sought help of any sort. Among those who
did, most looked to family and friends as opposed to the police and health services.
In almost all countries with available data, the percentage of women who sought
police help, out of all women who sought assistance, was less than 10 per cent. More
than 125 million girls and women alive today have been subjected to female genital
mutilation across countries in Africa and the Middle East where this specific form of
violence against women is concentrated.
Why do peope experience domestic violence?
One of the most common traits in abusers is that they have either witnessed or
experienced abuse at some point in their lives. Sometimes it is a learned behaviour.
They may have been abused as a child, or one (or both) of their parents may have been
on the receiving end of abuse;others learn it slowly from friends ,popular culture or
structural inequities throughout our society.But no matter where they develop such
behaviours, those who commit abusive acts make a choice in doing so as they also
could choose not to.However, regardless of the reason, abuse is never tolerable or
acceptable. Some perpetrators of domestic violence may cite past childhood traumas
or other negative experiences to excuse their toxic behaviors. There are many people
who experience or witness abuse who use their experiences to end the cycle of
violence and heal themselves without harming others.
Reporting domestic violence to the police is a legal obligation for health care
professionals in accordance with the law on protection from domestic violence.
Experience has shown that victims report violence only in the event of serious
physical or sexual violence, for which they stated to clearly prove.
Another side of the problem, one that has received less attention, is that most of the
cases of domestic violence are unreported. That is, reported cases of domestic violence
against women represent only a very small part of the problem when compared
with prevalence data. This part of the problem is also known as the “iceberg” of the
domestic violence. According to this metaphor, most of the cases are quasi invisible
to society. A condition like this affecting about 25% of the population but only a few
of those affected, between 2.5% and 15% report that they are suffering from this6.It is
Gender:Stereotypes and Roles-Susan A.Basow ,March 4,1992
United Nations,The World’s Women 2015,Violence against women ,Chapter 6.
6
Bachman R , Saltzman L. Bureau of Justice Statistics Special Report: violence against women:
Estimates from the redesigned survey (NCJ-154348). Washington, DC,1995.
4
5

186

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 7 No.1
May, 2021

important to really understand why female victims of domestic violence don’t report
or seek help. And for this there are a few studies analyzing those factors that inhibit
women affected to find a way out7.
The difficulties faced by persons exposed to violence in not reporting it to the
authorities are many including personal and social also.
• Feelings of shame, guilt or responsibility for the violence.
• Fear of perpetrators of violence and fear that reporting would make things worse.
• Lack of safe options for children.
• Linguistic and cultural difficulties in communication with professionals of health
care.
• Fear of negative feedback, fear of not being trusted or not taken seriously.
In no case abusers are justified. Saying this as they are able to control their behaviour.
Explaining this in three simple points:
• They choose their “target”. Abusers don’t just threaten or hurt everyone they meet,
they tend to choose the ones they have the closest relationship.
• They carefully choose when and where to perform the act of abuse. Abusers have
the ability to control themselves until no one else is around them, so that no one
can witness what they are doing.
• Abusers can stop their abusive behaviour whenever they find it convenient. For
example
someone
else who
caninto:
report this act of abuse (neighbour,
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violence
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abuse falls
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Set-up

Guilt
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police officer, postman ect).
There isNow
a whole
cycle of violence that domestic abuse falls into:
let’s give a brief explanation of each of the phases shown above.
Abuse. The abusive partner lashes out with violent behaviour.Its the one part of the cycle where
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control
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the abuser desires to show that he is in control of everything.
Excuses. The abuser comes up with tons of excuses only to avoid taking responsibility of what he
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partner
has
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only because of the fact of being caught, not
did. In
many cases
theythe
maysense
also blame
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“Normal behaviour”. A perpetrator may act as if nothing had happened, to manipulate the
7
Shrader
E , Sagot M. Domestic violence: women’s way out. Washington, DC: Pan American
victim and to possibly give them hope about the future, that maybe they have changed.
Health Organization,
2000.
Fantasy. This is a very critical phase. The abuser starts to “plan his revenge”. He begins to think
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because of their actions.
Excuses. The abuser comes up with tons of excuses only to avoid taking responsibility
of what he did. In many cases they may also blame the victim.
“Normal behaviour”. A perpetrator may act as if nothing had happened, to
manipulate the victim and to possibly give them hope about the future, that maybe
they have changed.
Fantasy. This is a very critical phase. The abuser starts to “plan his revenge”. He
begins to think of what the victim has done, probably behaviours that he does not
approve. It is now the time to turn the fantasies of abuse into reality.
The set-up. The abuser sets the victim up and sets up a situation that even the victim
sometimes can justify his actions.
In conclusion, no doubt many victims find it hard to leave and save themselves
because of this full cycle, even though the dangers of staying are very real.

A world map displaying women’s physical security, 20118
In the past many countries did not consider domestic violence as a problem because
they didn’t want to interfere in private family affairs. With the international awareness
of the effects of domestic violence growing , attitudes towards the law to respond to
the situation changed. There is a lot of variation among state domestic violence laws.
These differences range from the definition of domestic abuse to the requirements
under mandatory reporting laws. There are countries where medical professionals
have to report in case of a suspect of abuse to the authorities. And this if where
another problem is risen. Women decide not to take medical care if they know that
something bad would happen to their abusers.
8
Epidemiology of domestic violence, Wkipedia,2011.
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Because of all these differences, the process of salvation from domestic violence
depends on the state the abuser and the victim live.
To continue I would like to compare state law of domestic violence in two different
countries.
Firstly Montenegro. The prevalence of domestic violence is also reflected in
Montenegro. Every third woman has experienced almost one of the forms of
abusive behaviour in the family. However they feel discouraged to report the
violence because of some various factors, such as lack of confidence in system actors,
financial dependence, lack of information ect. There has been conducted a survey
of approximately 1,000 Montenegrins identified a widespread belief that victims of
domestic violence do not feel safe to report it9.
In 2010 , Montenegro adopted the Law on Domestic Violence Protection. The law
provides protection for victims in the form of a three-day immediate eviction order.
According to the report the adoption of the law is a first step ,although it must be
effective in response to the violence. Competent authorities are facing many problems
about it.
• Police who process domestic violence reports, at times discourage victims from
pursuing legal remedies and even encourage reconciliation. Officers may do
nothing more than issue a verbal warning to an offender. Police lack the initiative
to follow cases through within the misdemeanor court system. Police rarely file
applications for orders for protection before the misdemeanor courts, and if they
do, they do not consistently follow the case through to the end. They often rely
entirely on the victim’s statement to build a case, or on her statement and a medical
report, which may not accurately describe the nature of the victim’s injuries or
extent of domestic violence ect.
• Misdemeanor judges lack familiarity with the Law on Domestic Violence
Protection and the important tools it provides. They fail in their duty to provide
the victim with the “full and coordinated protection” to which she is entitled
under the Law on Domestic Violence Protection. They often fail to inform the
victims of their right to seek protective measures, and may encourage them to
reconcile with their abusers. Misdemeanor judges’ practices can further endanger
victims and discourage future reporting. Misdemeanor judges often wait until
the end of proceedings to issue orders for protection, or do not issue them at all,
citing a common belief that a guilty verdict must precede an order for protection.
This practice leaves victims at risk of further violence throughout what could be
several months of proceedings ect.
• Prosecutors have the authority to hold offenders criminally responsible, yet
they are not doing so. Prosecutors tend to downplay domestic violence, either
relegating it to the misdemeanor system or encouraging reconciliation. Their
charging decisions are often made without adequate inquiry into a perpetrator’s
history, a problem that is further compounded by the lack of communication
and record-sharing between the misdemeanor and criminal court systems. In the
absence of adequate measures to protect victims during criminal proceedings, 5
prosecutors nevertheless do not consistently inform women of the availability
9
Montenegro,Appendix A.;to Joint Stakeholder Report for the United Nations Universal
Periodic Review, Submitted by The Advocates for Human Rights,2018.
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of misdemeanor orders for protection. While some prosecutors have pursued
violations of misdemeanor orders for protection, most are not consistently
prosecuting these violations, even though they are a crime.
• As with other systems actors, criminal court judges at times display harmful
attitudes and insensitivity toward victims in the courtroom setting. Some attribute
domestic violence to alcohol abuse, a perception that can affect sentencing. Courts
do not communicate with victims about the status of their cases and the victims
are left to rely on public sources of information.
• Overall, the health care sector lacks a standardized response to domestic violence.
Without a uniform protocol tailored to the health care sector, health care workers
do not proactively screen or investigate any suspicions of domestic violence.
Instead, they rely on the patient to communicate about domestic violence.
• In conclusion the report stated that although the government of Montenegro had
taken critical steps to fight and prevent domestic violence, it is necessary to take
additional measures to fully achieve the victim’s safety.
• In 2019 the Ministry of Human and minority Rights in Montenegro released a
report on the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action.
Part of the content of the report was also Eliminating Violence against Woman and
Girls. The government had set a goal for achieving gender equality and also the
strategy to success:
• Legislative framework and technical conditions for effective implementation of the
safeguard measures and more effective sanctioning of violent persons improved.
• An effective system for monitoring implementation of the measures from
the Strategy for Combating Trafficking in Human Beings 2012-2018 has been
established.
• Public awareness on the phenomenon, problems and ways of fighting genderbased violence.
• Awareness among citizens, especially civil servants responsible for implementing
the law on all forms of discrimination and gender-based violence ect.
Apart from this it is important to know that Montenegro was among the first ten
countries that signed and ratified in April 2013 the Council of Europe Convention
on preventing and combating violence against women and domestic violence10.
The Montenegrin government has a long way ahead in making efforts to enable the
implementation of this law at the best possible levels.
On the other hand in Albania domestic violence continues to be a serious problem
as the numbers of reported cases and victims are growing. Starting from this fact,
realistically analyzing this phenomenon and the severe consequences they have
brought and will bring in the future of Albanian families and society, through the
impact of civil society ,non-governmental organizations running in this country, the
state itself through the legislative and executive bodies which undertook a series of
measures to reduce and prevent this phenomenon:
• Measures to improve the legal framework in addition to ratifying international
conventions which aim to prevent combat, reduce and eliminate domestic
10
Mapping of policies and legislation on violence against women and the Istanbul
Convention in Montenegro-Maja Raičević,a publication by European Women’s Lobby
Europeen Des Femmes,funded by UN Woman.
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violence. These improvements culminated from 2006 onwards, by implementing
the Law “On Measures against Domestic Violence”.
• Ratification of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating
Domestic Violence, on February 2013.
• Amendments on Criminal Code in the Republic of Albania regarding Law
no.23, 01.03.2012; Law no.7895,27.01.1995; Law no.144/2013, 02.05.2013 and Law
no.7895,27.01.1995.
• Amendments on other laws such as the Law on “Social Assistance and Services”
where was sanctioned economic assistance for women who were victims of
domestic violence in cases that they were given a protection order by the court ect.
Based on the amendments on The Criminal Code, now incidents of domestic violence
are considered a crime.
Actually the phenomenon of violence against women in Albania has deep roots in the
patriarchal traditions and customs that have long-shaped Albania, including strict
gender identities and roles, patriarchal authority, adherence to an honor and shame
system, customs of hierarchal ordering within the family and intergenerational
family control.
If talking about this phenomenon in Albania has become easier in these last few years
it is also thanks to a national campaign set up in 2000 by a series of associations and
community groups. It carried the slogan “Don’t keep quiet”inviting public opinion
to discuss the problem.
Since then other initiatives have followed even though it needs to be underlined that
they have had more of an effect in urban areas. In more periphery areas, especially in
the north of the country,domestic violence is still something which remains strictly
within the family walls and is considered a private matter.Other than that, about
three surveys have been conducted with technical assistance and support from UNDP
(United Nations Development Programme) and UNICEF by Albania’s Institute of
Statistics (INSTAT). According to the data in this report violence against women and
girls in Albania is widespread affecting the majority of women.
The Family Code of Albania includes several articles relevant to domestic violence
against a spouse and child(ren) and addresses parental obligations and child rights
in the family life, as well as child abuse and neglect.
• Article 106 – Sexual or homosexual intercourse with extended family members or
under custody, includes commission of sexual or homosexual intercourse between
a parent and child, brother and sister, between brothers, between other extended
family members, or with person who are in custody or adoption relationships.
• Article 121/a – Stalking, a threat or “repeated actions” intended to cause a
continuous and grave sense of anxiety or fear for a person’s security, the security of
their relatives or the security of a person with whom they are related sentimentally,
or intended to force them to change their lifestyle.
• Article 124 – Physical and psychological maltreatment of minors by their family
members or caretakers, including abandonment of minor children.
• Article 125 – Denial of support, including denial of necessary support for the
living of children, parents or spouse, from the person who is obliged, through a
court-order, to provide, constitute criminal contravention.
• Article 130/a – includes acts such as battery, or other violent criminal offence,
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serious threat or injury against a person who is the spouse, former-spouse,
partner or former partner, child or family member, resulting in infringement of
the physical, psycho-social, and economic integrity of the person.
The Criminal Code was also amended to recognize ‘threat’ or ‘repeated actions’
intended to cause a continuous and grave sense of anxiety or fear for a person’s security,
the security of their relatives, or a person with whom they are related sentimentally,
or intended to force them to change their lifestyle. Other criminal offences, such as
murder, manslaughter, grave and light injuries provide for increased sanctions when
the crimes are committed against a partner, spouse or family member.
Apart from that, there is one thing that has been and still is present in Albanian
society and families is the mentality. Mentality is one of the main factors restraining
the denunciation of violence. With the Albanian economy developing the position
and the role of women has changed for the better, but this fact seems to be difficult to
understand and accept by the other gender.
In order to see a more visible minimization of the cases reported for domestic violence
there is still work to do. I would like to share some recommendations on what can be
done.
• One of the most important measures to prevent and combat domestic violence is
the cooperation of central and local government with civil society organizations
which is lacking at the moment.
• Also awareness and training on domestic violence should be continuous with all
institutions that are part of the coordinated response network against violence in
families, in order to strengthen the realization of the duties and responsibilities of
each by providing the fullest and most effective support to victims of violence in
relationships of families.
• Another really important measure is to set up emergency shelters for victims of
domestic violence, in cases where they have to wait 48 hours for the Immediate
Protection Order or just the Protection Order. In Albania there are many cases that
the victim and the abuser continue to share the same apartment, as there are no
shelters or any other alternative places for the victim to say. That increases the risk
of recurrence to the physical and mental violence in the form of revenge of what
the victim did.
• From the experiences financial assistance isn’t given to the victims of domestic
violence in Albania. It is important that social support financial assistance to be
given in order for the victims to rehabilitate and start a new life.
• Continuous and consistent process of monitoring and data collection by all actors
of the Coordinated Response Network in cooperation with the local coordinator
at the offices against domestic violence, is important enough to provide us with
clear panorama of the prevalence of domestic violence for each district of Albania.
Conclusions
It is acknowledged that the phenomenon of domestic violence is quite a complex
issue and that’s the reason it has been occurring around the world for a long time.
Violence should not be a heavy price for women to pay because of a wrong choice of
their partner. Nowdays it is not a taboo and not a secret but broadly known. Adopting
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appropriate measures to prevent and stop this problem constitutes state obligation
and social responsibility. It is necessary a multi-disciplinary approach to address this
phenomenon fundamentally.
Firstly, domestic violence is associated with illiteracy of the females as most of them
are not aware of their rights. This is why they tend to accept violence as something
normal coming from their partner because they are the “sole authority” in the house.
It needs to be changed and this is to be more emphasized by the parents. Female
empowerment in the form of education, culture and economic productivity may be
great help to reduce this problem. By multi-disciplinary approach mentioned above,
I mean educational programs to prevent violence from being perpetuated generation
after generation, as it has happened till now. Other programs to provide support
services to the victims of domestic violence before involving criminal law such as
free sessions or treatment programs. A key aim should be raising public awareness
relating their rights, the procedures and the consequences of the violent acts.
Secondly, the creation of shelters for women, as a temporary place to offer protection
and support. It is much needed since they have escaped from the violent partner to be
able to gain confidence and a healthy mindset.
Last but not least, the duty of the government. I recommend that the government policy
makers and other concerned bodies (nongovernmental organisations for example) to
establish an appropriate strategy in order to preclude and control violence against
women. The essential component of juridical protection for victims of domestic
violence is the availability of evidence. It is important that legislation determines
information relating the significance of evidence in the juridical process. Laws should
establish broad criteria for receipt and estimation of evidence without avoiding the
judges’ obligation to rationally establish the foundation for all procedures.
In conclusion domestic violence can happen to anyone and at anytime, it does not
matter the race, religion, or standing in society of the victim. If the issue of domestic
violence is not handled properly as well as at the right moment, then the society
will just have to live with the violence and the abuse permanently. In order for us as
society to destroy from its roots this horrific phenomenon, it is strongly needed that
we stand together in this journey and make tougher laws, which will protect the
victims of this abuse and most importantly make them feel powerful again.
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How the educational system contributes in the integration process in Umbria,
Italy
PhD (C.) Blerina Fusha
University of Tirana, Albania
Abstract
The main purpose of this article is to give a detailed analysis of international migration
in Umbria. The importance of this analyze comes from the fact that Umbria is one of the
three Italian regions with the highest level of migrant, living and working there. The cities
like Perugia and Terni have the highest numbers and also these two cities have most of the
integration programs and functional structure on welcoming the migration flows. This article
will describe firstly, the flows in Umbria from 2002-2010, as very import step to describe than
the institutional response to these flows. This article will focus it to analyze on the two most
important integration policy in Umbria, the educational system. The educational system in
Umbria embrace a lot of changes in order to help migration student to fill comfortable and very
welcomed in the classrooms, helping teachers and parents to collaborate together to secure a
very welcoming environment as a very important indicator to the integration process.
Keywords: integration, Umbria, migration, educational system, teachers, parents.

Introduction
The foreigners residing in Umbria on December 31, 2003, are 43,151 and represent
5.1% of the resident population. The largest foreign community is from Albania with
22.2% of all foreigners present in the territory, followed by Morocco (12.3%) and
Romania (10.0%). Perugia is the capital of the Umbria region and also the economic
and academic capital of this region where the University of Perugia welcomes many
foreigners in the study programs. (INSTAT: 2003 ) In 2006, the foreigner are 6.8% ,
an increment from 2003. The largest foreign community is that of Albania with 21.3%
of all foreigners present in the territory, followed by Morocco (12.3%) and Romania
(12.2%). (INSTAT: 2006) In the year 2007, the number increase again in to 7.3% and in
the 2008 the percent goes to the highest number so far , up to 8.6% (INSTAT: 2009).
The largest foreign community is that of Romania with 22.9% of all foreigners present
in the territory, followed by Albania (18.0%) and Morocco (10.7%). For the second year
in a row, the number of Albanians is lower compared to other immigrant countries. In
2010 the score is 10.4% and the main foreign comes from Romania. In this numerical
representation, it is noticed that the number of foreigners in the Umbrian region is
always increasing. From 2001 to 2010 we have an increase in the emigrant population,
clearly showing that the region has a continuous migration flows. (INSTAT: 2012)
Regarding the citizenship of these inflows, the largest number are Albanians, who are
followed by Romanians and then from Morocco.
The number of Albanians from 2001 to 2007 is rising and after 2007 they come in
second place because Romania marks a bigger number.
The two main cities of the region, Perugia and Terni, the main city and the capital of
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the region has the highest number of emigrant population. This number is closely
related to the greater opportunities that Perugia offers in terms of economic aspect,
being an economic center of the region, also an important social and academic center
of the region brings the largest concentration of immigrants in this city.
Educational system
In Umbria we have a number of 98 kindergartens, 59 in Perugia, 39 in Terni, 84 private
schools 5 gymnasiums, 7 high schools, 4 institutes (Ufficio Scolastico Regionale per
l’Umbria - USRUmbria online:https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=115)
From the school year 1998-1999 to 2007-2008, foreign students in schools across the
country increased from 85,552 students (1.1%) to 574,133 (6.4%); This number is
reflected in the region of Umbria as one of the regions with the highest presence of
foreign students in Italy, where we have an increase from 2.0% of the school year
1998/99 to 11.4% (13,688 units) in 2007-2008, the second after Emilia Romagna and
before Lombardy and Veneto (INSTAT, InstitutoNazionale di Statistica, 2008 Italia in
Cifre : 7).
If we were to analyze in more detail dividing these growth rates by the type of
schools that the Umbria region has, we would see that the primary school is the one
in which the share of foreign students is highest, with 13.6% of the total, followed by
high school (12.7%), kindergarten (12.2%) and, most recently, high school (lyceum)
with 7.9% of admissions (INSTAT, InstitutoNazionale di Statistica, 2008 Italia in Cifre:
12).
In the third Report on Students with non-Italian citizenship in the Umbrian school , it
is possible to consult the local data updated in the school year 2008/09: the incidence
of foreign students in schools in the region reached 13.0% (14,794 units out of a total
of 119,166 students), an increase of 0.7% compared to a year earlier; in particular
at 12.4% (+1.2) in the province of Perugia and 10.5% (+1.0) in that of Terni (Ufficio
Scolastico Regionale per l’Umbria, 2008, Alunni stranieri in Umbria Ottobre 2008
Azioni, proposte, buonepratiche e strumenti:12).
Educational project on integration
Students are disadvantaged in terms of duration of attending school, achievement,
high drop-out rates and types of school diploma reached. The topic of education
and migration is important in the economic development, social cohesion and the
stabilization of the democratic system in Italy.
The presence of foreign students in Italian schools is considerable and this situation
creates complex needs to the integration of migrant present in the education system
in Umbria.
Referring to the process of school integration of foreign students, the children
of immigrants often face many difficulties in school, with a considerable degree
of incompatibility, with other students where factors such as foreign language,
environment and other students are difficulties that in some cases bring and decisions
such as temporary removal, change of schools and most dropout cases.
On the one hand we have the various socio-economic factors of the immigrant family
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itself such as: social and legal insecurity of families, economic and cultural deficit,
poor education of parents, insecurity of housing. On the other hand, school dropout
by immigrant students, especially in the transition moments (from primary school to
high school, from high school to high school) leads the school to seek solutions to this
phenomenon.
The need for integration programs, liaison programs integrated initiatives are the
primary tasks that arose as an obligation of school integration policies in Umbria.
Cidis
Cidis has collaborated for several years with educational institutions in the process of
welcoming and integrating foreign minors and their families, supporting the school’s
efforts and initiatives in activating more appropriate projects aimed at supporting
the integration path of foreign students and leading their families, and contributing
to the spread of a culture of acceptance of diversity (CIDIS ONLUS online: ttps://
cidisonlus.org/accoglienza-in-umbria/ )
What was important in this project was that, from the very beginning, it was agreed
that educational institutions play an important role in the integration concept of
foreign students and are an important network of cooperation between immigrants,
their families, educational institutions, teachers and leaders who could bring more
effective and realistic solutions in response to the high demand for integration
In this context, Cidis can offer professional skills defined by a range of skills, including:
• Knowledge of the socioculturalcharacteristics of immigrants;
• Knowledge of their needs;
• Knowledge and skills in an attempt to respond to the diverse problems and
complexes of the new user;
• The flexibility to respond to changing needs
In particular, the project aimed to:
• Reducing the concern of immigrant families in the impact on the cultural-educational
reality of the host country;
• Implement a systematic path towards integration that includes the whole school
and foreign families;
• Improving the reception aspect of the emigrant minor;
• Organizing reception strategies related to bureaucratic-administrative
aspects,educational, relational and social;
• Prepare a language “manual” for teachers;
• Perform linguistic and cultural mediation tasks to convey implicit rules and
understanding of behaviors, relationships, rituals that are common in the school
context, and to facilitate relationships with families
The fazes of the project
1. Production and distribution of materials for information and communication
with foreign parents
The key indicator part of this program was communication. The bridge between
student, parent and teachers was very important to build and this started with
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the translations of materials in every language needed. Each school has identified
the most useful material to translate and the languages needed. In addition to the
distribution of standardized school-family communication cards, made for the most
part of CidisOnlus, specific communications have been translated that each school
has deemed useful, all calls to meetings with foreign families and, in a case, even the
minutes of the meetings themselves.The translated material was distributed in hard
and electronic copies, when possible, to schools. The material was highly appreciated
and used immediately by teachers and school secretariat staff.
2. Meetings for information and awareness of school staff
Meetings to raise the awareness of teaching and non-teaching staff were conducted
according to the modalities agreed with the respective school leaders according to the
attached calendar.
In fact, school staff was asked to identify critical issues in relations with foreign
families, to illustrate which strategies have been implemented so far, and to identify
their weaknesses and strengths to determine a possible common line of intervention.
Different territories have obviously given different answers to the type of strategies
developed, although in general schools have not started internal and autonomous
projects to facilitate relations with foreign families
3. Meetings aimed at foreign parents
A key aspect of the project was to facilitate the participation of foreign families in school
life, through meetings aimed at recognizing the functioning of individual schools
and guidelines for choosing a high school.Each school has acted independently to
ensure the presence of immigrant parents thanks to translated materials for meeting
invitations, according to the project. In the meetings, managed by a Cidis expert, it
was possible to distribute the information material in a useful language to facilitate the
understanding of the functioning of the Italian school system. In addition, attending
meetings of linguistic-cultural mediators identified in the area, has facilitated
communication with foreign families who, reassured by their presence, were able to
clarify their ambiguities and their needs.
Project effect analysis
This project made a huge step forward on integration policies in the educational
system
• started sensitizing school staff regarding the specific problems faced by non-Italian
students and their families;
• promoted cooperative relationships between the teachers of the schools involved
and a certain number of immigrant families;
• informed a good number of foreign families about the choice of high schools
• provided operational tools for language facilitation in relations with foreign
families.
In the general framework described so far there are also significant changes and
specifics that come from different experiences and previous interventions. In fact,
it was generally possible to detect the presence of cultured gabs in the relationship
between foreign parents and the educational institution in those territories where
local administrations have invested more in support services for migrant families,

198

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 7 No.1
May, 2021

such as hearing tables and guidance desks. and the use of cultural mediators.
On the other hand, schools that, for various reasons, have worked essentially for
language support for minors immigrant, have shown greater resistance to identifying
the real need to seek constructive meetings with immigrant families, reiterating that
the solution needed followed is that of adapting total and uncritical diversity, of all
kinds, to the prevailing model.
From the meetings with foreign families, which generally took a high turnout, it
became clear the feeling of inadequacy felt by foreign nationals, especially those
families who were generally weak in Italian language , in front of the educational
institution, was very problematic and produce combination and understanding
problems.
In this regard, foreign households asked about language learning opportunities
for adults, indicating in almost all contexts a greater need for support in accessing
services.
Foreign families, who responded to the invitation proved to be generally available
and receptive to requests made by the schools and, at various meetings, began
interesting discussions about children’s educational styles and the fact that often
children and adolescents do not recognize the authority of teachers (l Manuale per
l’apprendimento dell’italiano lingua seconda in eta adulta: 5).
Conclusions
Integration in the educational system is very important in the whole proses of
integration. The main goal of any integration policy is to solve problems, to give
possibilities to migrants to integrate and to give opportunities in different areas.
The educational system is very important because education itself is the core
value on integration. This programs shows that the difficulties of migrants in
kindergarten,classrooms, universities are often consequence of non-adaptation, fear,
rejection and changes and communication and understanding levels. Part of the
success of these programs is the collaboration between teachers, parents, students,
they analyze together possibilities, they try to understand problems and the have the
main role on the results of this integration programs. In the educational, integration
is significantly dependent on the cultural, material and social resources of the child’s
family and the socialization process “at home”.
This program was very successful because it spread throughout the Umbira region,
had a large number of students, students who joined and translations into the
languages of migrants brought increased interest in this program.
Meetings with parents that took place and the help of language mediation were of
great importance and this brought a more effective cooperation between parents and
teachers /
Knowing the concrete problems of immigrant families brought a facilitation and an
advantage to the relationship of immigrant teachers and students, to further increase
the performance of students, both teachers and students.
The educational attainment of migrant students is better in inclusive education
systems. Cultural integration into the culture of the country of immigration is a key
function of schools in countries of immigration. The relative absence or distorted
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appearance of minorities in school materials and school life, however, can damage
the self-image and self-esteem of minority children and young people and negatively
affect their chances of success in school. Discrimination is often claimed to have a
major impact on the non-achievement of migrant students.Language issues are an
essential part of education policies and integration processes in immigration societies.
Immigrants, especially their children, need a thorough linguistic knowledge of the
country of emigration for full integration. Foundations and other civil society actors
have begun to create programs for highly talented and committed migrant students.
This will contribute to the upward social movement of migrants, the creation of role
models and will help change the image of migrants as a group of problems mainly.
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Abstract
In Albania, on April 25, 2021, were held the Parliamentary elections, meanwhile, just like
the rest of the world, the state and the citizens continue to face an unprecedented situation
caused by COVID- 19. Holding elections in a time of pandemic, puts the politicians, states and
responsible authority in front of a great responsibility, from one hand they had to protect the
lives of their citizens and from the other hand they must organize democratic and legitimate
elections, by never placing citizens in front of the dilemma of choosing between participating
in the election or protecting their lives. Decision makers when designing measures to prevent
the spread of COVID-19 during the election period, should also take into account specific
measures addressed to the most vulnerable groups, such as people that are more likely to
experience worse symptoms or develop complications if they contract COVID-19, individual
that are infected with COVID-19 and are quarantined or hospitalized, individuals who may
show symptoms on election day, individual who are close contacts with infected persons etc.
But how did Albania cope with these challenges? Comparing the measures implemented in
Albania during the voting day and the measures applied by the states that had held elections
in the context of COVID-19, it can be conclude that not only the measures taken to protect
the lives of vulnerable groups, objects of this study, were almost minimal but even 0.62% of
the population were deprived of the right to exercise their right to vote because they were
infected with COVID-19. But was the ethical reason of “the precautionary principle”, the only
pathway to choose by the Albanian authority, to preserve the life and health of citizens? The
consequence of these application was the denial of the right to vote to individuals diagnosed
with COVID -19 or quarantined. The answer to this question is one of the purpose of this
research paper.
Keywords: The Precautionary Principle, inclusive election, COVID-19 and the right to vote,
measures .

Introduction
The COVID-19 pandemic constitutes a global challenge to the world community and
the whole system of individual and collective human rights, including the rights to
life, to personal security, to be free from suffering and discrimination, to fair trial,
to due process, freedoms of opinion, expression, assembly, association, and religion
and belief, to property, to health, to food, to decent labor, to freedom from poverty, to
access information, to education and to development.1 People and their rights must
1
Douhan, Alena. (2020, December 10). #COVID-19. Human Rights Guidance: COVID-19 pandemic:
humanitarian concerns and negative impact of unilateral sanctions and their exemptions. United Nations
Human Rights Council: Switzerland.Pg1.

201

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 7 No.1
May, 2021

be “front and center” of response and recovery. (Guterres.A, Secretary- General of
UN, 2020). Ensuring the rights of citizens during pandemic management has been an
unprecedented challenge for countries all over the world.
The Universal Declaration of Human Rights and other relevant international human
rights instruments recognize “the inalienable rights of individuals to participate in
democratic processes, in particular through free and fair election in shaping the society in
which they live”.2 Northam articulated what voting rights advocates have zealously
argued and international human rights law enshrines, that “voting is a fundamental
right” and that voting laws should “strengthen our democracy by making it easier to
cast a ballot, not harder”3. COVID-19 must not be allowed to interfere with our right
to vote.4 Voting is not only a right but also a democratic duty of the citizens. However,
some researchers argue that in the context of the pandemic, there is one valid ethical
reason for not voting, at least not in person: if you are diagnosed with COVID-19 or have
similar symptoms or are quarantined, then you should certainly not show up to the polls.5
Although a concept that has been implemented in European Union legislation for
years, the “ precautionary principle” has become the focus of discussion on human
rights, especially in countries holding elections under the global pandemic. This
concept consists of an interaction between epistemological, philosophical and other
approaches and principles during the COVID-19 period, and especially in cases
where some rights of individuals would be deprived in order to protect the health of
many others.
According to Davidson, voters need to adopt what ethicists call “the precautionary
principle”, according to which people should take steps to avoid or reduce harms to
others, such as risking their life or health6. Public health is inherently about identifying
and avoiding risks to the health of populations, as well as about identifying and
implementing protective measures.7 However the point on which researchers agree
is that health authorities should protect citizens by not putting them in front of a
choice between exercising their right to vote and the health of their lives.
One of the biggest challenges for election authorities at this time is to ensure inclusive
participation.8 While is true that “ COVID-19 does not discriminate” in terms of who
is infected, certain groups are at greater risk of poor outcomes and are therefore taking
extra precautions that may affect their ability to participate.9 People over 60 years of
age and those with multiple underlying health conditions e.g. hypertension, diabetes,
cardiovascular disease, chronic respiratory disease and immune suppression.
(European Centre for Disease Prevention and Control, 2020). Individuals belonging
2
Ehm. F & Walter. Ch eds.(2015) International Democracy Documents: A Compilation of Treaties and
Other Instruments. Leiden: Brill Nijhoff. Pg. 248
3
Hillery, Nicole. ( April 26, 2020). Amid the Pandemic, the Right to Vote is a Life and Death Issue. CNN.
4
Greenberg, H. (2020, April 30). Covid-19 Must not be alllowed to interfere with our right to Vote.
New Yourk Law Juornal.
5
Davidson, Scott. (September 29, 2020). Why there is no ethical reason not to vote (unless you come
down with COVID-19 on Election Day). The Conversation.
6
Ibid.
7
Martuzzi, M.,J & Tickner, J eds.( 2004) The precautionary principle: protecting public health, the
environment and the future of our children. WHO Regional Office for Europe, Denmark. Pg.13.
8
(Atkinson, V, M Applegate and R Aaberg as cited in The Commonwealth, 2020, pg.6)
9
The Commonwealth (2020). Managing Elections in the Context of COVID-19: Perspectives from
the Commonwealth. Commonwealth Elections and COVID-19 Briefing Paper, Issues 1. pg. 6
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to those specific groups, who are often referred to as COVID-19 vulnerable groups,
find themselves in the dilemma of whether to go to the polls or not to go to the polls.
It is the responsibility of the respective authorities who manage the elections to take
measures to keep the elections safe increasing at the same time the trust of the citizens
that participation in the elections does not put in dangerous their health. But did the
Albanian authority take the appropriate measures to provide safe voting process in the general
election to the groups most at risk for severe illness if they are infected with COVID-19?
If the first group of individuals who are most at risk for complications if are infected
with COVID-19 choose not to go to the polls because of the potential to endanger
their health, from the other hands the individuals that are infected with COID-19
or are quarantined have not the right to choose due to administrative measure they
are prohibited from leaving the environment where they are being quarantined or
treated. Voters have the right to vote, regardless of whether they are sick or in quarantine10.
Considering that the bodies of public power in Albania, in fulfilling their duties, must respect
fundamental human rights and freedoms, as well as contribute to their realization11 What are
the measures taken by them to ensure the right to vote for people that are infected
with COVID-19 or are in quarantine in Albania? This research paper is an attempt
to answer these two fundamental question. Through a qualitative methodological
approach for each of the questions raised above, in two different section are compared
the measures taken by the authorities responsible for the management of elections in
Albania having as a point of reference the measures taken by other countries that had
held election during COVID-19 Pandemic. The importance of this paper consists not
only in the actuality of the object of this study but also in the assessment of whether
the measures taken to hold safe elections ensured or not inclusive participation of
citizens.
I. Measures for Voters in- at risk for severe illness from COVID-19
Centers for Disease Control and Prevention emphasis that is important to know that:
Risk or severe illness with COVID-19 increase with ages, with older adults at highest
risk; Certain medical conditions can also increase risk for severe illness; People at
increased risk, and those who live or visit with them, need to take precautions to
protect themselves from getting COVID-1912. The above three groups are often
referred to in the literature as COVID-19 vulnerable groups. Before analyzing what
are the precautions that the Albanian authorities have undertaken to ensure safe
participation of these individuals in the parliamentary elections of April 25, 2021, is
necessary to make a conceptual reflection of what health authorities mean by severe
illness, which diseases are part of certain medical conditions, or underlying health
conditions etc.
Severe illness means that a person with COVID-19 may require: hospitalization,
10
Salcedo. A (November 3, 2020): Isolating after a positive coronavirus test? The CDC says you can still
vote in person. Washington Post.
11
Constitution of the Republic of Albania. Approved by referendum on 22 November 1998,
promulgated on 28 November 1998, amended in January 2007. Article 15.
12
Centre for Disease Control and Prevention ( 2021, February 3). People with Certain Medical
Conditions.
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intensive care, or a ventilator to help them breathe, or they may even die.13 An
underlying health condition is a chronic or long-term illness, which in turn weakens
the immune system and people with underlying health conditions are more likely to
experience worse symptoms or develop complications if they contract COVID-19.14
Coronavirus-19 is a virus about which not much is yet known, how it affects the human
organism, although day by day researchers are building more and more knowledge.
When more than a year has passed after the first infection from COVID-19, various
health researchers have tried to compile a list of concomitant diseased which in case
that an individual is also infected with coronavirus encounters health complications,
this list can never be considered exhaustive and static
Control for Disease Control and Prevention the evidence for an association between
concomitant diseases and severe illness from COVID-19, categorized them into
three major groupings: Strongest and most consistent evidence; Mixed evidence
and Limited evidence. In the follow are listed the condition that belong to the first
and second group15: Cancer; Chronic kidney disease, COPD (chronic obstructive
pulmonary disease), Heart conditions, such as heart failure, coronary artery disease,
or cardiomyopathies; Obesity ( [BMI] of 30 kg/m2 o2), Severe Obesity (BMI ≥ 40 kg/
m2), Pregnancy, Sickle cell disease; Smoking, Solid Organ Transplants, Type 2 diabetes
mellitus; Asthma; Cerebrovascular disease , Hypertension , use of corticosteroids, or
use of other immune weakening medicines. Adults of any age with the following
conditions are at increased risk of severe illness from the virus that causes COVID19.16
Taking in consideration the premise that the more an individual interacts with others,
and the longer that interaction, the higher the risk of COVID-19 spread (Control for Disease
Control and Prevention, 2021, January 4) some states, that held election in pandemic
time, in order to avoid queuing at polling stations applied early voting and/or multiple
days voting. In countries such as Canada, New Zealand, South Africa individuals,
belonging to the above-mentioned vulnerable groups, to avoid contact with other
voters, were assigned a time band at polling stations during which they could vote.
In Trinidad and Tobago voters in at-risk groups receive “special elector status” that
allows them to cast their ballots at an earlier date at special polling station to reduce
their risk of exposure to the virus. The application of multiple days voting, in addition
to the advantage of avoiding the queues of citizens in the polling stations, puts the
states in front of a very big challenge of maintaining the security of the ballot boxes
and the election materials. In Albania, the electoral process has often been contested
by political parties due to allusions that election materials were compromised, or the
ballot boxes were manipulated. This lack of trust between the political parties with
each other, political parties and the structure that administrate the electoral process,
makes this measure not applicable in Albania, and another reasons that emphasis
once again that this is an appropriate measure is also the constitutional restriction
13

Ibid.

Downey. A. ( 2020, March 25). COVID-19 coronavirus: what is an underlying health
condition?
15
Centre for Disease Control and Prevention ( 2021, February 3). People with Certain Medical
Conditions.
16
Ibid.
14
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regarding the voting date, that is only one day.
Meanwhile, the early voting or time bands for different groups of individuals was a
protective measure that could be applied in Albania and be also effective. For example,
it would be very appropriate for individuals over the age of 65 to be advised to vote
early in the morning, as well as individuals with an underlying health condition to
vote early or to have a dedicated time band.
In addition to specific measures in-person voting within the polling stations, another
measure that the CDC recommends to states that are holding election during pandemic
is to relocate polling locations from nursing homes, long-term care facilities, and senior living
residences, to help protect older adults and those with underlying medical conditions from
potential COVID-19 exposure (Centre for Disease Control And Prevention, 2020). In
Albania the establishment of Voting Centers in the Special Institution, in which
there are at least 15 voters, is provided in the Electoral Code. “Special institutions”
are prisons, places of pre-trial detention, as well as hospitals or other healthcare
institutions that accept patients for more than three days (Electoral Code of Albania,
Chapter I, Article 2) The mayor of the local government unit determines and publishes
the location of the voting center, no later than the last 40 days prior to the election
date.(Electoral Code of Albania, Chapter IV, Article 62)
But what the concrete steps and measures taken by the Albanian authorities to
facilitate the voting process of these specific groups? Referring to the Constitution
of Albania, the Central Election Commission (hereafter CEC) is a permanent organ
that prepares, supervises, manages, and verifies all aspects of elections and referenda
and announces their results (The Albanian Constitutions, Article 153). In this election,
here was not established any Voting Centers in health care institution, or senior
living residence etc. At the same time, the health authorities have not published any
manuals for safe voting process for these vulnerable groups.
II. Measures for voters diagnostic with Covid-19/ quarantined or close contact
A particular focus of countries that have held elections during the pandemic has
been to provide, the opportunity to vote for individuals who was diagnosed with test
COVI-19, or quarantined or may show symptoms on the election day, because voters
have the right to vote, regardless of whether they are sick or in quarantine.17 Before moving
on the analysis of concrete measures in Albania, it is important to bring to attention
that another group, no less important, are the close contact with individuals infected
with COVID-19 (for which, unfortunately, there is a lack of data on how many are
currently in Albania). According to the European Center for Disease Prevention and
Control (ECDC), “close contact” is considered: any person living in the same home;
that works in the vicinity and closely or has been in the same closed environment
as e.g. school class with patient with 2019-nCoV; health worker who has directly
provided health care for patients with 2019-nCoV or has worked with health workers
infected with 2019-nCoV; who has traveled together with one patient or more patients
with 2019-nCoV by any means.
In Albania any individual that report any contact with a suspected, potential, or
17
Salcedo. A (November 3, 2020): Isolating after a positive coronavirus test? The CDC says you can still
vote in person. Washington Post.
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confirmed case of 2019 n-CoV should report it to the relevant Local Health Care Unit
immediately, and thereafter, he/she complete the investigation form, this procedure
should be performed within 24 hours (Ministry of Health in Albania, 2020). Pending
the confirmation of the case, due to the significant uncertainties so far regarding this
disease, any close contact should be kept in quarantine and after confirmation of the
case, contacts stay in self-quarantine or in an environment adapted as quarantine to
ensure their social distancing by applying the rules of quarantine.18 But referring to
the protocols and orders of Ministry of Health, these group could not exercise their
right to vote in this election in Albania
The measures taken by the states can be grouped into two categories: alternative
voting methods in-person at polling station and alternative ways of non-in-person
voting at polling stations, which are called Special Arrangement Voting (hereinafter
SVA).
II.A Alternative voting in-person options
Various international health recommend that states where possible in their jurisdiction,
offer alternative voting options for voters with symptoms, those who are sick or known
COVID-19 positive, that should minimize exposure between poll workers and voters, such
as : a designated polling site or curbside voting for sick voters; Poll workers assisting voters
with symptoms should be provided with personal protective equipment (PPE), including
respiratory protection, face shields, gowns, and gloves, and trained in the appropriate use of
this equipment.19
Another instrument used, as mentioned above, was the creation of separate polling
stations which is also legally allowed even in Albania (creation of pulling station in
“Special Institution”). But this legal arrangement gives the opportunity to vote only
for individuals who are diagnosed with COVID-19 and are hospitalized. But even
those measure wasn’t implemented in Albania.
In cases where states had not taken any of specific measures mentioned above
for infected or quarantined individuals at polling stations, they paid a particular
importance to the information and awareness campaigns of citizens to discourage
anyone with symptoms from entering the polling location building.20 During these election
none of the responsible authority take an informative or awareness campaigns to
discourage people with symptoms or close contact to go to the Voting Center. Not
even the health authorities monitored who were the individuals who might have
broken the quarantine.
II.B Special Voting Arrangements
Almost all states that have held elections in pandemic conditions have had different
approaches to creating space to vote even for individuals are unable to vote on election
day because they are hospitalized, isolated due to COVID-19, are being treated at
home, finding solutions from most different:
- In some states was applied the authorized voting, some states even provided that
Public Health Institution.(2020). Frequently Asked Questions: The virus and the disease from COVID-19.
Centre for Disease Control and Prevention. (2021, January 4). Elections & Voting- Interim guidance
to prevent spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19).
20
Ibid.
18
19
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one person could carry up to two proxy votes instead of one, in case one of them
could show you a last minute emergency.
- Vulnerable persons or voters confined due to COVID-19 who could not go to the
office or establish a proxy vote could request that an agent (police officer or person
duly authorized) come to their place of confinement.( International Foundation
for Electoral Systems, October 21, 2020. Pg. 8)
- As well as traditional methods of voting not in polling stations such as: voting by
email, mail etc.
But what does the Albanian legislation provide for alternative voting? Which of
the above voting methods can be applied? In the Electoral Code of the Republic of
Albania, except when assisted voting takes place according to this law, voting for
third parties is illegal and punishable under the Criminal Code of the Republic
(Electoral code, Article 2). As well as according to this code voting for third parties,
it is voting when the voter votes in the name and on behalf of other persons, present
or not at the polling station. Assisted voting is provided only for those individuals
who for physical reasons cannot vote on their own. Through a request addressed to
the Mayor of the Local Unit, these voters are registered as voters who cannot vote on
their own and seek the help of a family member or another voter. It is worth noting
that in any case both voters must be physically present at the polling station.
Conclusions
In the parliamentary elections of April 25, Albania, like many other countries that
have held elections during the pandemic, faced a series of challenges with the main
goal of preserving the lives of citizens and holding safe elections. The purpose of this
research paper was to compare the measures taken by states that have held elections
under COVID-19 to ensure a safe voting to the groups most at risk for severe illness if
they are infected with COVID-19 and the measures taken by the authorities Albanian
in the Parliamentary Elections of April 25, 2021. Another level of comparison, were the
measures taken to ensure the exercise of the right to vote for individuals diagnosed
with COVID-19.
After analyzing the decisions, guidelines and the measures and protocols taken
by the responsible authorities for the management of elections it can be conclude
that in the Parliamentary Election in Albania, on 25 April, no specific measures was
taken on Voting Center addressed to the most vulnerable groups, such as people
that are more likely to experience worse symptoms or develop complications if they
contract COVID-19, older adults etc. Regarding individuals who were infected with
COVID-19 and were quarantined or hospitalized, individuals who show symptoms
on election day, individuals who are in close contact with infected persons, etc. In
the public articulation, the responsible authorities stated that they referred to ethical
reasons of “the precautionary principle” for these measures.
From what was argued above, referring to the legislative specification, the ethical call
of “the precautionary principle”, articulated by the responsible authority as a reasons
for the measures adopted for people with Covid-19 or quarantined, was not the
only option to be elected, to preserve the life and health of citizens. Unable to apply
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special voting arrangements, a number of other alternative measures could have been
applied to ensure the right to vote to all citizens, as other countries have done, such
as: a designated polling site or curbside voting for sick voters; Poll workers assisting
voters with symptoms should be provided with personal protective equipment (PPE),
including respiratory protection, face shields, gowns, and gloves, and trained in the
appropriate use of this equipment; different time voting etc. In the future, studies can
be carried out on the evaluation of the successful implementation of the measures for
safety voting, by assessing it through the increase or not of the number of diagnosed
with COVID-19 after election, especially of these vulnerable groups.   
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Einführung
Die durch die Erklärung von Bologna eingeleiteten Reformen an europäischen Universitäten
konzentrieren sich auf die Aktivitäten der Studenten und die Fähigkeiten, die sie als
Ausgangspunkt für die Planung und Durchführung des Unterrichts benötigen1. Die dringende
Frage ist, welche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten die Lerner erwerben sollten, um
berufsbezogene Probleme auf wissenschaftlicher Basis lösen zu können, und wie eine darauf
ausgerichtete Lehre gestaltet werden sollte2.
Die Lehrkräfte müssen gezielt auf Kompetenzen hin unterrichten. Sie sollten geeignete Inhalte
auswählen und Lehrmethoden anwenden. Sie sollten die Schüler zum selbstgesteuerten
Lernen führen, ihnen hilfreiches Feedback geben und häufig heterogene Lernanforderungen
berücksichtigen. Unsere Gesellschaften befinden sich in einem komplizierten und ungeplanten
Transformationsprozess, der sich auf die Art und Weise auswirkt, wie wir arbeiten,
leben und lernen. Eine solche Änderung hat erhebliche Auswirkungen auf die Schule als
Einrichtung, die sich mit der Bildung junger Bürger befasst. Dank neuer Informations- und
Kommunikationstechnologien verfügen die Schüler heute über mehr Informationsquellen als
vor zehn Jahren. Daher ist es wichtig, die traditionell in der Schule definierten Funktionen und
die darin tätigen Fachkräfte zu überprüfen: die Lehrer.
Ein Merkmal der Gesellschaft, in der wir leben, ist, dass Wissen einer der Grundwerte
ihrer Mitglieder ist. Die Bedeutung der heutigen Gesellschaften hängt direkt mit dem
Bildungsniveau ihrer Bürger und ihrer Fähigkeit zu Innovation und Initiative zusammen.
Die heutige Gesellschaft verlangt von ihren Fachleuten eine permanente Schulungs- und
Lernaktivität, Anpassung von Wissen und Einstellungen, neue Anwendungen von Strategien
und Verpflichtungen.
Die Veränderungen in der Bildung haben alle ihre Elemente beeinflusst. Neben der Änderung
der Lehrpläne, Strategien, Techniken und Methoden des Lehrens und Lernens ist die Evaluation
ein wichtiges Element, das die Qualität des Lernprozesses auf allen Ebenen beeinflusst.
In Bezug auf verschiedene Bewertungszwecke kann die Bewertung/ die Evaluation
unterschiedliche Funktionen haben. Nach Owen und Rogers3 (1999) werden im Folgenden
fünf Bewertungsfunktionen unterschieden: - proaktive Evaluation - erklärende Evaluation interaktive Evaluation - dokumentarische Evaluation – wirkungsfeststellende Evaluation
Dieser Artikel im Bereich der Bewertung versucht, einen Überblick über diese Aspekte in
den Lehr- und Lernprozessen zu geben. Darüber hinaus bietet dieser Artikel einen Überblick
darüber, wie der Begriff Bewertung/ Evaluation im Bildungsumfeld „interpretiert“ wird.

1. Das Konzept der Bewertung im Allgemeinen

Evaluierung ist der Prozess der Messung von Leistung und Fortschritt oder
Ertel, 2008, S. 15.
Beywel, 2000, S.6.
3
Owen und Rogers, 1999, S.23.
1
2
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erzielten Fortschritten, wobei die Werte unserer Arbeit, unseres Wissens oder
unserer menschlichen und intellektuellen Fähigkeiten hervorgehoben werden, aber
auch, um die Bewertung von sich selbst, der Position zwischen einer bestimmten
sozialen Gruppe und der Positionierung innerhalb dieser Gruppe zu verbessern. Als
solches ist es ziemlich komplex und vor allem wichtig und verdient die besondere
Aufmerksamkeit von uns allen.4 Evaluation in Schule und Unterricht, wenn wir von
der Etymologie dieses Wortes ausgehen würden, könnten wir es als ein Element
definieren, das unserem Wissen einen bestimmten positiven Wert verleiht oder nicht.
Und da die Schule ein soziales Umfeld ist, werden auch diejenigen, die geschätzt
werden, in eine bestimmte Position innerhalb dieses Umfelds versetzt.5
Evaluation wird oft oder immer als der heikelste Unterrichtsprozess angesehen, da
sie in vielen Fällen auch als subjektiv angesehen wird und in vielen Fällen nicht über
diesen Kontext hinausgeht.6 Evaluation ist der Prozess, bei dem Daten gesammelt und
anhand des Leistungsniveaus anhand des Werts der Erzielung von Lernergebnissen
beurteilt werden.
Die Herausforderung der albanischen Schule besteht darin, aus ihren subjektivistischen
Konturen eine Bewertung abzuleiten und sie als ein Element des Studiums und
der Festlegung eines bestimmten Standards zu klassifizieren, an dem es nicht an
Auslandserfahrung mangelt.7
Als Lehrer müssen wir bei der Bewertung wirklich die Leistung unserer Schüler messen,
wobei ein besonderes Ziel darin besteht, den Fortschritt beim Lernen zu messen.
Gleichzeitig ist es notwendig, eine detaillierte Diagnose der Probleme zu erstellen,
die die Schüler haben, und was wichtiger und wesentlicher ist. Es ist notwendig, dass
die Schüler diese Analyse erhalten und ihnen dabei geholfen wird, Wege zu finden,
um die aufgetretenen Probleme zu beheben. Lehrer, Ausbilder oder Dozenten, die
sind alle an der Beurteilung der Schüler beteiligt. Obwohl dieser Prozess nicht die
meiste Zeit eines Lehrers in Anspruch nimmt, ist er tatsächlich der wichtigste Teil
seiner Arbeit. Beginnen wir jedoch damit, zu sehen, wie die Bewertung definiert ist
und welchen Zielen sie dient, um sicherzustellen, dass sie den vielfältigen und häufig
widersprüchlichen Anforderungen der wichtigsten Partner im Bildungsprozess Schüler, Lehrer und Gesellschaft insgesamt - entspricht.Die Bedeutung der Bewertung
kann nicht genug betont werden. Es wird allgemein als wichtigster Einflussfaktor
in der Lehre anerkannt: „Wenn alle anderen Elemente des Fachs in eine Richtung
und die Elemente der Bewertung in eine andere Richtung fokussiert sind, sind die
Elemente der Bewertung diejenigen, die am wahrscheinlichsten den größten Einfluss
auf den Lehrplan haben.“8 Die Bewertung sollte als eng mit dem Lehren und Lernen
verbunden angesehen werden und sollte der Hauptleiter dieser beiden Prozesse sein.
Eng verbunden mit der Bewertung ist der Selbstbewertungsprozess, in dem wir uns
auf diesen Artikel konzentrieren werden.
Es gibt verschiedene Arten von Evaluation, die sich danach unterscheiden, wer in
welcher Rolle für die Evaluation verantwortlich ist. Es werden folgende vier Arten
unterschieden:
Ebd. S. 24.
Beywel, 2000, S.8.
6
Ebd. S. 10.
7
Ebd. S. 11.
8
Erwin/Knight, 1995, S. 179f..
4
5
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- Fremdevaluation
- Peer-Evaluation
- Inhouse-Evaluation
- Selbstevaluation9
Bei der Selbsteinschätzung ist die für die Beurteilung verantwortliche Person auch
für den Gegenstand der Beurteilung verantwortlich.10
2. Was ist Selbsevaluation?
König11 definiert Selbstevaluation mit vier Bestimmungsmerkmalen, die –
übertragen auf die Selbstevaluation in der Lehre – wie folgt lauten und eine gute
Orientierung bieten: - Selbstevaluation richtet sich immer auf die Beschreibung
und Bewertung des alltäglichen Lehrgeschäftes, ist also eine der Kernaufgaben
von Hochschulen. - Selbstevaluation beschränkt sich bewusst auf Ausschnitte des
Lehrhandelns, die beschrieben und bewertet werden sollen. Die Gesamtheit der
Lehre einer Hochschule oder einer Organisationseinheit zu evaluieren ist anderen
Evaluationsarten vorbehalten. - Sowohl das berufliche Lehrhandeln selbst als auch
seiner Auswirkungen, insbesondere die bei den Lernenden ausgelösten Resultate
(Reaktionen, Ereignisse und Entwicklungen) können in der Selbstevaluation
beschrieben und bewertet werden. - Massstab für die Bewertung des Beschriebenen
sind immer selbst gesetzte Kriterien, die aus unterschiedlichen Quellen stammen
können.12 Wenn der Begriff Selbstevaluation erwähnt wird, drücken Lehrer aufgrund
ihrer Erfahrungen unterschiedliche Gefühle, Gedanken und Einstellungen aus, die
häufig im Widerspruch zu den Zielen der Selbstevaluation, den Erwartungen an sie
und den Auswirkungen dieses Phänomens stehen.
• In den wöchentlichen Klassentreffen besprechen die Schüler mit ihren Lehrern,
was während der Woche gut und was nicht so gut gelaufen ist.
• In der Jahresbilanz am Ende des Schuljahres bespricht der Lehrer mit den Schülern
folgende Fragen: Was waren unsere Ziele während des Schuljahres? Was haben
wir erreicht? Wie wollen wir weiter arbeiten?
Diese Aktivitäten und viele andere ähnliche Situationen sind Teil der Selbstevaluation.
Selbstevaluation bedeutet, die eigenen Handlungen sorgfältig zu kontrollieren, zu
bewerten und systematisch und ständig im Austausch mit anderen zu ändern.13
Selbstevaluation bedeutet, dass die Teilnehmer diese Themen unabhängig
voneinander betrachten. Lehrer, Schüler, Eltern und Berater schätzen ihre
Entwurfsarbeit - sie überprüfen sich selbst als Experten in ihren Handlungen, um
Erklärungen für ihren bisherigen Erfolg und Leitlinien für zukünftige Änderungen
zu erhalten. Selbstevaluation ist also kein Selbstzweck, sondern hat direkten
Nutzen für die Teilnehmer.14 Die Selbstevaluation ist dadurch gekennzeichnet,
dass die Verantwortung für die Beurteilung und die Verantwortung für den
Gegenstand der Beurteilung (z. B. Kurs) in derselben Hand liegt. Der Hauptzweck
der Selbstevaluation besteht darin, den Unterricht zu verbessern, um ein effektives
Beywel, 2000, S. 12.
Ebd. S. 14.
11
König 2007, S. 43.
12
Beywel, 2000, S. 17.
13
Beywel, 2000, S. 19.
14
König, 2000, S. 42.
9

10
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Lernen zu ermöglichen, damit letztendlich gute Lernergebnisse erzielt werden.
Die Motivation zum Selbstwertgefühl wird durch die Interessen der individuellen
beruflichen Entwicklung des Lehrers oder eines gemeinsamen Lehrerteams gefördert.
Die Selbstevaluation beantwortet derzeit besonders dringende Probleme und Fragen
in der konkreten Unterrichtspraxis. Es geht darum, die Position zu definieren und
den Unterricht zu verbessern, der sich auf Lehrer bezieht - um es noch deutlicher
auszudrücken: mit unterrichtenden Persönlichkeiten.
2.1 Vorteile der Selbstevaluation
„Selbstevaluation - brauchen wir das auch!?“, könnte der eine oder andere Lehrer
denken und sofort erkennen, dass diese Selbstevaluationsaktivitäten unweigerlich
zeitaufwändig sind. Viele Lehrer betrachten Selbstevaluationsaktivitäten als
zusätzliche Aktivitäten. Selbstevaluation erfordert tatsächlich zusätzliche Zeit - aber
es ist eine gut investierte Zeit! Hier sind einige Gründe, warum sich diese Zeit lohnt:15
Selbstevaluation hilft uns
• um die Startposition zu bestimmen,
• Prozesse begleiten,
• um Änderungen sichtbar zu machen und
• Entscheidungen treffen16
Gleichzeitig ist es sehr wichtig, dass es bei der Selbstevaluation nicht nur darum geht,
Defizite und Schwächen zu entdecken, diese Defizite positiv zu verändern, sondern
auch die positiven Seiten und Stärken hervorzuheben. So kann das Selbstevaluation
nicht nur seiner persönlichen Weiterentwicklung und Professionalität dienen, sondern
auch für die weitere Entwicklung der gesamten Schule nützlich sein. Selbstevaluation
ist auch ein wichtiger Bestandteil der Schulentwicklung und Qualitätssicherung. Er
ist:
• ist das Qualitätsurteil
• ist eine systematische Sichtweise auf wichtige Themen.
• ist die Bereitstellung von Informationen für die Entscheidungsfindung.
• Beeinflusst die Leistung der Schüler.
• Ist ein konstruktives Instrument zur Verbesserung und Innovation.17
Selbstevaluation ist also ein Prozess der systematischen Erfassung, Analyse und
Interpretation von Informationen, um festzustellen, inwieweit der Schüler die
Leitziele gemeistert hat.
2. Schritte einer Selbstevaluation 18
Die Bewertung der persönlichen Arbeit im Hinblick auf eine Selbstbewertung ist
noch nicht abgeschlossen. Die Bewertung kann auch als Zyklus verschiedener Schritte
verstanden werden (Tabelle 1). Welche Schritte sind es wert, unternommen zu werden?
Am Anfang steht die Entscheidung, in welchem Bereich der Einzelarbeit jeder bewertet
werden soll und zu welchem Zweck er im Detail steuern möchte. Das Feld wird
normalerweise mit individuellen Entwurfsplänen verknüpft. Das gewählte Feld muss
daher für die Arbeit des Einzelnen relevant sein - es muss aber auch vorhersehbar
Berger, 2009, S.18.
Ebd. S. 30.
16
Ebd. S. 32.
17
König, 2000, S. 28.
18
Thonhauser/Patry, 1999, S. 23
15
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sein und somit angesprochen werden. Wie viel Zeit steht an unserer Schule für die
Selbstevaluation zur Verfügung? Welche Ressourcen und Kenntnisse haben wir
bereits und wo brauchen wir Unterstützung? Diese Fragen müssen von Anfang an
realistisch diskutiert werden. Es wird empfohlen, transparent zu handeln, und es
sollte im Voraus geklärt werden, was jeder plant, damit jeder die Zustimmung der
Klasse oder Schule hat, zu der er gehört. Wenn zum Beispiel eine Gruppe von Schülern
eine Selbstevaluation plant, sollten sie explizit eine Aufgabe dafür übernehmen, diese
Aufgabe der Klasse präsentieren und dort die erforderliche Genehmigung einholen.
Im dritten Schritt müssen Sie Verantwortlichkeiten definieren. Wenn die Ziele der
Selbstbewertungsgruppe formuliert sind, sollten die Mittel zur Erreichung der Ziele
definiert werden - die sogenannten Indikatoren sollten gefunden werden. Nur dann
kann man sich vorstellen, mit welchen Methoden diese Indikatoren möglicherweise
gemessen werden könnten. Wenn die Methode angewendet wird, sollten die
gesammelten Daten ausgewertet werden. Dann werden die Ergebnisse präsentiert und sie müssen verstanden und interpretiert werden. Dieser wichtige Schritt nimmt
oft viel Zeit in Anspruch:
Bereiche und Ziele definieren
Was wollen wir erforschen? Welches
Ziel verfolgen wir damit?
Bewertung der Handlung
Was war gut Was können wir in
Zukunft besser machen?
Maßnahmen planen und umsetzen
Was können wir sparen? Was
wollen wir ändern und wie?

Die Aufgabe übernehmen
Ist die Schule mit unserem Projekt
einverstanden und unterstützt sie es?
Um die Wirkungsweise zu bestimmen
Wer schätzt wen? Wann?
Was ist mit den Ergebnissen?
Welche Hilfe brauchen wir? Wie viel
Zeit / Ressourcen brauchen wir?

Die Ergebnisse interpretieren und
darauf reagieren
Was sagen die Informationen? Wer ist
darüber informiert und wie?
Daten suchen und analysieren
Was wird wie geschätzt?

Ermittlung der
Bewertungskriterien
Methoden und Werkzeuge
zur Bewertung wählen und
entwickeln

Dazu gehört die Dokumentation der Ergebnisse in geeigneter Form.
Erst nach Diskussion und Verständnis der Bedeutung der Ergebnisse kann man gut
über mögliche Maßnahmen nachdenken - was sollte erhalten bleiben und was sollte
geändert werden und wie? Am Ende müssen Sie bei der Selbstevaluation denken:
War die Maßnahme für die Schule angemessen? Was ist gut gelaufen und wo möchten
die Teilnehmer Änderungen an einer anderen Bewertung ihrer Arbeit?
Diese Phasen können nicht immer klar voneinander getrennt werden, aber sie zu
kennen hilft, die Orientierung im Prozess der Schulentwicklung aufrechtzuerhalten
2.3 Methodenübersicht
Grundsätzlich lassen sich bei der Bewertung der persönlichen Arbeit drei
unterschiedliche methodische Ansätze unterscheiden: Viele Menschen verbinden
(Selbst-) Bewertung mit der Durchführung von Umfragen - sie denken zuerst
an Fragebögen. Die Umfragemethode umfasst aber auch die Durchführung von
Interviews oder Gruppendiskussionen, die mehr oder weniger stark strukturiert
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sein können. Eine andere methodische Möglichkeit sind Beobachtungen. Der dritte
methodische Ansatz ist die Analyse von Dokumenten - anstatt durch Referendum
oder Beobachtung neue Informationen zu sammeln, werden die vorhandenen Daten
zur Schule (Schulprogramm, Arbeitsergebnisse, Schulnoten, Absolventenzahlen usw.)
bereits überprüft. Für den Schulalltag ist die Option des gegenseitigen Interviews eine
gute Gelegenheit, strukturiert miteinander ins Gespräch zu kommen.19
3. Praxisbeispiel
Im schulischen Bereich wird Selbstevaluation meist im Kontext von Schulentwicklung
und Schulprogrammarbeit betrieben. So kann sie etwa der Bedarfserhebung
und Ist-Stand-Analyse zu Beginn von Schulentwicklungsprozessen oder der
kontinuierlichen Überprüfung von im Schulprogramm formulierten Zielen dienen.
Teilweise sind Selbstevaluationen im schulischen Bereich mit Fremdevaluation durch
die Schulaufsicht komplementär verknüpft, was aber kontrovers diskutiert wird.20
Wichtigste Ziele der schulischen Selbstevaluation sind die Weiterentwicklung und
Qualitätsverbesserung der schulischen Arbeit auf allen Ebenen des Schullebens.
Durch die Verknüpfung mit Schulentwicklung und Schulprogrammarbeit liegt
der Schwerpunkt dabei zunächst auf der Schule als Organisation, aber auch das
konkrete unterrichtliche Handeln der einzelnen Lehrkräfte kann unter die Lupe der
Selbstevaluation genommen werden.21.
Methodisch kommen bei der schulischen Selbstevaluation tendenziell die
herkömmlichen Methoden sozialwissenschaftlicher Forschung zum Einsatz,
beispielsweise Fragebögen, Interviews und Beobachtungen. Oft wird aber auch
auf „weichere“ Methoden zurückgegriffen, die wesentlich offener und assoziativer
angelegt sind, wie etwa Rollenspiele oder Gedankenlandkarten.22
Praxisbeispiel: Selbstevaluation von offenen Lernformen mit Hilfe von Qualitätsindikatoren
Das Fremdsprachenmittelschule in Tirana/ Albanien hat vor einem Jahr offene
Lernformen in einigen Fächern der Jahrgänge 11 und 12 eingeführt. Eine Lehrergruppe
entscheidet sich, diese Innovationsmaßnahme selbst zu evaluieren.
Ziele: Erfolge und Misserfolge sollen analysiert werden, um eine Basis für eventuell
notwendige Veränderungen zu schaffen. Außerdem will man den Kritikern der
Innovation im Kollegium etwas Konkretes entgegenhalten können.
Vorgehen: Für den Zielbereich „Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der
Schüler steigern“ lauten etwa zwei der Indikatoren „Die Schüler versuchen Lösungen
zunächst ohne die Hilfe des Lehrers zu finden“ und „Die Schüler wenden sich bei
Problemen an ihre Mitschüler“. Diese Indikatoren fließen dann in die Entwicklung
eines Lehrerfragebogens und eines Beobachtungsbogens für Unterrichtshospitationen
ein. Ergänzt werden diese Instrumente um einen kurzen offenen Schülerfragebogen.
Parallel zum Testlauf der Instrumente werden Maßstäbe dafür festgelegt, welche
Werte als erfolgreiches Ergebnis gelten sollen. Nach der Datensammlung können die
Daten von 8 Lehrerfragebögen, 4 Unterrichtshospitationen und 50 Schülerfragebögen
in die abschließende Auswertung einbezogen werden.
Hense/Mand, 2003, S. 32.
Hense/Mand, 2003, S. 35.
21
Burkard, 1995, S. 204f.
22
Hense/Mand, 2003, S. 38.
19
20
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Ergebnisse: Die Profilauswertung zeigt, dass im Zielbereich Gruppenarbeit noch
Optimierungen notwendig sind. Hierzu werden konkrete Maßnahmen geplant, wie
etwa die Erstellung von Materialien für Teamarbeit und gezielte Anleitung.
Die Selbstevaluation dient im Praxisbeispiel der Verbesserung einer schulischen
Innovation, ist darüber hinaus aber mit dem Ziel der Organisationsbzw.
Schulentwicklung verknüpft. Daneben wird hier aber auch explizit das Ziel genannt,
die Ergebnisse der Evaluation als Argumentationshilfe gegenüber kritischen Kollegen
zu nutzen. Da von den getroffenen Konsequenzen auch unterrichtliche Maßnahmen
einzelner Lehrkräfte betroffen sind, hat die Selbstevaluation neben der schulischen
Ebene auch die personale Ebene im Fokus. Methodisch orientiert sich dieses Beispiel
an „klassischen“ Methoden der Evaluation (Fragebögen und Beobachtungen).
Schlussfolgerungen
Durch die Selbstevaluation werden Lehrer nicht von außen beurteilt, sondern beurteilen
sich selbst nach vorher festgelegten Kriterien. Sie haben selbst die Verantwortung,
aus der Selbstevaluation Maßnahmen abzuleiten und Verbesserungen einzuleiten.
Insgesamt können Lehrer durch Selbstevaluation nur gewinnen. Ihr Unterricht wird
besser und effizienter, sie selbst und die Schüler haben mehr Spaß. Dies steigert die
Motivation.
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Introducing “pricing and transfer pricing decision”
PhD (C.) Redvin Marku
Department of Accounting, University of Tirana, Rruga Elbasanit, Tiranë, Albania
Abstract
The essential feature of decentralization in large firms is the creation of responsibility centers
(e.g. cost, profit, or investment centers). The performance of these responsibility centers is
evaluated on the basis of various accounting numbers, such as standard and actual cost,
divisional profit or return on investment. A central role of the management accounting system
therefore is to evaluate the transactions between the different responsibility centers. Under
the subject cost allocation we studied alternative methods to charge user departments for the
services rendered by service departments (frequently cost centers).
Transfer pricing is a profit allocation method used to attribute a corporation’s net profit or
loss before tax to tax jurisdictions. Transfer prices are the charges made between controlled
(or related) legal entities i.e. within the same group. Legal entities considered under the
control of a single corporation include branches and companies that are wholly or majority
owned ultimately by the parent corporation. Certain jurisdictions consider entities to be under
common control if they share family members on their boards of directors.
Transfer prices are used to evaluate the goods and services exchanged between profit centers
(divisions) of a decentralized firm. Hence, the transfer price is the price that one division of
a company charges another division of the same company for a product transferred between
the two divisions.
It refers to the setting, analysis, documentation, and adjustment of charges made between
related parties for goods, services, or use of property (including intangible property). Transfer
prices among components of an enterprise may be used to reflect allocation of resources
among such components, or for other purposes.
Keywords: transfer pricing, cost centers, pricing, cost plus method.

Introduction
Transfer pricing is a profit allocation method used to attribute a corporation’s net
profit or loss before tax to tax jurisdictions. Transfer prices are the charges made
between controlled (or related) legal entities i.e. within the same group. Legal entities
considered under the control of a single corporation include branches and companies
that are wholly or majority owned ultimately by the parent corporation. Certain
jurisdictions consider entities to be under common control if they share family
members on their boards of directors.
It refers to the setting, analysis, documentation, and adjustment of charges made
between related parties for goods, services, or use of property (including intangible
property). Transfer prices among components of an enterprise may be used to reflect
allocation of resources among such components, or for other purposes. OECD Transfer
Pricing Guidelines state, “Transfer prices are significant for both taxpayers and tax
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administrations because they determine in large part the income and expenses, and
therefore taxable profits, of associated enterprises in different tax jurisdictions.”
Over 60 governments have adopted transfer pricing rules. Transfer pricing rules in
most countries are based on what is referred to as the “arm’s length principle” – that
is to establish transfer prices based on analysis of pricing in comparable transactions
between two or more unrelated parties dealing at arm’s length. The OECD has
published guidelines based on the arm’s length principle, which are followed, in
whole or in part, by many of its member countries in adopting rules.
The rules of nearly all countries permit related parties to set prices in any manner, but
permit the tax authorities to adjust those prices where the prices charged are outside
an arm’s length range. Rules are generally provided for determining what constitutes
such arm’s length prices, and how any analysis should proceed. Prices actually
charged are compared to prices or measures of profitability for unrelated transactions
and parties. The rules generally require that market level, functions, risks, and terms
of sale of unrelated party transactions or activities be reasonably comparable to such
items with respect to the related party transactions or profitability being tested.
Most systems allow use of multiple methods, where appropriate and supported by
reliable data, to test related party prices. Among the commonly used methods are
comparable uncontrolled prices, cost-plus, resale price or markup, and profitability
based methods. Many systems differentiate methods of testing goods from those
for services or use of property due to inherent differences in business aspects of
such broad types of transactions. Some systems provide mechanisms for sharing or
allocation of costs of acquiring assets (including intangible assets) among related
parties in a manner designed to reduce tax controversy.
Most tax treaties and many tax systems provide mechanisms for resolving disputes
among taxpayers and governments in a manner designed to reduce the potential for
double taxation. Many systems also permit advance agreement between taxpayers
and one or more governments regarding mechanisms for setting related party prices.
Many systems impose penalties where the tax authority has adjusted related party
prices. Some tax systems provide that taxpayers may avoid such penalties by
preparing documentation in advance regarding prices charged between the taxpayer
and related parties. Some systems require that such documentation be prepared in
advance in all cases.
1. General tax principles
Commonly controlled taxpayers often determine prices charged between such
taxpayers based in part on the tax effects, seeking to reduce overall taxation of the
group. OECD Guidelines state, at 1.2, “When independent enterprises deal with
each other, the conditions of their commercial and financial relations ordinarily are
determined by market forces. When associated enterprises deal with each other, their
commercial and financial relations may not be directly affected by external market
forces in the same way.” Recognizing this, most national and some sub-national
income tax authorities have the legal authority to adjust prices charged between
related parties. Tax rules generally permit related parties to set prices in any manner
they choose, but permit adjustment where such prices or their effects are outside
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guidelines.
Transfer pricing rules vary by country. Most countries have an appeals process
whereby a taxpayer may contest such adjustments. Some jurisdictions, including
Canada and the United States, require extensive reporting of transactions and prices,
and India requires third party certification of compliance with transfer pricing rules.
2. Arm’s length standard
Nearly all systems require that prices be tested using an “arm’s length” standard. Under
this approach, a price is considered appropriate if it is within a range of prices that
would be charged by independent parties dealing at arm’s length. This is generally
defined as a price that an independent buyer would pay an independent seller for
an identical item under identical terms and conditions, where neither is under any
compulsion to act.
There are clear practical difficulties in implementing the arm’s length standard. For
items other than goods, there are rarely identical items. Terms of sale may vary from
transaction to transaction. Market and other conditions may vary geographically
or over time. Some systems give a preference to certain transactional methods over
other methods for testing prices.
In addition, most systems recognize that an arm’s length price may not be a particular
price point but rather a range of prices. Some systems provide measures for evaluating
whether a price within such range is considered arm’s length, such as the interquartile
range used in many countries regulations. Significant deviation among points in the
range may indicate lack of reliability of data. Reliability is generally considered to be
improved by use of multiple year data.
3. Comparability
Most rules provide standards for when unrelated party prices, transactions,
profitability or other items are considered sufficiently comparable in testing related
party items. Such standards typically require that data used in comparisons be reliable
and that the means used to compare produce a reliable result. The OECD rules require
that reliable adjustments must be made for all differences (if any) between related
party items and purported comparables that could materially affect the condition
being examined. Where such reliable adjustments cannot be made, the reliability of
the comparison is in doubt. Comparability of tested prices with uncontrolled prices is
generally considered enhanced by use of multiple data. Transactions not undertaken
in the ordinary course of business generally are not considered to be comparable
to those taken in the ordinary course of business. Among the factors that must be
considered in determining comparability are:
• the nature of the property or services provided between the parties;
• functional analysis of the transactions and parties;
• comparison of contractual terms (whether written, verbal, or implied from conduct
of the parties); and
• comparison of significant economic conditions that could affect prices, including
the effects of different market levels and geographic markets;
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3.1
Nature of property or services
Comparability is best achieved where identical items are compared. However, in
some cases it is possible to make reliable adjustments for differences in the particular
items, such as differences in features or quality.
3.2
Functions and risks
Buyers and sellers may perform different functions related to the exchange and
undertake different risks. For example, a seller of a machine may or may not provide
a warranty. The price a buyer would pay will be affected by this difference. Among
the functions and risks that may impact prices are:
• Product development;
• Manufacturing and assembly;
• Marketing and advertising;
• Transportation and warehousing;
• Credit risk;
• Product obsolescence risk;
• Market and entrepreneurial risks;
• Collection risk;
• Financial and currency risks;
• Company- or industry-specific items;
3.3
Terms of sale
Manner and terms of sale may have a material impact on price. For example, buyers
will pay more if they can defer payment and buy in smaller quantities. Terms that
may impact price include payment timing, warranty, volume discounts, duration of
rights to use of the product, form of consideration, etc.
3.4
Market level, economic conditions and geography
Goods, services, or property may be provided to different levels of buyers or users:
producer to wholesaler, wholesaler to wholesaler, wholesaler to retailer, or for
ultimate consumption. Market conditions, and thus prices, vary greatly at these levels.
In addition, prices may vary greatly between different economies or geographies.
Buyers or sellers may have different market shares that allow them to achieve volume
discounts or exert sufficient pressure on the other party to lower prices. Where prices
are to be compared, the putative comparables must be at the same market level,
within the same or similar economic and geographic environments, and under the
same or similar conditions.
4. Types of transactions
Most systems provide variations of the basic rules for characteristics unique to
particular types of transactions. The potentially tested transactions include:
• Sale of goods. Identical or nearly identical goods may be available. Product-related
differences are often covered by patents.
• Provision of services. Identical services, other than routine services, often do not
exist.
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• License of intangibles. The basic nature precludes a claim that another product is
identical. However, licenses may be granted to independent licensees for the same
product in different markets.
• Use of money. Comparable interest rates may be readily available. Some systems
provide safe haven rates based on published indices.
• Use of tangible property. Independent comparables may or may not exist, but
reliable data may not be available.
5. Testing of prices
Tax authorities generally examine prices actually charged between related parties to
determine whether adjustments are appropriate. Such examination is by comparison
(testing) of such prices to comparable prices charged among unrelated parties. Such
testing may occur only on examination of tax returns by the tax authority, or taxpayers
may be required to conduct such testing themselves in advance or filing tax returns.
Such testing requires a determination of how the testing must be conducted, referred
to as a transfer pricing method.
5.1
Best method rule
Some systems give preference to a specific method of testing prices. OECD provides
that the method used to test the appropriateness of related party prices should be that
method that produces the most reliable measure of arm’s length results. This is often
known as a “best method” rule. Under this approach, the system may require that more
than one testing method be considered. Factors to be considered include comparability
of tested and independent items, reliability of available data and assumptions under
the method, and validation of the results of the method by other methods.
5.2
Comparable uncontrolled price (CUP)
Most systems consider a third party price for identical goods, services, or property
under identical conditions, called a comparable uncontrolled price (CUP), to be the
most reliable indicator of an arm’s length price. All systems permit testing using this
method, but it is not always applicable. Further, it may be possible to reliably adjust
CUPs where the goods, services, or property are identical but the sales terms or other
limited items are different. As an example, an interest adjustment could be applied
where the only difference in sales transactions is time for payment (e.g., 30 days vs.
60 days). CUPs are based on actual transactions. For commodities, actual transactions
of other parties may be reported in a reliable manner. For other items, “in-house”
comparables, i.e., transactions of one of the controlled parties with third parties may
be the only available reliable data.
5.3
Other transactional methods
Among other methods relying on actual transactions (generally between one tested
party and third parties) and not indices, aggregates, or market surveys are:
• Cost-plus (C+) method: goods or services provided to unrelated parties are
consistently priced at actual cost plus a fixed markup. Testing is by comparison of
the markup percentages.
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• Resale price method (RPM): goods are regularly offered by a seller or purchased by
a retailer to/from unrelated parties at a standard “list” price less a fixed discount.
Testing is by comparison of the discount percentages.
• Gross margin method: similar to resale price method, recognized in a few systems.
5.4
Profitability methods
Some methods of testing prices do not rely on actual transactions. Use of these
methods may be necessary due to the lack of reliable data for transactional methods.
In some cases, non-transactional methods may be more reliable than transactional
methods because market and economic adjustments to transactions may not be
reliable. These methods may include:
• Comparable profits method (CPM): profit levels of similarly situated companies
in similarly industries may be compared to an appropriate tested party.
• Transactional net margin method (TNMM): while called a transactional method,
the testing is based on profitability of similar businesses.
• Profit split method: total enterprise profits are split in a formulary manner based
on econometric analyses.
CPM and TNMM have a practical advantage in ease of implementation. Both
methods rely on microeconomic analysis of data rather than specific transactions.
These methods are discussed further with respect to the OECD system.
Two methods are often provided for splitting profits: comparable profit split and
residual profit split. The former requires that profit split be derived from the combined
operating profit of uncontrolled taxpayers whose transactions and activities are
comparable to the transactions and activities being tested. The residual profit split
method requires a two step process: first profits are allocated to routine operations,
then the residual profit is allocated based on non routine contributions of the parties.
The residual allocation may be based on external market benchmarks or estimation
based on capitalized costs.
5.5
Tested party and profit level indicator
Where testing of prices occurs on other than a purely transactional basis, such as
CPM or TNMM, it may be necessary to determine which of the two related parties
should be tested. Testing is to be done of that party testing of which will produce the
most reliable results. Generally, this means that the tested party is that party with the
most easily compared functions and risks. Comparing the tested party’s results to
those of comparable parties may require adjustments to results of the tested party or
the comparables for such items as levels of inventory or receivables.
Testing requires determination of what indication of profitability should be used. This
may be net profit on the transaction, return on assets employed, or some other
measure. Reliability is generally improved for TNMM and CPM by using a range of
results and multiple year data.
6. Intangible property issues
Valuable intangible property tends to be unique. Often there are no comparable
items. The value added by use of intangibles may be represented in prices of goods or
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services, or by payment of fees (royalties) for use of the intangible property. Licensing
of intangibles thus presents difficulties in identifying comparable items for testing.
However, where the same property is licensed to independent parties, such license
may provide comparable transactional prices. The profit split method specifically
attempts to take value of intangibles into account.
6.1
Services
Enterprises may engage related or unrelated parties to provide services they need.
Where the required services are available within a multinational group, there may
be significant advantages to the enterprise as a whole for components of the group
to perform those services. Two issues exist with respect to charges between related
parties for services: whether services were actually performed which warrant
payment, and the price charged for such services. Tax authorities in most major
countries have, either formally or in practice, incorporated these queries into their
examination of related party services transactions.
There may be tax advantages obtained for the group if one member charges another
member for services, even where the member bearing the charge derives no benefit.
To combat this, the rules of most systems allow the tax authorities to challenge
whether the services allegedly performed actually benefit the member charged.
The inquiry may focus on whether services were indeed performed as well as who
benefited from the services. For this purpose, some rules differentiate stewardship
services from other services. Stewardship services are generally those that an investor
would incur for its own benefit in managing its investments. Charges to the investee
for such services are generally inappropriate. Where services were not performed or
where the related party bearing the charge derived no direct benefit, tax authorities
may disallow the charge altogether.
Where the services were performed and provided benefit for the related party bearing
a charge for such services, tax rules also permit adjustment to the price charged. Rules
for testing prices of services may differ somewhat from rules for testing prices charged
for goods due to the inherent differences between provision of services and sale of
goods. The OECD Guidelines provide that the provisions relating to goods should
be applied with minor modifications and additional considerations. A different set of
price testing methods is provided for services.
It is common for enterprises to perform services for themselves (or for their
components) that support their primary business. Transfer pricing rules recognize
that it may be inappropriate for a component of an enterprise performing such services
for another component to earn a profit on such services. Testing of prices charged in
such case may be referred to a cost of services or services cost method. Application
of this method may be limited under the rules of certain countries, and is required in
some countries.
Where services performed are of a nature performed by the enterprise (or the
performing or receiving component) as a key aspect of its business, OECD rules
provide that some level of profit is appropriate to the service performing component.
Testing of prices in such cases generally follows one of the methods described above
for goods. The cost-plus method, in particular, may be favored by tax authorities and
taxpayers due to ease of administration.
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Conclusions
• Transfer pricing is a profit allocation method used to attribute a corporation’s net
profit or loss before tax to tax jurisdictions. Transfer prices are the charges made
between controlled (or related) legal entities.
• Most systems allow use of multiple methods, where appropriate and supported
by reliable data, to test related party prices. Among the commonly used methods
are comparable uncontrolled prices, cost-plus, resale price or markup, and
profitability based methods.
• All systems require that prices be tested using an “arm’s length” standard. Under
this approach, a price is considered appropriate if it is within a range of prices
that would be charged by independent parties dealing at arm’s length. This is
generally defined as a price that an independent buyer would pay an independent
seller for an identical item under identical terms and conditions, where neither is
under any compulsion to act.
• Most rules provide standards for when unrelated party prices, transactions,
profitability or other items are considered sufficiently comparable in testing related
party items. Such standards typically require that data used in comparisons be
reliable and that the means used to compare produce a reliable result.
• Among the factors that must be considered in determining comparability are:
o the nature of the property or services provided between the parties,
o functional analysis of the transactions and parties,
o comparison of contractual terms (whether written, verbal, or implied from
conduct of the parties),and
o comparison of significant economic conditions that could affect prices,
including the effects of different market levels and geographic markets.
• Some systems give preference to a specific method of testing prices. OECD
provides that the method used to test the appropriateness of related party prices
should be that method that produces the most reliable measure of arm’s length
results. This is often known as a “best method” rule.
• Most systems consider a third party price for identical goods, services, or property
under identical conditions, called a comparable uncontrolled price (CUP), to be
the most reliable indicator of an arm’s length price. All systems permit testing
using this method, but it is not always applicable.
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Bazat e të dhënave në kohe reale dhe teknologjite Big Data, një vlerësim mbi
performancën dhe popullaritetin
PhD (C.) Erarda Vuka
University of Tirana, Albania
Prof. Dr. Ilia Ninka
Logos University, Albania
Abstrakt
Të dhënat në kohë reale dhe të dhënat me kapacitete të lartë (Big Data) luajnë role të rëndësishëm
në vendimmarrjet e biznesit,i cili duhet të përpunoje sa më shume informacion në intervale
kohore sa më të vogla pothuasje me zero vonesë. Për shkak te rritjes së vëllimit të të dhënave
dhe shpejtësisë së përpunimit të informacionit, përdorimii bazave të dhënave tradicionale
relacionale u zëvendësua me një qasje të re :bazat e të dhënave në kohe reale (RTDB).
Ndryshe nga bazat e të dhënave tradicinale relacionale,bazat e të dhënave në kohe reale bëjnë
transmetimin e të dhënave në qast,duke përdorur query të shumta që veprojnë mbi të dhëna
të cilat ndërkohe janë duke u përdorur në server. Gjithashtu bazat e të dhënave në kohe reale
adresojnë sfida që lidhen me të dhënat masive ,shumellojshmërine e burimeve dhe shpejtësine
e përgjigjes ndaj kërkesave. Janë kryer disa studime për ndikimin e bazave të të dhënave në
kohë reale dhe të dhënave masive në botën e biznesit,por në këtë studim kemi sjellur një risi
duke bërë krahasimin e tipareve dhe trendit të përdorimit të bazave të të dhënave në kohë
reale qëjanë të disponueshme në treg. Gjithashtu në këtë artikull prezantohet një studim teorik
mbi karakteristikat kryesore të RTDB: modeli i ruajtjes së të dhënave,kapaciteti,performanca
dhe teknologjite Big Data ku mbështeten.
Fjalë kyçe: RTDB,Big Data,tendencat ,MongoDB,Google Firebase.

Hyrje
Rritja e shpejtë e të dhënave i detyron bizneset të kërkojnë zgjidhje më të mira për
të ruajtur dhe menaxhuar një vëllim të madh të të dhënave. Një sistem i menaxhimit
të bazës së të dhënave në kohë reale ka aftësinë për të ruajtur, kategorizuar dhe
përpunuar këto sasi të të dhënave. Kjo aftësindihmon administratorët e bazës së
të dhënave dhe menaxhimin e një biznesi të ‘jenë të përgatitur’ dhe me efikas për
t’u përballur me ndryshime të vazhdueshme në informacion. Gjithashtu ndihmon
aplikacionet e përpunimit të të dhënave dhe të analizave t'i përgjigjen query-ve të
klientëve shpejt dhe me lehtësi.
Në shumicën e aplikacioneve që ne kemi përdorur gjate dekadave të fundit, sistemet
relacionale të menaxhimit të bazës së të dhënave përdoreshin për të menaxhuar
transaksionet. Ata ishin në gjendje të ruanin integritetin e të dhënave, të siguronin
akses të njëkohshëm dhe të lehtësonin ruajtjen e të dhënave gjatë kësaj periudhe.
Padyshim, këto baza të dhënash ishin në gjendje të performonin mirë në të gjitha
llojet e aplikacioneve në mjedise të ndryshme.Pritshmëritë e performancës nga një
bazë të dhënash kanë evoluar me kalimin e kohës dhe kompleksiteti i kërkesave të
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përdoruesve, si sasia e të dhënave që duhet të trajtohet në servera, shpejtësia, ruajtja,
rikuperimi, menaxhimi ose klasifikimi ka ardhur duke u rritur me kalimin e kohës.
Si një zgjidhje për rritjen eksponenciale të të dhënave dhe menaxhimin e integritetit
të të dhënave paralelisht me atë rritje, janë prezantuar bazat e të dhënave jo-relacione
me kohë reale. Sipas Strauch (2011), në pjesën më të madhe të literaturës, një bazë e
të dhënave në kohë reale përkufizohet si një bazë e të dhënave, ku transaksionet e saj
përcaktohen duke marrë parasysh kohën e vlefshmërisë së një njësise të të dhënave,
vëllimin e të dhënave që do të ruhen, mekanizmin e ruajtjes dhe disponueshmërinë e
të dhënave.SipasBansal dhe Chauhan (2017), baza e të dhënave në kohë reale ka disa
avantazhe krahasuar me një bazë të dhënash relacionale. Një bazë e të dhënave në
kohë reale RTDB është më fleksibël sesa një bazë e të dhënave relacionale tradicionale,
sepse nuk ka një skemë fikse. Gjithashtu,disa modele të bazës së të dhënave në kohë
reale janë të shpërndara, gjë që lejon përdoruesit të shtojnë më shumë makineri dhe
të shkallëzojnë cluster-in e kompjuterave.
2.Vlerësimi i performancës së bazave të të dhënave në kohë reale i bazuar në
literature
Wang (2015) ka propozuar një model për të analizuar strukturën e të dhënave,
arkitekturën, vëllimin, përputhjen, disponueshmërinë dhe shkallëzimin e bazave
të ndryshme të të dhënave. Modeli i propozuar është përdorur për të vlerësuar
shpejtësinë, vëllimin dhe shumëllojshmërinë e bazave të të dhënave, të cilat janë
metrika të rëndësishme në aplikacionet në kohë reale. Studimi është përqendruar
në bazat e të dhënave në memorje (in-memory), të cilat përdorin memorjen e nje
kompjuteri per ruajtjen, në vend të ruajtjes në disk. Wang (2015) ka vlerësuar sesi
një bazë e të dhënave në memorje mund të përshpejtojë transaksionet në kohë reale
në një mënyrë efikase. Ky studim gjithashtu analizon dhe diskuton modelimin dhe
optimizimin e teknikave të përpunimit në kohë reale për të përmirësuar performancën
e memories të bazës së të dhënave. Rëndësia e metodave të analizës dhe optimizimit
për përmirësimin e shpejtësisë së përpunimit të kërkesave kritike financiare,bursave
apo bizneseve te tjera, theksohet gjithashtu nga autorët (Wang,2015). Prandaj, vërehet
se vlerësimi dhe analizimi i aftësive të bazave të të dhënave të ndryshme është
identifikuar si një nevojë për botën e biznesit.
MySQL është pa dyshim sistemi më i përdorur i menaxhimit të bazës së të dhënave
relacionale (Roopak, Rao, Ritesh, & Chickerur, 2013). Roopak, Rao, Ritesh, &
Chickerur (2013) kanë paraqiturnjë analizë të performancës mes bazës së të dhënave
relacionale MySQL dhe bazës së të dhënave të objekteve DB4O (database for objects)
bazuar nëdepon e të dhënave të Huge Airport. DB4O është një bazë e të dhënave
me burim të hapur, e cila është e disponueshme për .NET dhe Java. Studimi është
kryer duke ekzekutuar query të ndryshme për vendosjen, selektimin dhe fshirjen
e operacioneve në të njëjtin grup të të dhënave duke përdorur bazat e të dhënave
SQL dhe DB4O. Studiuesite kanë arritur në përfundimin se DB4Orezulton të jetë
më efikase në veprimet e selektimit, por më pak efikase në veprimet e fshirjes dhe
zgjedhjes (Roopak, Rao, Ritesh, & Chickerur, 2013).
Kumar, Srividya dhe Mohanavalli (2017) kanë propozuar krahasimin e performancës
së dy bazave të të dhënave në kohë reale të bazuara në dokumente, MongoDb dhe

227

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 7 No.1
May, 2021

CouchDB. Ky është një studim cilësor dhe sasior, duke u përqendruar nënjë aplikacion
të thjeshtë: Twitter. Bazat e të dhënave në kohë reale mund të jenë të dobishme në disa
aplikacione, ku një bazë e të dhënave tradicionale nuk mund të zbatohet.

Figure 1. Framework i propozuar për krahasimin e bazës së të dhënave (Kumar,
Srividya, & Mohanavalli
2017)
“Figura 1” tregon platformen e propozuar për zgjedhjen e bazës së të dhënave të
përshtatshme, e cila funksionon në një platformë që ka NodeJS dhe JSON, të cilat
janë një mjedis për zbatimin e programeve te thjeshta bazike, dhe një format për
ruajtjen dhe transportimin e të dhënave (Kumar, Srividya, & Mohanavalli, 2017).
Serveri Node.js pranon një kërkesë nga aplikacioni dhe therret një funksion për
të marrë skedarin e kërkuar.Pas zgjedhjes së një serveri të përshtatshëm, formati
i të dhënave duhet të merret në konsideratë. Këtu, formati tregohet si JSON, i
cili është i orientuar drejt objektit. Së fundmi, zgjidhet baza e të dhënave në kohë
reale e përshtatshme për serverin e paracaktuar dhe formatin e skedarit. Ata kanë
përdorur CouchDB dhe MongoDB, dy baza të dhënash të orientuara në dokumente
për këtë studim dhe kanë arritur në përfundimin se MongoDB performon më mirë
në aplikacionet e konsideruara. Për vlerësimin e rezultateve, Kumar, Srividya dhe
Mohanavalli (2017) kanë marrë në konsideratë faktorë si madhësia e të dhënave
që mund të ruhen në një bazë të dhënash, performancën e bazës së të dhënave kur
hasen lloje të ndryshme të querieve dhe importimin e dokumenteve JSON. Më tej,
një krahasim i performancës së MongoDB dhe OrientDB gjithashtu është kryer
duke vlerësuar operacionet e vendosjes, përditësimit,fshirjes dhe kërkimit (Tavares,
Oliveira, & Lóscio, 2016).
3. Trendi i përdorimit dhe popullaritetit të bazave të të dhënave në kohë reale
Mënyra më e mirë për të kuptuar trendin e përdorimit aktual të bazave të të
dhënave në kohë reale, popullaritetin e tyre dhe karakteristika të rëndësishme që
duhet të merren parasysh është studimi i opinioneve të anëtarëve të komunitetit të
teknologjisë së informacionit. Metrika më e zakonshme e gjurmuar për vlerësimin
e performancës së një baze të dhënash është koha e përgjigjes së query-ve. Figura 6
tregon se si shpërndahen karakteristikat që merren në konsideratë gjatë vleresimit të
performancës së një baze të të dhënave. Karakteristikat si koha e përgjigjes, memoria,
besueshmëria e sistemit dhe karakteristika të tjera janë marrë në konsideratë për këtë
krahasim.
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Figure 2. Karakteristikat më të rëndësishme të studiuara për performancën e bazës
së të dhënave
Është zbuluar se shumica e karakteristikave që priten nga një bazë e të dhënave kanë
të bëjnë me kohën efektive të përgjigjes dhe besueshmërinë.Sipas rezultateve të një
studimi të bërë nga Developer Week (2019) mbi popullaritetine përdorimit të bazave
të të dhënave,ku pjesen më të madhe e zënë bazat relacionale me 60%. Nisur nga
vlerësimi i popullaritetit mund të krijohet një ide në lidhje me besueshmërinë dhe
mundësinë e përdorimit së tyre.

Figure 3. Bazat e të dhënave më të njohura (2019)
Raporti tregon që dominimi i MySQL nuk është venitur ende. Duhet të theksohet se
kategoria ‘Other’ në këtë grafik përmban një kombinim të përdoruesve të CouchDB,
Berkeley DB, Microsoft SQL Server, Redshift, Firebase, Elasticsearch dhe InfluxDB.
Është e dukshme që baza e të dhënave MongoDB në kohë reale ka një popullaritet
të dukshëm mes të gjitha bazave të të dhënave relacionale dhe në kohë reale me
24.6%. DB-Engines Ranking gjithashtu ka renditur sistemet e menaxhimit të bazës së
të dhënave sipas popullaritetit të tyre.”Figura 3” tregon rezultatet e këtij vlerësimi.
Tri kurbat kryesore paraqesin motorët e bazës së të dhënave Oracle, MySQL dhe
MSSQL, të cilat funksionojnë si baza të dhënash relacionale. Përveç qëndrueshmërisë
së tyre në renditje, mund të shihet se kurba e cila përfaqëson MongoDB ka një rritje
të konsiderueshme, si dhe ajo që përfaqëson sistemin e menaxhimit të bazës së të
dhënave në kohë reale Redis. Përveç popullaritetit të qëndrueshëm ndër vite të
bazave relacionale si Oracle, MySQL, Microsoft SQL, mund të shihet se teknologjitë
më të fundit të bazave të të dhënave në kohë reale kanë fituar popullaritet me kalimin
e kohës.
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Figure 4. Renditja e motorëve të bazës së të dhënave (2021)
Rritja e vëllimit të të dhënave në bazat e të dhënave ekzistuese relacionale SQL dhe
avancimi i aplikacioneve të bazës së të dhënave në kohë reale kanë nxitur zhvilluesit
drejt përdorimit të kombinimeve të shumta të bazës së të dhënave. Padyshim, të dy
bazat e të dhënave relacionale dhe jo-relacionale kanë avantazhet e tyre mbi secilin
lloj të aplikacionove. Sondazhi nga DeveloperWeek (2019) ka përmbledhur përgjigjet
e pjesëmarrësve në lidhje me aplikacione të tilla.

Figure 5. Kombinimet ebazave të të dhënave SQL & NoSQL (2019)
Grafiku më larte tregon se ekziston një probabilitet i lartë i përdorimit të bazave të të
dhënave SQL i kombinuar menjë baze në kohë reale dhe ka njëpopullaritet të lartë.
Këto gjetje përforcojnë faktin se një biznes apo mjedis mund të ketë kërkesa në kohë
reale si dhe jo në kohë reale, prandaj duhet të merret në konsideratë që përmbushja
e këtyre nevojave bëhet nëpërmjet kombinimeve të shumta të bazave të të dhënave.
Ndër kombinimet e bazave të të dhënave të përdorura nga pjesëmarrësit, kombinimi
MySQL dhe MongoDB përfshin një pjesë të dukshme të grafikut të paraqitur në
figurën më larte, e cila përbën 34% të tij. Ky kombinim është më i përdoruri mes gjithë
kombinimeve të bazave të të dhënave relacionale me ato në kohë reale.
4. Krahasimi i tipareve të Google Firebase,Mongo DB,Cassandra
Bazat e të dhënave tradicionale relacionale përdoren kryesisht për menaxhimin e të
dhënave të strukturuara dhe është vështirë të përshtaten me kerkësat e sistemeve që
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Figure 6. Tipet më të njohura të kombinimeve të shumëfishta të bazës
së të dhënave (2020)
punojnë me të dhëna masive dhe në kohe reale.Ndërsa bazat NoSQL në thelb kanë
për qëllim të zgjidhin problemet e Big Data që bazat e të dhënave relacionale nuk janë
të përshtatëshme,ato janë të shpejta,të shkallëzueshme dhe nuk kane skemë strikte.
Sipas modelit të trajtimit të të dhënave që ka të bëjë me mënyrën sesi ruhen dhe
aksesohen të dhënat bazat e të dhënave në kohë reale ndahen në katër kategori
kryesore: Modeli çelës/vlerë, modeli me dokumente, modeli me kolona dhe modeli
me grafike. Më poshtë kemi prezantuar tiparet e bazave tëtë dhënave në kohë reale
më të përdorura në treg.
4.1 Firebase: Modeli çelës/vlerë
Ka disa arsye për zgjedhjen e bazës së të dhënave specifike Firebase si model për
një bazë të dhënash në kohë reale me modelinçelës/vlerë. Firebase është gjerësisht i
disponueshëm dhe lehtësisht i instalueshëm. Mund të vendoset në sistemet Windows
dhe LINUX. Platforma e Google Firebase e bën përdorimin e bazës së të dhënave
Firebase shumë efikase. Shërbime të shumta si ruajtja e të dhënave, mbajtja dhe
vlefshmëria e tyreofrohen nga platforma e vetme e Google Firebase, duke minimizuar
nevojën e përfitimit të shërbimeve nga platforma të tjera. Firebase ofron veçori të tilla
si,
• Ruajtja: Firebase mbështetet nga Google Cloud Storage i cili është një shërbim
i njohur përruajtjen e të dhënave me kosto efektive, kështu është në gjendje të
mundësojë transferimin e lehtë dhe të sigurt të dosjeve, pavarësisht nga cilësia e
rrjetit për aplikacionet. Mund të ruajë imazhe, audio,video ose përmbajtje të tjera
të gjeneruara nga përdoruesit.
• Hosting: Firebase mund të shpërndajë përmbajtje në internet në mënyrë të shpejtë
dhe të sigurt.
• Autentifikimi: Firebase lejon krijuesin të kontrollojë dhe rregullojë privilegjet
e përdoruesve në lidhje me aplikacionin. Firebase ofron një log-in përmes
aplikacioneve si Gmail, Github, Twitter dhe Facebook, i cili është një shërbim me
pagesë.
• Analizimi: Firebase ka një opsion për matjen e përdorimit të aplikacionit që
përfshine dhe angazhimin e përdoruesit.
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• Raportimi i gabimeve: Firebase krijon raporte të hollësishme të gabimeve. Gabimet
renditen në grupe të ndryshme në bazë të rëndësisë së gabimit. Kjo i ndihmon
krijuesit në parandalimin.
4.2 MongoDB: Modeli me dokumente
MongoDB konsiderohet si baza e të dhënave më e njohur në treg në kohë reale e
bazuar në modelin me dokumente.Është me kod të hapur dhe ruan të dhëna si
BSON (Binary JSON). Qëllimi kryesor i përdorimit të MongoDB për menaxhimin e të
dhënave, është ruajtja e gjithçkaje së bashku në një vend.
Baza e të dhënave MongoDB është një koleksion i dokumenteve. Kompanitë si Adobe,
ebay, Cisco dhe SAP janë shembuj të njohur të kompanive që kanë filluar të përdorin
këtë produkt. Rritja e përdoruesve të MongoDB vjen si rrjelloje e disa veçorive që ajo
ofron për përdoruesit e saj, duke qenë një bazë të dhënash në kohë reale.
• MongoDB është një bazë e të dhënave pa skemë strikte. Ndryshe nga një bazë e
të dhënave tradicionale SQL, nuk ka JOIN komplekse gjatë marrjes së të dhënave
nga MongoDB.
• Mbështet qyeriet dinamike dhe ështëe përshtatshme ndaj querieve komplekse
(deep query) .
• Një MongoDB përdore memorie të brëndshme për të ruajtur grupe të dhënash,
duke siguruar kështu qasje të shpejtë.
• Ka shkallëzim horizontal.
4.3 Cassandra: Modeli me kolona
Cassandra është një bazë e të dhënave në kohë reale e shkruar në gjuhën Java, e cila
është krijuar dhe shpërndarë nga Apache Software Foundation.Cassandra u krijua
fillimisht në Facebook. Është një kombinim i sistemit të ruajtjes Dynamo të Amazon
shoqëruar nga modeli Bigtable i Google. Aktualisht, është gjithashtu një mënyrë për
të marrë të dhëna nga pika në pikë për bazat e të dhënave të tjera të tilla si ScyllaDB,
Azure's CosmosDB dhe YugaByte, kur përfshihen shumë aplikacione.
Cassandra është një sistem i të dhënave me kode të hapur i cili është krijuar për të
menaxhuar transaksione të mëdha me të dhëna në servera të ndryshëm global.
• Ka strukture të decentralizuar dhe qëndrueshmëri në performance.
• Ofron disponueshmëri të lartë dhe tolerancë ndaj gabimeve,kjo e bën shume
të përshtatshme për queriet në kohe reale që përdoren në web apo aplikacione
mobile.
• Në kontrast me Firebase ose MongoDB, Cassandra është linearisht e shkallëzuar,
duke lejuar shtimin e më shumë makinave në grup.
• Duhet të mbahet parasysh që Cassandra është një bazë e të dhënave e
shpërndarë,prandaj mënyra se si do të shpërndahen të dhënat dhe ngarkesa e
punës duhet të identifikohet para se të hartohet baza e të dhënave dhe modeli i të
dhënave.
Konkluzione
Shumëllojshmëria e të dhënave dhe ndryshimi i kërkesave të klientit është një sfidë
me të cilën përballen kompanitë sot dhe përdorimi i bazave të të dhënave në kohë
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reale sjell një avantazh tërëndësishëm. RTDB janë të përshtatshme për të adresuar
sfida që lidhen me vëllimin e të dhënave,shumëllojshmërine dhe shpejtësinë.
Në vitet e fundit shihet një trend në rritje i përdorimit të bazave të të dhënave në
kohe reale,si MongoDb, Google Firebase,Cassandra.Në këtë studim u konstatua që
kombinimet hibride SQL dhe RTDB ishin mbizotëruese në treg,ku më i preferuari
ishte kombinimi MySQL & MongoDB (34%). Zgjedhja e një sistemi RTDB varet nga
prioritet e projektit/aplikacionit në të cilin ai do të përdoret. Në qoftë se projekti
përmban p.sh. të dhëna financiare dhe dëshirojmë një pamje të qëndrueshme ku
reflektohen të gjitha ndryshimet atëherë MongoDb do të ishte një mundësi e mirë. Në
qoftë se aplikacioni toleron të dhëna që nuk janë më të përditësuarat por ju intereson
disponueshmëria atëherë është më e përshtatshme Cassandra. Nga ana tjetër,për
aplikacionet që kërkojnë besueshmëri më të lartë dhe shkallëzim më të mirë më e
përshtatsheme është baza e të dhënave në kohe reale Firebase, e cila ofrohet nga
Google dhe mbështetet në shërbimet Google Cloud Storage.
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Abstract
Taking the analysis of transient processes caused by direct lightning strike in concern, it becomes
necessary to know the parameters of the lightning protection system. Protection systems are
airborne, both used in various civilian and military sites and in the underground ones, thus
being called the Protective [1] Earthing Systems. For the sake of calculation, we are providing
below with the formulas for calculating different parameters. If the maximum frequency of
the lightning strike current spectrum, fmax, is known, then we can find the minimum length
that the segment, part of the conductor with which the earthing network is built, must have.
Keywords: Parameters Calculation, Protective Earthing Systems.

Introduction
The minimum conductor length is part of the minimum wavelength. This criterion
serves to use the quasi-static approximation of the electric and magnetic field, aiming
to calculate parameters such as capacity, static inductance of the respective segment,
on a given length [2]. If we denote by λ the wavelength on the ground, which is less
than the corresponding wavelength in the air, then:

λ=

2 ⋅π

1
σ
β =ω µ
ε ( [ 1 + ( ) 2 + 1])
2
ω
ε
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happens, where:
-  ,  ,  are the parameters of the ground where the protective earthing system
is located.
-   2    f is the angular frequency.
-

 , v are respectively the phase coefficient and the phase velocity of the

propagation of the electromagnetic wave on the ground.
Active resistance of earthing conductors is calculated by taking the
phenomenon of skin-effect into account [3]. Thus, calculating the depth of
penetration  of the wave in the conductor as it follows:

2


R

2      f

[m]

(4)

1
[  / m]
    (r  (ro   ) 2 )

(5)

2
o

the capacity per unit length in earthing networks will be calculated by the formula:

C

4  l
dl s dl
dl dl
'  r    r

s
'

or

C

4  l
Iv  Iç

(6)

(7)

The formula on calculating the capacity per unit length when the conductors are
not on the ground but in the air (remember here GSM poles, high voltage poles,
oil well poles, etc.) is calculated in the following form [13] :

C

where



V

and



VS

4  l
dl s dl
dl dl
'  r    r

s
'

(8)

are respectively the double integrals that show

respectively the impact on the own capacity and the reflected one, versus the land
plan [4] . The calculation of these integrals is performed by following the
pathpatterns as indicated in fig 2.
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Fig.1 Local and global coordinates, integration pathways and the conductor
dimensions
Integration is carried out along the segment axis (curve  ' in Fig 1) as well as
according to the surface of the segment which is parallel to its axis set (curve  in
Fig 1) {5]. Relied on that, the double integral obtained respectively according to
the above method is being calculated, which is estimated in the form [12] :

l 2  ro2  l
dl ' dl
I v  
 2  (l  ln
 l 2  ro2  ro )
r
ro
' 
(9)
The second double integral, Iç ,i.e. the one between the conductor and its reflection
with respect to the surface of the earth, lies depending on its position relative to
the surface of the earth:
We distinguish the following cases:
a) Segment parallel to the ground surface;
b) Segment perpendicular to the ground surface;
c) Slanting segment towards the ground surface;
2. Reconsideration of special cases
a) The segment parallel to the ground surface;
In case when the conductor is placed at a depth h, then by utilizing fig 1, we act
r0  2h and this way, the double integral calculated above leads us by I v  I ç .
So in this case (case a), the value of the integral I ç , is calculated as it follows:

Iç 

'

dl s dl
l 2  4h 2  l
2
(
l
ln



 l 2  4h 2  2h)
  r
2h
s

(10)
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b) The perpendicular segment to the ground surface;
If the segment is perpendicular to the ground surface, see fig 2, then for the
solution of the double integral, we carry out the first integration into the double
integral that will be performed according to the path S while the second
integration will be realized according to the surface of the conductor, parallel to
the axis of the segment (curve  ) [7]. Under these conditions, [10] for the
calculation of the double integral, we first calculate these variables:

u1  h1  h2  l
u2  h1  h2  l
u 3  h1  h2

I ç  u1  arsh

(11)
(12)
(13)

u
u1
u
 u12  ro2  u 2  arsh 2  u 22  ro2  2  u3  arsh 3  u32  ro2
ro
ro
ro

(14)

Fig. 2 Local and global coordinates on case b)
c) Slanting segment towards the ground surface;
In this case, see fig. 3, we firstly calculate the length of the segment, having d, h1
and h2 as given data [9].
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Fig. 3 Slanting conductor and its reflection.

l  d 2  (h2  h1 ) 2
We calculate coordinates:

min (h1 , h2 )
l
h2  h1

(16)

max (h1 , h2 )
l
h2  h1

(17)

X p  Zp 

X k  Zk 

cos  

(15)

2d2
1
l2

(18)

and if the segment length satisfies the set condition: l >> ro, then, the double
integral, is calculated, in this case, in the following form:

I ç  2  [ B  ( X p , Z p )  B  ( X k , Z k )  B  ( X p , Z k )  B  ( X k , Z p )]
(19)
The generalized function, B, has the form:

B  ( X , Z )  X  ln [ Z  X  cos   X 2  Z 2  ro2  2  X  Z  cos  ]
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3. Types of the protection of objects from direct lightning strikes
Shortly speaking, the types of protection of objects, depend first on the level of
protection that according to the standard IEC 62 305, are divided into 4 levels of
protection: LPL (Length Protection Level): LPL I, LPL II, LPL III and LPL IV
[14] . The highest level of protection is the first level, ie LPL I and the lowest is
LPL IV.
We distinguish two groups of lightning strikes:
a. Uninsulated protection from the building (i.e. located in the building);
b. Insulated protection from the building (i.e. located outside the building)
a. Uninsulated protections apart from the building cites are divided into:
1. Franklin lightning rod or rod protection, fig 4
2. Protection with screens, using contours or modified Faraday cages, fig 5
3. Protection by using hanging conductors (e.g. Aluminum-Steel), fig 6

Fig. 4 Lightning protection provided in the UPT building cite.
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Fig.5 Faraday protection with screens, contours or modified cage of an object.

Fig.6 Hanging protection of a fuel tank
b. Insulations protected from the building (ie located outside the building), are
divided into:
1. Insulated protection from the building with a lightning rod, fig 7
2. Insulated protection from the building with several lightning rods, fig 8
3. Protection of the building with hanging conductors, fig.9
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Fig. 7 Protection of the object with a lightning rod and protective volume
(Protective Cone)
If we have more than one reference plane, as indicated in Figure 8, then we have
two protection angles for the same object. This is quite important in using the
protective corner in terraced buildings with different heights from the ground [15]
.

Fig. 8 Object with two protection zones (two protection angles) for the same
lightning rod, as a function of the referred plan (Terrace plan and Ground plan)

Fig 9 indicates the protection of an object with the protection angle method. We
clearly notice here that we have two defensive angles 1 and  2 ,for the same
object, but with two lightning rods.
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Fig.9 Protection of the building by using two lightning rods; the Vertical view,
where two different protection angles are indicated and the Horizontal view with
traces of two external spheres
In Fig. 10, the protection of an object with two-pillar hanging conductors is
indicated.

Fig.10 Protection of the building with hanging conductors
4. Methods of calculating the external protection of objects from lightning
strikes
They are classified into two groups: The protection angle method and the rotating
sphere method. Let us now look at the protection angle method. As it is seen at
fig.7, if a height lightning rod ia poaitioned near the object to be protected, h from
the reference plan, then depending on the function of the level of protection that
the object has, LPS I until LPS IV, the protection angle is found (  ), see fig. 6.
Once the protective cone (three-dimensional in space) or the triangle in the plane is
constructed, it is further considered whether the object is protected (when it is
within the protective volume), as in fig.7. or it is not protected when it goes out of
the protective volume. Fig. 11 indicates the family of curves for calculating the
protection angle, when the height (length) of the lightning rod, h and level of
protection is given [6].
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Fig.11 Family of curves on calculating the protective angle, in case the height
(length) H of the lightning rod and the level of protection of the object: I, II, II and
IV is given.
We emphasize that the standards IEC 62 305 and EN 62 305 in the context of the
level of protection, have compiled charts where the angles are given in function of
the height of the lightning rod [16] . The rotating sphere method is used to
calculate protected areas as a function of the level of protection. In Fig. 12, a, b, c,
there are indicated cases of using the rotating sphere to calculate the coverage area
or protected area for a lightning rod.

Fig.12 a) Vertical view of the lightning rod and two rotating spheres with
a radius of
25 [m], which cover the object with height hx ; b) Horizontal view of the object
trace, as well as the community of centers of the sphere; c)view 3D, threedimensional coverage area constructed by means of the rotating sphere.
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In table 1, There are provided general data on the radius of rotation of the
protection angle R the opening of the shielding protection net, the distance
between the descending conductors, as a function of the protection level [16] .
Table 1 Data on the radius of the rotating sphere, the protection angle and the
size of the net
Lev
el
of
pro
tect
ion

I
II
III
IV

Def
ens
e
effi
cie
ncy

0.9
8
0.9
5
0.9
0.8

The
radius
of the
rotating
sphere

Lightning protection angle, against the
reference plane, in degrees (Hight :h)

Scr
een
gri
d
ste
p

Distanc
e
betwee
n
descend
ing
conduct
ors,

R[m]

20[m]

30[m]

45[m]

60[m]

[m]

20

25o

*

*

*

*

[m
]
5

30

35o

25o

*

*

*

10

15

45
60

45o
55o

35o
45o

25o
35o

*
25o

*
*

15
20

20
25

>60[m]

10

Conclusions
1. We basically use two kinds of methods, that of the protection angle and that of the
rotating sphere, on calculating the protection system, after the level of the respective
protection has been carried out. Thus, starting from level III of protection, the protection angles were determined, that for the side terraces and the main tower of UPT.
2. From the analysis of overvoltages and overcurrents of the protection system it has
resulted that the increase of the time of the shock wave fronting of lightning stream
has brought about the reduction of overvoltages in certain nodes of the system.
3. As the value of the earthing resistance increases, the voltage at the point of connection of the descending conductors to the earthing conductors specially increases. That
brings about the increase of the pace and touch touch voltage, by posing a great risk
to the electric shock o on the living organisms.
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Kostot e modernizmit të Tiranës dhe parimet restauruese që nuk i justifkojnë
ato
“Një ndërtesë ka dy aspekte, funksionin e saj dhe bukurinë; funksioni i përket pronarit të saj ndërsa
bukuria e saj i përket të gjithëve: ta shkatërrosh do të thotë të tejkalosh të drejtat e tua”
“Luftë Shembësve” Viktor Hygo 1825

MSc. Ronilda Dedvukaj
Abstrakt
Tirana është një qytet që ka qenë dhe është pre e ndryshimeve të shpeshta arkitektonike. Të
gjithë udhëheqësit që ka pasur Shqipëria nga fillimi i shekullit XX e deri më sot kanë pasur
tendencën që të lënë një gjurmë të fortë në qendrën e Tiranës, pa u kujdesur për shtresëzimin
e periudhave të ndryshme kohore gjatë të cilave është formuluar ajo hapësirë apo për lënien
e një gjurme të ndërtesës që shembej, qoftë një tabelë. Kjo i ka kushtuar shumë qytetit i cili
ka parë ndër vite t’i zhduken ndërtesat apo hapësirat simbol, duke sjellë si pasojë një humbje
të identitetit të qytetit. Monumentet e humbura janë të shumtë por fokusi është qendra e
qytetit duke cituar shembjen e Xhamisë së Karapicit, Kishën e Shën Prokopit, Pazarin e Vjetër,
Bashkinë e Tiranës, Kishën Ortodokse, Teatrin Kombëtar. Pa u respektuar asnjë parim të
Kartës së Restaurimit, ku flitet qartë për rëndësinë që qëndrat historike të qyteteve kanë, çdo
herë është eliminuar e shkuara duke u trajtuar si e pa vlerë dhe duke u zëvëndësuar me “vepra
madhështore” si Bulevardi, Pallati i Kulturës, Hotel Tirana, Muzeu Kombëtar. Duke analizuar
parimet restauruese shpjegohet përse këto ndërhyrje kanë qënë të gabuara ndër vite.
Fjalë kyce: Kostot e modernizmit, Tirana, parimet restauruese.

Qëllimi
Ky artikull synon sjelljen e një metodologjie në restaurim sa i përket ndërtesave të së
shkuarës, ku vlerat arkitektonike apo stabiliteti i strukturës janë vënë gjithmonë në
dyshim për të justifikuar shembjen apo tjetërsimin e tyre. Problemi kryesor qëndron
në mentalitetin jo konservues ndaj veprave arktektonike dhe mbizotërimit të shijes
arkitektonike të kohës ndaj vlerave të objektit që duhet ruajtur. Nuk janë në fokus të
këtij shkrimi objektet e kultit të shembur gjatë komunizmit, pasi ato veprime kishin
qëllimin për të larguar njërëzit nga feja dhe nuk ishin zgjedhje që i shërbenin qytetit
apo arkitekturës së tij.
1. Historik i shkurtër i qytetit të Tiranës
Deri në fillim të shekullit të XX Tirana ishte një qytet që zhvillohej rreth xhamive si
Xhamia e Vjetër e Et’hem Beut, Fires, Zajmit, Hetemit, Stermasit, Karapicit, Berxollit,
Mujos e Reçit të cilat mblidhnin rreth vetes ndërtesa banimi, tregje e shërbime të
ndryshme. Në atë periudhë Tirana paraqitej si një qytet me banesa të ulëta deri
në dy kate që kishin funksion banimi dhe ku minaret ishin ndërtimet më të larta.
Përsa i përket tendencave stilistike “vilat paraqiten me një variacion të pafund. Stile
të ndryshme shfaqin aftësitë referuese dhe fermentet kulturore që karakterizojnë jo
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vetëm Tiranën por gjithë Evropën në vitet 1920-1930. Arkitektët, artistët, ndërtuesit
i kanë ofruar në këtë periudhë familjeve tiranase më të mirën e eksperiencës së tyre
teknike e krijuese, në tërësinë e qytetit, brenda kopshteve, në mes të gjelbërimit, apo
dhe gjatë rrugës janë ngritur rezidenca të stileve arkitekturore nga më të ndryshmet
orientale, neoklasike, eklektike e moderne.”1
Duke analizuar sheshet, mund të dallohet që “ato nuk mund të quhen të tilla në
periudhën kohore që po analizojmë, mund të quhen zona të lira, pasi sheshet e vjetra
të Tiranës manifestohen më shumë si hapësira me formë të çrregullt, pa prezencë
ndërtesash, të krijuara nga zgjerimet e rrugëve dhe jo si ambiente të lira të delimituara
nga ndërtesat rreth e rrotull. Sheshet e vjetra, me hyrjen në fuqi në mënyrë sistematike
të një plani rregullues të qytetit, kanë pësuar ndryshime të forta ose më së shumti janë
zhdukur, duke i lënë hapësirë ndërtesave të reja për t’i bërë ballë kërkesave të një
qyteti në rritje. Mund të citojmë sheshin përballë Xhamisë së Vjetër, të Et’hem Beut,
sheshi në lagjen e Tabakëve si dhe sheshi afër pallateve Shallvare afër parkut Rinia.”2
2. Tirana Kryeqytet dhe shembjet kryesore të trashëgimisë kulturore në qendër
2.1 Sakrifikimi i Kishës së Shën Prokopit dhe Xhamisë së Karapicit
Në shkurt të vitit 1920 Tirana shpallet kryeqytet i përkohshëm i Shqipërisë në
Kongresin e Lushnjes, ndërsa Asambleja e shpall atë kryeqytet përfundimisht
në janar të 1925. Kryeqyteti i ri kishte nevojë për një plan zhvillimi dhe realizimi i
ndërtesave ku të përqendrohej qeveria dhe institucionet shteterore ishte me rëndësi.
Për këtë detyrë u thirr Armando Brasini, i cili në 1926, propozonte krijimin e një aksi
veri- jug që fillonte nga Sheshi Skenderbej, ku do të përqëndroheshin ministritë,
për të përfunduar në një shesh tjetër me formë elipsoide. Ky plan nuk lidhet me
kontekstin, por karakterizohet nga monumentaliteti duke krijuar një kontrast të fortë
midis Tiranës ekzistuese dhe asaj që po konceptohej, si nga pikëpamja arkitektonike,
si urbanistike. Realizimi i këtij propozimi kërkonte sakrifikimin e kishës së Shën
Prokopit si dhe Xhamisë së Karapicit.

A.Brasini, Projekti i qendrës 1926 (AQTN)
1
2

Vera Bushati. Vilat e Tiranës – gjysma e parë e shekullit XX fq 12.
Ana Shpuza-Tirana 100 anni capitale fq.41,42.
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Në vitin 1929 fillon ndërtimi i qëndres së Tiranës pas propozimit të Florestano Di
Fausto, i cili bazohet në aksin e propozuar nga Brasini, por sjell një version më të
ekuilibruar në kosto dhe forma. Në vitin 1931 përfundojnë ministritë, të cilat paraqiten
në një stil neorinashimental të pozicionuara në mënyrë simetrike sipas aksit veri-jug.
Në 1935 fillojnë punimet për një ulje të nivelit të sheshit, të cilat drejtohen nga Giulio
Bertè, pasi ishte shumë i madh në raport me ndërtesat që e rrethonin. Ky plan i ri
gjithashtu konfirmon shembjen e dy monumenteve sipas propozimit të Brasinit.3

Planimetri e qendrës, Di Fausto 1936 (AQTN)
Bashkia (AQSH)
Në këtë plan paraqitet qëndra e Tiranës e konceptuar nga Di Fausto, ku vihet re që
ndërtesa e Bashkisë zë vëndin e Xhamisë së Karapicit.
2.2 Sakrifikimi i Bashkisë, Pazarit të Vjetër, Kishës ortodokse
Modernizimi i kushtoi qytetit humbjen thuajse totale të trashegimise historike, pasi
të vetmet ndertesa që u kursyen dhe ju nenshtruan mbrojtjes ishin Xhamia e Ethem
Beut, Kulla e Sahatit, kompleksi i ministrive dhe disa ndertesa tipike. Tendenca e
autoriteteve komuniste per të mohuar të shkuarën, në veçanti simbolet e trashëguara
nga monarkia e nga fashizmi, u përqëndrua në një pjësë të mirë në qëndrën e qytetit.4
Në këtë mënyrë kisha ortodokse, ndërtesa e Bashkisë, Pazari i Vjetër u shembën për
ndërtimin e Pallatit të Kulturës, Muzeut Historik Kombëtar dhe Hotel Tiranës. Pazari
i Vjetër ishte një hapësirë që i dedikohej zanateve dhe rrugët e tij emërtoheshin sipas
zanatcinjve që i përbënin përshembull: Rruga e Farketarëve, Rruga e Drithit, Rruga e
Rrobaqepësve, Rruga e Argjendarëve, Rruga e Kripës etj.
2.3 Sakrifikimi i Teatrit Kombëtar
Në maj 2020, ndodh shembja e Teatrit Kombëtar me qëllim ndërtimin e një Teatri
Kombëtar “më të denjë”. Propozimi i Studios BIG për teatrin e ri është modern dhe
deri diku i imponohet kontekstit ku vendoset. Il circolo italo-albanese Scanderbeg siç
quhej, u ndërtua në vitin 1939 nga Pater Costruzioni me material parafabrikat në një
kohë të limituar dhe do kishte si funksion kryesor argëtimin e banorëve të Tiranës.
3
M.Stiliano, Modernità d’esportazione – Florestano Di Fausto e lo stile del costruire nei territori
italiani oltremare.
4
Arkitektura Shqiptare e shekullit XX – Ermir Hoxha fq 94.
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3.Si lindi koncepti i ruajtjes së trashëgimisë kulturore në Europë
3.1. Franca, vendi i origjinës së mbrojtjes së trashëgimisë kulturore
Format e para të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore i gjejmë në Francën e pas
revolucionit të vitit 1789 ku lind nevoja për “të ruajtur për kombin” pasi gjatë
revolucionit shumë ndërtesa që përfaqsonin fuqinë e fesë si dhe ndërtesa të
epokës mesjetare të lidhura me pushtetin feudal u dëmtuan. Kështu nga normat e
para juridike lidhur kryesisht me ndëshkimin e vandaleve kalohet në mënyra më
specifike të mbrojtjes së monumenteve duke krijuar figurën e “inspecteur général des
Monuments Historiques” që kishte detyrën të inspektonte të gjitha monumentet me
rëndësi historike e artistike në Francë për të mos lejuar cenimin e asnjë monumenti
pa ezauruar paraprakisht të gjitha mënyrat për shpëtmin e tyre. Përqasja ndaj
restaurimit të trashëgimisë kulturore nga ai moment deri në ditët tona ka krijuar
rryma të ndryshme në restaurim, por që në thelb gjithmonë kanë ruajtjen dhe
transmetimin e veprës në të ardhmen.
3.1. Karta e Restaurimit e vitit 1972 mbi qendrat historike të qyteteve
Me qëllim përcaktimin e qëndrave historike, duhet të merren në konsideratë jo
vetëm qëndrat tradicionale “të vjetra” urbane, por të gjitha vendbanimet njerëzore
strukturat e të cilave në mënyrë unitare ose të framgmentuar dhe pse pjesërisht
të transformuara në kohë, kanë qënë të ndërtuara në të shkuarën ose nga ato të
mëvonshme, të cilat kanë vlerë të veçantë si dëshmi historike ose cilësi të spikatura
urbanistike ose arkitektonike.
Karakteri historik i referohet interesit që vendbanime të tilla paraqesin si dëshmi të
qytetërimeve të së shkuarës e si dokumentim i kulturës urbane, pavarësisht nga vlera
artistike e tyre ose formale ose nga veçantia e aspektit ambiental, që mund të pasurojë
ose të theksojë më tepër vlerën e tyre, duke qenë se jo vetëm arkitektura, por dhe
struktura urbane ka në vetvete kuptim e vlerë.
Ndërhyrjet restauruese në Qendrat Historike kanë si qëllim të garantojnë – me mjete
e strumente të zakonshme dhe të jashtëzakonshme – ruajtjen në kohë të vlerave që

Pazari dhe Xhamia e Et’hem Beyt
në vitet 20 (AQSH)

Hartë e vitit 1937e qendrës së Tiranës (ATP)
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karakterizojnë këto komplekse.5
4.Pse nuk duhet të ishte tjetërsuar qendra e Tiranës?!
Të gjithë udheheqësit që ka pasur Shqipëria nga fillimi i shekullit XX e deri më
sot kanë pasur tendencën që të lënë një gjurmë të fortë në qendrën e Tiranës, pa u
kujdesur aspak për shtresëzimin e periudhave të ndryshme kohore gjatë të cilave
është formuluar ajo hapësirë apo për lënien një gjurme të ndërtesës që shembej,
qoftë një tabelë. Kjo i ka kushtuar shumë qytetit i cila ka parë ndër vite t’i zhduken
ndërtesat apo hapësirat simbol duke çuar në një humbje të identitetit të qytetit.
Shembja e Pazarit të Vjetër mund të konsiderohet një ndërhyrje në nivel urbanistik
dhe jo një “shembje kirurgjikale”. A mundemi të aplikojmë konceptet e restaurimit
arkitekonik në një shkallë urbane? Patjetër që po pasi arkitektura dhe urbanistika janë
e njëjta gjë, ndryshojnë vetëm mjetet që ato përdorin.
Raporti i bosh-plot ndryshon në mënyrë rrënjësore me shembjën e Pazarit të Vjetër duke
tjetërsuar në mënyrë të pakthyeshme imazhin e qendrës. Pra kalohet nga një “bosh” i
strukturuar nga blloqet e dyqaneve që paraqitet në mënyrë më të fragmentuar në një
“bosh” të madh që ka si limit vetëm njollën në formë U-je të Pallatit të Kulturës.
Një shembull që ia vlen të citohet për lidhjen që njerëzit kanë me simbolet e qytetit
të tyre është ai i qytetit të Vjetër të Varshavës, i cili u sheshua komplet gjatë Luftës së
Dytë Botërore. “Zgjedhja e rikthimit të pamjes e qytetit para luftës të qendrës historike
është një vepër unike në historinë e ndërhyrjeve në monumentet historike dhe kthehet
në përgjigjen që polakët i japin përpjekjeve të vazhdueshme për asgjësimin sistematik
të kombit të tyre përmes shkatërrimit të dëshmive të tyre historike”.6 “Ruajtja e qytetit
të vjetër ka qënë më tepër një vepër sociale sesa një problem konservimi”.� Përgjigja që
akti barbar merr patjetër ka të bëjë me shërimin psikologjik të banoreve, të cilët nga një
moment ne tjetrin shohin të rrafshuara simbolet arkitektonike të qytetit të tyre, pasi nga
pikëpamja e restaurimit dhe konservimit mund të flitet pa dyshim për një fallco historik.
Sipas Giovanni Carbonara restaurimi është akt kultural dhe në të njëjtën kohë shumë
i specializuar. Ai shikon drejt të ardhmes dhe jo të shkuarës, në të njëjtën kohë nuk
është i rezervuar për kënaqësinë e disa të kulturuarve të zgjedhur të antikes. Ka
funksione edukative dhe të memories, për gjeneratat e të ardhmes, për të rinjtë; ka të
bëjë, jo me kënaqësinë për studimin, por me formimin e çdo qytetari dhe cilësinë e tij
të jetës, në sensin shpirtëror e material kuptimplotë.� Pra qëllimi kryesor është që të
ruajmë veprat për të ardhmen dhe gjithashtu në të tashmen të arrijmë të përceptojmë
shtresëzimin arkitektonik të kohëve të ndryshme. Ndërkohë në Shqipëri, veçanërisht
në kryeqytet është kërkuar indoktrinimi përmes arkitekturës për të dhënë mesazhe
të qarta si gjatë komunizmit, si në rastin e Muzeut Historik Kombëtar ku përcillet
një shije hermetizmi e monumentalitati tendecioz, fatkeqësisht në harmoni me shijen
estetike dhe klimën e përgjithshme në vend. Përveç se një sipërmarrje monumentale si
për projektuesit, e për financat e shtetit, ajo përbënte në esencë metarrëfimin personal
të Hoxhës mbi historinë, rëndësia e të cilit nënkuptohet lehtë nga dimensionet dhe
vendi që ai përfton në shëshin kryesor të kryeqytetit.�
4.1. Rasti i Teatrit Kombëtar
5
6

Allegato D Istruzioni per la tutela dei “Centri Storici”, Carta del Restauro.
Il restauro in Architettura-Maria Piera Sette fq 177.
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Me 17 maj të 2020 u shemb Teatri Kombëtar në një mënyrë të dhunshme dhe me
argumenta shumë të dobët nga të gjitha pikëpamjet: strukturore, estetike, teorike. Në
asnjë moment nuk u mor parasysh rëndësia e tij si dokument i gjallë historik, si vend
ku qindra tiranas ruajnë kujtimet, si ndërtesë me nje konstruksion të veçantë për
kohën apo si ndërtesë që ishte pjesë e themelimit të qendrës së Tiranës “moderne”
duke qënë e para ndërtesë e këtij tipi. Shumë nga argumentat pro shembjes lidheshin
me mos pershtatjen e ambienteve të brendshme për rëndësinë e funksionit apo me
vlerat e dobëta estetike që kjo ndërtesë mbarte. Sipas Brandit “Restaurimi është
momenti metodologjik i njohjes së veprës së artit, në konsistencën e saj fizike dhe
në polaritetin e saj të dyfishtë estetik dhe historik në funksion të transmetimit të saj
në të ardhmen”.� Arsyetimi mbi vlerën estetike të një ndërtesë shpesh herë mund
të jetë shumë subjektiv prandaj në themel të çdo vendimi qëndron njohja e thellë e
ndërtesës, pra momentit metodologjik i njohjes.
Duke qenë se vepra e artit “përcaktohet në radhë të parë nga polariteti i saj i dyfishtë
estetik dhe historik, direktiva e parë e hetimit do jetë ajo që ka të bëjë me përcaktimin
e kushteve të nevojshme për shijimin e veprës së artit si imazh dhe si fakt historik.
Në radhë të dytë vepra e artit përcaktohet nga materia ose materiet që e përbëjnë:
këtu hetimi duhet të zhvillohet mbi gjëndjen e konsistencës së materies, e më vonë
mbi ato ambientale që mund të lejojnë, të cënojnë ose të rrezikojnë në mënyrë direkte
konservimin”� Pra jo vetëm duhet të kujdesemi për veprën si imazh, por duhet të
sigurohemi që me anë të ndërhyrjeve të përshtatshme të garantojmë jetëgjatësinë e
veprës në kohë, pasi siç shprehet dhe Ruskin “me mirë të kesh një patericë sesa të
mbetesh pa këmbë”.
“Arkitektura është arti rregullon dhe zbukuron ndërtesat e çdo lloj funksioni, të
ngritura nga njeriu, në mënyrë të tillë që shikimi i tyre mund të kontribojë në
shëndetin e tij, forcën e tij vitale si dhe kënaqësine e tij intelektuale” shprehet John
Ruskin ne librin e tij Shtatë llampat e arkitekturës duke afirmuar në aforizmin e katërt të
tekstit që: “E gjithë arkitektura ka si qëllim të influencojë shpirtin e njeriut, jo vetëm
të ofrojë një shërbim për trupin e tij”. Duke u nisur nga ky citim deduktojmë lidhjen
e fortë që ka njeriu me qytetin e tij dhe ndërhyrjet në arkitekturën e qytetit ndikojnë
drejtpërsëdrejti në humbjen e memories kolektive, kujtësës historiko-familjare si edhe
vizionit e qetësisë shprtërore individuale. Përtej konceptit estetik, ndërhyrjet arbitrare
mbi objektet kryesore të qytetit ndikojnë në dobësimin e të trejave dimensioneve
njerëzorë të sipërcituara (individuale, familjare e kolektive) duke i shërbyer kauzave
ekstra-artistike shpeshherë në funksion të kufizimit të lirisë së individit.
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The rights of prisoners and detainees in Albania, as a special category of the
society
Olsa Brati
Abstract
This paper aims at addressing a very sensitive topic not only for our society but also for that
of each country. The paper “The rights of prisoners and detainees in Albania, as a special
category of society”, aims at highlighting the fact that the prisoners have certain rights. Their
isolation does not mean the loss of all their rights. They are part of our society, they are human
beings and as such they enjoy some basic rights, which can not be altered and denied. It is
difficult to conceive that people who have committed a crime have rights in our society. The
principal problem of compliance and enforcement of their rights begins from this moment.
Respect and realization of the rights of prisoners and detainees mean that these people should
have dignity and be worth in the society which they belong to, and also get rehabilitated
and reintegrated in the future. The importance of this study lies in exposing the rights of this
category of our society, the possibility of their implementation, recognizing the main problems.
Protective institutions, governmental or not, play a very important role in the implementation
of national or international law applicable in Albania. The practice of the European Court of
Human Rights offrers useful and important decisions for the rights of prisoners in Albania.
Keywords: rights, sentenced to prison (prisoners), detained, national legislation, protective
institutions, judicial practice.

Hyrja
Të Drejtat e Njeriut përshkruajnë një koncept sipas të cilit të gjithë njerëzve u takojnë
që nga lindja të drejtat universale njerëzore. Të drejtat zakonisht konsiderohen si të
drejta universale në sensin që çdo njeri i ka ato dhe duhet t’i gëzojë pa dallime dhe
të pavarura në sensin që ato egzistojnë njëlloj për të gjithë dhe janë të disponueshme
si standarde të justifikimit dhe të kritikës. Të drejtat e njeriut, demokracia dhe shteti
ligjor janë vlera themelore për çdo vend. Të drejtat e njeriut, janë ato që u japin fuqi
individëve dhe bashkësive të kërkojnë transformimin e plotë të shoqërisë në drejtim
të realizimit të plotë të të gjitha të drejtave të njeriut.
Ky është një studim kushtuar një kategorie të veçantë të shoqërisë shqiptare, të
dënuarit me burgim dhe të paraburgosurit. Fokusimi në këtë kategori të shoqërisë, të
të drejtave të tyre vjen si pasojë e faktit se ata mund të lihen në harresë si nga organet
shtetërore, ashtu edhe nga vetë shoqëria. Të burgosurit dhe të paraburgosurit ligjërisht
gëzojnë një sërë të drejtash dhe kanë të drejtë të këmbëngulin për realizmin e tyre në
praktikë. Për shoqërinë tonë është paksa e vështirë të konceptojë se personat që kanë
kryer një krim të kenë të drejta. Që nga ky moment fillon edhe problemi parësor i
respektimit dhe zbatimit të të drejtave të tyre. Në këtë studim do të fokusohemi në
faktin që edhe të dënuarit me burgim janë qenie njerëzore dhe pavarësisht çdo gjëje,
ashtu si edhe kategoritë e tjera të shoqërisë sonë edhe ata kanë të drejtë të gëzojnë të
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drejtat që u takojnë. Sigurisht të drejtat e tyre paraqiten në një masë më të kufizuar.
Respektimi dhe realizimi i të drejtave të të burgosurve dhe të paraburgosurve
nënkupton që këta persona në të ardhmen të jenë të denjë për shoqërinë të cilës i
përkasin, të rehabilitohen dhe të riintegrohen. Të burgosurit gëzojnë mbrojtje për të
drejtat e njeriut. Ata vazhdojnë të gëzojnë të gjitha të drejtat e tyre si qenie njerëzore,
me përjashtim të atyre që i kanë humbur si pasojë e heqjes së lirisë. T’i heqësh një
qenieje njerëzore lirinë është një ndëshkim shumë i rëndë pasi në vetvete ka të bëjë
me humbjen e një sërë të drejtash që lidhen drejpërsëdrejti me faktin e të qënit i lirë.
Njerëzit me liri të kufizuar bëjnë pjesë në pakicat e shoqërisë.
Fakti që shteti është përgjegjës për jetën e të burgosurve rrit përgjegjësinë e shtetit për
të garantuar të drejtën e jetës dhe të kujdesit shëndetësor. Nëse dikush prej tyre do të
vdesë në burg sepse nuk është i mjekuar, atëhere kemi një rast të pastër torture dhe
cënim ekstrem të të drejtave të njeriut.
E drejta e jetës është një e drejtë themelore që mbrohet nga Kushtetuta dhe aktet
ndërkombëtare të zbatueshme në Republikën e Shqipërisë. Pavarësisht krimit që disa
persona mund të kenë kryer edhe pse janë të dënuar dhe kanë statusin e të burgosurit
ose të paraburgosurit, në bazë të Kushtetutës, por edhe legjislacionit ndërkombëtar,
këta persona kanë disa të drejta, të cilat shteti duhet t’i përmbushë në lidhje me
institucionet e vuajtes së dënimit.
E drejta për të mos iu nënshtruar torturës, trajtimit ç’njerëzor dhe degradues është
sanksionuar në nenin 25 të Kushtetutës:
Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës, dënimit apo trajtimit mizor, çnjerëzor poshtërues.
( Kushtetuta RSH, 1998, 16). Kjo gjë përcaktohet gjithashtu edhe në nenin 3 të Konventës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Kjo është një e drejtë që ka karakter absolut dhe
rrjedhimisht kufizimi apo cënimi i saj nuk mund të justifikohet në asnjë rrethanë.
Nga jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ), rezulton
se personat e privuar nga liria në komisariate policie, në burgje dhe paraburgim, janë
më të ekspozuar për të qenë viktimë e torturës, trajtimit ç’njerëzor dhe degradues.
GJEDNJ ka vlerësuar se “Shteti duhet të sigurojë që personi të privohet nga liria të jetojnë
në kushte të cilat janë të përshtatshme, në respekt të dinjitetit të tij njerëzor, se mënyra dhe
metoda për ekzekutimin e masës së sigurisë/dënimit të tij nuk do t’i shkaktojnë atij ankth dhe
vuajtje të një intensiteti të tillë që kalon nivelin e pashmangshëm të vuajtjes që është pjesë e
pandashme e ambientit të mbyllur”.
Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka patur ndër vite në fokus të vazhdueshëm promovimin
dhe respektimin e të drejtave të personave të privuar nga liria. Të dënuarit me burgim
dhe të paraburgosurit gëzojnë disa të drejta të cilat lidhen me shërbimin shëndetësor,
trajtimin human, mjediset e veçimit dhe të observimit në institucionet e ekzekutimit
te vendimeve penale (institucionet) etj.
Të drejtat e të burgosurve e të paraburgosurve
Në mënyrë të përmbledhur përmendim disa nga të drejtat e të burgosurve në Shqipëri.
E drejta e jetës. Të dënuarit me burgim dhe të paraburgosurit gjithashtu kanë të
drejtë që të mos u cënohet jeta. Jeta e personit mbrohet me ligj. (Kushtetuta RSH, 1998,
21)
E drejta e respektimit të dinjitetit njerëzor. Çdo person, pavarësisht statusit shoqëror
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në të cilin ndodhet, duhet të trajtohet duke respektuar dinjitetin e tij njerëzor. Ai nuk
duhet të diskriminohet për shkak të racës, kombësisë, gjuhës që përdorin, fesë etj.
Të gjithë të burgosurit në një institucion të caktuar duhet të gëzojnë të njëjtin trajtim
pa u bërë dallime mes tyre, si nga ana e autoriteteve, ashtu edhe nga të burgosurit
kundrejt njëri-tjetrit.
E drejta për të mos iu nënshtruar torturës. Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës ose
dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore ose poshtëruese. (Kushtetuta RSH, 1998, 7)
E drejta për t’u ushqyer në mënyrë të shëndetshme. Personave të burgosur
detyrimisht duhet që t’u sigurohet ushqim i shëndetshëm dhe i mjaftueshëm.
E drejta për t’u arsimuar. 163 të burgosur në pesë institucione (Peqin, Korçë, Vaqarr,
Fushë-Krujë), kanë përfunduar ciklin mësimor 9 vjeçar, për vitin 2011-2012. Shkolla e
parë u hap në Peqin në vitin 2009. Në vitin 2010, u bë i mundur aplikimi dhe hapja e
sistemit 9-vjeçar edhe në Institutin e të Miturve në Kavajë. Në këtë Institut përfunduan
procesin mësimor 24 të mitur.
Rëndësi i është dhënë edhe formimit profesional të të burgosurve në specialitete të
ndryshme si kuzhinë, punë dore, kopshtari, kurse të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit,
parukeri etj. Janë krijuar kushtet që në çdo institucion të ketë një shumëllojshmëri
librash dhe tematikash në bibliotekat e tyre. Interesim më i madh vihet re në tematikat
letrare, artistike dhe librat fetare.1
E drejta për të gëzuar shërbim shëndetësor. Është bërë një strukturim i ri i stafit
shëndetësor në burgje dhe ofrimit të kujdesit shëndetësor. Mesatarisht, një institucion
penal ka në strukturën e tij një mjek të përgjithshëm, një stomatolog, një farmacist
dhe katër infermierë. Të dënuarit dhe të paraburgosurit i nënshtrohen ekzaminimeve
shëndetësore që në momentin e mbërritjes në institucion. Gjithashtu është realizuar
edhe unifikimi i dokumentacionit shëndetësor në të gjithë sistemin.
E drejta e korrespondencës. I burgosuri ka të drejtë të mbajë korrespondencë. Për të
burgosurit që nuk i kanë mundësitë, personeli i institucionit vë në dispozicion mjetet
e nevojshme për korrespondencë.
E drejta për të gëzuar veshje dhe pajisje të tjera individuale. Çdo të dënuari me
burgim dhe të paraburgosuri i sigurohet veshmbathje dhe pajisje të tjera individuale
në sasi të mjaftueshme, në gjendje të mirë dhe të pastra.
E drejta për jetesë në mjedise të përshtatshme. Kushtet e jetës së të burgosurve
duhet që të paktën të jenë në nivelin minimal dhe të përshtatshme, duke siguruar një
jetë sa më normale.
E drejta për të punuar. Të gjesh një mënyrë për sigurimin e jetesës është pjesa më e
rëndësishme e aftësisë së të burgosurit për t’u riintegruar në shoqëri. Natyrisht që
puna është me shpërblim dhe përfshihet në vjetërsinë në punë për efekt pensioni.
Puna e detyruar është e ndaluar. Askujt nuk duhet t’i kërkohet të bëjë punë të detyruar.2
E drejta për të përfituar shpërblim. Të burgosurit mund t’i jepet shpërblim për
zbatimin shembullor të rregullave, për xheste të veçanta me karakter human, për
aktivizimin e mirë në punë dhe në veprimtaritë e tjera në grup. 3
E drejta për të mbajur lidhjet me familjen. Sipas legjislacionit në fuqi të burgosurit
Artikull i Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve: “Trajtimi dhe respektimi i të drejtave të personave me liri
të kufizuar”.
2
Pakti Ndërkombëtar mbi të drejtat civile dhe politike, neni 8/3 (a).
3
Ligji nr.8328, datë 16.04.1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”,
neni 62.
1
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kanë të drejtë të takojnë familjarët dhe të afërmit e tyre. Këto takime realizohen 4 herë
në muaj dhe zgjasin 30 minuta. I burgosuri ndër të tjera një herë në muaj ka të drejtën
e një takimi të zgjatur me bashkëshortin/en. Në zbatim të Rregullores së Përgjithshme
të Burgjeve, neni 61, të burgosurit i lejohet korrespondenca telefonike 8 (tetë) herë
në muaj me familjarët, të afërmit dhe miqtë e tij. Të dënuarve të mitur u lejohet
korrespondenca telefonike 16 herë në muaj. Përsa u përket të drejtave të grave bëhet
një program i posaçëm dhe favorizues për lidhjet me familjen. Për gratë e burgosura
shtatzëna ose me fëmijë deri në 3 vjeç, funksionon çerdhja me shërbim 24 orësh pranë
institucionit. Për gratë e dënuara me fëmijë në institucionet rezidenciale për fëmijë
zhvillohet një program i veçantë “Prindërimi në distancë”.
E drejta për të përfituar leje shpërblyese dhe leje të veçanta. Për të dënuarit me
burgim që përmbushin kriteret ligjore aplikohet dhënia e lejeve shpërblyese ose e
lejeve të veçanta. Kjo gjë synon ruajtjen e kontakteve me jashtë.
E drejta për t’u shprehur. Pasqyrimi i jetës së personave me liri të kufizuar në median
vizive dhe të shkruar, shihet si element i rëndësishëm në shprehjen e mendimit të lirë
dhe stimulimit të komunikimit me botën e jashtme. Historitë personale të personave
me liri të kufizuar, problematikat që shoqërojnë të mbyllurit në një institucion penal,
si dhe drama familjare që krijohet, janë bërë çështje të diskutimit në shumë programe
televizive.
Problematika në lidhje me respektimin dhe zbatimin e të drejtave të të
burgosurve dhe paraburgosurve.
Ekzistojnë edhe disa problematika në lidhje me respektimin dhe zbatimin e të
drejtave të të burgosurve dhe paraburgosurve. Ndër to përmendim:
1. Mbipopullimi në institucione.Vazhdon të ngelet problem mbipopullimi i lartë i
të dënuarve dhe të paraburgosurve në disa institucione. Mbipopullimi sjell pasoja
edhe në drejtim të transferimit të të dënuarve nga paraburgimet dhe komisariatet në
institucione më pak të mbipopulluara, larg vendbanimit të familjarëve të tyre.
2. Punësimi i të dënuarve. Të dënuarit nuk duhet të përfitojnë ulje dënimi nga puna
që kryejnë në institucionet e vuajtjes së dënimit.
3. Trajtimi i personave me masë mjekësore “mjekim i detyruar”, “mjekim i
përkohshëm i detyruar”. Bazuar në dispozitat ligjore, kjo kategori, nuk duhet
të akomodohet në institucionet penale, sepse këto institucione nuk posedojnë
infrastrukturën e duhur dhe resurset njerëzore të trajnuara, të specializuara për
trajtimin specifik që e ka të nevojshëm ky kontingjent.
Institucionet më kryesore mbrojtëse të të drejtave të të burgosurve dhe të
paraburgosurve
Në Shqipëri institucionet më kryesore mbrojtëse të të drejtave të njeriut dhe në
rastin konkret të të drejtave të të burgosurve, janë Komisionari dhe Avokati i
Popullit. Komisionari dhe Avokati i Popullit kanë për qëllim mbrojtjen e individëve
nga diskriminimi. Komisionari për mbrojtjen nga diskriminimi siguron mbrojtjen
efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit diskriminimin, ndërsa
Avokati i Popullit mbron të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshëm të individit nga
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veprimet ose mosveprimet e paligjshme e të parregullta të organeve të administratës
publike, si dhe të të tretëve që veprojnë për llogari të saj. Komisionari shqyrton
ankesat me pretendim se janë diskriminuar ose ka ndodhur diskriminimi. Avokati
i Popullit njoftohet për të ndërhyrë për vënien në vend të së drejtës ose lirisë së
shkelur. Komisionari ka kompetencë të tij të shqyrtojë ankesat nga personat ose
grupet e personave që pretendojnë se janë diskriminuar, siç parashikohet në këtë ligj;
të shqyrtojë ankesat nga organizatat që kanë një interes të ligjshëm për të vepruar
në emër dhe me pëlqimin me shkrim të individëve ose grupeve të individëve që
pretendojnë se ka ndodhur diskriminimi. Gjithashtu edhe Avokati i Popullit ka
kompetencë të ndërhyjë për vënien në vend të lirisë dhe të drejtave te shkelura.
Avokati i Popullit mbron të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshëm të individit nga veprimet ose
mosveprimet e paligjshme e të parregullta të organeve të administratës publike.( Kushtetuta
RSH, 1998, 29). Institucioni i Avokatit të Popullit mbron të drejtat, liritë dhe interesat
e ligjshme të individit nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme e të parregullta
të organeve të administratës publike si dhe të tretëve që veprojnë për llogari të saj.
Avokati i Popullit, në këndvështrimin e tij përcakton se qëllimi i dhënies së drejtësisë
nuk është ndëshkimi, por rehabilitimi i të privuarit nga liria. Nga ky këndvështrim,
njeriu i burgosur ose jo, ka gjithë ato të drejta dhe liri themelore, zbatimi i të cilave
duhet të garantojë trajtimin njerëzor të tij. Avokati i Popullit jep rekomandime në rastet
kur ai vëren dhe vërteton shkeljet e të drejtave të të burgosurve dhe paraburgosurve,
pasi ai nuk vendos direkt vetë për t’i dhënë të drejtën personit që ankohet. Avokati i
Popullit luan një rol mjaft të rëndësishëm në mbrojtjen dhe promovimin e të miturve
të dënuar me burgim dhe të paraburgosur.
Komisionari për mbrojtjen nga diskriminimi është një organ që përbën një mjet
ankimi efektiv në lidhje me ankesat e personave që pretendojnë dhe provojnë se janë
diskriminuar. Një kategori mjaft e prekur nga diskriminimi janë edhe të burgosurit
dhe paraburgosurit. Raste të ndyshme të ankesave kanë nxjerrë në pah diskriminimin
që u bëhet të burgosurve brenda institucioneve të vuajtjes së dënimit, duke çuar
kështu në shkeljen e një sërë të drejtash. Komisionari ka të drejtën e marrjes së një
vendimi, gjithashtu edhe vendosjen e dënimeve, konkretisht me gjobë, në rastet e
verifikimeve të ekzistencës së diskriminimit.
Kategoritë e të burgosurve dhe të paraburgosurve
Të burgosurit dhe të paraburgosurit përbëjnë një kategori të veçantë të shoqërisë, të
cilët gëzojnë të drejtat e tyre në bazë të legjislacionit vendas dhe atij ndërkombëtar.
Megjithatë jo të gjithë të burgosurit gëzojnë në mënyrë të barabartë të drejta të njëjta,
pasi ekzistojnë disa karakteristika të gjithsecilit që bëjnë ndarjen ndërmjet tyre.
Kategoritë e ndryshme të të burgosurve duhet të vendosen në sektorë të ndryshëm,
sipas seksit, moshës, rasteve e ndodhive të mëparshme në jetën e tyre, të arsyeve të
burgimit dhe të kërkesave të trajtimit të tyre. Këto kategori janë:
1. Të burgosurit dhe të paraburgosurit të mitur.
2. Femrat e burgosura dhe të paraburgosura.
3. Të burgosurit dhe të paraburgosurit me sëmundje mendore ose kronike.
4. Të burgosurit dhe të paraburgosurit të sëmurë rëndë.
5. Të burgosurit dhe të paraburgosurit e moshuar.
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Në lidhje më shkeljen e të drejtave të të burgosurve shqiptarë në Gjykatën Evropiane
të të Drejtave të Njeriut janë dhënë këto vendime:
Në çështjen “Dybeku kundër Shqipërisë” 4 përcaktohet se kushtet e mbajtjes në burg
përbëjnë një prej të drejtave kryesore të të burgosurve, kësaj kategorie të veçantë të
shoqërisë. Konkretisht kjo çështje ka të bëjë me keqtrajtimin e vuajtur nga ankuesi si
rezultat i kushteve të papërshtatshme të mbajtjes në burg. Gjykata Evropiane për të
Drejtat e Njeriut konsideron se natyra, kohëzgjatja dhe vuajtja e dënimit sa i takon
keqtrajtimit, të cilit ankuesi i ishte nënshtruar, si dhe efektet që kanë pasur në tërësi
mbi gjendjen e tij shëndetësore, janë të mjaftueshme për t’u kualifikuar si çnjerëzore,
degraduese dhe si rrjedhojë shkelje të nenit 3 të Konventës.
Çështja “Grori kundër Shqipërisë” 5 ka të bëjë me mungesën e një trajtimi të duhur
mjekësor të ankuesit që ndodhet në burg nga ana e autoriteteve të brendshme, e cila
përbën një trajtim çnjerëzor në kundërshtim me nenin 3 të Konventës.
Çështja “Zyflli kundër Shqipërisë” 6 ka të bëjë me pretendimin e respektimit të
së drejtës për kompensim. E drejta për kompensim, sipas çështjes “Zyflli kundër
Shqipërisë” të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, lind nëse autoritetet
vendase apo gjykatat cënojnë të paktën njërin nga paragrafët e nenit 5 Konventës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
Përfundime
♦ Të Drejtat e Njeriut përshkruajnë një koncept sipas të cilit të gjithë njerëzve iu
takojnë që nga lindja.
♦ Të dënuarit me burgim dhe të paraburgosurit janë një kategori e veçantë e
shoqërisë sonë, për këtë arsye ata gëzojnë një sërë të drejtash dhe kanë të drejtë të
këmbëngulin për realizim e tyre.
♦ E drejta e çdo njeriu për jetën mbrohet me ligj. Çdo person, pavarësisht statusit
shoqëror në të cilin ndodhet, ka të drejtë të gëzojë respektim të dinjitetit të tij
njerëzor.
♦ Çdokush ka të drejtë që të mos i nënshtrohet torturës ose dënimeve ose trajtimeve
çnjerëzore ose poshtëruese.
♦ E drejta për një shërbim mjekësor është një e drejtë që sigurohet nga administrata e
institucionit me qëllim mbrojtjen e shëndetit të të burgosurve dhe paraburgosurve.
Ata kanë të drejtë që të vizitohen me shpenzimet e tyre nga një mjek tjetër.
♦ Çdo i dënuar me burgim ose i paraburgosur ka të drejtë të ushqehet në mënyrë të
përshtatshme me moshën, gjendjen shëndetësore, punën, klimën dhe stinën.
♦ Çdo i burgosur ka të drejtë t’i sigurohet veshmbathje dhe pajisje të tjera individuale
në sasi të mjaftueshme, në gjendje të mirë dhe të pastra. Të burgosurit kanë të drejtë
të jetojnë në mjedise të përshtatshme të cilat janë të paktën në nivelin minimal,
duke siguruar një jetë sa më normale.
♦ Çdo i burgosur ka të drejtë të punojë, ka të drejtë të zgjedhë llojin e punës që do të
Çështja “Dybeku kundër Shqipërisë”, vendim i datës 18 dhjetor 2007, Përmbledhje e vendimeve të
Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut kundër Shqipërisë, , fq 217.
5
Çështja “Grori kundër Shqipërisë”, vendim i datës 7 korrik 2009, Përmbledhje e vendimeve të Gjykatës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut kundër Shqipërisë, fq 241.
6
Çështja “Zyflli kundër Shqipërisë”, vendim i datës 27 shtator 2005, Përmbledhje e vendimeve të Gjykatës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut kundër Shqipërisë, fq 200.
4
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bëjë, por në kufijtë e lejuar nga seleksionimi profesional, racional, nga kërkesat e
administratës dhe disiplinës në burg.
Të burgosurit kanë të drejtë të arsimohen, sidomos në rastet kur ata nuk disponojnë
as arsimin bazë. Gjithashtu kanë të drejtë të arsimohen me pjesëmarrjen në kurset
shkollore për të dënuar ose në kurset për përgatitjen profesionale.
E drejta e ruajtjes së kontaktit me familjen është një e drejtë që i përket jo vetëm të
dënuarit me burgim, por edhe familjarëve të tij.
Në Shqipëri institucionet më kryesore mbrojtëse të të drejtave të njeriut dhe në
rastin konkret të të drejtave të të burgosurve, janë Komisionari dhe Avokati i
Popullit. Komisionari dhe Avokati i Popullit kanë për qëllim mbrojtjen e individëve
nga diskriminimi.
Kategoria e të burgosurve dhe të paraburgosurve ndahet në disa nënkategori, ku
secila prej tyre gëzon të drejta specifike si pasojë e moshës, gjinisë, gjendjes fizike,
psikologjike etj. Kategoritë e ndryshme të të burgosurve duhet të vendosen në
sektorë të ndryshëm sipas seksit, moshës, rasteve e ndodhive të mëparshme në
jetën e tyre, të arsyeve të burgimit dhe të kërkesave të trajtimit të tyre.
Për t’iu drejtuar Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, personat duhet të
plotësojnë disa kushte pranueshmërie të kërkesës.
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Mbrojtja e të dhënave personale dhe përafrimi i legjislacionit shqiptar me
legjislacionin e BE
PhD (C.) Brunilda Haxhimihali (Emini)
Abstrakt
Zhvillimet e shpejta teknologjike dhe globalizimi kanë rritur ndjeshëm shkallën e shkëmbimit
të të dhënave personale në ditët e sotme. Teknologjia u lejon kompanive private dhe autoriteteve
publike të përdorin të dhënat personale në një masë shumë të madhe për të ushtruar
veprimtaritë e tyre. Por, përvec anëve positive, kjo ka sjellë një sërë sfidash të reja lidhur me
mbrojtjen e të dhënave personale. Të gjitha këto zhvillime kërkojnë domosdoshmërisht një
kuadër ligjor më të plotë dhe më koherent për mbrojtjen e të dhënave dhe jo vetëm, zbatimi
efektiv nëpërmjet rritjes së ndërgjegjësimit të shoqerisë lidhur me rëndësinë e mbrojtjes së të
dhënavë mbetet një element kyç.
Rregullorja e Pergjithshme për mbrojtjen e të dhënave (GDPR), e miratuar vitet e fundit,
prezantoi standarde të reja dhe unifikoi praktikën në trajtimin e problematikave në këtë fushë,
duke u garantuar kontroll më të madh qytetarëve evropian mbi të dhënat e tyre personale.
Qëllimi i këtij punimi është të evidentojë rëndësinë e së drejtës për mbrojtjen e të dhënave
personale, si një e drejtë themelore e njeriut, e sanksionuar si e tillë në Konventat Ndërkombëtare,
Acquis Communittaire si edhe në legjislacionin shqiptar. Gjithashtu, në mënyrë të përmbledhur
prezantohen instrumentat kryesorë juridikë ndërkombëtarë që rregullojnë këtë të drejtë, risitë
që ka sjellë Rregullorja 679/2016 GDPR, harmonizimi i legjislacionit shqiptar me kërkesat dhe
standardet më të fundit të BE-së si parakusht për integrimin e vendit, si dhe masat që duhet të
ndërmerren për një zbatim më të mirë të tij.
Fjalët kyce: të dhëna personale, kuadri ligjor, direktiva, e drejtë themelore, përafrimi, instrumentat
ligjorë.

1.

Hyrje

Shqipëria është një ndër vendet që synon aderimin në Bashkimin Europian. Duke
qenë se pranimi i “Acquis Communautaire” është parakusht për aderimin e shteteve
në BE, Shqipëria përgjatë më shumë se dy dekadave të fundit, ka nisur përpjekjet për
përshtatjen e legjislacionit të saj me normat e BE-së (përfshirë Direktivat dhe Rekomandimet). Po kështu, përpjekje po bëhen paralelisht edhe për implementimin e efektshëm të këtij legjislacioni, si dhe ngritjen e strukturave përkatëse administrative.
Për të pasur një ide të përgjithshme të hapave të ndjekur nga vendi ynë, po japim disa
nga zhvillimet kryesore në këtë proces:
Në vitin 2009 - Shqipëria paraqiti kërkesën zyrtare për anëtarësim në Bashkimin
Europian;
Në vitin 2014 - Shqipërisë iu dha statusi i vendit kandidat.
9 nëntor 2010 – Komisioni Europian në Opinionin mbi Aplikimin e Shqipërisë
për Anëtarësim në BE, përcaktoi 12 prioritete kyçe që duhen të adresohen nga Shqipëria në mënyrë që të matet progresi i saj drejt BE-së
24 mars 2015 - Zhvillohet «Takimi i Dialogut të Nivelit të Lartë» mes Shqipërisë dhe
BE, ku Komisioneri i BE për Zgjerimin, bëri me dije vendosjen e 5 prioriteteve kryesore si
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kusht për hapjen e negociatave ku disa prej kushteve përfshihen në Kapitullin 23 si: reforma
në drejtësi, lufta kundër korrupsionit dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut;
27-28 shtator 2018- Zhvillohet takimi shpjegues për kapitullin 23 në kuadër të
procesit pre-screening, ku delegacioni shqiptar u njoh me aktet ligjore dhe politikat kryesore të Bashkimit Europian lidhur me të drejtat e njeriut dhe me parametrat
themelorë të një sistemi gjyqësor efektiv 1
24 mars 2020 – Këshilli Europian miratoi hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe
vendosi 15 kushte.
Duke qenë se ky shkrim ka objekt mbrojtjen e të dhënave personale, do të ndalemi
vetëm në njërin nga kapitujt dhe më konkretisht Kapitullin 23: Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore.
Fushat që përfshin ky kapitull, lidhen ngushtë me gjyqësorin dhe të drejtat themelore,
ndaj zbatimi i Acquis, kërkon kapacitete të mirëorganizuara dhe të përkushtuara për
të arritur cilësinë e shërbimeve dhe arritjen e standardeve të vendosura nga BE.
Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore”, ndahet në katër fusha kryesore
(por dhe të ndërlidhura), të cilat janë :
a. gjyqësori,
b. lufta kundër korrupsionit,
c. të drejtat themelore të njeriut
d. të drejtat e qytetarëve të BE-së, të cilat ndahen më tej në një numër nën-fushash.
Në fushën e gjyqësorit dhe të drejtave themelore, politikat e BE-së synojnë të mbajnë
dhe zhvillojnë më tej Bashkimin Europian, si një zonë të drejtësisë, lirisë dhe sigurisë.
Garantimi i shtetit të së drejtës, është thelbësor për të drejtat e njeriut.
Në secilën prej fushave të msipërme ka një numër aktesh të legjislacionit të BE-së, që
përbëhen kryesisht nga standarde që vendi duhet të përmbushë për t’u përputhur plotësisht me
legjislacionin e BE-së. Vendi kandidat, jo vetëm që duhet të përafrojë plotësisht kuadrin ligjor
kombëtar me aktet e BE-së në çdo fushë, por edhe të arrijë rezultate të matshme në zbatimin
e tyre. 2
Gjithashtu, shteti kandidat duhet të sigurojë respektimin e të drejtave të njeriut, si
dhe të drejtave themelore të qytetarëve të BE-së, siç garantohet nga legjislacioni i
BE-së. Kjo fushë përmban një numër konventash, protokollesh dhe deklaratash, që
vendi kandidat duhet t’i ketë pjesë të sistemit të tij ligjor, duke siguruar në çdo rast,
zbatimin efektiv të tyre. Një vëmendje e veçantë i kushtohet pjesës së të drejtave të
mosdiskriminimit, mbrojtjes së të dhënave personale, të drejtës për një gjykim të
drejtë dhe brenda një kohe të arsyeshme.
2.

Instrumentat kryesorë ndërkombëtar në fushën e mbrojtjes se të dhënave

Për herë të parë, e drejta për mbrojtjen e sferës private të individit nga ndërhyrjet e të
tjerëve, veçanërisht nga shteti, u përcaktua në një akt ligjor ndërkombëtar, në nenin
12 të Deklaratës Universale të së Drejtave të Njeriut të Kombeve të Bashkuara të vitit
1948, mbi respektimin e jetës private dhe familjare.
https://punetejashtme.gov.al/fal/zyra-e-shtypit/lajme/takimi-i-pare-i-procesit-screening-per-kapitullin-xxiiigjyqes ori-dhe-te-drejtat-themelore-ne-bruksel&page=62.
2
Pas njohjes me kërkesat bazë të paraqitura nga Komisioni Europian për Kapitullin 23, Shqipërisë i kërkohet
të raportojë shkallën e harmonizimit dhe zbatimit të legjislacionit të saj me Acquis, si dhe strategjitë e
ardhshme në lidhje me këtë proces.
1
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Kjo Deklaratë ndikoi edhe në hartimin e akteve të tjera, mbi të drejtat e njeriut në Evropë,
ku aktet kryesore ne fushen e mbrojtjes se te dhenave personale janë: - Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut (KEDNj); - Konventa “Për mbrojtjen e individëve në
lidhje me përpunimin automatik të të dhënave personale”, e njohur gjerësisht si Konventa 108 e Këshillit të Evropës, si dhe disa Rregullore, direktiva dhe vendime të BEsë që konsiderohen ndryshe si “legjislacioni dytësor i BE-së” (veçanërisht Rregullorja
2016/679 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit datë 27 prill 2016 “Mbi mbrojtjen e
personave fizikë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe për lëvizjen e
lirë të këtyre të dhënave” (e njohur ndryshe si GDPR), për të cilën do të ndalemi me
hollësi në vijim.
• Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut (KEDNj)
Sipas nenit 8 të KEDNj-së e drejta për mbrojtje nga mbledhja dhe përdorimi i të dhënave personale, bën pjesë tek e drejta për respektim të jetës private dhe familjare, të
banesës dhe korrespondencës dhe përcakton kushtet sipas të cilave lejohen kufizimet e kësaj të drejte. E drejta e BE-së, e ka njohur mbrojtjen e të dhënave, si të drejtë
themelore.
Për t’u siguruar që Palët Kontraktuese të zbatojnë detyrimet e tyre në përputhje me
KEDNj-në, u ngrit në 1959-ën Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (GjEDNj), e
cila shqyrton padi nga individët, grupet e individëve, OJF-të apo personat juridikë,
të cilët pretendojnë shkelje të KEDNj-së. Në tërësinë e jurisprudencës së saj, GjEDNjja ka shqyrtuar temën e mbrojtjes së të dhënave në shumë raste, kryesisht në lidhje
me përgjimin e komunikimeve,3 format e ndryshme të survejimit dhe mbrojtjen nga
mbajtja e të dhënave nga ana e autoriteteve publike4. Gjykata ka qartësuar se neni
8 i KEDNj-së jo vetëm që detyron shtetet që të mos kryejnë veprime të cilat mund
të shkelin këtë të drejtë të parashikuar nga Konventa, por i detyron në rrethana të
caktuara, të garantojnë në mënyrë aktive respektimin e efektshëm të jetës private dhe
familjare.5
• Konventa 108 e Keshillit te Evropes është akti i parë ligjor detyrues në nivel evropian, i cili
trajton në mënyrë të posaçme mbrojtjen e të dhënave.
Lindja e teknologjive të informacionit në vitet 60, u shoqërua me një nevojë në rritje
për rregulla më të detajuara për mbrojtjen e individëve, duke mbrojtur të dhënat e
tyre personale. Nga mesi i viteve 70, Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës
miratoi shumë rekomandime në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale, duke
iu referuar nenit 8 të KEDNj-së.6 Në vitin 1981 u përgatit për nënshkrim një Konventë për
mbrojtjen e personave nga përpunimi automatik i të dhënave personale (Konventa 108).
Konventa 108 është një akt ndërkombëtar i rëndësishëm në fushën e mbrojtjes së të
dhënave, pasi kjo Konventë zbatohet për të gjitha përpunimet e të dhënave personale,
që kryhen si nga sektori privat ashtu edhe nga ai publik, si për shembull përpunimet
Shih GjEDNj, Malone kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 8691/79, 2 gusht 1984; GjEDNj, Copland kundër
Mbretërisë së Bashkuar, nr. 62617/00, 3 prill 2007.
4
Shih GjEDNj, Klass dhe të tjerët kundër Gjermanisë, nr. 5029/71, 6 shtator 1978; GjEDNj, Uzun kundër
Gjermanisë, nr. 35623/05, 2 shtator 2010.
Shih GjEDNj, Leander kundër Suedisë, nr. 9248/81, 26 mars 1987; GjEDNj, S. Dhe Marper kundër Mbretërisë
së Bashkuar, nr. 30562/04 dhe 30566/04, 4 dhjetor 2008.
5
Shih GjEDNj, I. kundër Finlandës, nr. 20511/03, 17 korrik 2008; GjEDNj, K.U. kundër Finlandës, nr.
2872/02, 2 dhjetor 2008.
6
KiE, Komiteti i Ministrave (1973), Rezoluta (73) 22 mbi mbrojtjen e privatësisë së personave nga bankat e
të dhënave elektronike në sektorin privat, 26 shtator 1973; KiE, Komiteti i Ministrave (1974), Rezoluta (74)
29 mbi mbrojtjen e privatësisë së personave nga bankat e të dhënave elektronike në sektorin publik, 20 shtator
1974.
3
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që kryejnë autoritetet gjyqësore dhe ato të policisë. Ajo mbron personat nga abuzimet
që mund të ndodhin gjatë mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave personale dhe në
të njëjtën kohë synon të rregullojë qarkullimin ndërkufitar të të dhënave personale.
Sa i përket mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave personale, parimet e përcaktuara
në Konventë kanë të bëjnë veçanërisht me mbledhjen dhe përpunimin automatik të
të dhënave në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme, ruajtjen për qëllime legjitime të përcaktuara dhe jo për qëllime që nuk përputhen me këto të fundit, e as të mos ruhen
për një kohë më të gjatë se sa është e nevojshme. Këto parime kanë të bëjnë edhe me
cilësinë e të dhënave, veçanërisht sa i takon faktit se ato duhet të jenë të përshtatshme,
të rëndësishme, jo të tepërta (parimi i proporcionalitetit) dhe të sakta.
Përveç garancive që ofron në lidhje me mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave personale, në mungesë të garancive të duhura ligjore, Konventa ndalon përpunimin e të
dhënave “sensitive”, sikundër jane te dhenat lidhur me racen, mendimet politike, të
dhënat në lidhje me shëndetin, bindjet fetare, jetën seksuale dhe të dhënat gjyqësore
të një personi. Konventa sanksionon ndër të tjera edhe të drejtën e personit për t’u informuar në lidhje me të dhënat e ruajtura të cilat kanë të bëjnë me të dhe aty ku është
e nevojshme, të kërkojë korrigjimin e tyre. Kufizimet e të drejtave të parashtruara në
Konventë, janë të mundshme vetëm kur prevalojnë interesa më të mëdha, si për shembull siguria ose mbrojtja kombëtare. Edhe pse Konventa parashikon qarkullimin e
lirë të të dhënave personale ndërmjet Shteteve Palë, ajo përcakton gjithashtu disa kufizime të këtyre qarkullimeve drejt shteteve ku kuadri ligjor nuk ofron mbrojtje ekuivalente. Me qëllim që të zhvillohen më tej parimet e përgjithshme dhe rregullat e parashikuara në Konventën 108, Komiteti i Ministrave të Këshillit të Europës ka miratuar
shumë rekomandime që nuk kanë fuqi ligjore detyruese. Të gjitha Shtetet Anëtare të
BE-së kanë ratifikuar Konventën 108, e cila në 1999-ën u ndryshua, me qëllim që t’i
mundësonte BE-së të aderonte në të, ndërsa në 2001-shin, u miratua një Protokoll Shtesë
i Konventës 108, i cili shton disa dispozita në lidhje me qarkullimet ndërkufitare të të dhënave
drejt palëve jo kontraktuese, të ashtuquajturat shtete të treta dhe në lidhje me krijimin
e detyrueshëm të autoriteteve kombëtare mbikëqyrëse të mbrojtjes së të dhënave.
Shqipëria e ka ratifikuar Konventën “Për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin automatik të të dhënave personale”, me ligjin nr. 9288/2004.7
• Rregullorja e Përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave, 2016/679 (në vijim
“GDPR”)
Që prej 25 majit 2018, Rregullorja GDPR është akti kryesor rregullator në të gjitha vendet anëtare të BE, i cili vendos standarde të reja dhe unifikon praktikën në trajtimin
e problematikave në këtë fushë, duke u garantuar kontroll më të madh qytetarëve
mbi të dhënat e tyre personale. Qëllimi i GDPR-së është që të mbrojë privatësinë dhe
shkeljet e së drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale, në një kohë kur përpunimi
i të dhënave në kuadër të zhvillimeve teknologjike është shumëfishuar nga koha në të
cilën është miratuar Direktiva e vitit 1995. Pikërisht për këtë arsye Rregullorja GDPR
shfuqizoi Direktivën 95/46/EC (Rregullore e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave), e cila deri ne atë kohë kishte rregulluar këtë fushë.
Edhe pse GDPR është Rregullore, kompleksiteti i saj kërkon që të ndërmerren hapat
e nevojshëm për ndryshimet legjislative në mënyrë që të sigurohet përputhshmëria e
saj me kuadrin ligjor në fuqi.
Disa nga risitë që sjell Rregullorja GDPR janë:
7

Fletore Zyrtare nr.79, faqe:5866
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Zgjerimi i shtrirjes territoriale të efekteve të saj ligjore
Ndryshimi më i madh në kuadrin rregullator të mbrojtjes së të dhënave vjen me
juridiksionin e zgjeruar të efekteve të GDPR-së. Më parë, aplikimi territorial i direktivës ishte i paqartë. GDPR e bën zbatueshmërinë e saj shumë të qartë. GDPR-ja do
të jetë e zbatueshme për përpunimin e të dhënave personale nga kontrolluesit dhe
përpunuesit që ndodhen në vendet e BE-së, pavarësisht nëse përpunimi kryhet apo
jo në këto vende.
Forcimi i kritereve për dhënien e pëlqimit
Ka një qasje të re lidhur me konceptin e “pëlqimit” sipas GDPR-së. Në rregulloren e
re trajtohen konkretisht aspektet praktike të pëlqimit dhe aspekte të tjera që lidhen
me pëlqimin e të miturve ose pëlqimin me mjete elektronike.
Të drejtat e reja - E drejta për t’u harruar - “Right to be forgotten”
Kjo do të thotë që subjekti i të dhënave ka të drejtën t’i kërkojë kontrolluesit të bëjë
fshirjen e të dhënave personale në lidhje me të, pa vonesë, dhe kontrolluesi ka detyrimin të fshijë të dhënat personale, bazuar në shkaqet e parashikuara në Rregulloren
e BE-së.
E drejta e transferueshmërisë së të dhënave - Data Portability
Subjekti i të dhënave ka të drejtën të marrë të dhëna personale që ai ose ajo i ka dhënë
kontrolluesit, në një format të strukturuar, të përdorur gjerësisht dhe të lexueshëm
automatikisht dhe ti transferojë ato të dhëna te një kontrollues tjetër pa pengesë.
Forcimi i llogaridhënies
GDPR sjell një forcim të llogaridhënies në raport me përpunuesit e të dhënave. Kontrolluesit janë të detyruar të tregojnë më shumë vëmendje në respektimin e parimeve
të mbrojtjes së të dhënave dhe të drejtave në çdo fazë të përpunimit të të dhënave
duke krijuar një kulturë të monitorimit, rishikimit dhe vlerësimit të procedurave të
përpunimit të të dhënave apo dhe përmes rritjes së sanksioneve ndaj moszbatuesve
të ligjit për mbrojtjen e të dhënave.
Rritja e transparencës
Parimi i transparencës kërkon që çdo informacion që i drejtohet publikut ose subjektit të të dhënave të jetë konciz, i aksesueshëm lehtësisht dhe i lehtë për t’u kuptuar
dhe të përdoret gjuhë e lehtë dhe e qartë, e përveç kësaj, sipas rastit, edhe vizualizim.
Mbrojtja e të dhënave të fëmijëve
Fëmijët meritojnë mbrojtje specifike në lidhje me të dhënat e tyre personale, pasi ata
mund të jenë më pak të ndërgjegjshëm për rreziqet, pasojat dhe garancitë përkatëse
dhe të drejtat e tyre në lidhje me përpunimin e të dhënave personale.
Forcimi i pavarësisë së Autoritetit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
GDPR garanton pavarësinë e plotë të Autoriteteve për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, duke sugjeruar rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore dhe financiare.
Krijimi i rrjetit të Oficerëve të Mbrojtjes së të Dhënave (DPO)
GDPR sjell si risi detyrimin për caktimin e Oficerëve të Mbrojtjes së të Dhënave të
cilët duhet të caktohen me qëllimin për të vlerësuar nëse një organizatë kryen një
përpunim të gjerë të të dhënave personale.
Çertifikimi i kontrolluesve – përpunuesve të mbrojtjes së të dhënave
Në zbatim të nenit 43 të Rregullores 2016/679, kërkohet çertifikimi i kontrolluesve të mbrojtjes së të dhënave sipas kërkesës së tyre. Në këtë kuptim, autoriteti
mbikëqyrës duhet të ketë krijuar kushtet e nevojshme ligjore për:
− Hartimin dhe miratimin e aktit ligjor ose nënligjor “Për certifikimin e sistemeve
të menaxhimit të sigurisë së informacionit, të dhënave personale dhe mbrojtjes së
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tyre”;
− Akreditimin e organit certifikues;
− Çertifikimin e kontrolluesve.
Pra nga sa më sipër vërehet se risitë që sjell rregullorja e GDPR janë të shumta.
3.

Harmonizimi i legjislacionit shqiptar në fushën e mbrojtjes së të dhënave

Kuadri ligjor shqiptar për mbrojtjen e të dhënave personale përbëhet nga Ligji nr.
9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”,8 i ndryshuar dhe aktet
nënligjore në zbatim të tij. Në këtë ligj parashikohet edhe krijimi i institucionit të
Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i cili disa vite më pas, me miratimin e Ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”,9 ndryshoi emrin në: Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
Ligji nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” ende nuk është
përafruar me Rregulloren e BE 2016/679 “Për mbrojtjen e personave fizikë lidhur me
përpunimin e të dhënave personale dhe për lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave” (“GDPR”)
dhe Direktivën 2016/680 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të 27 prillit 2016 “Për
mbrojtjen e personave fizikë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale nga
autoritetet kompetente me qëllim parandalimin, hetimin, zbulimin, ndjekjen penale
të veprave penale apo ekzekutimin e dënimeve penale dhe për lëvizjen e lirë të këtyre
të dhënave” (në vijim “Direktiva e Policisë”).
Siç përmendëm në fillim të këtij shkrimi, përafrimi i legjislacionit kombëtar me aktet
e BE-së, është një detyrim për vendet kandidate. Reflektimi në legjislacionin shqiptar
i parimeve dhe të drejtave të prezantuara nga GDPR, si e drejta për t’u harruar, e
drejta e transferueshmërisë së të dhënave, e drejta për transparencë, dhënia e pëlqimit
bazuar në kritere të mirëpërcaktuara përfshirë dhënien e konfirmimit elektronik, rritja
e përgjegjësisë dhe llogaridhënies nga ana e subjekteve kontrolluese ndaj qytetarëve
subjekt të përpunimit të të dhënave, përbën një domosdoshmëri të kohës.
Në këtë kuadër, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave
Personale, me mbështetjen e Bashkimit Evropian, ka filluar zbatimin e projektit të financuar nga programi i BE - IPA 2017, me titull “Mbështetje institucionit për përafrimin
e legjislacionit mbi mbrojtjen e të dhënave personale me acquis të Bashkimit Evropian”. 10 i
cili synon përafrimin e legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale me acquis
të BE në këtë fushë. Ky projekt ka filluar zbatimin në vitin 2020, në bashkëpunim me
Autoritetin Italian për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, mbështetur nga Instituti për
të Drejtat e Njeriut Austri dhe CSI-Piemonte, Itali.
Por, a mjafton vetëm përgatitja e një kuadri ligjor në përputhje me legjislacionin e BE-së?
Përafrimi i legjislacionit kombëtar me Rregulloren e Përgjithshme të BE-së për
Mbrojtjen e të Dhënave Personale (GDPR) dhe Direktivën e Policisë” sigurisht mbetet
hapi i parë i rëndësishëm. Por, mjaft rëndësi në respektimin e të drejtës për mbrotjen
e te dhënave personale paraqesin:
Edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut;
Në Shqipëri vërehet një mungesë e madhe informacioni nga qytetarët lidhur me
rëndësinë e ruajtjes së privacisë dhe të dhënave personale, të drejtat që kanë lidhur
Fletore Zyrtare nr.44, faqe:2001
Fletore Zyrtare nr.160, faqe:8169
10
https://www.idp.al/wp-content/uploads/2021/08/revista.pdf Revista Nr. 11 - Komisioneri për të Drejtën e
Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale – Korrik 2021
8
9
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me transparencën në ruajtjen dhe mbrojtjen e të dhënave si dhe detyrimet që ka
cdo subjekt kontrollues karshi qytetarëve. Paralelisht me përshtatjen e legjislacionit,
shumë e rëndësishme është rritja e edukimit dhe ndërgjegjësimit të publikut lidhur
me të drejtat e tij të patjetërsushme për ruajtjen e të dhënave personale, duke nxitur
dhe zbatuar fushata të vazhdueshme të sensibilizimit publik.
Edukimi i shoqërisë, nisur që nga fëmijët në shkollë, të cilët në ditët e sotme janë tepër
të ekspozuar ndaj teknologjisë dhe fare pak të ndërgjegjshëm për rreziqet dhe pasojat nga
shpërndarja e të dhënave personale, luan nje rol tepër të rendësishëm në zbatimin e
parimeve të sanksionuara në ligj; Sa më e ndërgjegjësuar të jetë shoqëria lidhur me të
drejtat e saj, aq më e mbrojtur do të jetë ajo nga abuzimi me këto të drejta.
Ndërgjegjësimi i subjekteve që përpunojnë dhe kontrollojnë të dhënat personale;
Të gjithë kategoritë e subjekteve të cilët përpunojnë, transferojnë apo kontrollojnë të
dhëna personale duhet të njohin legjislacionin, standardet dhe praktikat më të mira
për mbrojtjen e tyre gjatë ushtrimi të aktivitetit të tyre. Fushatat ndërgjegjësuese dhe
trajnuese të drejtuara nga Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale duhet
të përfshijnë të gjithë rrethin e subjekteve qofshin publikë apo privatë. Padyshim,
që subjektet përpunues dhe kontrollues duhet të luajnë rol edhe në edukimin e
qytetarëve.
Ngritja dhe forcimi i kapaciteteve institucionalë të Komisionerit për të Drejtën e
Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale;
Autoritetet rregullatore gjithmonë kanë një rol të rëndësishëm në zbatimin
e legjislacionit. Në këtë drejtim, duhen forcuar dhe përmirësuar kapacitetet
institucionale dhe njerëzore të Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale,
përmes trajnimeve, kualifikimit profesional dhe rritjes së njohurive për të trajtuar sfidat
e kohës dhe zhvillimeve teknologjike në lidhje me zbatimin e kuadrit ligjor për mbrojtjen
e të dhënave personale në Shqipëri.
4.

Konkluzione

1. Mbrojtja e të dhënave personale sanksionohet si një e drejtë themelore e njeriut
nga një sërë instrumentash ligjorë ndërkombëtarë, gjithashtu edhe nga legjislacioni
shqiptar. Shqipëria ka ratifikuar me ligj konventat që e saksionojnë si një të drejtë
themelore. Megjithatë e drejta e mbrojtjes së të dhënave nuk është një e drejtë
absolute, ajo duhet të balancohet edhe me ushtrimin e të drejtave të tjera themelore
(si e drejta për t’u shprehur, e drejta për t’u informuar etj) në përputhje me parimin e
proporcionalitetit.
2. E drejta për lirinë e shprehjes dhe e drejta për jetë private duhet të balancohen
në mënyrën e duhur nëpërmjet legjislacionit dhe balancimi i këtyre dy të drejtave
themelore kërkon ruajtjen e parimeve kryesore që ato mbartin.
3. Mbrojtja e të dhënave personale është një fushë tepër dinamike cila është
gjithmonë në zhvillim. Si rrjedhojë, prezantimi i rregullimeve ligjore në koherence
me këto zhvillime, përbën domosdoshmëri. Kështu, miratimi i Rregullores së BE
“General Data Protection Regulation (GDPR)”, solli një sërë risish në kuadrin ligjor
evropian, duke sanksionuar parime të rëndësishme, si e drejta për t’u harruar, e drejta
e transferimit të të dhënave, e drejta për transparencë, dhënia e pëlqimit bazuar në
kritere të mirëpërcaktuara përfshirë dhënien e konfirmimit elektronik, duke forcuar
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dhe unifikuar standardet e mbrojtjes së të dhënave personale për të gjithë individët
brënda vendeve të BE-së.Këto parime po përqafohen edhe nga vendet të cilat ende
nuk janë pjesë e BE-së.
4. Shqipëria ka një kuadër ligjor specifik për mbrojtjen e të dhënave personale.
Megjithatë, Ligji nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”
ende nuk është përafruar me kërkesat e sanksionuara në Rregulloren e BE 2016/679
“Për mbrojtjen e personave fizikë lidhur me përpunimin e të dhënave personale dhe për
lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave” (“GDPR”). Ndërkohë, nga viti 2020, BE po mbështet
një projekt me fokus harmonizimin e legjislacionit shqiptar me Rregulloren 2016/679
në këtë fushë.
5. Një ndër elementët e rinj që solli rregullorja GDPR ishte krijimi i rrjetit të Oficerëve të Mbrojtjes së të Dhënave (DPO). Në fakt ka një përqafim të kësaj kërkese
kryesisht nga institucionet financiare apo telekomunikacionit në Shqipëri, por ende
nuk ka një zbatim nga pjesa më e madhe e subjekteve përpunues apo kontrollues të
të dhënave.
6. Në Shqipëri vërehet një mungesë e madhe informacioni dhe edukimi të qytetarëve
lidhur me rëndësinë e ruajtjes dhe mbrojtjes së të dhënave. Paralelisht me përshtatjen
e legjislacionit, shumë e rëndësishme është rritja e edukimit dhe ndërgjegjësimit të
publikut lidhur me të drejtat e tij të patjetërsushme për ruajtjen e të dhënave personale, duke nxitur dhe zbatuar fushata të vazhdueshme ndërgjegjesimi në publik.
Këto masa duhet të nisin me edukimin e fëmijëve në moshën shkollore për mbrojtjen
e privatësisë, si një kategori tepër e ekspozuar ndaj rreziqeve të përhapjes së të dhënave
personale.Më konkretisht, disa masa mund të ishin, përfshirja në programet mësimore
të informacioneve mbi ruajtjen e të dhënave personale, përshtatja dhe publikimi i
broshurave me informacione në përputhje me moshën e tyre, sensibilizimi në media,
rrjetet sociale, etj.
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