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Der Schreibprozess in der Fremdsprache Deutsch 
Probleme und Schwierigkeiten albanischer Studierende beim wissenschaftlichen 

Schreiben

Dr. Jonida Bushi
Universität von Tirana, Albanien

Dr. Marsela Likaj
Universität von Tirana, Albanien

Einführung

Das wissenschaftliche Schreiben ist die höchste Stufe des Schreibprozesses und es verlangt einen 
hohen Grad von Abstraktionsfähigkeit. Alle wissenschaftliche Texte haben etwas Gemeinsames: 
sind wissenschaftlich verfasst. Wissenschaftlich bedeutet „die Wissenschaft betreffend, dazu 
gehörend, darauf beruhend“, wobei man unter Wissenschaft „(ein begründetes, geordnetes, 
für gesichert erachtetes) Wissen hervorbringende forschende Tätigkeit in einem bestimmten 
Bereich“1 versteht. Wer wissenschaftliche Texte schreibt, verarbeitet wissenschaftliche 
Erkenntnisse anderer, indem er sie kommentiert, zitiert, kritisiert, zu einander in Beziehung 
setzt und so zur Basis eigener Erkenntnisse und Forschungen macht, die danach ihrerseits von 
Anderen kommentiert, zitiert oder kritisiert werden können.
UMBERTO ECO setzt vier Kriterien voraus, die eine Untersuchung wissenschaftlich machen:
„1. Die Untersuchung behandelt einen erkennbaren Gegenstand, der so genau umrissen ist, dass er 
auch für Dritte erkennbar ist. […]
2. Die Untersuchung muss über diesen Gegenstand Dinge sagen, die noch nicht gesagt worden 
sind, oder sie muss Dinge, die schon gesagt worden sind, aus einem neuen Blickwinkel sehen. 
[…]
3. Die Untersuchung muss für andere von Nutzen sein. […]
4. Die Untersuchung muss jene Angaben enthalten, die es ermöglichen nachzuprüfen, ob ihre 
Hypothesen falsch oder richtig sind, sie muss also die Angaben enthalten, die es ermöglichen, die 
Auseinandersetzung in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit fortzusetzen. […]“2 

Also eine wissenschaftliche Untersuchung muss nachvollziehbar und zugänglich sein, muss 
neue Ergebnisse und neue Ansichten zustande bringen und die Literaturquellen, die für die 
Untersuchung von Belang waren, müssen mit den genauen Angaben versehen werden. 
Neben großen wissenschaftlichen Arbeiten wie Bachelor- und Masterdiplomen, 
Dissertationen und darüber hinaus, eine wichtige Rolle im wissenschaftlichen Schreiben an 
Universitäten spielen auch kürzere Textsorten wie Notizen, Protokolle, Zusammenfassungen 
von Hausarbeiten, Aufsätze und Kursaufgaben in bestimmten Fächern. Die letzteren sind 
vorbereitende Texte im Prozess des wissenschaftlichen Schreibens, die beim wissenschaftlichen 
Schreiben oft in Vergessenheit geraten oder gar nicht zum Behandlungsgegenstand werden.

1. Die Rolle des wissenschaftlichen Schreibens
Das Schreiben ist ein Werkzeug und ein Weg der universitären Kommunikation, 
1  DUDEN 2001: Deutsches Universalwörterbuch. Hrsg. von der Dudenredaktion. 4., neu bearbeitete und 
erweiterte Auflage. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, S. 1822.
2  ECO, UMBERTO 1998: Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Doktor-, Diplom- und 
Magisterarbeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Ins Deutsche übersetzt von Walter Schick. 7., 
unveränderte Aufl. der deutschen Ausgabe. Heidelberg: C. F. Müller, S. 40-44.
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höchstwahrscheinlich dessen wichtigster Weg. Während des Studiums treten die 
Studenten immer wieder auf Schwierigkeiten bei der Zusammenfassung von Texten 
zu. Schreibprobleme sind ein allgemeines Phänomen, ihre Existenz wird von Stu-
denten aller Fachrichtungen bestätigt; sie stellen auch ein internationales Phänomen 
dar. Terminologisch erscheint es angebracht, zwischen wissenschaftlichem Schreiben 
und akademischem Schreiben zu unterscheiden.3 Studierende schreiben während 
des Studiums nicht (wissenschaftlich), sondern üben wissenschaftliches Schreiben, 
das sich an den Normen wissenschaftlicher Textgestaltung orientiert. In der Tat hat 
man vor kurzem damit begonnen, die besonderen Bedingungen dieser Art der Text-
zusammenstellung, die im Wesentlichen eine Textwiedergabe ist, zu untersuchen.4 

Mit dem Studiums Abschluss während der Masterarbeit und darüber hinaus auch 
der Dissertation, muss das Niveau der wissenschaftlichen Produktion des Textes er-
reicht werden. 

3. Anforderungen beim wissenschaftlichen Schreiben.
Wissenschaftliches Schreiben erfordert die Verwirklichung von fünf Arten von Kom-
petenzen.5 Zunächst erwähnen wir die Sprachkompetenz. Die Studenten haben oft 
Probleme mit der Verwendung von Sprachschreibnormen (Rechtschreibung, Zei-
chensetzung). Dies wird nun allgemein von all den Lehrern, die häufig schriftli-
che Aufgaben der Schüler korrigieren, bestätigt. Die zweite Kompetenz betrifft den 
Schreibstil: Wissenschaftliche Texte weisen spezifische Stilmerkmale auf. Rhetorische 
Kompetenz meint die Systematik in der Arbeit und die logische Argumentation des 
erarbeiteten Textes. Schließlich soll die Kompetenz des Lesens und des Wahrneh-
mens erwähnt werden; wissenschaftliche Texte dienen nicht der Unterhaltung oder 
Inspiration, sondern erfordern eine kritische Wahrnehmung. Gültigkeit, logischer 
Zusammenhang, Argumentation und Korrektheit von Texten sind die wesentlichen 
Anforderungen wissenschaftlichen Schreibens.

4. Schreibprobleme
Schreiben ist ein Prozess, in dem viele Teilprozesse mit einziehen, also eine sehr kom-
plexe Tätigkeit. Studenten erhalten oft keine Informationen über konkrete Schreib-
anforderungen in ihren Fächern, sie bereiten sich nicht auf diese Aktivität vor, Pro-
bleme werden nicht erkannt und sind für sie nicht sichtbar. Probleme, die während 
des Schreibprozesses auftreten, beziehen sich auf logisches Denken und strukturier-
tes Denken, Fähigkeiten, die Studenten schon während der Schule erworben haben 
sollten. Die auftretenden Probleme machen das wissenschaftliche Schreiben für viele 
Studenten zu einem demotivierenden Prozess.
Besonders problematisch sind: den Schreibprozess zu beginnen, ein nützliches / an-
gemessenes Fall oder Thema zu finden und zu definieren und eigene Schlussfolge-
rungen über das zu behandelnde Thema zu ziehen. Eine ganze Palette von Schwie-
rigkeiten hat mit der Wahrnehmung wissenschaftlicher Literatur in Bezug auf das 
3 EDMÜLLER, ANDREAS / WILHELM, THOMAS 2000: Argumentieren: sicher, treffend, überzeugend. 
Trainingsbuch für Beruf und Alltag. S. 14.
4  FISCHER, RAINER 1983: Effektiver lesen. Besser denken, schneller verarbeiten. Grafenau; 
Württemberg: Expert Verlag. S.44.
5  Ebenda, S.50.



8

Vol. 7 No.3
January, 2022

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

Thema (u.a. mit Terminologie) zu tun, sowie Motivationsprobleme für ein bestimm-
tes Thema, Unfähigkeit, eine allgemeine Vorstellung vom zu schreibenden Text zu 
entwickeln, Probleme mit dem Wortaufbau usw.
Die Studenten behaupten im Allgemeinen, dass sie Schwierigkeiten auftreten, einen 
zusammenhängenden Text zusammenzustellen, d.h. den Inhalt des Textes fehlerfrei 
und argumentativ darzustellen. Diese Schwierigkeiten reichen von unterschiedli-
chen Ursachen von ungenügender Begriffsbildung, bis hin zu Formulierungsschwie-
rigkeiten, aber auch mangelnde Kenntnisse wissenschaftlicher Normen und Textmo-
delle können zu Kohärenzproblemen führen.

5. Empirische Untersuchung von Problemen während des Schreibprozesses
In den letzten Jahren wurde immer deutlicher, daß die erworbenen Fähigkeiten und 
Kenntnisse in Bezug auf das wissenschaftliche Schreiben, wesentliche Voraussetzun-
gen für ein erfolgreiches Studium sind. Dass ein Großteil der Studenten gerade diese 
Fähigkeiten nicht ausreichend besitzt, wurde bereits durch Berichte aus der Lehrpra-
xis an Universitäten, sowie durch zahlreiche empirische Untersuchungen auf diesem 
Gebiet bestätigt. Im Gegensatz zu vielen bisherigen Arbeiten, die die Schwierigkeiten 
von Studenten beim Verfassen wissenschaftlicher Texte durch Studentenbefragungen 
in verschiedenen Disziplinen untersuchen, untersucht diese Arbeit dieses Problem 
nicht aus der Perspektive der Studenten, sondern aus der Perspektive der Lehrenden.
Die eingereichte Forschung – eine Umfrage unter Lehrenden bei der Universität Ti-
rana und Elbasan, der Fakultät für Fremdsprachen und ein 20-Fragen-Fragebogen 
von Deutschstudenten an der Universität Tirana – konzentriert sich auf die Art der 
schriftlichen wissenschaftlichen Arbeiten, die Studenten innerhalb deren jeweiligen 
Fachbereichen, sowie deren Rolle bei ihrer wissenschaftlichen Vorbereitung, sowie 
auch bei den Schwierigkeiten deutscher Sprachstudierender beim Verfassen wissen-
schaftlicher Arbeiten. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Umfrage werden hier vor-
gestellt. Sie ermöglichen es uns, die Schwerpunkte des Schreibens in verschiedenen 
Disziplinen aufzuzeigen und eine Hilfestellung bei der Vertiefung der wissenschaft-
lichen Vorbereitung der Studenten zu geben.

6. Umfrage
Was die Lehrerbefragung anbelangt, wurde ein Fragebogen erstellt, der sich auf ei-
nige konkrete Arten wissenschaftlicher Schriften konzentriert, mit denen die Studen-
ten in den meisten Studienfächern konfrontiert sind. Vier Arten von Texten wurden 
ausgewählt; jede von ihnen hat eine besondere Funktion im Hinblick auf den Er-
werb und die Aneignung von Wissen, so daß sie innerhalb der jeweiligen Disziplinen 
auch eine besondere Rolle bei der wissenschaftlichen Vorbereitung spielen. Dies sind 
Notizen, Protokolle, Zusammenfassungen und Kursaufgaben6. Befragt wurden Leh-
rende nach der Nutzungshäufigkeit dieser Textsorten, sowie deren Funktionen im 
Studium, aber auch, wie sie die Schriftsprache ihrer Studenten einschätzen.
Der Fragebogen richtete sich an 15 Deutschlehrer (Universität Elbasan und Univer-
6  Zu den verschiedenen Arten wissenschaftlicher Texte sowie deren Formen und Funktionen in der 
wissenschaftlichen Kommunikation siehe: POENICKE, KLAUS 1988: Duden, wie verfasst man 
wissenschaftliche Arbeiten? Ein Leitfaden vom ersten Studiensemester bis zur Promotion. 2., neu bearbeitete 
Auflage. Mannheim; Wien; Zürich: Dudenverlag.
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sität Tirana). Ein breites Spektrum an Umfrageakzeptanz bei den Lehrkräften wurde 
festgestellt. Ihre persönlichen Notizen auf den Fragebogenblättern unterstreichen die 
Bedeutung des Themas “wissenschaftliches Schreiben”:
Diese Forschung ist sehr wichtig [...] (Abteilung der Deutschen Sprache: Universität 
Tirana)
Ich unterrichte seit 6 Jahren „Wissenschaftliches Schreiben“ und stelle fest, dass viele Studen-
ten Schwierigkeiten mit dem sprachlichen Ausdruck haben und wenig Wissen über die rich-
tige Form des wissenschaftlichen Schreibens haben. (Abteilung für Englisch und Deutsch, 
Universität Elbasan)

7. Umfrageergebnisse
7.1 Notizen
In Bezug auf Notizen wurden die Lehrenden danach gefragt, wie oft die Studenten 
während ihrer Vorlesungen und Seminare Notizen machen und ob sie Anweisungen 
zum Notizenschreiben erhalten haben. 
Die Umfrage zeigt, daß die meisten Lehrer sehen, daß ihre Studenten während der 
Vorlesungen regelmäßig Notizen machen. 92 % der Befragten geben als Antwort: 
regelmäßig, neben selten 8 % und nie 0 %

In Bezug auf die Situation in den Seminaren, ist die Protokollierungsfunktion von 
untergeordneter Bedeutung. Bei der Einschätzung aller Ergebnisse stellt sich heraus, 
dass die Prozentsätze für regelmäßig (50%) und selten (48%) mehr oder weniger gleich 
sind; die Antwort nie wird von 2% der Befragten gegeben.
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Bei den Antworten auf den Fragebogen ist uns aufgefallen, dass die Bemühungen der 
Universität, den Studenten notwendiges Wissen für die Notizen zu vermitteln, recht 
begrenzt sind. Nur 2 % der Lehrer berichten über solche Lehrpläne. Interessant ist die 
Auswertung der Antworten auf die Frage nach dem Zusammenhang, der zwischen 
den Skripten der Lehrer und den Notizen der Studenten besteht. Knapp ein Drittel 
aller Lehrenden (64 %) verwenden – entweder immer oder teilweise – selbst gestaltete 
Skripte in ihren Lehrveranstaltungen, die dann den Studenten zur Verfügung ge-
stellt werden. Auch die Befragten aller Fachrichtungen geben in der überwiegenden 
Mehrheit (89%) zu, daß das zur Verfügung stellen eines Skripts durch den Lehrer, die 
Notizen der Studenten im Unterricht nicht unnötig macht.

7.2. Protokoll7 

In Bezug auf die Protokolle war es interessant zu fragen, ob und wie oft Lehrende 
diese Art von Texten in ihren universitären Studien verwenden und wie weit sie die 
Fähigkeiten der Studenten einschätzen, wissenschaftliche Protokolle zu erstellen. 
Aus gesamtuniversitärer Sicht zeigte sich, daß das Protokoll während des Studiums 
überhaupt nicht benötigt wird und die Studenten keine Erfahrung mit dieser Art von 
Texten haben. 

7.3 Zusammenfassung
Der zusammenfassende Texttyp (von Key Notes, von Key Information) widmet sich 
einer Reihe von Fragen bezüglich der Häufigkeit der Informationsbeschaffung, sowie 
der Fähigkeit der betreffenden Studenten, Texte zu schreiben. Auf die Frage, ob Stu-
denten und Studenten die Technik der Zusammenfassung von Schlüsselinformatio-
nen anwenden, geben 24 % der befragten Lehrkräfte an, daß ihre Studentinnen und 
Studenten diese Technik regelmäßig anwenden, 59 % sagen sehr selten und 17 % nie.

In Bezug auf die Qualität des Schreibens halten 11% die Zusammenfassungen der 
Studenten für gut, 63% für ausreichend und 26% für schlecht. 
Hinsichtlich der Vorbereitung auf diese Textsorte die Umfrage zeigt, daß die Technik 
der Schlüsselinformationsgewinnung im Studium selten praktiziert wird. Nur 11% 
7  Das Protokoll als eine Art Hochschultext dokumentiert und fasst die wesentlichen Informationen sowie die 
Abschlussergebnisse einer Unterrichtsstunde zusammen und hält den Verlauf einer Diskussion fest.
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der Lehrer geben eine positive Antwort. Dies ist mehr oder weniger ähnlich der No-
tensituation.

7.4 Kursaufgaben
Bezüglich des Kursaufgabe-Textes wurden die Lehrenden gefragt, ob die Studieren-
den verpflichtet sind, während des Studiums Kursaufgaben als Notennachweis zu 
verfassen und inwieweit die sprachliche Form Einfluss auf die Einschätzung der je-
weiligen Arbeit hat.
Aus der Gesamtbewertung ergab sich, daß die Kursaufgabe nicht in allen Disziplinen 
erforderlich ist. Unabhängig von den Fakultäten, verlangen 62 % der Lehrenden die 
Abgabe einer Kursaufgabe, um Verpflichtungen in einem bestimmten Fach zu be-
gleichen.
Im Allgemeinen spielt die sprachliche Form bei der Einschätzung schriftlicher Ar-
beiten eine wichtige Rolle. Zu den sprachlichen Faktoren, die bei der abschließen-
den Bewertung berücksichtigt werden, gehören in den Fragebogen: Rechtschreibung, 
Zeichensetzung, allgemeiner Stil und wissenschaftlicher Stil. Alle vier Kriterien werden 
mehr oder weniger gleich häufig und meist in dieser Kombination genannt: meist 
wissenschaftlicher Stil (90 %); geringst Interpunktion (66%), Rechtschreibung und 
allgemeiner Stil mit der gleichen Häufigkeit (80%).

8. Umfrage mit den Studenten
 Angesichts der vielen Probleme des wissenschaftlichen Schreibens haben wir auch 
einen Fragebogen mit 20 Fragen entworfen, die sich auf die Erfahrungen beziehen, 
die Studenten mit wissenschaftlichem Schreiben haben. Insgesamt wurden an der 
Universität Tirana etwa 400 Fragebögen an Deutschstudenten verteilt, aber nur 183 
Studenten erhielten Antworten auf die dort gestellten Fragen. Grund für eine solche 
Zahl, ist auch die durch die Pandemie geschaffene schwierige Situation.
Tabelle Nr. 1 steht für die Anzahl der Studierenden in den jeweiligen Fachrichtungen, 
geteilt nach Geschlecht:

Nr. von Studen-
ten  Geschlecht

Frauen Männer
Insgesamt 183 (100%) 130 (71,0%) 53 (29,0%)
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Das Alter der Studenten variiert zwischen 19 und 22 Jahren. Die Studienjahre variie-
ren vom ersten bis zum fünften Jahr. Die Ergebnisse zur Frage „Haben Sie Probleme 
mit der Gestaltung einer Kursaufgabe “ sind in der Tabelle Nr. 2 gezeigt:

 Probleme
Nein Ja

Insgesamt 18,7% 81,3% 

Wie die Tabelle zeigt, haben die meisten Studenten Probleme mit dem wissenschaft-
lichen Schreiben. 

8.1 Probleme im Besonderen
Im folgenden Text stellen wir die Ergebnisse in Bezug auf die Befragungsfragen vor. 
Berücksichtigt werden nur Studenten, die Probleme mit dem wissenschaftlichen 
Schreibprozess haben. Nicht auf jede Frage im Fragebogen erhielten wir Antworten 
von Studenten. Die Anzahl der Studenten, die die Detailfragen beantwortet haben, 
haben wir mit „N“ gekennzeichnet.
21,9% haben die Gestaltung einer Lehrveranstaltung unterbrochen; 78,1% der Stu-
denten hatten diese Erfahrung nicht. (N = 182)
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51,3% empfanden die fehlende Unterstützung bei der Abfassung einer Kursaufgabe, 
48,7% gaben an, berufsbezogene Hilfe oder Beratung durch die Dozenten des Stu-
dienfaches zu bekommen. (N = 169)

Auf die Formulierung „Ich stehe vor einem weißen Papier oder Computerbildschirm 
und weiß nicht, wie ich anfangen soll“ antworteten 45,8% mit Ja, während 54,2% kei-
ne solche Schwierigkeit hatten (N = 152)

Auf die Frage, ob die Studenten eine erste Aufteilung der Arbeit erstellen und diese 
erneut überprüfen, wurde beobachtet, dass 38,7% mit Ja antworteten. 61,3% hatten 
dieses Problem nicht.
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Da in unserem Fragebogen auch emotionale Faktoren den Schreibprozess maßgeb-
lich beeinflussen, interessierte uns auch das Selbstbewusstsein der Studenten in Be-
zug auf die Ausführung einer Aufgabe. 63,3% antworteten, sie hätten Angst vor den 
Anfragen und glaubten nicht, dass sie diese fristgerecht erfüllen würden. 36,7% ge-
ben an, dass sie sich selbst vertrauen, die gegebenen Anforderungen zu erfüllen.

Die Phase des Konzipierens und Verfassens einer Aufgabe oder des Schreibens, hängt 
eng mit der Phase zusammen, in der das Material oder die Literatur, die für die Be-
handlung eines bestimmten Themas erforderlich sind, zusammengetragen werden. 
58,9 % antworteten, dass sie mehr Material als nötig sammeln und dann Probleme 
mit der richtigen Auswahl und Einordnung der gefundenen Literatur haben. 41,1% 
haben dieses Problem nicht (N = 154)

Aus den Antworten auf die Frage, ob es Probleme beim Auffinden von ausreichenden 
Literatur und Material gibt, wurde festgestellt, dass 22,9 % solche Probleme hatten; 
bei den verbleibenden 77,1% gab es kein solches Problem. (N = 161)

43,4% der befragten Studenten haben Schwierigkeiten, die Ergebnisse unterschied-
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licher vorhandener Literatur zu einem bestimmten Thema einzuordnen und zu be-
werten. 56,6% sind mit diesem Problem nicht konfrontiert. (N = 163)

Ein weiteres wichtiges Problem beim wissenschaftlichen Schreiben, ist der Inhalt des 
geschriebenen Textes. Normalerweise bezieht sich der Inhalt nicht direkt auf den 
Schreibprozess, sondern auf das spezifische Wissen jedes Einzelnen in einem be-
stimmten Bereich. Allerdings kann niemand zu einem bestimmten Thema schreiben, 
wenn es Probleme mit dem Inhalt gibt. Daher bezieht sich eine weitere Frage des 
Fragebogens auf die Schwierigkeiten, die Studierende beim Verständnis der wissen-
schaftlichen Inhalte haben können. 35,7% haben Probleme, den Inhalt wissenschaft-
licher Literatur zu verstehen. 64,3% bestritten eine solche Schwierigkeit.

Neben anderen Elementen des wissenschaftlichen Schreibens müssen die Studenten 
jedoch den wissenschaftlichen Schreibstil beherrschen. Probleme mit dem Schreibstil 
haben 49,5 %. 50,5% antworteten, dass sie diese Fähigkeit guthaben.

8.2 Einordnung und Rangfolge der Probleme
Ein Zweck dieser empirischen Studie ist es, neben anderen Zielen und Zielsetzungen, 
die Probleme, mit denen unsere Studenten beim wissenschaftlichen Schreiben kon-
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frontiert sind, einzuordnen. Die Angaben in Klammern sind in Prozent.
	Misstrauen, Angst, Angst, im Schreibprozess nicht die richtigen Anforderungen 

zu erfüllen (63.3)
	Viel Material, Probleme mit dessen Organisation. (58,9)
	Probleme beim Eintreten / Starten einer Arbeit (54.2)
	Mangel an professioneller Hilfe (51.3)
	Enttäuschung über die Ergebnisse (51,0)
	Probleme mit dem Schreibstil (49.5)
	Probleme bei der Verarbeitung wissenschaftlicher Literatur (43.8)
	Probleme beim Ranking und der Bewertung wissenschaftlicher Literatur (43.4)
	Probleme mit der Struktur (Aufteilung) der Arbeit (38.7)
	Inhaltliche Probleme (35.7)
	Mangel an Material / Literatur (22.9)

8. 3 Sonstige Probleme
Ein guter Teil der befragten Studierenden nannte in den verteilten Fragebögen ande-
re Probleme, die nicht Gegenstand unseres Fragebogens waren. Die meisten davon 
sind: Probleme im Zusammenhang mit der Form einer wissenschaftlichen Arbeit, 
Probleme im Zusammenhang mit der fehlenden Motivation zum Schreiben, sowie 
Probleme im Zusammenhang mit der fehlenden professionellen Beratung, oder An-
leitung durch Lehrende oder Studenten mit Erfahrung im wissenschaftlichen Schrei-
ben. Selbstverständlich nehmen wir diese Daten ernst und problematisieren sie da-
her in diesem Schreiben. Ihre Behandlung erfordert weitere Arbeiten und Analysen 
in dem Bereich.

9. Schlussfolgerungen
Wie aus den obigen Fragen hervorgeht, stellen wir fest, dass 80 % der befragten Stu-
denten Probleme mit dem wissenschaftlichen Schreiben haben. Es gibt keine Unter-
schiede zwischen den beiden Geschlechtern in Bezug auf das Schreiben. Zusammen-
fassend beziehen sich die Probleme auf die Schwierigkeiten bei der Strukturierung 
wissenschaftlicher Arbeiten, beim Auffinden und Aufbereiten von Material und Li-
teratur, auf den Inhalt und den wissenschaftlichen Stil von Arbeiten, auf die gezielte 
Beratung von Studenten usw. 
Wir sind der Meinung, dass wissenschaftliche Einrichtungen verstärkt an der Stu-
dienberatung im Bereich des wissenschaftlichen Schreibens arbeiten sollten. Es wird 
vorgeschlagen, zusätzlich zu dem in den Studienplänen angebotenen Fach, jedoch 
eine spezielle Beratungsstelle für die Vermittlung von Studiengrundkompetenzen 
einzurichten.
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Standard German vs. Swiss German

Dr. Shadan Ramadani
Universiteti i Tetovës, Republika e Maqedonisë së Veriut

Abstrakt

Në këtë punim do të bëhet përpjekje që të trajtohen dialektet dhe në veçanti çështja e gjuhës 
së folur dhe gjuhës standarde në Zvicrën gjermanisht folëse, për të kuptuar më në thellësi 
zhvillimet dhe përdorimin e dy formave gjuhësore. 
Në njërën anë do të bëhet përpjekje të trajtohen parimet politike gjuhësore në Zvicër dhe nga 
ana tjetër format gjuhësore në zonat gjermanisht folëse dhe ndryshimet që kanë ndodhur 
kohëve fundit. Shtrohet gjithmonë pyetja, se cila formë gjuhësore e gjermanishtes përdoret në 
instanca të ndryshme: Institucione politike, transmetime radio-televizive, arsim, kishë, ushtri, 
drejtësi.
Në këtë punim do të synoj të jap kontribut të veçantë në fushën e studimit të gjuhës gjermane 
respektivisht dialekteve në Zvicrën gjermanisht folesë dhe njëkohësisht do të jetë një 
udhërrëfyes për studime dhe hulumtime të ardhshme në këtë drejtim. Për të përfunduar këtë 
punim shkencor dhe për të nxjerr në pah ndryshimet e formave gjuhësore në institucione do 
të bazohem në metodat analitike dhe krahasuese. 

Fjalë kyçe: dygjuhësia, gjuha e folur, format gjuhësore, Zvicra, institucionet.

1. Hyrje

Pavarësisht globalizimit ekonomik, politik dhe social, zviceranët e gjuhës gjerman-
isht folëse duket se po i japin gjithnjë e më shumë hapësirë formës të gjuhës së folur, 
e cila tashmë përdoret në të gjitha sferat sociale dhe institucionale. Gjuha e folur apo 
dialekti gjerman depërton në sfera të ndryshme, që ishin të rezervuara për gjuhën 
standarde dhe zhvillimet lëvizin drejt diglosisë të mediave, të cilat ndikojnë në për-
caktimin e formës gjuhësore. Politika gjuhësore në Zvicër përcaktohet sipas parimit 
të lirisë gjuhësore, i cili u mundëson individëve të përdorin gjuhën e tyre amtare, 
dhe parimit territorial, që thekson se komunikimi midis zyrtarëve dhe individëve 
privatë do të zhvillohet në gjuhën e shumicës së zonës. Por megjithatë gjuha e folur 
gjermanishte duket se shpesh herë ka ngjallur debat sa i përket gjuhëve tjera që fliten 
në këtë vend.

2. Gjuha e Zvicrës

Zvicra është një vend ku fliten katër gjuhë, respektivisht gjermanisht në Zvicrën 
lindore, qendrore dhe veriperëndimore, frëngjisht në Zvicrën perëndimore. Kufiri 
ndërmjet popullatës gjermanisht-frëngjisht folëse kalon përafërsisht 30 kilometra në 
perëndim të Bern-it nga veriu në jug dhe i ndan kantonet Bern, Freiburg dhe Valais 
në pjesë gjermanisht folëse dhe frëngjisht folëse. Italisht flitet në kantonin e Tessin-ës 
dhe tre luginat e kantonit Graubünden, ku në zona të ndryshme flitet edhe retoru-
manishtja. Në bazë të dhënave të Zyrës Federale të statistikave rezulton se një shu-
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micë prej 62% flasin gjermanisht, 23% frëngjisht, 8% italisht dhe 0.5% retorumanisht1. 
Politika gjuhësore në Zvicër përcaktohet sipas parimit të lirisë gjuhësore, i cili u 
mundëson individëve të përdorin gjuhën e tyre amtare, dhe parimit territorial, që 
thekson se komunikimi midis zyrtarëve dhe individëve privatë do të zhvillohet në 
gjuhën e shumicës së zonës. Në projektimin e parimeve kantonet dhe komunat janë 
kryesisht autonome dhe vetëvendosin për problemet dhe zgjidhjet gjuhësore. Në as-
pektin politik dhe administrativ në nivel federal përfaqësohen të gjitha grupet etnike 
proporcionalisht. Megjithatë pjesa frëngjisht folëse ndjehet e rrezikuar nga epërsia 
politike dhe ekonomike e pjesës gjermanisht folëse. Si rezultat, ky mospajtim shpesh-
herë nxit diskutimin, nëse hendeku ndërmjet Zvicrës gjermane dhe asaj frënge është 
thelluar. Dallimet kulturore midis grupeve etnike nuk manifestohen në pikëpamje 
gjuhësore, por më shumë rreth temave të politikës së jashtme dhe çështjeve mjedisore. 
Pavarësisht harmonisë ndëretnike gjuhësore, kur trajtohet një problem gjuhësor, në 
saj të mungesës së njohurive linguistike në Zvicrën gjermane, dialektet zënë një vend 
të rëndësishëm. Kjo kritikohet mbi të gjitha nga komuniteti frëngjisht folëse, i cili 
mëson gjermanishten standarde si gjuhë të huaj dhe nuk mund ta përdor në Zvicrën 
gjermanisht folëse, pasi që në këtë pjesë fliten kryesisht dialektet, kurse gjuha letrare 
gati aspak.  
Ndonëse edhe gjuha e folur frëngjishte ka ngjyra rajonale, ajo ndryshon shumë më pak 
nga gjuha standarde frënge. Dialektet zanafillëse të Zvicrës perëndimore frëngjisht 
folëse pothuajse janë zhdukur, sepse ata në krahasim me gjuhën standarde frënge, 
e cila gjatë reformimit zuri një vend të rëndësishëm në shoqëri, konsideroheshin si 
nivel i ulët gjuhësor e kulturor.    
Shtrirja e dialekteve italiane është e kufizuar në kuptimin sociologjik, pasi që ata për-
doren vetëm në gjirin familjar. Dialekti lombard në përgjithësi përdoret në komuni-
kim më të gjerë. Gjuhë zyrtare është e njëjta gjuhë që përdoret në gjithë Italinë2. 
Ndërsa gjuha e komunitetit më të vogël në Zvicër, retorumanishtja, nuk është e ng-
jashme, por ndahet në pesë dialekte. Që nga 1982 ekziston një gjuhë standarde dhe 
dalëngadalë fillon të zbatohet kundrejt dialekteve rajonale. Pothuajse gjithë grupi 
etnik retoruman është dygjuhësh, sepse me gjuhën e tyre amtare dhe pa e njohur 
gjermanishten i kanë shanset ekonomike shumë të vogla. Duke pasur parasysh zhvil-
limet e përgjithshme gjuhësore në Zvicër marrëdhëniet dialektore të gjermanishtes 
dhe gjuhës standarde gjermane mund të shihen si një strukturë e përgjithshme gjuhë-
sore. 

3. Shtrirja e dialektit të gjermanishtes

Fushëveprimi i dy formave gjuhësore të një komuniteti dygjuhësor nuk krijohet një 
herë e përgjithmonë, por ndryshon me kalimin e kohës. Në shekullin e XX, veçanër-
isht pas luftës së dytë botërore, depërton gjuha e folur në fusha të ndryshme, të cilat 
ishin të ndikuara dhe të rezervuara për gjuhën standarde. Zhvillimet lëvizin drejt di-
glosisë së mediave, që nënkupton se zgjedhja e mediave përcakton formën gjuhësore. 
Pas kësaj ngjarje gjuha standarde vetëm do të shkruhet dhe lexohet, kurse në të gjitha 
situatat tjera komunikuese do të përdoret dialekti.  Pavarësisht tendencës për një dal-
lim të këtillë, sot në shumë fusha nuk ekziston. Dy format gjuhësore dhe ndryshimet 
që kanë ndodhur kohëve fundit do të trajtohen më poshtë.
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3.1  Institucionet politike
Qasja e gjuhës në bisedat e komisioneve të ndryshme politike në Zvicrën gjermanisht 
folëse është mjaft e ndërlikuar. 
Në të dy Dhomat e Kuvendit Federal forma e gjuhës është e dhënë. Meqenëse aty 
përfaqësohen anëtarë nga zona tjera që flasin një gjuhë tjetër, atëherë janë të detyruar 
që edhe deputetët e Zvicrës gjermanisht folëse të flasin gjermanisht standarde. Rezul-
tatet e votave dhe zgjedhjeve shpallen në gjermanisht dhe frëngjisht. 
Në nivelet e kuvendeve të kantoneve zbatohet rregulla e veçantë dy gjuhësore e kan-
tonit Bern, ku dialekti kishte një pozicion  veçanërisht të fortë. Në asambletë legjisla-
tive të kantoneve tjera shumë gjuheshe Valais, Freiburg dhe Graubünden deputetët 
gjermanisht folës flasin gjermanishten standarde. Legjislacionet tjera të kantoneve 
gjermanisht folëse sillen ndryshe. Kantonet e mëdha kanë tendencë dhe preferojnë 
gjuhën standarde, ndërsa më të voglat më tepër dialektin. Gjithashtu ka rregulla të 
posaçme, kur referatet në kuvend zhvillohen në gjuhën standarde, kurse diskutimet 
pasuese në dialekt3. 
Autoritetet ekzekutive të kantoneve  dhe komisionet parlamentare flasin kryesisht 
në dialekt. Asambleja e qytetit të Cyrihut ka kaluar në vitet 1970  nga standardja në 
gjuhën e folur.  Vendimtare për orientimin dhe zgjedhjen e formës gjuhësore mendo-
het të jetë numri i vogël i pjesëmarrësve në këto komisione.

3.2 Transmetimi radio-televiziv
Sa i përket përdorimit të gjuhës standarde ose dialektit dallojnë transmetuesit publik 
nga ata privat. Në parim programet private në shumë transmetime përdorin dialek-
tin në vend të standardes, si që është traditë me transmetuesit publik.  Në vijim do të 
shtjellohen programet publike, kurse ata private do të tematizohen vetëm në mënyrë 
plotësuese.
Për përdorimin e formës gjuhësore në programet e mediave elektronike nuk realizo-
hen statistika. Megjithëse nuk ka rregullore, se cilën formë gjuhësore duhet ta prod-
hojnë transmetuesit, gjithsesi ka vlerësime që tregojnë se në 20 vitet e fundit 60% e 
transmetimeve përdorin gjuhën standarde dhe 40% gjuhën e folur. Lajmet dhe njofti-
met zyrtare si për shembull njoftimet për personat e humbur, njoftimet e trafikut 
etj. transmetohen në gjuhën standarde,. Domethënë se jo gjithçka që i përket nivelit 
dialektor (gjërat e përditshmërisë Helvetike etj.)  do të trajtohet dhe transmetohet në 
dialekt, dhe anasjelltas jo gjithçka letrare-artistike do të transmetohen në gjuhën stan-
darde, si që ka qenë rasti në vitet e 50-ta. Në ditët e sotme transmetimet rreth temave 
shkencore-natyrore, bisedimet me shkrimtarë  etj. pa mëdyshje mund të transmeto-
hen në gjuhën e folur. 
Krijuesit e programeve nuk i nënshtrohen ndonjë rregulloreje. Por ka vetëm një ud-
hëzim që thotë: Kush vendos për gjuhën standarde ose gjuhën e folur, duhet të jetë i 
vetëdijshëm për vendimin e tij dhe ta justifikojë atë.
Cilat janë arsyet e kalimit nga standardja në gjuhën e folur? Ndryshimi i formës së 
gjuhës rrallë herë ndodhte brenda të njëjtit transmetues, por transmetimet e gjuhës 
standarde shpesh zëvendësoheshin me dialekte. Pra, transferimi gjuhësor është si 
pasojë e ndryshimeve në strukturat e programeve. Radio transmetuesit duke u ndjerë 
të rrezikuar nga konkurrenca televizive dhe radio transmetuesit lokalë privat fillu-
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an që t’i përshtaten situatës së re.  Ata tentojnë të përfitojnë nga përparësitë e tyre 
duke transmetuar programe të afërta dhe të pëlqyera nga dëgjuesi. Synojnë të jenë 
shoqërues të vazhdueshëm në përditshmëri, gjithmonë të jenë të pranishëm në shtë-
pi, në punë, në rrugë e kudo. Me këto programe shoqëruese, programe revistash, me 
shumë muzikë zëvendësojnë tema të caktuara. Duke marrë radio transmetuesi këtë 
rol të ri, papritmas u gjend në një zonë të afërsisë, të personales, të pëlqyeshmes dhe 
jo obliguese4. Për dallim nga Gjermania dhe Austria në Zvicër në të gjitha fushat zuri 
vend dialekti.
Përkundër “talljes” se raportuesit sportiv, për të cilin thuhet se ka një gjermanisht 
të keqe, transmetuesit televiziv dhe radio programet publike vazhdojnë ende të 
raportojnë rreth sportit në gjuhën e shkruar. Me sa duket raportimet sportive vlejnë 
sikur programet e lajmeve ditore, ku përdorimi i gjuhës së folur është e pa pëlqyer. 
Por edhe në këtë pikë radiot lokalë kanë një pozicion tjetër dhe përdorin dialektin.

3.3 Arsimi
Shkolla është vendi, ku më së shumti flitet gjuha standarde. Shumë zviceranë kanë 
një raport të rënduar në relacion me gjuhën standarde, pikërisht sepse i përket insti-
tucionit shkollë. Derisa fëmijët vijnë në shkollë me njohuri dialektore, shkolla ka për 
detyrë fëmijëve t’u mësojë gradualisht gjuhën standarde. Edhe pse tekstet që nga fil-
limi janë të lexueshme vetëm në gjuhën standarde, fëmijët në vitin e parë zakonisht 
flasin dialekt dhe gjatë vitit të dytë kalohet hap pas hapi në gjuhën standarde. Shpesh 
vërehet se fëmijët e Zvicrës gjermanisht folëse janë goxha të ngarkuar: njëkohësisht 
duhet të lexojnë, të shkruajnë dhe ta mësojnë një gjuhë  relativisht të panjohur. Duhet 
shtuar se fëmijët konfrontohen me gjuhën standarde nëpërmjet mediave globale, 
prandaj dhe një pjese mund ta kuptojnë qoftë edhe me gabime. Kjo aftësi e nxënësve 
shfrytëzohet shumë pak në mësimin e gjuhës letrare, sepse kryesisht supozohet se 
fëmijët zviceran nuk e zotërojnë atë. Kjo shpesh çon në zhgënjim dhe ka një ndikim 
thelbësor në qëndrimin ndaj gjuhës standarde.
Më vonë mësohet vetëm në orën mësimore standardja. Bisedat me nxënësit pas orës 
mësimore, çështjet organizative para orës mësimore dhe bisedat ndërmjet mësimd-
hënësve gjatë pushimit zhvillohen natyrisht në gjuhën e folur. Gjithashtu në shkollën 
fillore dhe të mesme disa lëndë janë të lejuara të ndiqen dhe të fliten në dialekt, sepse 
gjuha standarde varësisht nga situata e mësimdhënies do të ishte e çuditshme. Në 
lëndët mësimore të parapëlqyera si sporti, vizatimi, muzika natyrisht përdoret gjuha 
e folur, kurse në lëndët mësimore kryesore si gjermanishtja, gjuhë e huaj, matematika, 
shkencat natyrore zakonisht gjuha standarde. Por edhe në lëndët mësimore kryesore 
ku mësimdhënia zhvillohet në grupe të vogla, atëherë flitet gjuha e folur. E njëjta gjë 
praktikohet edhe në arsimin e lartë, ku në mësimdhënie zyrtare përdoret padyshim 
gjuha standarde, ndërsa në ushtrime dhe punë grupore sigurisht gjuha e folur. Në 
raste kur në provim me gojë janë pak studentë atëherë provimi zhvillohet në dialekt5.
Këto janë disa nga arsyet për përdorimin e shtuar të dialekteve dhe orientimin ped-
4 Krh. Ramseier, Markus (1988): Mundart und Standardsprache im Radio der deutschen und 
rätoromanischen Schweiz. Aarau. Fq. 70-25.
5 Schläpfer, Robert (1990): Standardsprache und Mundarten in der deutschen Schweiz. Në: Stickel, 
Gerhard (Hrsg.): Deutsche Gegenwartssprache. Tendenzen und Perspektiven. Berlin, New York. 
Fq. 192-197.
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agogjik në shkollë. Gjithashtu mësimdhënia tradicionale frontale zëvendësohet me 
punë në grupe dhe partneritet, ku gjithmonë mësimi zhvillohej në gjuhën e shprehur. 
Përdorimi i tepërt i gjuhës së shprehur nëpër shkolla ngre shqetësimin në qarqe të 
ndryshme: te politika gjuhësore, te mësimdhënësit, te ekonomistët, te krijuesit kul-
turor. Nëse ky zhvillim vazhdon, atëherë ekziston rreziku që Zvicra gjermane të nda-
het nga hapësira e madhe kulturore gjermane.

3.4 Ushtria, drejtësia dhe kisha
Gjatë Luftës së Parë Botërore gjuha standarde në ushtri ishte e rëndësishme, ku një 
pjesë e madhe e korpusit të oficerëve ishin të orientuar sipas ushtrisë së Wilhelm-it  
dhe gjenerali i atëhershëm i Zvicrës fliste vetëm gjermanisht standarde. Por kjo ka 
ndryshuar me kohën dhe gjuha standarde ka humbur pozitën që kishte. Në kohët 
e sotme është e kufizuar vetëm në disa forma të standardizuara urdhërese të ush-
trimeve dhe stërvitjeve me armë. Kurse në njësitë ushtarake të përziera lëshohen të 
gjitha urdhëresat në gjuhën e shkruar6.
Në shembullin e gjykatës të kantonit të Cyrihut përdorimi i gjuhës mund të shihet: 
palët dhe dëshmitarët mund të pyeten dhe konsultohen në të gjitha instancat në 
gjuhën e folur, kuptohet nëse e zotërojnë. Për të shmangur keqkuptimet në protokoll 
aplikohet gjithmonë gjuha standarde. Megjithëse forma e gjuhës standarde nuk është 
e detyrueshme në seancën e prokurorit dhe avokatit mbrojtës, ajo zhvillohet zakon-
isht në gjuhën standarde. Sa më e lartë instanca gjyqësor, aq më pak përdoret dialekti 
dhe aktgjykimi publikohen në gjuhën standarde.
Edhe gjatë shërbimit fetar, ku reflektohet afërsia dhe intimiteti i përgjithshëm 
shoqëror, përdoret gjerësisht gjuha e folur ose dialektore. Kështu tregojnë të dhënat e 
kishës protestante, ku gjysma e të gjithë predikimeve zhvillohen në formën e gjuhës 
së folur. Kurse tekstet lexuese janë në standarde. Ka edhe lexime që vijojnë në gjuhën 
e folur, pasi që disa Bibla të çmuara filologjike janë përkthyer nga tekstet e origjinës 
në dialekte të ndryshme. Në disa raste gjatë shërbimit fetar qëndrojnë të dy format 
gjuhësore pranë njëra - tjetrës, ku në shërbimin fetar të së dielës mbizotërojnë lehtë 
elementet e standardes7.  Pra, varësisht nga lloji i organizimit fetar gjejnë zbatim të 
dyja format gjuhësore.

4. Përfundime

Situata e formave gjuhësore në Zvicrën gjermane është një rast i veçantë studimor 
që nxit kureshtjen e hulumtuesve. Në këtë punim vumë në dukje parimet e politikës 
gjuhësore në Zvicër, por nga ana tjetër edhe shtrirjen e formës gjuhësore të folur dhe 
asaj standarde në vendet gjermanisht folëse. Gjatë trajtimit të një problemi gjuhësor, 
për arsye të mungesës së njohurive linguistike në Zvicrën gjermane ndodh që dialek-
tet të vlerësohen larte. Ky manifestim nuk i pëlqen veçanërisht komunitetit frëngjisht 
folës dhe kritikohet, sepse ata/o mësojnë gjermanishten standarde si gjuhë të huaj 
dhe përballen me probleme komunikuese në Zvicrën gjermanisht folëse.  
6 Haudenschild, Roland (2010): Mehrsprachigkeit in der Armee. Revista, Armee-Logistik. Vol. 83. 
Fq. 1.
7 Rüegger, Beat/ Schläpfer, Robert/Stolz, Fritz (1996): Mundart und Standardsprache im 
reformierten Gottesdienst. Eine Zürcher Untersuchung. Aarau, Frankfurt a. M., Salzburg. Fq. 27.
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Kryesisht pas Luftës së Dytë Botërore, gjuha e folur depërton në sfera të ndryshme, 
që ishin të rezervuara për gjuhën standarde dhe zhvillimet lëvizin drejt diglosisë të 
mediave, të cilat ndikojnë në përcaktimin e formës gjuhësore. Ndërsa në dy dhomat e 
Kuvendit Federal, për anëtarët e zonave të ndryshme që flasin një gjuhë tjetër, forma 
gjuhësore është e determinuar; në nivelet e kuvendeve kantoneve zbatohet rregulla 
e veçantë dy gjuhësore. Megjithëse raportuesit sportiv “tallen” për gjermanishten e 
keqe, ata vazhdojnë akoma të raportojnë në gjuhën letrare. Përkundër se shkolla është 
institucion ku më së shumti flitet gjuha standarde, përsëri të dhënat dëshmojnë se 
bisedat ndërmjet nxënësve pas orës mësimore, organizimet para orës mësimore dhe 
bisedat ndërmjet mësimdhënësve gjatë pushimit zhvillohen gjithmonë në dialekt.
Përkundër globalizimit ekonomik, politik dhe social, mund të konstatohet se zvicera-
nët e gjuhës gjermanisht folëse  i japin gjithnjë e më shumë hapësirë formës të gjuhës 
së folur, duke e kthyer kështu në formën gjuhësore, e cila përdoret në të gjitha sferat 
sociale dhe institucionale. Nëse u caktohen dialekteve funksione simbolike, kom-
bëtare dhe gjuhësore, atëherë ata mund të jenë shembulli  i mirë dhe mund të shtri-
hen në të gjitha fushat për të përballuar funksionet komunikuese pa humbur iden-
titetin dhe kulturën e tyre.
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Abstract

Background: Autistic Spectrum Disorder, (ASD) is a lifelong disability that impairs 3 main 
areas; communication skills, social interaction and behavioral patterns. Despite the increasing 
involvement of parents as child’s therapist in interventions, little is known about the effects 
of involvement on the whole family. Parenting a child with ASD endures more stress than 
parenting a child with any other disability & heightens negative outcomes on health. The 
children & families living with ASD face many practicable & emotional challenges. 
Objectives: Minimal research has focused on the stress & impact on the parents & family of 
ASD children, & in particular the origin of such stress & depression. Consequently, the present 
study attempts s to examine the degree of impact on the family a child with ASD has. 
Methods: Participants were 60 parents of ASD children, and 60 parents of children without ASD. 
Translational validity was undertaken to ascertain whether the content of the questionnaire 
was appropriate and relevant to the study purpose. Questionnaires aimed to examine the 
impact on family of an ASD child compared to the control cohort.
Results: Factor analysis with equamax rotation yielded an interpretable structure with 5 
factors – financial, social, personal, mastery and impact on siblings - accounting for 55.2% of 
the variance. The convergent and differential validity of the scales was supported. Coefficient 
alphas for the respective subscales were between .67 and .75 and for the full Scale was .71. 
Corrected item-total correlations were within acceptable boundaries. All the correlations were 
significant (p < .001). 
Conclusion: The overall results indicate that for assessing the impact on the family of an ASD 
child in Albania the locally translated version of IFS is a reliable and valid instrument because 
it displays five domains of that impact. Having a child with ASD has a large impact on the 
family. Financial, social and personal domains exhibit the greatest impact, with mastery rating 
slightly behind

Keywords: ASD, family, impact.

Introduction

Families coping with ASD are searching for answers about causes, diagnosis and 
treatment (National Institute of Mental Health, 2004). Despite the increasing involve-
ment of parents as the child’s therapist in interventions for their autistic child, much 
research has focused on the outcome for the child, with little known about the ef-
fects of involvement on the whole family (Williams and Wishart, 2003). Children and 
families living with ASD face many emotional and practical challenges, and of all the 
difficulties that can beset parents, having a child with ASD ranks among the worst 
(Ives and Munro, 2003; Hewson, Icasiano, Machet and Cooper, 2003). Some psychiat-
ric problems and anxiety traits seen in parents of ASD children have been associated 
with the burden of caring for their ASD child (Murphy, Bolton, Pickels, Fombonne, 
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Piven and Rutter, 2000). As a result, it is important that parents have a means to cope 
with such stress, and one factor that has been shown to alleviate parental stress is 
social support (Boyd). To date, minimal research on autism has focused on the stress 
and impact encountered by the family of an ASD child, in particular the origin of 
such stress and depression. The present study attempts to examine the impact and to 
what extent, having a child with ASD has on the family. 
Two groups of participants were chosen; parents of ASD children, and parents of 
children without ASD. The aim of the study is to:
1. Estimate the reliability of the IFS;
2. Explore the construct validity of IFS subscales.

Method
Participants
Participants were 60 parents of ASD children, and 60 parents of children without 
ASD. 

Instrument
Translational validity was undertaken to ascertain whether the content of the ques-
tionnaire was appropriate and relevant to the study purpose. All questionnaires were 
completed by the same interviewer, thus, eliminating the interviewer’s bias.

Data Analysis
The analyses was carried out on the whole sample using the software SPSS 16.0 Mean 
scores were calculated for both cohorts and compared. Differences in scores between 
the ASD parents and control parents were explored using independent-sample t-tests. 
A p-value <0.05 indicated statistical significance. Normality of distribution was tested 
and data of a significant nature had non-parametric tests conducted. Box plots were 
run for normality of data and to show graphically the differences between groups. To 
evaluate the internal consistency of the measures Cronbach’s alphas were calculated 
for each of the IFS subscales and full scale, for the first and second measurement. To 
examine the construct validity of the IFS, exploratory factor analysis was performed 
first. A principal component extraction was used, after which the number of factors 
was determined by both eigenvalues (>1) and the scree test. 

Results
ASD & Control Differences on IFS
Table 1: Comparison of Means between ASD and Control for the IFS

ASD Control
t P

Mean  (SD) Mean  (SD)

Financial 7.6 (4.0) 10.6 (3.5) 10 0.02

Social 13.7 (5.8) 20.0 (5.3) 28 <0.01

Mastery 8.9 (4.0) 10.8 (4.2) 20.5 0.1
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Personal Strain 9.4 (4.4) 13.1 (4.4) 15 <0.01

Impact on Siblings 10.7 (4.4) 10.9 (3.1) 19 0.6

Total scale 50.2 (22.6) 65.3 (20.6) -0.3 0.7

As data was found not normally distributed, Mann-Whitney U non-parametric test 
was carried out.

Figure 1: Box Plot Representation for the Variation of Score of the Impact on Family sub-
scales

Box plots in this study were used to convey visually the variation between the ASD 
and control’s sample of data.
There is no significance regarding the impact on siblings.

Factor Analysis
These data were examined for variability in item responses and exploratory factor 
analysis was undertaken to assess the final dimensionality of the scale from the 33 
items of the IFS. 
9 eigenvalues were extracted accounting for 69.2% of the total variance.
The number of factors to retain was guided by: (a) the scree plot method (b) eigenval-
ues above 1.0 (c) interpretability.
These criteria suggested a five-factor solution, accounting for 55.2 % of the variance.
The extraction method was:  Principal Component Analysis.
Items were adopted as loading on a given factor if (a) they loaded 0.35 or higher on 
that factor. Examination of the factor solutions indicated that a five factor solution 
could be adopted. 
The five-factor solution with equamax rotation was chosen as most appropriate for 
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this sample due to interpretable factors. 
Table 2 displays the rotated factor matrix (equamax) ranked by loadings of the 25 
items comprising the final version of the scale. The five factors generated define five 
dimensions of impact. 
Factor I measures Familial /Social impact, and contains 7 items relating to the disrup-
tion in normal social interaction both within and outside the family system which is 
a direct consequence of a child’s illness. Several of the items have sizable loadings on 
the third factor, to which it is logically related.
Factor II measures Financial Burden and contains 4 items relating to the economic 
consequences for the family of the presence of an ill child. Raising a child with ASD 
is a full time job and in many of the families, at least one parent had given up work 
to look after the child. 
Modest loadings on the other factors suggest that this dimension is relatively inde-
pendent of the other areas of impact. 
The 5 items comprising Factor III measure Personal Strain, the personal disequilib-
rium experienced by the primary caretaker relating to the psychological burden of 
the illness. This includes the constant fatigue experienced, the uncertainty, and dif-
ficulty of planning for the future. The observed interrelationship of Personal Strain 
and Familial /Social impact would be expected. 
Factor IV measures Impact on Siblings. The impact on siblings was a great concern 
for many parents, and it was revealed in the questionnaires. There seems to be many 
sacrifices made by siblings, and many parents worry they will not experience a ‘nor-
mal’ childhood. Questions from the siblings with respect to wanting to know why 
he can’t have a “normal brother” or the pressure from friends from school asking 
“what”s wrong with your brother, why did he do that?” brought strain into many 
families.
Factor V measures Mastery and contains 5 items which are largely independent of 
the other dimensions. The content of the items relates to the coping strategies em-
ployed by the family to master the stress of illness: talking and sharing, mutual sup-
port, normalization of the ill child and heightened self-esteem gained through mas-
tery. The modest and in some cases negative loadings on the other factors suggest the 
independence of this dimension. 
The subscales meet the standards in terms of factorial structure.
The range of factor loadings for factors I through V were 0.40 – 0.68; 0.50 – 0.64; 0.45 
– 0.76; 0.57 – 0.87;  and 0.58 – 0.73; respectively. 

Table 2. Five factor Principal Component Analysis. 

Factor

Familial

/Social

Finan-
cial

Per-
sonal 
Strain

Impact 
on Sib-

lings

Mas-
tery

The illness is causing financial  problems for the family   .513

Time is lost from work because of hospital appointments .644

I am cutting down the hours I work to care for my child .597



28

Vol. 7 No.3
January, 2022

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

I stopped working because of my child’s illness .504

Because of the illness, we are not able to travel out of the  
city .681

People in the neighborhood treat us specially because of  
my child’s illness .616

We have little desire to go out because of my child’s  
illness .541

Sometimes we have to change plan about going out at  
the last minute  because of my child’s state      .677

We see family and friends less because of the illness .405

Sometimes I wonder whether my child should be treated 
“specially” or the same as a normal child      .601

I think about not having more children because of the  
illness .513

Because of what we have shared we are a closer family .729

My relatives have been understanding and helpful with  
my child .736

My partner and I discuss my child’s problems together      .583

We try to treat my child as if he/she were a normal child .713

Learning to manage my child’s illness has made me feel  
better about myself .609

Fatigue is a problem for me because of my child’s illness .507

I live from day to day and don’t plan for the future .457

Sometimes I feel like we live on a roller coaster: in crisis 
when my child is acutely ill, ok when thing are stable .760

It is hard to give much attention to the other children 
because of the needs of  my child        .649

Having a child with an illness makes me worry about 
my other children’s health    .667

There is fighting between the children because of my 
child’s special needs .576

My other children are frightened by his/her illness                                       .804

My other children seem to have more illnesses, aches 
and pains than most children their age .879

The school grades of my other children suffer because of 
my child’s illness .743

Reliability

When participants were asked what the impact was of having a child with ASD on 
the family, five common factors were revealed: Financial implications, Social impact, 
Mastery, Personal strain, Impact on siblings.
Internal consistency reliability coefficients for IFS-25 item and full scale were found 
to be within acceptable limits, with Cronbach’s alphas for the subscales ranging 
from 0.67 to 0.75, .91, and for the whole scale 0.71. (Table 3).
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A correlational (Spearman’s) analysis of convergent and discriminant validity was 
conducted by correlating each IFS item with its own IFS subscale and with other 
subscales. All correlations were significant (p <0.01 (2-tailed). The IFS items are 
highly correlated to their own hypothesized subscales and moderately correlated to 
other subscales. (Table 3).

Table 3:  Internal Consistency and Convergent Validity of IFS- 25 (n = 120)

Subscale
Coefficient

alpha

Item-scale

correlation

P value 

(2-tailed)

Financial .672 0.71 - 0.82 <0.01

Social .737 0.58 – 0.82 <0.01

Mastery .682 0.42– 0.76 <0.01

Personal Strain .747 0.48 – 0.72 <0.01

Impact on Siblings .750 0.62 – 0.85 <0.01

Whole scale .715 ------ <0.01

Reliability/stability over time

The analysis of responses between the test and the retest was conducted using Spear-
man non-parametric statistical test to compute the correlations between subscales 
of the first and second measurement. The range of correlation coefficients (rho) was:  
0.94 to 0.99. The high correlation between the scores of the IFS subscales at the two 
time points indicates the instrument is stable over time.

Discussion

This research is the first to take place in Albania and it has reinforced the impact of an 
ASD children on the family identifying and giving supporting evidence for the key 
indicators of such levels. The elevated levels are of concern, and future studies should 
also include strategies to help alleviate such levels.
Having a child with ASD has a large impact on the family. Financial, social and per-
sonal domains exhibit the greatest impact, with mastery rating slightly behind.
As it now stands, the instrument proved useful in describing the impact on a family 
of an ill child along 5 dimensions of response. The scale and subscales elicit sufficient 
variability in response to differentiate subjects. The measure may be used to detect 
change, to assess family response at the onset of illness and over its course. The dif-
ferential impact of illnesses which vary in the kind of demands they make of families 
also could be addressed. The measure may prove useful in evaluation research de-
signed to test the relative efficacy of psychological intervention programs in reducing 
the impact of chronic illness on family life.
The overall results indicate that the IFS is internally consistent and valid measure of 
Impact on Family of an ASD child in Albania.
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Evoluimi i parimit të konfliktit të Interesit në administratën Shteterore në 
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Abstrakt

Në fakt, ky material është përqendruar në një analize historike të parimit të konfliktit te 
Interesit në administraten Shteterore në Shqiperi pas viteve 90. 
Zbatimi i Parimi të konfliktit të Interesit në administraten Shteterore në Shqiperi i është  
kushtuar një vemendje e veçante, por anashkalimi i këtij parimi sjell nulitetin e veprimeve 
administrative për nxjerrjen e aketeve administrative. 
Në shqipëri në kuadër të reformimit të administratës shtetërore është miratuar ligji nr. 9367, 
datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” me 
qëllim garantimi i një vendimmarrjeje të paanshme, transparente, në interesin më të mirë të 
mundshëm të publikut e të besimit të tij ndaj institucioneve publike, nëpërmjet parandalimit 
të konfliktit ndërmjet interesave publikë dhe atyre privatë të një zyrtari në ushtrimin e 
funksioneve të veta. Sipas ligjit, çdo zyrtar publik dhe institucioni ku është i punësuar kanë 
përgjegjësinë parësore për administrimin e konfliktit të interesit. Ligj ky i fundit që ka  detyruar 
Institucionet të përcaktojnë gjithashtu rregullat e konfliktit të interesit në rregulloret e tyre të 
brendshme. Në analizë të zbatimit në praktikë të këti ligji  rezulton se rastet e konstatuara janë 
jo të mëdha  por në shum raste janë anashkaluar, dhe ato raste te konstatuara janë bërë nga 
subjektet e ndryshme që kanë marrë pjesë në procedure administrative. 
Që konflikti i interest  të konstatohet duhet kërkon që zyrtarët të vlerësojnë themelin dhe të 
bëjnë gjykime të drejta lidhur me rrethanat që mund të duken të paqarta në pamje të parë. 
Gjithashtu, nevojitet aftësia për të vlerësuar me saktësi anë të ndryshme të rrethanave të 
dyshimta, për të vendosur me saktësi nëse një zyrtar mund të angazhohet dhe të përfshihet 
në veprimtari shtesë - përveç funksionit të vet publik - jashtë institucionit.
Sipas ketij ligji  “Konflikt i interesit” është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe 
interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të 
tërthortë, që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të 
padrejtë të detyrave dhe përgjegjësive të tij publike.  
Fusha e zbatimit te  parimi t e  Konflikt i interesit është mjaft  dinamike dhe ka paraqitur 
nevojën për ndryshime të shpeshta të ligjeve dhe akteve tjera nën ligjore që gjejne zbatim ne 
administraten Shteterore, keto te domosdoshme per tu berë sepse ndryshimet  ligjore jane te 
lidhura me gjitha institucionet publike ku ushtrohet veprimtari administrative. 

Metodologjia e punimit

Metodologjia e përdorur në përgatitjen e këtij punimi është së pari metoda e analizës 
historike e cila është përdorur për të pasqyruar zhvillimin  historic të   këtij parimi 
dhe proceset evoluese te ligjit për shmangjen e konfliktit te Interesit ne administraten 
Shteterore 
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Në analizë teorike  të legjislacionit në fuqi  Konflikti i interesit, është një marrëdhënie, 
gjendje ose fenomen ndërmjet zyrtarit dhe subjektit gjatë një procedure ose vendim-
marrje, të cilën ligjet në Republikën e Shqipërisë e parandalojnë, me qëllim garanti-
min e një procesi të drejtë, të paanshëm, transparent dhe në interesin më të mirë të 
mundshëm të publikut. Normat ligjore kanë përcaktuar se, konflikti i interesit është i 
detyrueshëm të shmanget nga zyrtarët, edhe në ato raste kur ai është vetëm në dukje, 
pavarësisht nëse nuk ka dhënë ndikim në procedurën apo vendimmarrjen admin-
istrative, pasi, në të kundërt, ai cenon besueshmërinë e publikut në drejtësinë dhe 
paanësinë e procesit apo vendimmarrjes, dhe si një formë radikale për shmangien 
e veprimeve dhe mosveprimeve që vijnë si rrjedhojë e interesave privatë të padrejtë 
ose paligjshëm të funksionarëve shtetërorë. Konfliktet e interesit janë një përplasje që 
ndodh më shpesh midis kërkesave dhe interesave.

Hyrje

Pas viteve 90 ne shqiperi janë realizuar një sërë reformash të rëndësishme për për-
mirësimin e legjislacionit Shqipëtar dhe bashkerendimin e tij me ato te vendeve te 
BE-së. Një vend të rëndësishëm  në këto paketa ligjore e kanë zënë reformimi i paketës 
ligjore që gjen zbatim në veprimtarin e Administratës Shtetërore dhe legjislacionin e 
të drejtës administrative, përfi këtu edhe procedurën administrative. Pa anashkaluar 
ligjet specifike të cilat zbatohen nga institucione shtetërore sipas veprimtarisë së tyre 
në përmbajtje të sejcilit ligj thuhet: E gjithë procedura e veprimtarisë së këtyre institu-
cioneve realizohet sipas Kodit të Procedurave Administrative.
Sa më sipër gjatë dekadës së fundit, Shqipëria ka ndërmarrë një sërë politikash për 
të trajtuar konfliktin e interesit si një mjet për të luftuar korrupsionin dhe forcuar 
integritetin e institucioneve në vend. Këto masa janë rrjedhojë e përpjekjeve të vazh-
dueshme të Shqipërisë për të arritur objektivat, që burojnë nga procesi i integrimit 
evropian si dhe detyrimet që vijnë nga anëtarësimi në organizatat ndërkombëtare si 
Këshilli i Evropës dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara. Legjislacioni ka pësuar 
ndryshime në mënyrë të vazhdueshme gjatë dhjetë viteve të fundit me 
qëllim trajtimin e problemeve që janë shfaqur gjatë zbatimit të tij në praktikë. Për më 
tepër, ka pasur një përqendrim të madh në përmirësimin e kapaciteteve administra-
tive të institucioneve përgjegjëse për zbatimin dhe monitorimin e legjislacionit. 
Me reformimin e legjislacionit administrative në shqiperi janë rikonfirmuar e sakte-
suar termat e konflikti i interesit duke i normuar me akte ligjore. Në Kodin e Proce-
durave administrative konflikti i interesi është perfshirë si një nga parimet që ndikon 
në një process të rregullt ligjorë. Veç sa më sipër parimi i  konfliktit te Interesit  është 
parim i cili gjenë zbatim në  një administrim të mirë të veprimtarisë shtetërore. 
Jo vetem ligji specifik nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të inte-
resave në ushtrimin e funksioneve publike” edhe Kodi i Procedurave Administrative,  
parashikon  nëse nuk zbatohet  në praktikë parimi i konfliktit te Interesit dhe admin-
istrate shtetërore vepron në shkelje të këtij e gjithë veprimtaria apo akti i nxjërrë do të 
ishte në kushtet enulitetit apo të pavlefshmërisë absolute. Pra konflikti i interesit është 
një çështje e zakonshme në sistemin administrativ dhe shume nga aktoret e admini-
stave specifikisht ato shteterore perballen shpesh me konfliktin e interesit. Konflikti 
i interesit gjen rregullim të specifik në ligjin nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandali-
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min e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar, në të 
cilin është parashikuar se të gjitha ligjet/aktet nënligjore organike të administratave 
shtetërore që gjejne zbatim në Republikën e Shqipërisë, krijojnë një gjendje për të 
cilën zyrtarët kanë detyrimin ta deklarojnë dhe ta zgjidhin ose të kërkojnë zgjidhjen e 
saj nëpërmjet eprorit të tyre.  Gjithashtu, në nenin 1 të këtij ligji përcaktohet Qëllimi i 
këtij ligji është garantimi i një vendimmarrjeje të paanshme, transparente, në interesin 
më të mirë të mundshëm të publikut e të besimit të tij ndaj institucioneve publike, 
nëpërmjet parandalimit të konfliktit ndërmjet interesave publikë dhe atyre privatë të 
një zyrtari në ushtrimin e funksioneve të veta1

Sikundër u trajtua edhe më sipër në ligjin specific, konceptet mbi konfliktin e interesit 
gjeinë mbështetje në Kodin e Procedurave Administrative, konkretisht nenin 30, 31, 
32 “Garantimi i paanshmërisë së administratës publike” si dhe nenin 108 gërma “b” 
ku përcaktohet: “Akti administrativ është absolutisht i pavlefshëm nëse: b) është nxjerrë 
nëpërmjet mashtrimit, kanosjes, mitmarrjes, konfliktit të interesit, falsifikimit apo një veprimi 
tjetër që përbën vepër penale;”.
Organet publike gjatë zhvillimit të një procedurë administrative gjithnjë duhet të ga-
rantojnë paanshmërinë e tyre në shqyrtimin e një çështje. Me qëllim garantimin e 
një procesi administrativ të drejtë, të mbështetur në ligj dhe të paanshëm, nëpunësit 
publikë dhe anëtarët e organeve kolegjiale nuk duhet të përfshihen në procedurat 
administrative, nëse ata janë në marrëdhënie të caktuara më palët pjesëmarrëse në 
një procedurë administrative, marrëdhënie këto që mund të ngrenë dyshime për res-
pektimin apo jo të parimit të paanshmërisë ose të objektivitetit.
Nëse një nëpunës ose një anëtar i një organi kolegjial “përfshihet” në një procedurë 
administrative dhe ekziston një nga pengesat ligjore, ai ka detyrimin të njoftojë, men-
jëherë, eprorin e tij (pika 1, e nenit 31). Edhe nëpunësit e tjerë, nëse kanë dijeni, janë 
të detyruar ta njoftojnë eprorin e nëpunësit përkatës, (pika e nenit 31). Së fundi, palët 
kanë të drejtë të kërkojnë përjashtimin e nëpunësit (pika 3, e neni 31) nga procedura. 
Vetë personi duhet të pezullohet deri në vendimin përfundimtar të përjashtimit (pika 
4, e nenit 31).
Për rrjedhojë, ligji 44/2015  Kodi i Procedurave Administrative  ka përcaktuar qartë se 
kryerja e një procedure ose nxjerrja e një akti administrativ në kushtet e konfliktit të 
interesit, passjell (nulitetin) pavlefshmërinë absolute të aktit administrativ.  
Ndarja e pushteteve, e sanksionuar në Kushtetutë, është sfiduar në mënyrë të vazh-
dueshme nga një luftë pushtetesh dhe një tendencë e ekzekutivit për të zbehur dhe 
minimizuar rolin e institucioneve të tjera. Administrata publike ka qenë pjesë e një 
presioni politik të vazhdueshëm dhe është larg të qenit e bazuar në merita dhe kom-
pensim të drejtë. Ndryshimet e legjislacionit për konfliktin e interesave janë ud-
hëhequr nga qëllimi për të zgjeruar objektin e tij dhe për të trajtuar gjithçka. 
Në mënyrë që të trajtohen problemet e rregullimit të konfliktit të interesave, ka pasur 
një përfshirje në rritje të organizatave ndërkombëtare gjatë dy dekadave të fundit, 
duke miratuar detyrimet ndërkombëtare me fuqi detyruese për shtetet anëtare.
Gjithashtu, parashikimet në Kodin e Procedurave Administrative përputhen me dis-
pozitat e ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave 
në ushtrimin e funksioneve publike”, ku fillimisht në nenin 4 të tij përcaktohen të 
gjitha kategoritë e akteve dhe vendimmarrjeve si dhe kategoritë e zyrtarëve për të 
cilët janë të detyrueshme për t’u zbatuar rregullat e përcaktuara nga ligji. Gjithashtu, 
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nëpërmjet këtij ligji përcaktohen edhe përgjegjësitë administrative dhe penale në rast 
të shkeljes së detyrimeve të parashikuara në ligj2.  
Ligjvënësi ka vendosur theksin sa i përket vlefshmërisë së aktit administrativ në ras-
tet e konfliktit të interesit, pasi në nenin 108 të Kodit të Procedurës Administrative, e 
klasifikon si një shkelje të rëndë në rastet kur një akt i nxjerrë në kushtet e konfliktit 
të interesit është një akt që nuk prodhon asnjë pasojë juridike, ndërsa ky veprim ose 
mosveprim i organit të administratës publike nuk përfshihet në dispozitën e nenit 
109 të KPA “Paligjshmëria e aktit administrativ”, duke i dhënë një rëndësi të madhe 
parandalimit dhe shmangies të konfliktit të interesit gjatë një procedure ose vendim-
marrje administrative.
Nga ana tjetër, të gjitha ligjet organike për funksionimin dhe organizimin e institu-
cioneve publike, përcaktojnë detyrimin për zbatimin e normave ligjore në fuqi për 
parandalimin e konfliktit të interesit, përfshi edhe ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin 
civil” neni 46 i tij. 
Për këto arsye, akti administrativ i nxjerrë në kushtet e konfliktit të interesit, cenon 
parimin për zhvillimin e një procesi të rregullt ligjor, si dhe është në shkelje të parimit 
të ligjshmërisë si dhe parimit të drejtësisë dhe paanësisë, edhe nëse konflikti i in-
teresit është vetëm në dukje, sipas nenit 3 gërma “b” të ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 
“Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”.
Aktet administrative që janë nxjerrë në kushtet e konfliktit të interesit, edhe nëse kjo 
marrëdhënie nuk ka ndikuar në procedurën e ndjekur nga organi i administratës 
shtetërore, in prima facie ato cenojnë besimin e publikut ndaj institucioneve shtetërore, 
dhe si rrjedhojë nuk janë akte që janë nxjerrë në përputhje me ligjin3 . Konflikti i in-
teresit buron nga një situatë në të cilën zyrtari publik ka një interes privat, i cili është 
i tillë sa ndikon ose duket se ndikon në performancën e paanshme dhe objektive të 
përgjegjësive zyrtare të tij ose saj. Ne keto kuhte një konflikt faktik i interesit përfshin 
një konflikt të drejtpërdrejtë ndërmjet detyrave dhe përgjegjësive aktuale dhe intere-
save private ekzistuese të zyrtarit publik.
Ligji nr. 9367, datë 07.04.2005 i ndryshuar, ka parashikuar në mënyrë shteruese të 
gjitha hapat që duhet të ndjekin zyrtarët që gjenden në një situatë të konfliktit të in-
teresit, për një çështje, rast pas rasti ose në gjendjen e vazhdueshme të konfliktit të in-
teresit, për mënyrat e zgjidhjes së gjendjes së konfliktit, dhe detyrimit që ata mbartin 
për të njoftuar organet kompetente lidhur me këtë fakt. Një konflikt interesi mund të 
përfshijë shmangien e disavantazhit personal, si dhe fitimin e përparësisë personale. 
Por për të rritur eficencen dhe mire funkssionimin në administraten e Shqiperise kon-
fliktet e pashmangshme të interesit duhet të identifikohen, zbulohen dhe menaxho-
hen në mënyrë efektive.
Në analizë teorike te konfliktit te interest dhe format e shfaqjes se tij,  pranojme fak-
tin se  konflikti i mundshëm i interesit shfaqet në rrethanat kur interesat private të 
zyrtarit mund të rezultojnë në konflikt real interesi. Me fjalë të tjera, interesi privat 
nuk ndikon në kryerjen e detyrave zyrtare për momentin, por ka gjasa të ndikojë në 
të ardhmen e parashikueshme. Nuk ka konflikt në dukje të interesit kur arsyet janë 
të pa qarta  dhe dyshimet janë të rrënjosura në mosbesimin e përgjithshëm te institucio-
net publike. Dukja e konfliktit të interesit duhet të mbështetet në fakte specifike, që 
paraqesin arsye të bazuara se përse mund të ndodhë konflikti i interesit. Konflikti i in-
teresit është një çështje e zakonshme në sistemin administrativ dhe në veprimtarin e 
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administratës shtetërore, shume nga aktoret e administave specifikisht ato shteterore 
(pubike) perballen shpesh me konfliktin e interesit. Konflikti i interesit ndodh kur 
interesat personale të një individi - familja, miqësia, faktorët financiarë ose shoqërorë 
- mund të komprometojnë hetimin administrativ apo veprimtarin administrative të 
realizuar  përiudha të ndryshme ose procedura  në nxjerrjen e një akti administrativ, 
ku vendimet ose veprimet e tij ose të saj në vendin e punës sjellin pasoja. Edhe nëse 
kjo punë plotëson të gjitha kërkesat sipas politikës sonë të punësimit të familjarëve, 
situata duket e dyshimtë dhe punonjësit mund të mendojnë se diçka ishte e padrejtë 
ose joetike në lidhje me punësimin e tyre.Transparenca (duke qenë plotësisht e hapur 
dhe e sinqertë) bëhet e rëndësishme kur kemi të bëjmë me konflikte interesi aktuale 
dhe potencialisht të perceptuara. Në analizë të legjislacionit mbi konfliktin e Interesit 
rezulton se konteksti i gjerë politik nuk ka mundësuar një zbatim të mirë të 
legjislacionit të miratuar. Në veprimtarin e saj, Administrata publike ka qenë pjesë 
e një presioni politik të vazhdueshëm dhe është larg të qenit e bazuar në merita dhe 
vlerësim të drejtë të situatave të tilla, e cila ka ndikuar me problematika të shumta 
te cilat kane bere te domosdoshme, ndryshimet e legjislacionit për konfliktin e inte-
resave duke udhëhequr nga qëllimi për të zgjeruar objektin e tij dhe për të trajtuar 
gjithçka. Në këto kushte është i vështirë menaxhimi efektiv i konfliktit te interesit  në 
praktike, mund te referuar qasjeve aktuale që ekzistoin në praktik ndaj legjislacionit. 
Shqipëria dhe vendet e lindjes janë vende të cilat kanë probleme të shumta politike 
dhe konteksti politik në përgjithësi nuk ka nxitur zbatimin efektiv të legjislacionit 
për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike. Kjo 
ka prodhuar një kulturë moszbatimi të legjislacionit duke cenuar  sigurine juridike 
dhe së fundmi, një menaxhim jo të përshtatshëm të konfliktit të interesave për disa 
dekada. Në vijimsi janë miratuar paketa ligjore me asistencen e vendeve perendimore  
duke u perciellë praktika të mira ligjore, por pavarsisht kësaj, nuk ndryshon qasja për 
të rregulluar sjelljen e zyrtarëve publikë nëpërmjet sanksioneve në vend të krijimit të 
kushteve për pranimin e parimeve etike në vetë sjelljet e tyre ka rezultuar në mung-
esë të vullnetit nga nëpunësit civilë për të adoptuar dhe zbatuar standardet etike. 
Në kuadër të reformimit të legjislacionit të trajtuar më sipër në të shumtën e institucioneve të 
administratës publike janë miratuar aktet normative 
” Rregullore “, ku janë përcaktuar kushtet e shmangjes së konflitit të interesit  me qël-
lim që rastet e tilla të konstatohen menjëherë nga pjesa e administratës publike edhe 
nëse nuk konstatohet nga vet eprori apo përsoni që është  në konflikt interesi.
Në vendet perendimore prej nga janë marrë edhe praktikat më të mira ligjore të 
parimit të konfliktit të interesit, informacioni dhe transparenca janë kushte thelbësore 
për zbatimin efektiv të legjislacionit mbi këtë parim, gjithashtu për një menaxhim të 
efektshëm të parimit konfliktit të interesit, është e rëndësishme të inkurajohen dhe të 
krijohen kushtet e nevojshme dhe kapacitetet për një përfshirje më aktive të qytetarëve 
dhe shoqërisë civile. Na analizë historike të këtij parimi dhe të vetë konfliktit të in-
teresit në vecanti, duke analizuar rastet në rritje të  këtij problemi shqetësues, shton 
mundësitë për rritje të formave të reja të konfliktit ndërmjet interesave private të 
zyrtarëve publikë dhe detyrave të tyre publike. Menaxhimi i konfliktit të interesit, 
është shndërruar në shqetësim të madh publik dhe sfidë për qeverisjen. Megjithëse 
konflikti i interesit nuk është korrupsion në vetvete, ka një konsideratë në rritje se 
menaxhimi i papërshtatshëm i interesave private dhe detyrave publike të zyrtarëve 
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mund të çojë në korrupsion. Qeverite shqiptare pas viteve 90 e në vijim, janë për-
pjekur maksimalisht të miratojnë paketa ligjore duke përfshire asistencen e vendeve 
përëndimore  duke u përpjekur maksimalisht për të menaxhuar konfliktin e interesit 
, duke qenë se lufta kundër korrupsionit u bë një nga përparësitë kryesore në agjen-
dën  e qeverisese të vendit tonë dhe atë ndërkombëtare si një çështje e rëndësishme e 
qeverisjes. 
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The Albanian hero and the death situations in Epos
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Abstract

Indo-European epic literature, gives numerous examples, of the survival of an event, through 
song. The hero is a creation of narrative art and everything narrative identifies its own heroine 
in its own national colors. The mythological feeds of the Indo-European peoples give other 
examples on the role of the death of the hero, the Homeric hero Achilles, such as the hero of 
the Indian Karna, who asserts, “I chose fame on earth, at the expense of my life. The glorious man 
reaches heaven, the unknown man dies” (MBh. 284. 31).

Keywords: death, resurrection, the death punishment, the opposite motives.

1. Introduction

Indo-European epic literature, gives numerous examples, of the survival of an 
event, through song. The hero is a creation of narrative art and everything narrative 
identifies its own heroine in its own national colors. The mythological feeds of the 
Indo-European peoples give other examples on the role of the death of the hero, the 
Homeric hero Achilles, such as the hero of the Indian Karna, who asserts, “I chose fame 
on earth, at the expense of my life. The glorious man reaches heaven, the unknown man dies” 
(MBh. 284. 31). One such example is the Caucasian Narts1 who were all in agreement.
“Defeating all earthly enemies, they decide to measure themselves with God Himself. The Lord 
sent a message: “If I can beat you, what do you want? “Either you will wipe out your race 
altogether, or some of your descendants will remain inferior?” The Narts looked at each other 
and said, “If he is going to destroy our race, let him do it completely!” Some thought, “Better 
to have offspring than to have none”. But Uryzmeg replied, “No! Better to be left without 
descendants than to leave inferior. What do you love about the afterlife? We do not need 
it. Let him give us eternal fame2! “And all the Narts agreed with him.”
One of the earliest superstitions of mankind in the customary ethnoculture of many 
peoples is “the dead should not be disturbed.” Beating the grave disrupts the flow of life 
“beyond the grave”.
This motive expresses relationships within the ritual and canonical environment of 
the heroes, where the feeling of anger, anxiety towards the concern that is made to 
the “vakëf” land is dominant. “Punishment after death” is an ancient motive in many 
literatures. Hector crawls (The Iliad) and is condemned by Achilles to stand on the 
ground, the beating of Halil’s tomb by Harambashi and Muji by the sea urchin in 
the Albanian cycle brings the cult of punishment of the tomb and reinforces the 
sanctification of the “temple land”.
These are evidences of the presence of the myth of the resurrection, as evidences of 
man’s power to maintain moral decay. In the midst of this complexity, of the duality 
of the myth, its original and constitutive units reveal their significant nature not in the 
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quality of isolated relations, but only as connections, combinations of relationships 
that have two dimensions: diachronic and synchronic3.
Methodologically, mythologists in these relationships discover different variants of 
myth that are marked one below the other, so according to the vertical axis, we get 
the sequence of events, mythical episodes in time, while on the horizontal axis are 
grouped the relationships that represent the events of each variant. .
Cultural superiority causes the hero of the legendary epic to be reawakened after 100 
years, as evidence of a life above the natural, where he passes death like a dream. 
Muji and Halili are heroes who do not die from death nor from the foretold fate, as 
happens for the heroes of the Greek homeriada. Death is foreign to them.
In two death statuses: “Death as sleep”; and “Death as a journey,” given that eternal 
“sleep” is the euphemism for death, our epic brings a different perspective. In our 
cycle4, the saints have no grave, they do not die, they are locked in a vault, because 
this reality for them, appears foreign, a product of a pagan time, which expresses 
the attitude of man towards an objective reality that he faces. “This world does not 
fit them anymore”, their mission is already closed, and to make another life they 
do not appear mortal. They are resurrected by their heroic spirit, which emerges as 
a demand for self-defense, and stems from the necessity of facing the danger that 
comes from the Slavic to the saint who appears in the way of thinking “dead but alive 
in the grave”.
Dealing for a long time with the legendary epic, scholars noticed that the Albanian 
world and the ever-rebellious mentality of Man in relation to death, had long since 
issued the Messiah, as a powerful call against erosion and disintegration. Behavior 
and action, placed at the center of the system of all brave values, are seen as inseparable 
attributes, of an ethnically defined social environment.
Although their heroism, as an ancient tradition, true cult and ethnocultural model, 
was crystallized and sacralized, it must be said that in the way of appropriating 
reality, this epic with the sacral resurrection of the saints, in relation to artistic 
and historical truth, is clothed with fabulous, fantastic elements, where reality is 
legendary, not according to the principles of probability or possibility, but in the first 
place, according to the principles of the wonderful.
Typologically, the controversy over the character of the revival motive5 and pagan 
revival orientation - biblical - secular or literary, relies on models of oppositional 
antonymy, creating motivational wealth from “unity” in diversity and unity in 
diversity, while cultural homogeneity regroups motives, oppositional themes, local - 
foreign; early - new; western - eastern; superior and inferior.
The songs Muji after death6 and Halili after death, by origin, are directly related to 
mythology mainly to mythological poetics. Among the elements of this subject, we 
mention a series of mystical figures7, typical Albanian, who act in epics with the 
quality of artistic characters: Zanat, Gjogu, Qyqja8, who foretell events and lead the 
testaments, despite the Fates of Indo-European epic narratology, that supernatural 
women, follow the birth of every child and set the contours of life.
In places sanctified by the pagan mentality, in their mountains, they build heroism, 
based on supernatural actions. Above death, the imagination transcends the 
dimensions of the real, heroes have no limits as their heroism has no limits, built to 
withstand an entire era of great events of their time. The brave man chooses when to 
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leave:
Muji Halili also told you: 
5 Great pain, brother, has stuck with me,
I can not stand on my feet,
But that’s life, Halil, I have to change9

In the resurrection of Muji we have the human dream to raise their world from scratch:
“And in his horse Mujin he got on / Good health in Jutbina with him fell / Very brave together 
again what they did”10.
The resumption of heroic deeds is similar to the traces of the consciousness of the great 
flood and the resurrection of the world from the beginning, similar to the divine wrath 
for the unworthy world, which must also be raised from the beginning. The rhythm 
of the movement of time becomes an expression of legend, increasing the dimensions 
of their action. In time he realizes that the saints belong to another world, passed 
once and for all. But time can not kill them, because the knights are immortal, in their 
self-definition, they are heroes who communicate with their legendary mythical time, 
while speaking from beyond the grave, as happens with Muji and Halil:
 Muji is trying to get up / the planks in his feet are not letting him to / But I felt a cuckoo sing 
to you / - Amanet, the cuckoo told you / Go and tell Sokole Halili / A baloz came out of the sea 
/ he looked for my grave, he found me 11”.
They face the blinding from supernatural mythological beings, whose power hardens 
and resurrects, when he loves man. The hardening and abolition of the heroes, is 
another mythological action that finds extension in our epic, similar to the hardening 
and abolition that Circja does to the friends of Odysseus (Homer).
 Ish kanë një nan’ me tre jetima12.
“(…) Nusja zan’ qaty u ka thanë: / Vllau ndërmjet due për me marrë (…) / S’jam kan’ nusja 
ju me u martue / Jam kan zan’ e u kam zanue / Gjasht dit’ në bjeshk’ djelt jan’ mitë / Zanat 
e malit n’bjeshk’ i kan’ shitue / Fill te Muja nana ish shkue:/ Zana si ni od’ Muja e ka shti / 
Dymbëdhet dryna odës ia ka dhanë / M’be në Zotin e ka bâ / Kurr’ për ket’ der’ nuk kie me 
dalë / Tre jetimat pa mi ngjall / Zanë me fjal’ Mujës i ka / Tre jetimat ia ka ngjall / Shëndosh’ 
e mir’ në shpi jan’ ardhë”. 
Before the resurrection was the intermediate understanding of life and death. When 
man realized that he was temporary on earth, he began to think about the other world 
and the return. Gilgamesh’s epic is dedicated to the horror of death and the tragic fate 
of man. Death concludes the fate of every living being, but man experiences it in 
different ways. Gilgamesh had not understood enough about the meaning of life and 
death.
The death of Enkiduji makes her aware and makes her change her attitude towards 
it and set out in search of eternal life. And though he experiences death as a dream, 
Gilgamesh finds the tragic fate of man.
But when man began to see himself separated from the gods and aspired to eternity, 
eternity turned into a curse: “Never die!” is the curse of the Torah in the Jewish epic, 
where man complains to the hyut who made temporary life, causing him to wander 
like a Jew in the wilderness.
The rhapsodies “Muji after death”, “Muji under ground”, “Halili after death”, have a 
poetic core, from which the legendary epic comes to life and an ideo-emotional weight 
that shocks you, in its whole cycle of birth - self-growth - extinction . In its genetic 
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origin and poetic core, lies the potential nature and unique ethnopsychological 
character of the people who created it, as an expression of his life and conscience. 
Regardless of where the motive13 that gave life to these legendary figures was taken, 
what is important is the authenticity of the narrative art created on autochthonous 
identities, as a product of great historical, psychological, customary, social events, 
where the Albanian stamp is not instinctive. Both horizontally and vertically in the 
Indo-European trunk, the Albanian epic is a reflection of an ethnic society with its 
own poetic-ethnographic-psychological subject.

2. The boundary between life and death and our epic

The era of the Saints14 conveys a kind of mythological symbiosis formed by the 
mutual influences of ancient primitive mythology, which survived in the form of 
pagan beliefs to every people.
The hero begins and lives in this semi-fantastic world even though spiritually he is 
sober, balanced, because between him and everything that surrounds him there is 
nothing unsolvable, because man’s dream for eternity is in the dish of every epic.
Pagan time entered allegorically into the epic and was used to give the concept of 
resurrection, not as a reality of faith, but as an aesthetic reality, occurring in the 
climate of Holy Man, created by the Renaissance, which in fact liberated man from 
asceticism. and rejection of life.
In the thematic code of the resurrection the culmination triangle consists: the 
resurrection as the triumph of Christianity, as the promise of eternity, and the 
resurrection in the age of humanism. All three of these culminations of the resurrection 
bear a resemblance to the resurrection in the epic, where the saints experience 
temporary death, rising from the grave to seek revenge.
So in the world of saints it is they who decide to die: 
“Now I want to die”; they are killed and they die, and when they rise after 100 years, 
they see the grass grow, it seems to them as if it has taken a nap, eternity is not a 
dream. Regardless of the factors that condition and encourage this resurrection, it is 
realized and tends to the existence of the afterlife, as a reflection of popular belief in 
the other world: 
“The miracle God has done / Halili has come out of the grave: or has Muja opened his grave / 
Muji has found me cross-legged! / Halili gave his hand to Muji / he shot Muji from the grave 
/ he put Muji on his knees / he knew me well in Jutbina with him he fell / many brave people 
together again who did it”.
Everything is turned upside down through the epic prism, it retains its epic dimension, 
even when their time is running out, and the Albanian highlands “do not fit them 
anymore” they enter the caves and from there make another life, seeing this world as 
13  SINANI, Shaban. “Ethnos in the epic”, Monographic study, Tiranë 2011, p. 65. Sinan specifies that: In 
extensor the Albanian epic, like any other epic, seems endless and indescribable, but if a comparative reading 
of this whole heritage were to be made, it is impossible for the time being, because most of it it is not 
published and its living life is partially closed (Rugova ethnographic area for example).
14  SINANI, Shaban. “Ethnos in the epic”, Monographic study, Tiranë 2011, p. 19, “After no less 
than 40 motifs similar to the Homeric epic according to Lambertz, the researcher notes that: Our 
epic is more “blessed” (sacral) than sanctioned (holy). It is true that the name “divinity” is often 
mentioned, “god”, but in the same sense as the deity in Homeric poems. ( M. S. Jensen )”.  
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foreign. This is one of the most important artistic advantages of the figures of our epic 
over the homonyms of the Bosnian epic, where the two heroes have a grave, despite 
the confinement of our heroes in the cave, as a denial of death.
The tragedy of the arrival of man from the other world takes on other nuances and 
connotations in these songs, is the motive of “rape the grave” of the dead hero by a 
savage enemy who seeks the match in unequal positions: “the living seeks the grave 
of the dead”, which awakens the canonical vigil of the ancient mentality, to honor 
and respect death.
Halil “opens the grave of his dead brother”, with this act he goes beyond death: as a 
phenomenon, which has its parallels in other epics. Man’s passage to the next world, 
is a perpetual rebellious dream of man:
Odysseus’s journey to Homeric Hades to discover his future, Aeneas’s journey to virgin 
hell, Dante’s journey to hell under the guidance of virgin knowledge, Gilgamesh’s 
journey to discover eternity, are examples of early times and a stage world mentality. 
But the action of Halil, who takes his dead brother and brings him to the world of the 
living, realized with a rare poetic power, endowed with imaginative elements, brings 
a powerful message of this resurrection: facing the tragedy of life, autochthonously 
equating the boundaries of the real and the unreal, of life and death.
Muji’s death as a natural cycle and his resurrection through the fairies occurs due to 
man’s constant desire to be measured by the mystery of the afterlife.
The aesthetic and artistic mentality of the epic causes that with the resurrection 
of Muji and Halil, the truth of the secular resurrection is synthesized within itself 
without mystifying the life reality, similar to the evangelical one. It is precisely 
this recognition of this mythological and pre-biblical fund as the classical form of 
early modeling, which creates similarities between the epic and biblical and ancient 
literatures.
These combinations of motives15 build the relations of these worlds in space and 
time, and give us the opportunity to see the development of Albanian culture as an 
independent culture in this encyclopedic development of other cultures. In Homer 
the anthropomorphic conception of deities reached its maturity, the gods resembling 
men with a superiority in power, youth and eternity.
Creating the hero with weak points, as an expression of man’s hope of being protected 
from death, ancient mythology created half-god, half-human beings. Achilles’s heel is 
also depicted in epics and figures like Samson, who had the weak point in his hair in 
the Torah of the Jews, the Serbian saint Ilia in the crown of the horse, Muji who takes 
power from Albanian fairies is the double source motive, mythological and biblical, 
that it crosses great power with small weakness, causing heroes as supernatural to 
remain in this world.
Started by primitive man, the degree of perception of reality was created on the 
imagination, colors like white and red, play a role in building the magnificent in 
fantastic fairy tales and in the legendary heroic epic. 
“The witch owns two glasses that she keeps hidden in a cupboard, one with white water and 

15  SINANI, Shaban. “Ethnos in the epic”, Monographic study, Tiranë 2011, p. 65. Constantly in terms of 
content this classification between the words “archetype” and “motive”; the Franciscans call it “argument”, 
while anthropological science recognizes it as “archetype”, while the folklore of the second half of the 20th 
century equates it with the term “motive” or “theme”.
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the other with red water. White water16, according to mythological semantics it corresponded 
to the second limb of the life-death opposition, i.e.: Death. With the help of white water, living 
things can harden, die. Red water corresponded to the first limb of Life. Anything dead or 
hardened if sprayed with red water rises17”. 
While in the epic this function is performed by Zanat (fairies). 
Thanks to the cult of such heroes who rose after death in the rank of half gods, the 
ancient mentality began to believe in a pastoral life, abandoning the concept of 
Homeric Hadith, where the dead were nothing but sad shadows.
Resurrection, life after death, is expressed in various forms. Albanian hero Milosh 
Kopiliq appears traveling with his head cut off under his armpit. The sight of the 
murdered man talking to himself, from the other side, is astonishing, and it blinds the 
travelers who see him, even though he himself is separated from this world.
The beheaded motive that gives and receives messages from the other world is 
Balkanized on a large scale, he roams with the beheaded under his armpit and is not 
a saint. This tragic and dramatic run is in the name of saving the launched war.
“This hero, neither alive nor dead, is nothing less than Hamlet, who judges the fate of the 
world with his father’s skull in his hands.”
The prevailing view is that in historical epics the line between life and death is strictly 
defined, whereas in epics it is not. The rhythm of the movement of time is evidence 
of the legendaryness of the myth and expression of an autochthonous mentality. The 
actions of the Saints are performed in a self of the distant and indefinite past; the epic 
evokes another higher reality.
According to this conception, the time of the saints does not obey the human time. 
Muji holds rage for 700 years, like Danhaku ruling for 1000 years, causing everything 
to be twisted according to an epic prism and maintaining the epic proportions of a 
divine calendar.
The resurrection in the epic of the Saints Templar is ecclesiastical, it is similar 
to the evangelical, but also a blasphemy, a heresy, because the hero man 18 of the 
mythological and legendary cycle, was equated with the one who had exclusively 
the attribute of resurrection, with Christ. This is precisely the cultural heroism of 
European humanism, first of all of Lutheranism and Calvinism, and then of canonical 
Christianity itself.
Konstandini returns to resurrect, shake the world with his courage, and do something 
that only God could do, and this happened only once with the resurrection of his Son. 
Konstandini as a reborn, and the first man of the Albanian Renaissance is a real term 
for the medieval world and a valuable humanist explosion.
The presence of all these facts of resurrection in the epic, are evidence of antiquity 
and an indisputable fact of para-Ottoman character, because in this motive flows the 
psychological world of the Albanian people, its moral properties, docks, customs 
with integral elements, according to ancient models, supported in the knowledge 
16  M. L. WEST. “Indoeuropian Poetry and Myth”, Oxford 2007, compare it to the Indo-European 
culture of hero burial: The Hero’s funeral, p. 496 - 498.
17  UÇI, Alfred. “Mythology, Folklore, Literature”, Tiranë 1982, p. 211. 
18  SINANI, Shaban., “Ethnos in the epic”, Monographic study, Tirana 2011, p. 88. Among other things, the 
researcher states that: “The heroic epic of the Albanians is the epic of the cultural heroes of an unspecified 
poetic homeland. “They are ‘their own’ among themselves and different from the Aallotons, the allogens and 
the allogles”.
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of a distant time. These elements allow you to understand the source and ethnic 
authenticity.
This great oral epic, with an ethnic past, is preserved in the consciousness and 
memory of a community, where the cult of the leader of the tribe is intertwined, or the 
deeds of its heroes are glorified, legendizing them as myths.

Reviewers
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Aspekte të disa prej parimeve mbi të cilat mbështet ligji uniform për 
kontratat e shitjes ndërkombëtare të mallrave

Dr. Ilda Muçmataj

Abstrakt

Ky punim ka për qëllim të analizojë aspekte të disa prej parimeve kryesore mbi të cilat 
mbështetet Konventa e Vjenës. “Për kontratat për shitjen ndërkombëtare të mallrave” në të 
cilën Republika e Shqipërisë është shtet anëtar.1 Konventa mbështetet dhe udhëhiqet nga 
një numër i gjerë parimesh, por parimet të cilat janë marrë në konsideratë në këtë punim 
përfshihen në dispozitat me zbatim të përgjithshëm të Konventës,2 këtu përmendim: parimin 
e autonomisë së palëve dhe lirisë së formës si dhe parimin e mirëbesimit.

Fjalë kyçe: Kontratë shitje, ndërkombëtare, mallra, ligj uniform, parime.

1. Hyrje

Konventa e Vjenës “Për Kontratat për Shitjes Ndërkombëtare të Mallrave” e 
prezantuar nga Kombet e Bashkuara është cilësuar shpesh edhe si ligj uniform për 
shkak të synimit të saj për të uniformizuar ligjin substancial për shitjen ndërkombëtare 
të mallrave në nivel botëror. Kjo edhe pasi pjesëmarrja e shteteve në të është mjaft e 
gjerë, kështu deri më 24 Shtator 2020 në të kanë aderuar 94 shtete me sistemet të 
ndryshme sociale, ekonomike dhe ligjore.3

Në Preambulën e Konventës parashikohet se ky akt është krijuar për qëllimin e 
nxitjes së marrëdhënieve miqësore ndërmjet shteteve duke adaptuar rregulla të 
njësishme, të cilat rregullojnë kontratat për shitjen ndërkombëtare të mallrave dhe 
marrin parasysh sistemet e ndryshme sociale, ekonomike dhe ligjore. Konventa do 
të kontribuojë në heqjen e barrierave ligjore në tregtinë ndërkombëtare dhe nxisë 
zhvillimin e tregtisë ndërkombëtare. Po ashtu, edhe në faqen e Komisionit të Kombeve 
të Bashkuara për të Drejtën Ndërkombëtare Tregtare (UNCITRAL) parashikohen se 
ndër qëllimet kryesore të saj përfshin: lehtësimin në masë të tregtisë midis shteteve, 
krijimin e një regjimi uniform, modern dhe të drejtë për rregullimin e kontratave 
të shitjes ndërkombëtare të mallrave, rritjen e sigurisë ligjore si dhe zvogëlimin e 
kostove të veprimeve juridike ndërkombëtare ndërmjet palëve.4

Në mënyrë që të prodhohet uniformitet në zbatimin e Konventës, është mjaft e 
rëndësishme që dispozitat e saj të interpretohen në të njëjtën mënyrë nga të gjithë 
shtetet anëtare të saj. Për këtë arsye parimet e përgjithshme mbi të cilën bazohet 
Konventa luajnë një rol mjaft të rëndsishëm. Rëndësia e parimeve të përgjithshme 
në marrëdhëniet kontraktore pasqyrohet edhe në nivelin ndërkombëtar edhe për 
shkak të përfshirjes së tyre në instrumentet ligjorë ndërkombëtar sikurse është edhe 
Konventa. 
Në këtë kontekst në tekstin e saj, referuar nenit 7(2) parashikon se: “Çështjet që kanë 
të bëjnë me problemet e rregulluara prej saj, të cilat nuk qartësohen shprehimisht në të 
duhet të zgjidhen në përputhje me parimet e përgjithshme mbi të cilën ajo bazohet...”.
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Sipas doktrinës juridike, parimet shihen si udhërrëfyes të përgjithshëm të cilët kanë 
si qëllim të ndihmojnë në plotësimin e zbrazëtive ligjore të cilat mund të hasen gjatë 
zbatimit të dispozitave të Konventës, për të kuptuar përmbajtjen e saj dhe po ashtu 
për të përmbushur funksionin interpretues.5

 Parimet e përgjithshme mbi të cilat mbështetet Konventa, pavarësisht se nuk janë 
të radhitur literalisht në Konventë,6 apo vetë Konventa nuk përmban përkufizimet e 
tyre, ato gjendën të shkrira në dispozitat e saj dhe luajnë një rol mjaft të rëndësishëm. 
Ata mund të dallohen jo vetëm në tekstin e Konventës por dhe në historinë legjislative 
të saj.7

Ka qëndrime se, disa dispozita të Konventës në mënyrë eksplicite pretendojnë 
zbatueshmërinë e tyre në të gjithë Konventën, si për shembull Neni 6 i Konventës 
(parimi i autonomisë së palëve), Neni 7 (1) (parimi i mirëbesimit), ose Neni. 11 
(parimi i lirisë së formës dhe të provuarit). Karakteri i përgjithshëm i tyre rezulton 
si nga formulimi edhe pozicioni i tyre në sistemin e Konventës, Ato përfshihen 
në pjesën “Dispozita të Përgjithshme” të saj.8 Ndërsa shembuj të tjerë të parimeve 
gjenden të shkrira në dispozitat e Konventës dhe mund ti referohen një apo disa 
dispozitave specifike të saj. Këtu përmenden: Inkurajimi i komunikimit ndërmjet 
palëve dhe bashkëpunimi (nenet 19, 21, 39, 47, 48 etj të Konventës), Marrja e masave 
për të minimizuar humbjen (neni 77 i Konventës), Parimi i ruajtjes të mallrave 
(nenet 85-88 të Konventës),9 të tjerë përfshijnë edhe standardin e të qenit i arsyeshëm 
(nenet 8, 39, 43, 46, 70 të Konventës), Parimi i ruajtjes së kontratës (nenet 19(2), 21(2) 
të Konventës), Kompensimi i plotë (neni 74 i Konventës) etj.10 Pjesa më e madhe e 
parimeve të shkrira në Konventë kanë ekujvalentet e tyre edhe në legjislacionin e 
brendshëm Shqiptar, por parimet e Konventës duhet të interpretohen në mënyrë 
autonome në përputhje me nenin 7(1) të saj. Një rol të rëndësishëm në interpretim do 
të jepte edhe metoda ligjore krahasuese, komentarët e Konventës, opinionet e Bordit 
Këshillimor të Konventës, historia legjislative e Konventës, doktrina por sigurisht 
edhe praktika gjyqësore.11Në vijim do të parashtrojmë disa aspekte të parimeve me 
zbatim të përgjithshëm në Konventës.

2. Parimi i autonomisë së palëve

Parimi i autonomisë së palëve është një parim thelbësor në të drejtën private në tërësi 
dhe po ashtu përbën një parim themelues të ligjit uniform. Ky parim gjen shprehje 
në nenin 6 të Konventës, e cila siguron një elasticitet me të madh në rregullimin e 

5  DiezPicazo y Ponce de Leon, L., La compravendita internacional de mercaderias. Comentario de la 
Convencion de Viena, Madrit, Civitas, (1998), fq. 102-103.
6  Përjashtuar këtu nenin 7 të Koventës i cili parashikon shprehimisht: parimin e karakterit ndërkombëtar, 
uniformitetin dhe mirëbesimin.
7  Troy Keily, Good Faith and the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), 
VJ 1999, fq. 28.
8 Ulrich Magnus, General Principles of UN-Sales Law, Volume 59 (1995). Fq https://cisgw3.law.pace.edu/
cisg/biblio/magnus.html.
9  Joseph Morrissey, Jack M. Graves, International Sales Law and Arbitration Problems, Cases, and 
Commentary, Aspen Publishers, (2008), fq. 57.
10  Maria del Pilar Perales Viscasillas, UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 
Dispozitat e Përgjithshme, fq. 139.
11  Bruno Zeller, CISG and the Unification of International Trade Law, Routledge-Cavendish, (2007), fq. 5-20.
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mardhënieve kontraktore ndërmjet palëve. Sipas tij palët janë të lira të zgjedhin ligjin 
e zbatueshëm që do të rregullojë kontratën e tyre. Një qëndrim i doktrinës, përkrah 
idenë se neni 6 i Konventës garanton autonominë e palëve si për normat e konfliktit 
ashtu edhe për ligjin substancial.12 Neni 6 parashikon se: “Palët mund të përjashtojnë 
zbatimin e kësaj Konvente ose, sipas nenit 12, shmangin ose ndryshojnë efektin e 
çdonjërës prej dispozitave të saj”.
Në interpretim të nenit 6 Konventa tenton të përkrah qasjen “opting out”, sipas të 
cilës palët me marrëveshje mund të përjashtojnë zbatimin e Konventës edhe në rastin 
e plotësimit të gjithë kushteve pozitive13 për zbatimin e saj.14 Sipas kësaj dispozite 
rezultojnë dy zbatime të mundshme: së pari, palët kontraktuese mund të përjashtojnë 
plotësisht zbatimin e Konventës dhe së dyti, ata mund të vendosin të zbatojnë 
Konventën, por mund të derogojnë prej dispozitave të saj.15

Në lidhje me përjashtimin e shprehur apo të nënkuptuar të zbatimit të Konventës, 
praktika gjyqësore por edhe doktrina juridike kanë mbajtur qëndrime të ndryshme. 
Kjo edhe për arsye se mjaft autorë janë të mendimit se përmbajtja e nenit 6 të Konventës 
mund të interpretohet në disa mënyra.16Draftuesit e Konventës nuk kanë parashikuar 
në mënyrë literale mundësinë e përjashtimit të zbatimit të Konventës në mënyrë të 
nënkuptuar,17 megjithatë, ka autor që janë të mendimit se kjo nuk do të thotë që një 
përjashtim i tillë nuk mund të zbatohet.18

Qëndrimi më i përkrahur në lidhje me rastin kur palët në kontratën e tyre zgjedhin 
si ligj të zbatueshëm ligjin e një shteti kontraktues të Konventës pa specifikime të 
mëtejshme, është se kjo zgjedhje nuk do të nënkuptojë përjashtimin e zbatimit të 
Konventës, pasi Konventa është pjesë e legjislacionit të çdo shteti kontraktues.19 Po 
ashtu, edhe në Opinionin nr. 16 të Këshillit Këshillues të Konventës, argumentohet 
se zgjedhja e ligjit të një shteti kontraktues nuk do të përbënte një shfaqje të qartë të 

12  Peter Schlechtriem, Uniform Sales Law – The UN-Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods, Manz, Viena 1986, fq. 35.
13  Sipas, Franco Ferrari, What Sources of Law for Contracts for the International Sale of Goods?  
Why One Has to Look Beyond the CISG” riprodhuar nga International Review of Law and Economics” 
(2005), fq. 330, kushtet pozitive për zbatimin e Konventës përfshijnë: elementin ndërkombëtar, substancial, 
kohor, personal/territorrjal.
14  Duke përfshirë edhe kushtet e parashikuara në nenin 1(1)(a) dhe 1(1)(b) të saj - Zbatimi direkt i Konventës 
(kur shtetet janë shtete kontraktuese të saj) dhe zbatimi indirekt i Konventës (kur normat e të Drejtës 
Ndërkombëtare Private kërkojnë zbatimin e ligjit të një shteti kontraktues). E Drejta Ndërkombëtare Private 
në Shqipëri rregullohet nga ligji  Nr. 10 428, datë 2.6.2011 “Për të Drejtën Ndërkombëtare Private”, i cili 
në kuadrin e detyrimeve kontraktore ndjek të njëjtën linjë me Rregulloren (EC) Nr. 593/2008 e Parlamentit 
Europian dhe e Këshillit “Mbi ligjin e zbatueshëm për detyrimet kontraktore”.
15  Cesare M. Bianca, Michael J. Bonell, Commentary on the International Sales Law, Giuffrè: Milan (1987), 
fq. 54.
16  William P. Johnson, Understanding Exclusion of the CISG: A New Paradigm of Determining Party Intent, 
Buffalo Law Review, vol. 59, fq. 222.
17  UNCITRAL, “Official Records II” (1981) A/CONF.97/19 www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/a-
conf-97-19-ocred-e.pdf.
18  Michael J.Bonell, The UNIDROIT principles of international commercial contracts and CISG -- alternatives 
or complementary instruments? Riprodhuar me leje 26 Uniform Law Review (1996). fq 26-39. Faqe web
 https://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/ulr96.html.
19  Thomas J. Drago, Esq. and Alan F. Zoccolillo, Esq, Be Explicit: Drafting Choice of Law Clauses in 
International Sale of Goods Contracts, 2002 Faqe web: https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/zoccolillo1.
html.
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qëllimit të palëve për të përjashtuar zbatimin e plotë ose të pjesshëm të Konventës.20

Këtë qëndrim e ka mbajtur edhe Gjykata e Arbitrazhit, Serbi. Gjykata argumentoi se: 
në çështjen e ngritur ndërmjet një shitësi Serb dhe një blerës Shqiptar me objekt shitjeje 
dhe shpërndarje medikamentesh, duke qenë se palët me marrëveshje ndërmjet tyre 
kishin përcaktuar se kontrata do të rregullohej në përputhje me normat e zbatueshme 
dhe ligjet e Republikës të Serbisë, atëherë në këtë rast do të zbatohej Konventa sipas 
nenit 1(1)(b), dhe jo legjislacioni civil Serb, pasi Shqipëria në atë kohë ende nuk e 
kishte ratifikuar Konventën ndërsa Serbia ishte shtet kontraktues i saj.21

Sipas opinionin Nr. 16 të Këshillit Këshillues të Konventës palët duhet ta shfaqin 
në mënyrë të qartë qëllimin për të përjashtuar zbatimin e Konventës. Kjo mund të 
rezultojë kur palët kanë përcaktuar në një klauzolë të kontratës së tyre se Konventa 
nuk do të zbatohet; duke përfshirë në kontratë dispozita të një ligji të brendshëm 
specifik të ndryshëm nga Konventa ose në rast se palët zgjedhin si ligj të zbatueshëm 
ligjin e një shteti jo kontraktues të Konventës. Të njëjtën qëndrim e shohim edhe në 
argumentet e delegatëve Francezë, të cilët parashtruan se në rast dyshimi, zgjedhja e 
ligjit të një shteti nga palët, nënkupton se Konventa do të zbatohet në rast se ky shtet 
e ka ratifikuar Konventën, përveç rastit kur palët në mënyrë të shprehur kanë caktuar 
që mardhënia e tyre kontraktore do të rregullohet nga ligji i brendshëm i shitjes të 
atij shteti.22

Subjekt i vullnetit të lirë të palëve është edhe parimi i lirisë së formës, e cila është 
gjithashtu subjekt i përdorimeve të zbatueshme të parashikuara në nenin 9 të 
Konventës. 
Parimi i lirisë së formës në lidhjen e kontratës rregullohet në nenin 11 të Konventës, 
sipas të cilit: “Një kontratë shitje nuk ka nevojë që të lidhet ose provohet me shkrim 
dhe nuk i nënshtrohet ndonjë kërkese tjetër në lidhje me formën. Ajo mund të 
provohet me çdo mjet, duke përfshirë dëshmitarë”. Sipas kësaj dispozite po ashtu, 
njihet dhe konfirmohet edhe liria e të provuarit.
Nën dritën e këtij parimi gjyakata gjermane argumentoi se, kontrata e shitjes ndërmjet 
shitësit (kinez) dhe blerësit (gjerman) me objekt shitjen e pjesëve të paisjeve komjuterike 
(module që ruajnë memorjen), mund të lidhet edhe pa nevojën e plotësimit të formës 
së shkruar të kontratës, pasi në përputhje me nenin 11 të Konventës kontrata nuk ka 
nevojë që të lidhet me shkrim mjafton përputhja e shprehjes së qëllimit të palëve për 
të hyrë në marrëveshje (neni 14; 18 i Konventës).23

Edhe gjykata shqiptare mban qëndrimin se në përputhje me nenin 11 të Konventës 
kontrata e shitjes së mallrave mund të konsiderohet e lidhur edhe në formë jo të 
shkruar. Kështu, në lidhje me mosmarrëveshjen e lindur midis paditësit në rolin e 
shitësit (person fizik tregtar, Grek) dhe të paditurit (shoqëri Shqiptare- pala blerëse), 
me objekt shitje pjesë këmbimi për automjete. Për sa i përket formës së kontratës së 

20  CISG Advisory Council Opinion No 16; Exclusion of the CISG under Article 6 Faqe: http://
www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op16.html 
21  Vendimi Nr. T-8/08, Datë: 28 Janar 2009. Faqja Web: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128sb.html.
22  Peter Schlechtriem, Uniform Sales Law – The UN-Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods, Manz, Viena 1986, fq. 35.
23  Vendimi i Gjykatës së Apelit Hamm, Gjermani. 12 Nëntor 2001 (Cështja e moduleve të memorjes), Faqja 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011112g1.html.
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lidhur, gjykata vëren se vërtetë ajo nuk është e shkruar si dokument më vete, por 
elementët bazë të saj (palët, sendet dhe çmimi) rezultojnë të provuara qartësisht 
nga provat shkresore të administruara nga gjykata. Sipas nenit 11 të Konventës 
së Kombeve të Bashkuara “Për kontratat për shitjen ndërkombëtare të mallrave”, 
një kontratë shitje nuk ka nevojë që të lidhet ose provohet me shkrim dhe nuk i 
nënshtrohet ndonjë kërkese tjetër në lidhje me formën. Ajo mund të provohet me çdo 
mjet, duke përfshirë dëshmitarë. Në rastin konkret prova e marrëdhënies kontraktore 
të shitjes, rrjedh nga veprimet e palëve, siç janë dërgimi i mallit nga shitësi, bashkë 
me dokumentet shoqëruese të tij (fatura dhe deklarata doganore), si dhe pranimi e 
marrja e mallit nga i padituri, me cilësinë e blerësit dhe pagesa e detyrimeve doganore 
për nxjerrjen e tij në qarkullim të lirë.....24

Parimi i lirisë së formës zbatohet jo vetëm për formimin, por edhe për ndryshimet 
apo zgjidhjen e kontratës në përputhje me nenin 29 të Konventës.25 Megjithatë, 
pavarësisht rolit thelbësor të paraqitjes të këtij parimi në Konventë, edhe për shkak të 
kompromisit të bërë mes shteteve të cilat mbanin qëndrimin e zbatimit të kërkesave 
formale, parimi i lirisë së formës, kufizohet nga neni 12 i Konventës. Pra, kjo dispozitë 
e kufizon autonominë e palëve në lidhje me formën e kontratës nëse njeri nga palët 
kontraktuese e ka vendin e biznesit në një shtet që ka bërë deklaratën e nenit 96 të 
Konventës. Neni 96 i Konventës paraqitet si një dispozitë me karakter të detyrueshëm. 
Po ashtu, në kuadër të autonomisë së palëve, palët nuk mund të derogojnë nga normat 
e të drejtës ndërkombëtare publike të parashikuara në nenet 89-101 të Konventës, 
pasi këto dispozita rregullojnë çështje të rëndësishme të shteteve kontraktuese të 
Konventës dhe jo për palët private.26

3. Respektimi i Mirëbesimit

Parimi i mirëbesimit është një parim mjaft i rëndësishëm dhe gjen vënd të parimet e 
përgjithshme të Konventës. Ai shfaqet i shprehur në dipozitën 7(1) të ligjit uniform 
për kontratat e shitjes ndërkombëtare të mallrave. Neni 7 përbëhet nga dy paragraf 
mjaft të rëndësishëm për zbatimin e Konventës. Sipas tij, “1. Në interpretimin e kësaj 
Konvente, vëmendje duhet t’i kushtohet karakterit të saj ndërkombëtar dhe nevojës 
për të nxitur standardizimin në zbatimin e saj dhe në respektimin e mirëbesimit në 
tregtinë ndërkombëtare. 2. Çështjet që kanë të bëjnë me problemet e rregulluara 
nga kjo Konventë, të cilat nuk qartësohen shprehimisht në të duhet të zgjidhen në 
përputhje me parimet e përgjithshme mbi të cilën ajo bazohet ose, në mungesë të 
këtyre parimeve, në përputhje me ligjin e zbatueshëm në bazë të rregullave të së 
drejtës ndërkombëtare private”.
Duke ju referuar interpretimit të paragrafit të parë të tij, rezultojnë tre elementë që 
duhen mbajtur në konsideratë në interpretimin e Konventës: - karakteri ndërkombëtar 
i saj; - nevoja për të promovuar uniformitet si dhe - respektimi i mirëbesimit në 
tregtinë ndërkombëtare. Dy elementët e parë të saj janë të ndërlidhura ngushtë 
24  Vendimi Nr.1216 i Gjykatës së Apelit Tiranë datë 10.05.2017.
25  Peter Schlechtriem, Petra Butler, UN Law on International Sales, Springer 2009, fq. 61.
26  UNCITRAL Digest of Case Law  on the United Nations Convention  on Contracts for the International Sale 
of Goods United Nations Commission On International Trade Law, Edicioni 2016. fq.33 (5).
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ndërmjet njëri tjetrit, ndërsa elementi i tretë i parashikuar në këtë paragraf është 
i vetmi i cili e përmend në mënyrë të shprehur parimin e mirëbesimit. Ndërsa në 
paragrafin e dytë të po kësaj dispozite, parashikohet se, çështjet që kanë të bëjnë me 
problemet e rregulluara nga kjo Konventë, të cilat nuk qartësohen shprehimisht në 
të duhet të zgjidhen në përputhje me parimet e përgjithshme mbi të cilën ajo bazohet 
ose, në mungesë të këtyre parimeve, në përputhje me ligjin e zbatueshëm në bazë të 
rregullave të së drejtës ndërkombëtare private.
 Parimi i mirëbesimit ka nevojë për interpretim për shkak të mungesës së shprehur të 
natyrës, qëllimit dhe fushës së veprimit të tij në Konventë. Kështu, parimi i mirëbesimit 
shfaqet si parim i përgjithshëm që duhet mbajtur në konsideratë në interpretimin 
e Konventës, apo edhe si parim i përgjithshëm për të plotësuar hapsirat e saj, pasi 
vetë Konventa nuk parashikon në dispozitat e saj në mënyrë të shprehur detyrimin e 
palëve për të vepruar në mirëbesim, sikurse do të ishte rasti i juridiksionit të vendeve 
“civil law” në përgjithësi por edhe i të drejtës shqiptare.27

Qëndrimet e doktrinës juridike kanë qenë të ndryshme në lidhje me interpretimin e 
tij nëse parimi i mirëbesimit do të ketë vetëm funksion interpretues të dispozitave të 
Konventës apo të shtrihet edhe në ndërveprimet dhe detyrimet e palëve kontraktuese.
Nga njëra anë, disa studiues argumentojnë se në parim duket se Neni 7(1) i Konventës 
kërkon që parimi i mirëbesimit të respektohet si kriter për të kuptuar Konventën dhe 
jo si domosdoshmëri e të dy palëve kontraktuese për të përmbushur kontratën.28 Ky 
do të ishte interpretimi literal i nenit 7(1) ku parimi i mirëbesimit luan rolin e një kriteri 
plotësues i cili është përfshirë në Konventë për të ndihmuar gjyqtarët dhe arbitrat për 
të interpretuar dispozitat e saj në mënyrë uniforme. Në këtë kuadër në interpretimin 
e Konventës duhet respektuar “parimi i mirëbesimit në tregtinë ndërkombëtare”, 
duke mbajtur në konsideratë dallimet e sistemeve ligjore të shteteve që kanë 
ratifikuar Konventën, duke mos ju referuar kuptimit të parimit të mirëbesimit sipas të 
drejtës së brendshme të shteteve anëtare të saj, por, duke u mbështetur në praktiken 
ndërkombëtare. Duke mbajtur në konsideratë gjithashtu edhe lex mercatoria, parimet 
e UNIDROIT dhe parimet e të Drejtës Kontraktore Europiane (PECL).29

Ndërsa nga ana tjetër, disa studiues mbajnë në mënyrë të përsëritur qëndrimin 
e kundërt, duke i dhënë një interpretim më të gjerë përdorimit të parimit të 
mirëbesimit.30 Sipas Konreu, “mirëbesimi nuk mund të qëndrojë në zbrazësi dhe nuk 
mund të qëndrojë si rregull në praktikë, përveç rastit kur aktorët kërkohet të marrin 
pjesë”.31 Sipas këtij qëndrimi parimi i mirëbesimit nuk është vetëm një term ligjor por 
ai shërben edhe si standard i sjelljes së palëve. Në një vendim të  Gjykatës Franceze të 
Apelit të Grenoble, në lidhje me mosmarrveshjen e lindur ndërmjet Shitësit (prodhues 
27  Nenet 422, 455, 675, 681, 682, 683, 686, 688 etj të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë.
28  Franco Ferrari, Uniform Interpretation of the 1980 Uniform Sales Law. (1994) 24 Ga J Int Comp Law 183, 
publikuar edhe nw faqen e internetit http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/franco.html.
29  Joseph F. Morrissey, Jack M. Graves, International Sales Law and Arbitration Problems, Cases, and 
Commentary, Aspen Publishers, (2008), fq. 58.
30  John O. Honnold, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention (2nd 
edn, Kluwer 1991), fq.147-148.
31  Phanesh Koneru, The International Interpretation of the UN Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods: An Approach Based on General Principles, Minnesota Journal of Global Trade, (1997)  
fq. 105-152.
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xhinsesh) Francez dhe blerësit Amerikan si rezultat i mospërmbushjes së detyrimeve 
për vendin e dorëzimit të mallrave nga ana e blerësit. Gjykata mbajti qëndrimin 
se: pala blerëse duhet të paguante shpërblimin e dëmit palës shitëse, pasi sjellja e 
palës blerëse kishte shkelur parimin e mirëbesimit në tregëtinë ndërkombëtare të 
shprehur në nenin 7 të Konventës.32 Ndërsa, autor të tjerë mbajnë qëndrimin se palët 
kontraktuese duhet të veprojnë në përputhje me parimin e mirëbesimit dhe e shohin 
këtë parim të lidhur ngushtë edhe me parimin e arsyeshmërisë.33

Për të përforcuar këtë linjë, ka autor që përkarahin mendimin se mirëbesimi gjithashtu 
shihet si një parim i përgjithshëm që përshkon Konventën, duke siguruar bazën për 
mjaft dispozita. Kështu parimi i mirëbesimit jo vetëm është i shprehur në nenin 7(1) 
të Konventës por krijon premisa për tu shprehur edhe në dispozita që lidhen me: 
Neni 16 (2) (b), e cila e bën një ofertë të parevokueshme nëse do të ishte e arsyeshme 
për personin që i bëhet oferta, të bazohej te oferta si të ishte e parevokueshme dhe 
personi që i bëhet oferta ka vepruar në mbështetje të ofertës; 
Neni 21 (2), i cili trajton një pranim të vonuar që ishte dërguar në ato rrethana që në 
rast se transmetimi i tij do të ishte normal, ajo do t’i dorëzohej ofertuesit në kohën e 
duhur; 
Neni 29 (2), i cili në rrethana të caktuara përjashton një palë nga konfirmimi i një 
dispozite kontraktuale që kërkon ndryshime ose zgjidhje të kontratës për t’u bërë me 
shkrim; 
Nenet 37 dhe 46, mbi të drejtën e shitësit për të rregulluar mospërputhjet në mallra; 
Neni 40, i cili përjashton që një shitës të bazohet në dispozitat e neneve 38 dhe 39, në 
qoftë se mospërputhja ka të bëjë me faktet për të cilat ai kishte dijeni ose nuk mund 
të mos i kishte dijeni dhe të cilat ai nuk ia bëri të njohura blerësit; 
Neni 47 (2), neni 64 (2) dhe neni 82, mbi humbjen e së drejtës për të deklaruar kontratën 
e zgjidhur; Nenet 85 deri 88, të cilat vendosin mbi palët detyrimin për të marrë masa 
për të ruajtur mallrat.34 Këtë qëndrim e mban edhe Digest e Kombeve të Bashkuara, 
në të cilën konfirmohet ideja e pranisë së parimit të mirëbesimit edhe në dispozita të 
tjera të Konventës, përveç nenit 7(1).35

4. Përfundime

Konventa për Kontratat e Shitjes Ndërkombëtare të Mallrave është një nga zhvillimet 
më të mëdha në fushën e tregtisë ndërkombëtare. Ajo synon rritjen e sigurisë juridike 
dhe uljen e kostove në veprimet ndërkombëtare të shitblerjes së mallrave. Zbatimi i 
kësaj Konvente i vendos palët ne kushte të favorshme ndaj njëra tjetrës dhe rregullon 
mardhëniet e tyre duke u bazuar në parimet e mirënjohura dhe të respektuara  në  
tregtinë  ndërkombëtare.

32  Vendim Nr. 154 datë 22 Shkurt 1995 i Gjykatës së Apelit të Grenoble, Francë. UNILEX E.95-L.
33  Troy Keily, Good Faith and the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
(CISG), botimi (1999) 15-40. Faqja:https://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/keily.html.
34  Troy Keily “Good Faith and the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
(CISG)”, VJ 1999/1, fq. 28-29. Referon te : United Nations Conference on Contracts for the International 
Sale of Goods, Vienna, 10 March–11 April 1980, Regjistrimet Zyrtare, Documents of the Conference and 
Summary Records of the Plenary Meetings and of the Meetings of the Main Committee, 1981, fq. 18.
35  UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods, Botimi 2016, fq. 43(9).
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Konventa i jep një rëndësi parësore parimit të autonomisë së palëve duke u lënë atyre 
mundësinë ta përjashtojnë ose kufizojnë zbatimin e saj. Po ashtu, parimit të lirisë së 
formës dhe lirisë së të provuarit si dhe mirëbesimit të cilat përfshihen në dispozitat 
e përgjithëshme të saj. Parimi i mirëbesimit shihet si një kompromis i traditave të 
ndryshme ligjore, të përfshira në hartimin e Konventës. 
Si përfundim, mund te themi se parimet mbi të cilat mbështetet Konventa duhen 
mbajtur në konsideratë si nga ana e juristëve apo përfaqësuesve ligjorë, ashtu edhe 
nga e gjyqtarëve apo arbitrave sidomos në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me 
qëllimin e lidhjes së kontratës, si duhet plotësohen hapsirat e Konventës si dhe në 
lidhje me mënyrën e interpretimit të saj.
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Implementimi i Metodës ABC në Llogaritjen e Kostos të Shërbimit Spitalor 
për Pacient

Ylldeze Sokoli
Fakulteti Ekonomik, Departamenti i Financës dhe Kontabilitetit, Universiteti “Ismail 

Qemali” Vlorë

Abstrakt

Llogaritja e saktë e kostos në sherbimin spitalor paraqet vështirësi, për shkak të kompleksitetit 
të vetë ofrimit të këtij shërbimi shëndetësor. Sektori i shërbimit spitalor në vendin tonë përbën 
një sektorë të rëndësishëm dhe prioritar, si dhe një ndër sfidat më komplekse që ndodhet para qeverisjes, 
që nga momenti i hyrjes së saj në ekonominë e tregut dhe deri më tani. Ekziston nevoja që në 
shërbimin shëndetsor të zhvillohet një sistem kostoje që është i bazuar në efektivitetin e kostos 
për t’u mundësuar atyre që të jenë më analitikë dhe sistematikë në të kuptuarit e kostove të 
tyre dhe marrëdhënieve të tyre me cilësi.     
Ky punim fokusohet në fushen e shërbimit spitalor dhe ka për synim të vërtetojë avantazhet 
e përdorimit të kontabilitetit të kostos dhe të metodave të llogaritjes së kostos në funksion të 
rritjes së produktivitetit dhe të efiçencës në sistemin e shërbimit spitalor në Shqipëri. Konfigurimet 
e reja të kostos mund të jenë të dobishme për qëllime të ndryshme në nivele vendimmarrje të ndryshme 
brenda sistemit: kostoja e përgjithshme e shërbimit spitalor mund të jetë vendimtare për marrjen e 
vendimeve për politikat në shkallë rajonale, ndërsa një analizë e thellë e kostos së këtij shërbimi 
mund të jetë e rëndësishme, për të zbatuar politikat e menaxhimit të veprimtarisë së shërbimit.   
Metodologjia e përdorur në punim është e lidhur së pari: me studimin e literaturës së huaj 
mbi trajtimin teorik e praktik lidhur me përdorimin e metodës ABC në llogaritjen e kostos 
në shërbimin spitalor, së dyti: informacionet dhe gjetjet teorike, janë përdorur në punim si 
bazë, me një përqasje kërkimore dhe një kombinim i analizës përshkruese, kërkimi bëhet 
duke u bazuar në analizën e të dhënave të marra nga sektori i shërbimit spitalor, ku tradita e 
menaxhimit ngrihet mbi të rejat e kësaj fushe, duke aplikuar metoda bashkëkohore.     
Ky punim, mendoj se mund të kontriboj në njohuritë teorike lidhur me mënyrat e llogaritjes 
së kostos së shërbimeve spitalore duke përdorur një sistem kostoje mbështetur në aktivitetet. 
Në këto institucione zbatimi i metodës ABC, përmirësimi i vlerësimit të kostos, shërben për 
të mbështetur më shumë institucionin për vendimet operative dhe strategjike. Në sistemin 
shëndetsor, administrimi i  kostos me këtë metodë, pranon rëndësinë e informacionit të kostos 
në rritjen e konkurrencës, si një qasje ndaj kostos efektive dhe menaxhimit efikas.      
Në praktikë, është në dobi të institucioneve që ofrojnë këto shërbime, për të fokusuar më shumë 
vëmëndjen për përdorimin e metodave sa më efikase lidhur me përzgjedhjen dhe manaxhimin 
sa më të mirë të fondeve, duke përfshirë menaxhimin administrativ dhe financiar të njësive 
kryesore të sherbimit, duke sjellë kështu përfitim për gjithë komunitetin.

Fjalët kyçe: kosto,  aktivitete, shërbim spitalor,  Metoda ABC.

Hyrje

Ky punim është i lidhur me një ndër sektorët e shërbimeve të rëndësishëme në Shqipëri, 
siç është sektori i shëndetsisë, si dhe me një ndër sfidat më komplekse që ndodhet 
para shoqërisë shqipëtare, që nga momenti i hyrjes së saj në ekonominë e tregut dhe 
deri më tani. Qëllimi qëndron për të siguruar përmirësimin e shëndetit publik duke 
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iu përshtatur kështu ndryshimeve ekonomike, shoqërore të vendit, si dhe plotësimin 
e detyrimeve të tjera lidhur me  rishikimin dhe përmirësimin e legjislacionit, duke i 
adoptuar ato sipas standardeve të BE-së. Motivi kryesor i këtij punimi përkon pikëri-
sht në ndryshimin e mënyrave të përllogaritjes së kostos në shërbimet spitalore në 
vendin tonë. Pa dyshim që është ndeshur dhe me vështirësi gjatë zhvillimit të këtij 
punimi, ku mungesa e shifrave dhe studimeve të kostove ekonomike të njësive sipas 
llojeve specifike të shërbimeve spitalore dhe shëndetsore pothuajse jane inekzistente.  
Në përballimin e sfidave, është e nevojshme që në shërbimin spitalor publik të zhvil-
lohet një sistem kostoje që është i bazuar në efektivitet dhe kosto, për të mundësuar  
që të dhenat të jenë më analitikë dhe sistematikë për të kuptuar kostot e tyre dhe 
marrëdhëniet e tyre me cilësinë. Kostoja e bazuar në aktivitet (metoda ABC) është 
një teknikë për menaxhimin të kostove operacionale e cila ka përmirësuar saktësinë 
e kostos së shërbimit. Ky punim tenton të jap disa mendime lidhur me përdorimin 
e një metode të re të vetme, nje metodikë për të përcaktuar llogaritjen e kostos së 
shërbimit spitalor, duke përdorur metodën ABC. Sipas Malmi (1999) një informacion 
i tillë është thelbësisht i rëndësishëm në prodhimin e informacionit të duhur për ven-
dimmarrësit.    
Në përmirësimin e rezultateve të performancës së sistemit shëndetsor ndikojnë një 
serë faktorësh të cilët matin progresin në arritjen e rezultateve si dhe vlerësimin e 
impaktit. Matja e e faktorëve është një proçes i gjate  i vështirë dhe kërkon analizë të 
plotë të atyre faktorëve në kuptimin që ata duhet të jenë të lidhur me objektivat stra-
tegjike dhe sa më të përdorshëm. Këta faktorë përfaqësojnë një aspekt të rëndësishem të 
performancës së sistemit shëndetesor.   
Strategjia kombëtare e financimit të sektorit të shëndetësisë është një  dokument i 
zhvilluar në nivel kombëtar i cili parashtron vizionin, qëllimet dhe objektivat për 
financimin e këtij sektori të shëndetsisë në vend, ose për një komponent të financimit 
të shëndetësisë (të tilla si: gjenerimin e të ardhurave, menaxhimin e riskut, shpërn-
darjen e burimeve, blerjen e shërbimeve shëndetësore, menaxhimit financiar, aloki-
mit të burimeve, etj).   
Motivi për kryerjen e këtij punimi është i lidhur me shërbimin spitalor, si një ndër 
sektorët e rëndësishëm në Shqipëri, dhe një ndër sfidat më komplekse që ndodhet 
para shoqërisë shqiptare, që nga momenti i hyrjes së saj në ekonominë e tregut dhe 
deri më tani, përkon pikërisht në ndryshimet që janë bërë në këtë sistem të shërbimit 
shëndetsor, ofrimi dhe rritja e këtij shërbimi nëpërmjet shërbimit spitalor privat, duke 
rritur në këtë mënyre dhe konkurencën në shërbimet e ofruara. Vëmendja duhet të 
përqëndrohet në ndryshimin e menaxhimit të kostos, duke parë pikërisht mundësitë 
dhe përparësitë e implementimit të Metodës së Kostos Bazuar në Aktivitet, (ABC), si 
një sistem produktiv dhe efiçient. 
Qëllimi i punimit është se: përshtatja e sistemit të kostos është i nevojshëm, sepse  
ky shërbim është nën presion për të përmirësuar cilësinë dhe efektivitin e operacio-
neve të ndryshme të shërbimit që ofron dhe arsye tjetër është për shkak të shërbimit 
privat me cilësi dhe teknollogji me të avancuar duke e konkuruar lehtë shërbimin që 
ofrohet nga shteti. Veçanërisht, shërbimi spitalor kërkon  informacion kostoje për të 
përmirësuar cilësinë, afatet kohore, dhe efikasitetin e aktiviteteve që kryhen, dhe për 
të kuptuar me saktësi koston e cdo reparti sherbimi, për të identifikuar dhe vlerësi-
min e aktiviteteve të reja që mund të përmirësojnë  në të ardhmen në performancën 



56

Vol. 7 No.3
January, 2022

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

e institucionit.   
Metodologjia, e punimit është një kombinim i analizes përshkruese sepse, mbledhja 
e të dhënave është një proces i vështirë duke përfshirë sektorë të ndryshëm brenda 
këtij shërbimi spitalor. Metodologjia në punim është e lidhur së pari: me studimin e 
literaturës së huaj mbi trajtimin teorik e praktik lidhur me përdorimin e metodës ABC 
në llogaritjen e kostos në shërbimin spitalor, së dyti: informacionet dhe gjetjet teorike, 
janë përdorur në punim si bazë, me një përqasje kërkimore dhe një kombinim i ana-
lizës përshkruese, kërkimi bëhet duke u bazuar në analizën e të dhënave të marra dhe 
sipas disponueshmërisë të përafërt të të  dhënave nga vetë sektori i shërbimit spitalor, ku 
tradita e menaxhimit ngrihet mbi të rejat e kësaj fushe, duke aplikuar metoda bashkëkohore.      
Në të gjitha vendet kujdesi shëndetsor afatgjatë është duke rritur koston e kujdesit shën-
detësor. Faktorët shtytës të shpenzimeve të kujdesit shëndetësor janë: Social dhe Eko-
nomik. Faktorët social përfshijnë rritjen e popullsisë dhe plakjen e saj, arsimin, diskri-
minimi racial, etj. Treguesi ekonomik i të ardhurave mat sasinë e fondeve që sektori i 
shëndetsisë publike dhe private është në gjendje të mobilizojë nëpërmjet mekanizma-
ve të ndryshme. Aftësia e sektorit publik shëndetësor për financim dhe kapital është 
thelbësore për qëndrueshmërinë afatgjatë dhe rritjen ekonomike. Disponushmëria e 
financave ndikon në cilësine e shërbimeve, ky tregues është cilësor në natyrë, dhe kjo 
pasqyron shkallën në të cilën burimet teknike janë përdorur për të informuar ven-
dimmarrjen në lidhje me gjenerimin e burimeve shëndetësore. Organizata Botërore 
e Shëndetësisë e  rendit këtë tregues si një tregues bazë të rekomanduar për matjen e 
angazhimit të qeverisë për shëndetin. Treguesi reflekton se sa nga fondet e qeverisë 
janë në dispozicion  për shëndetin. OBSH rekomandon përdorimin e këtij treguesi për 
të matur nivelin e burimeve të kanalizuara për shëndetin në krahasim me pasurinë 
e një vendi. Ky tregues mat kontributin relativ të shpenzimeve qeveritare (qëndrore 
dhe lokale) në shëndetësi në kuadër të vlerës totale të shpenzimeve për shëndetin.   

Metoda e kostos bazuar në aktivitet (ABC)
Duke implementuar një sistem ABC-je menaxheret do të sigurojnë një informacion 
më të saktë rreth kostos së vertetë të shërbimeve, proçeseve, aktiviteteve, kanaleve 
të shpërndarjes, dhe projekteve. Sistemi ABC është  një metodologji që mat koston 
dhe performancën e aktiviteteve, burimet dhe objektet e kostos. Dhe më konkretisht, 
burimet caktohen në bazë të aktiviteteve, dhe më pas aktivitetet i caktohen objekteve 
të kostos bazuar në perdorimin e tyre. Në mjedisin e sotëm konkurrues organizatat 
kërkojnë një sistem kostoje të besueshëm dhe informacion kostoje relevante për të 
mbijetuar.  
Nëpërmjet risive që sjell, metoda ABC jep një kosto më të saktë, sepse ekziston një 
lidhje shkak-pasojë midis aktivitetit dhe produktit që konsumon aktivitetin. Nga 
pikëpamja e ndërtimit të një sistemi të kontabilitetit të drejtimit, aktiviteti bëhet qën-
dra e përfaqësimit dhe modelimit të shërbimit, përfitohet një kosto reale, mbi bazën e 
të cilës mund të merren vendime strategjike. Për të aplikuar metodën ABC në lloga-
ritjen e kostos në shërbimin spitalor duhet të kemi parasysh këto momente: analizën 
e spitalit dhe qëndrat e klasifikimt të kostos, identifikimin e aktiviteteve kryesore të 
spitalit, përcaktimi i “cost drivers”, përcaktimi i kostos për cdo qëndër,  llogaritja e kostos 
për ditë qëndrimi në spital për shërbimet që ofron. 
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Analiza e efektivitietit të kostos 
Shërbimet shëndetsore ofrohen brënda kufizimeve të burimeve financiare dhe 
njerëzore dhe është e rëndësishme që kostoja e kujdesit shëndetsor dhe përfitimet e tij 
të merren parasysh plotësisht. Shpesh dëgjojmë “kosto efektive” dhe ofrojnë “kujdes 
efektiv “, përkufizimi i këtyre termave është jetik në vendimmarrjen për përdorimin 
optimal të burimeve.  
Qëllimi është për të arritur rezultatet e kujdesit shëndetsor me më pak burime, e cila 
na çon në një koncept të lidhur të “efektivitetit të kujdesit”. Në analizën e kostos së 
efektivitetit, duhet të marrin në konsideratë “efektivitetin e kujdesit”, që do të thotë 
kujdesi që është i bazuar në prova shkencore dhe prodhon rezultatet e përfundimet 
e synuara. Kur raportet kosto-efektivitetit janë në një rreze të ngjashme, vendimet në 
lidhje me efektivitetin bëhen më të vështira, shqyrtimi i raporteve të kosto-efektivitetit 
mund të garantojnë për të përmirësuar besimin te qytetarët për ndyshimet cilësore 
në këtë fushë. Analiza kosto-efektivitetit mund të ofrojë  ndihmë për shumë detyra 
të rëndësishme të politikë-bërjes në shëndetsi, në thelb jep informacion në lidhje me 
kostot e përmirësimit të shëndetit me anë të një ndërhyrjeje të veçantë. Duke përdo-
rur raportin kosto-efektivitetit është më e drejtpërdrejtë kur krahasohen ndërhyrjet 
që trajtojnë të njëjtën sëmundje. Efektiviteti i shërbimit spitalor është shkalla në të cilën 
problemet e shëndetit janë zgjidhur dhe shkalla në të cilën janë arritur rezultatet.   
Efektiviteti dhe efiçenca me të cilën sistemi i kujdesit shëndetsor arrin rezultatet 
shëndetsore dhe perballon mbrojtjen e popullatës kundrejt pasojave varfëruese të 
luhatjeve të shëndetit kushtëzohen nga: përzierja e shpenzimeve publike me ato pri-
vate, përqindja e fondeve të mbledhura paraprakisht në një vend, pagesat informale 
të kryera në momentin e ofrimit të shërbimeve. Me qëllim përmiresimin e efikasitetit 
të burimeve, të gjitha fondet buxhetore dhe fondet e sigurimeve shëndetsore grum-
bullohen dhe kanalizohen nëpërmjet Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetsor i cili 
shërben si blerësi i vetëm strategjik për shërbimet e ofruara nën sigurimin shëndetsor 
të detyruar.       
Manaxhimi i riskut edhe në këtë sektor është rendesishem dhe i lidhur me menaxhi-
min e burimeve financiare në mënyrë, që mund të sigurojë mbrojtje financiare për 
familjet  që përballen me shpenzime të larta të kujdesit shëndetësor. Llojet e mekanizmave  
te menaxhimit të riskut përfshijnë: sistemet e sigurimit kombëtar; sistemet e sigurimit 
shëndetësor social;  dhe sigurimi shëndetësor publik dhe privat.

 Analiza e shërbimit shëndetsor në Shqipëri

Sistemi Shëndetësor në Shqipëri është kryesisht publik. Shteti siguron pjesën më të 
madhe të shërbimeve që i ofrohen popullatës si në fushën e promocionit, parandal-
imit, diagnostikimit dhe kurimit.  Në sektorin publik rolin e liderit e luan Ministria 
e Shëndetësisë, e cila është hartuese dhe përgjegjëse për politikat dhe strategjitë e 
sistemit shëndetësor, për rregullimin e tij si dhe për koordinimin e të gjithë aktorëve 
brenda dhe jashtë sistemit.  
Sistemi ynë i kujdesit shëndetësor mbetet relativisht i centralizuar, shumica e funk-
sioneve administrative dhe rregullatore të sistemit zhvillohet në nivel shtetëror. Së 
fundmi kemi në këtë sektor shërbimi një tendencë të re që synon të bëhet sfida e të ar-
dhmes së këtij sektori jetik. Sipas skemës së re shteti do të përcaktojë thjesht rregullat 
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dhe lidhjen direkte që do të ketë shoqëria me institucionet e sigurimeve private,  indi-
vidët do të paguajnë te këto institucione të sigurimit privat dhe ato do të rimbursohen 
për shërbimet mjekësore të përfituara, po tentohet një kalim nga një sektor totalisht 
publik drejt një sektori privat të ofrimit të shërbimit shëndetsor, pra duke krijuar 
kështu  praninë e një bashkëveprimi shtetëror – privat.  Ky bashkëveprim do të favor-
izonte konkurrencën që nga ana e saj, do të nxiste zhvillimin, do siguronte më shumë 
fleksibilitet, më shumë cilësi në ofrimin e këtij shërbimi jetik. Treguesit që tregojnë 
performancën e spitaleve, ku përfshihen përqindjet e shtrimit,  koha e qëndrimit e të 
sëmurit në spital, zënien e shtretërve dhe normat e qarkullimit të shtretërve  jane te 
rendesishem për t’u ndjekur. Një element i rëndësishëm që do të ndikonte në rritje 
të produktivitetit dhe efiçencës në përdorimin e burimeve në dispozion do të ishte 
konsolidimi i departamenteve dhe shërbimeve të ofruara. Vetëm konsolidimi i depar-
tamenteve të spitaleve do të mundësonte rritje të efiçencës.  

Burimet e financimit në sektorin e shëndetsisë

Shqipëria shpenzon rreth 6% të PBB për kujdesin shëndetësor, kjo tregon se është 
nën mesataren e Evropës Qëndrore dhe Lindore. Shpenzimet e përgjithshme publike 
shëndetësore, si për qindje të GDP-së  përbëjnë një nga treguesit kryesorë të përdorur 
në interpretimin e rezultateve të llogarive shëndetësore. Përqindja e ulët e shpenzimeve 
të sektorit publik dhe përqindja e lartë shoqëruese e shpenzimeve nga individet ka 
pasoja të rënda që lidhjen me vendosjen e barazisë, me varfërinë dhe me kujdesin për 
sektorin shëndetësor.    
Nevoja për shpenzime të mëdha në pikën e marrjes së shërbimit çojnë në krijimin e 
pengesave për përdorimin e këtyre shërbimeve nga familjet me të ardhura të pakta 
dhe përbën një kërcënim për t’i varfëruar familjet me të ardhura të pakta nëse preken 
nga luhatje të shëndetit të tyre. Sa më e lartë të jetë përqindja e shpenzimeve në formën 
e pagesave informale aq më pak mundësi ka qeveria për të drejtuar sektorin dhe për 
të përdorur instrumentat financiarë për të drejtuar reformat në shëndetësi të cilat janë 
mëse të nevojshme për të përmirësuar cilësinë e shërbimit, efiçencën e sektorit dhe 
për të përmirësuar rezultatet e sistemit shëndetësor. Burimi kryesor i financimit të 
sektorit publik është buxheti i shtetit, i cili gjatë pesë viteve të fundit ka mbuluar rreth 
93% të shpenzimeve publike për kujdesin shëndetësor, ndërkohë që rreth 7% kanë 
ardhur nga kontributet shëndetësore të punëdhënësve dhe punëmarrësve të sektorit 
jobuxhetor. Shqipëria i akordon kujdesit spitalor rreth një të dytën e të gjitha shpenzi-
meve të sektorit publik për shëndetësinë. Kjo prirje gjatë pesë viteve të fundit ka qenë 
për një përqindje të rritur të shpenzimeve publike për kujdesin spitalor. Shpenzimet 
për kostot korente për spitalet kanë pasur një normë rritjeje prej 26%, krahasuar me 
rritjen e shpenzimeve për kujdesin parësor dhe për shëndetin publik prej 12%. 
Shpenzimet e sektorit publik për shëndetësinë për frymë ndyshojnë ndjeshëm nga 
rrethi në rreth dhe nga qarku në qark, përjashtojmë Tiranën, ku janë të vendosura 
objektet e kujdesit tretësor të cilat i shërbejnë të gjithë vendit, shpenzimet korente 
të sektorit publik për kujdesin shëndetësor për frymë ndryshojnë me një ose me dy 
faktorë midis rrethit me shpenzime më të larta dhe atij me shpenzime më të ulëta. 
Kjo ndryshueshmëri në dendësinë e personelit mjekësor dhe të numrit të shtretërve 
nëpër qarqe çon në ndryshueshmëri të shpenzimeve për frymë. 
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Shpenzimet publike për shëndetsinë në vendin tonë të krahasuara me vëndet e 
rajonit.  
Sektori publik, nëpërmjet institucioneve të tij, kryen shpenzime për investime, paga, 
mirëmbajtje, rimbursime, etj. Ndërsa shpenzimet e sektorit privat janë pagesa direkte 
që bëjnë individët për të siguruar shërbimin shëndetësor. Financimi që alokohet nga 
buxheti i tij për shëndetësinë është një tregues shumë i mirë për prioritetin që i je-
pet këtij sektori dhe akoma më tej i rëndësisë që merr jeta e një shtetasi në shifrat e 
buxhetit. Shqipëria është vendi që në mënyrë të vazhdueshme ka shpenzuar më pak 
nga buxheti i saj për shendetin, e cila ka ardhur duke u rritur vitet e fundit sidomos 
tani në kushtet e pandemisë.   

Nga grafiku duket se Kroacia është vendi që shpenzon më shumë nga buxheti për 
shëndetësinë. Për vendin tonë del e domosdoshme të rritet pjesa e shpenzimeve të 
sektorit publik në periudhën afatmesme deri afatgjatë, dhe të ndërmerren masa për 
përmirësimin e eficiencës dhe barazisë të përdorimit të burimeve, të cilat duhet të jane 
efektive. Një objektiv kryesor i politikave shëndetësore të shumë vendeve, përfshirë 
edhe vendin tonë është të kujdesen që popullata të ketë një mundësi të mjaftueshme 
perdorimi të shërbimeve esenciale të kujdesit shëndetësor dhe që popullata të jetë sa 
më shumë e mbrojtur kundrejt pasojave varfëruese të shpenzimeve për shëndetin. 
Qeveria mund të influencojë ndjeshëm te këto politika përmes ndërhyrjes së saj për 
financimin e shëndetesise.   

Llogaritja e kostos të shërbimit spitalor me metodën ABC 

Matja e saktë e kostos në sherbimin spitalor është e vështirë, për shkak të kompleksitetit 
të vetë ofrimit të ketij sherbimi. Trajtimi i pacientit përfshin shumë lloje të ndryshme të 
burimeve: personel, pajisje, hapësirë, furnizime  dhe kosto të ndryshme,  që vazhdojnë 
nëpërmjet një sërë konsultimesh klinike, trajtimeve dhe proceseve administrative deri 
në kujdesin e pacientit në fund. Për të vlerësuar koston totale të  sherbimit spitalor, së 
pari  identifikojme proceset  dhe burimet e përdorura në çdo proces.    
Nga informacionet e marra përafërsisht jepet koha që janë në dispozicion të pacien-
tit, me qëllim që të krijohet një ide për llogaritjen e normës së kostos, për nje pacient 
kalon 18 minuta (0.3 orë) me  një administrator, 24 minuta (0.4 orë) me një infermiere 
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për një shqyrtim paraprak, dhe nëntë minuta (0.15 orë) me  nje mjek per ekzaminim 
dhe konsultim. Per të llogaritur normën e kostos së kapaciteteve për çdo burim, sa 
kushton, për orë ose për minutë, për një burim  që të jetë në dispozicion për pacientet, 
përdorim ekuacionin e mëposhtëm: 
Numëruesi përmbledh të gjitha shpenzimet lidhur me furnizimin me një burim 
të kujdesit shëndetësor. Ajo fillon me kompensimin e plotë të çdo personi, duke 
përfshirë pagën, taksat mbi pagat, dhe përfitimet shtesë të tilla si sigurimet shën-
detësore dhe pensionet.   
Në këtë mënyrë, kostoja e shumë prej burimeve të përbashkëta apo mbështetëse të 
organizatës mund të caktohet për burimet që drejtpërsëdrejti ndërveprojnë me pa-
cientin.  
Së pari: Gjejmë koston totale për një  infermiere  që është në dispozicion të pacien-
tit.
Kompesimi vjetor (përfshirë përfitimet shtesë)   65000
Kostot e mbikqyrjes  9000
Hapesira e shfrytezuar nga infermieret  10800
(9 metra hapesire *1200$ metri në vit)
Teknologji dhe mbështetje  2560

Kostoja totale vjetore për një infermiere                               87360
 ne muaj
Pra, për të llogaritur koston mujore për një infermiere kemi perfshire një pjesë proporcionale 
të shpenzimeve që lidhen me mbikëqyrjen e punonjësve, hapësirë (zyrat  që përdor çdo 
anëtar i stafit), dhe pajisjet, teknologjinë e informacionit dhe telekomunikacionit  që 
përdor secili në rrjedhën normale të punës. 
 Se dyti: llogarisim disponueshmërine e bluzave të bardha për pacientët në vit. Këtu 
bëjme llogaritjen e ditëve në punë në dispozicion të pacienteve dhe llogaritjen e orëve 
të punës duke marre parasysh edhe ditët pushim apo festat e ndryshme. 
 

Llogaritja e disponueshmërise së bluzave të bardha për paciente në vit

        a) Ditë punë në dispozicion të pacientëve
Kjo llogaritje fillon me 365 ditë në vit dhe zbret gjatë gjithë kohës që punonjësi nuk 
është në dispozicion për punë. 
Viti      365 dite
Fundjava  ( e shtunë + e diel    104 dite
Leje e zakonshme 20 dite          Ditë pushimi 
Festat kombëtare 12 dite
Raportet mesatare 5 dite 
Total 141 dite
Ditë pune në vit  365 – 141 =224 ditë në dispozicion të pacienteve
Ditë pune në muaj=
       b) Orë pune në dispozicion  të pacientëve
Orë pune në ditë  7.5 ore
Nderim i orareve turneve  0.5 ore
Takime administrative   1 ore
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(trajnim, mbledhje)
Orë klinike në dispozicion = 6 ore
Orë pune në dispozicion = 6 orë në ditë * 18.7 ditë në muaj = 112 orë në muaj
Norma e kapacitetit të bluzave të bardha 
Kostot e mbikqyrjes dhe mjekëve janë marre si një mesatare për efekt të llogaritjeve 
pasi ato janë të  ndryshueshme dhe më shume të japim idenë e llogaritjes si metodologji, 
dhe për efekt të mungesës së saktë të të dhënave.
Norma e kapacitetit të mbikqyrjes =
Norma e kapacitetit të mjekeve=
Për të llogaritur koston totale të një dite qëndrimi në spital  veprojmë  duke shumëzuar 
normën e kostos kapaciteteve të secilit burim  me kohën (në orë) që kalojnë pacientët 
gjatë  përdorimit të burimeve. Janë marrë në konsideratë tre reparte në të cilat nje 
pacient harxhon më shumë kohë: administrimi, infermierët dhe mjeket. Sipas nje stu-
dimi te ralizuar një pacient harxhon: 
18 minuta = 0.3 orë në departamentin e mbikqyrjes dhe adminstrimit
24 minuta= 0.4 orë ka në dispozicion me një infermiere 
9 minuta = 0.15 orë konsultë me një mjek 
Nga të dhenat mund të llogarisim koston totale për një ditë qëndrimi në spital :
0.3 * normen e departamentit te mbikqyrjes = 0.3 * 45  = 13.5 $
0.4 * normen e infermierve                           = 0.4 * 65   =  26 $
0.15 * normen e mjekeve                              = 0.15 * 300 = 45 $
Kostoja totale për ditë qëndrimi në spital       =     84.50 $

Kjo tregon, llogaritjen e kostos së dhënë të  kujdesit shëndetësor  i cili është mjaft i 
drejtpërdrejtë sipas sistemit ABC.

Llogaritja e kostos të shërbimit spitalor në Shqipëri

Kostoja për njësi të shërbimeve spitalore është llogaritur duke përdorur metodën e 
ABC. Shpenzimet i ndajmë në kostot direkte dhe indirekte. Kostoja direkte e çdo qëndre 
kostoje është llogaritur duke mbledhur burimet njerëzore, kapitalin dhe shpenzimet 
për materiale. Te kostot indirekte jane futur të gjitha ato kosto që nuk përfshihen në 
kategorine e kostos direkte dhe janë llogaritur duke përdorur “cost drivers”. “Cost 
drivers” është një faktor që ndikon në kontributet në kurriz të operacioneve të biz-
nesit të caktuar. Në metoden ABC “cost drivers” është nje faktor që drejton koston 
e një aktiviteti të veçantë, identifikon aktivitetet në kuadër të biznesit dhe vlerëson 
burimet e nevojshme për të përmbushur çdo aktivitet, është një faktor që ndikon 
shpenzimet lidhur me një aktivitet, lejon menaxherët për të përcaktuar kostot për të 
kryer një aktivitet, si dhe shpenzimet lidhur me mos kryerjen e veprimtarisë, jep nje 
përpjekje për të dhënë një pamje më të plotë të kostove aktuale të një aktiviteti. Për 
stafin i cili ka punuar në më shumë se një qendër e kostos, kostot e burimeve njerëzo-
re janë llogaritur në bazë të orarit të punës në çdo qendër te kostos.
Llogaritja e kostos së shërbimit spitalor bazur në të dhënat e një spitali rajonal. 
Për të llogaritur koston e një performance të vetme shërbimi shëndetsor për të arritur 
më pas tek tarifat që ofrojnë spitalet janë shfrytëzuar:  të dhëna të përafërta, intervista të 
kryera me mjekë, ndihmës mjekë, infermiere, shfrytëzimi i të dhënave nga arshiva për 
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numrin e kartelave klinike,  analiza e kostove etj.  
Për llogaritjen e kostos janë përdorur dhe të dhënat e përgjithshme të shërbimit spita-
lor si: ditë mesatare qëndrimi në spital, numri i pacientëve etj.
              Tabela: Të dhëna të përgjithshme 

Nr Reparte në shërbim Nr. pacienteve Ditë mesatare qëndrimi në 
spital

1 Infektiv 1050 6.4
2 Kirurgji 3481 4.2
3 Patologjia 4412 7.2
4 Pediatria 3339 4.85
5 Gjinekologji 3500 3.55
6 Totali 15782 5.24

Është bërë një analizë në klasifikimin e kostove në direkte dhe indirekte, bazuar në mënyrën 
si ato ndikojnë tek pacienti:
Kosto Direkte, në këtë kategori janë përfshirë të gjitha shpenzimet që do të ndikojnë 
në mënyrë të drejtpërdrejtë në “performancë”, lidhur me pacientin. Kostot Indirekte, 
janë përfshirë në këtë kategori kostot të cilat kanë luajtur një rol mbështetës ndaj aktiviteteve 
të spitalit, të cilat i kemi përkthyer në “performance shëndetësore” lidhur me pacientin. Te 
kostot indirekte hyjne ato kosto që nuk klasifikohen në grupin e kostove direkte si: kosto 
administrative, kosto mbështetëse, kostot për magazinimin,  kostot për pastrimin, 
kostot për energjinë elektrike, kostot për sigurinë, kosto të tjera.  
Një element i rëndësishëm që evidentojmë është kalkulimi i kostos të një dite të vetme 
në spital si mesatare e kostove të sherbimit spitalor. Vlerësohen indikatorët e efiçencës 
për: numrin e shtretërve që disponon spitali, personelin, ditët mesatare të shtrimit në 
spital, numrin e shtretërve të zënë nga pacietët.  
• Shpenzime ditore për pacient. Shpenzime për pacient të cilat vijnë si rrjedhojë e 
vendimeve organizative, administrimit dhe menaxhimit të shërbimeve spitalore. 
Përdorimi i metodave të reja bashkëkohore ka sjellë një sensibilizim lidhur me drejti-
min e sherbimit spitalor, sidomos mënyrës se si do të operohet me shpenzimet, për 
më tepër ka sjellë edhe një përmirësim të cilësisë dhe sasisë së performacës shën-
detësorë, ka krijuar mundësinë që të ketë komunikim midis palës përgjegjëse për 
administrimin dhe pjesës tjetër të personelit, nëpërmjet një mënyre të re drejtimi. 
Parë në këtë këndvështrim do të evidentojmë këta element: Analiza e kostove të per-
formancës të cilat krijojnë mundësinë e evidentimit të kostove për një performancë të 
vetme spitalore, gjë e cila bashkë me sistemin informative bashkëkohor do shërbejë si 
ndihmë për njohjen e një sistemi kontekstual për klasifikimin e burimeve për spitalet. 
Analiza kosto – eficence, synon te siguroj në mënyrë thelbësore shërbime efikase dhe 
përdorim efikas të burimeve të disponueshme. Nisur nga problemet aktuale në shër-
bimin spitalor është e domosdoshme përcaktimi i kostos reale të një performance të 
këtij shërbimi, e cila duhet të pranohet nga strukturat drejtuese. 
Formula bazë për llogaritjen e kostos së shërbimit spitalor.
     Kosto vjetore për pacient = 
Kosto  për një ditë qëndrimi në spital = 
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Matja e saktë e kostos në sherbimin shëndetësor është e vështirë, së pari për shkak 
të kompleksitetit të vetë ofrimit të kujdesit shëndetësor, se dyti: trajtimi i pacientit 
përfshin shumë lloje të ndryshme të burimeve: personel, pajisje, hapësirë, dhe furni-
zime  dhe kosto të ndryshme.
Tabela: Llogaritja e kostove vjetore  dhe kostot për ditë shtrimi në aktivitetet krye-
sore 

Aktivitetet P I K P Gj Shuma 
Shuma e kostove direkte 
(000/leke)

238.508 40.905 176.888 82.455 158.279 597.035

Shuma e kostove indirekte 
(000/leke)

87.486 3.110 79.723 9.242 7.511 366.072

Shuma e kostove totale 
(000/leke)

325.994 133.015 246.611 91.697 165.790 963.107

Nr. mesat. pacienteve 4412 1050 3481 3339 3500 15782
Kosto vjetore për pacient 
(000/leke)

74 127 71 27 47 61

Ditë mesatare qëndrimi në 
spital 

7.2 6.4 4.2 4.85 3.55 5.24

Kosto për një ditë (000/leke) 10 20 17 6 13 12
 Sistemi ABC përcakton një kosto më të ulët për  shtrat në ditë krahasuar me meto-
dat e tjera. Llogaritjet  tregojnë se burimet njerëzore ishin komponenti më i madh 
i kostos totale të shërbimit spitalor. Më shumë se 59% të totalit të shpenzimeve  i 
përkasin  kostove të personelit të punësuar, i cili përfshinte kostot e punës të mjekëve 
dhe infermierëve, kostot e punës të laboratorit dhe departamenteve të tjera, stafin 
operacional dhe administrativ. Veglat, pajisjet, dhe materialet përbëjnë rreth 9% të 
totalit të shpenzimeve.  
Zbatimi  i metodës ABC na jep rezultate të sakta të llogaritjes së kostos së shërbimit 
spitalor, por implementimi i saj është një proces shumë i vështirë që duhet të lidhet me 
mbajtjen e saktë, e në mënyrë analitike për cdo aktivitet e qëndër  kostoje duke bërë 
të mundur informatizimin e tyre, sipas kësaj metode mund të llogarisim një kosto më të 
ulët të shërbimit spitalor.

Përfundime dhe Rekomandime

Në bazë të rezultateve të këtij hulumtimi është e domosdoshme t`i kushtohet vëmend-
je e veçantë  kostos së shërbimit spitalor dhe parandalimin e pagesave nga ana e indi-
vidëve, sepse rrisin koston e kujdesit shëndetsor. Duhet të bëhen shumë përmirësime 
në sistemin e financimit shëndetsor. Së pari duhet të zhvillohen dhe promovohen qël-
limet për përmirësimin e financimit me aktivitete të përbashkëta të institucioneve 
shëndetësore. Me rëndësi të madhe është roli koordinativ dhe aktivitetet që duhet 
të realizohen nga Ministria e Shëndetësisë në lidhje me uljen e kostos së shërbimit 
spitalor. 
Në fund të këtij studimi kam arritur në këto përfundime dhe rekomandime:  
1. Ngritja e një sistemi të informatizuar databaze në shërbimin spitalor do të ndikon-

te drejtëpërdrejtë edhe në kontrollin e kostove dhe sidomos të cmimeve të barnave 
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dhe materialeve të mjekimit duke pasur kështu fonde për të tjera shërbime, sic 
mund të jenë përmirësimet në nivelin e teknologjisë mjekësore. 

2. Financime më të larta për frymë në fushën e shëndetsisë pasi nga raportet rezulton  
se Shqipëria ka finacimin më të ulët për frymë në fushën e shëndetsisë, kjo do të 
ndihmonte në rritjen e performancës së shërbimit spitalor në vend.

3. Përmirësimi i treguesve që matin performancën dhe cilësinë e sistemit shëndetsor 
është një sfidë e vazhdueshme për të ardhmen pasi vet zhvillimi i sistemit shën-
detsor shtron nevojën për përmirësimin e këtyre treguesve. 

4. Hartimi i politikave për mbrojtjen e grupeve me të ardhura të ulëta nga rreziqet 
shëndetsore, duhen të  bëhen ndryshime mbi mënyrën se si do të financohet, 
shpërndahet dhe organizohet ky shërbim për këto grupe. 

5. Përcaktimi i qartë i përfitimeve të kujdesit shëndetësor që do të sigurohen nga 
fondet publike dhe prezantimi i bashkëpagesave për një shkallë më të gjerë shërbi-
mesh, përfshirë edhe shërbimin për pacientët që shtrohen në spital. 

6. Shkalla e financimit të sektorit publik për kujdesin shëndetësor do të mbetet pan-
dryshueshmërisht e kufizuar. Për të rritur transparencën, për të rritur përgjegjësinë 
e ofruesve të shërbimit dhe për të përmirësuar barazinë në akses, është e domosdo-
shme të qartësohet se çfarë shërbimesh ka të drejtë të marrë falas nga ofruesit publi-
ke të sherbimeve, çfarë shërbimesh do të kërkojnë një bashkë-pagese nga pacienti 
dhe për çfarë shërbimesh popullësia duhet të paguajë plotësisht.
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Abstract

This article will analyze the main rules of jurisdiction in the US. For many reasons, the 
state rules of jurisdiction in the US are similar to those in England. Jurisdiction may extend 
within the territory of the state in question. In the 20th century, states began to expand their 
jurisdiction based on legislation. Companies from another country or from foreign countries, 
which did business in the country in question, was asked to designate an agent, who would 
be a party in case of litigation, or the process would take place at the state business site. These 
state statutes, which vary from state to state, are known in system terminology (case law) such 
as statutes of extension of influence (influence), allowing state courts to bring before the court 
people located in other states. It must be borne in mind that these principles were developed 
as part of a process within the state, however, they apply in the same way in international 
jurisdiction. In the US, foreigners are treated the same as US citizens coming from other states 
when it comes to jurisdiction. The full trust and credit clause of the US Constitution, regulated 
in Article IV of the US Constitution determines the automatic recognition of decisions by sister 
states, however, the latter does not specify the conditions to be met by the court to extend 
the decision to citizens of other states. This was not a problem in the case of the legal system 
precedent (case law) but in cases of extension of jurisdiction it was a problem.

Keywords: Jurisdiction, international, law, US, process.

The doctrine of minimum contacts

To solve the problem, the US Supreme Court relied on the procedural clause of the 
14th Amendment to the US Constitution.
In the matter International Shoe Co versus State of Michigan,1 it was a company based 
in Missouri, which had several vendors in Washington state, who were selling the 
product under the control of a manager in Missouri.
The vendors were resident in Washington and working based on percentage of sales. 
The messages they received were transmitted to Missouri to be accepted or returned 
and the goods were shipped directly to customers in Washington. The question 
before the court was about if the company was under the jurisdiction of the Court 
in Washington in lawsuits relating to the payment of contributions transferred to the 
unemployment benefit fund. The service was based in a vendor in Washington and a 
copy was sent to the company in Missouri. The state courts in Washington ruled that 
they had jurisdiction. The appeal contained the question concerning jurisdiction was 
filed by the Washington State Supreme Court in the US (Supreme) Court.
The decision. Historically, the jurisdiction of the courts to issue a decision in personam 
is based on their power de facto on the respondent. His presence within the territorial 
jurisdiction of a court it was necessary for the decision taken to be valid for him. Since 
the personality of society is fictitious, it is clear that not as an individual, presence 
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both outside and inside the country of origin can only happen based on the activities 
performed by those who are authorized to act in relation to this matter. The terms 
“present” and “presence” are used to symbolize those activities of the company 
agent within the state, whose courts are sufficient to satisfy the requirements of 
the proceedings. These requirements can be met by partners within the state in 
the context of the federal system of government, to ask the company to defend the 
lawsuit filed against them. In view of the above argument, activities carried out by 
the appellant in the State of Washington they were neither irregular nor casual. They 
were systematic and continuous for many years. They were voluminous in quantity 
within the interstate business, during which the appellant received the benefit and 
the protection of state laws, including the rights to request exercising his rights in 
state courts. Based on the case data, The US Supreme Court argued that business 
activities establish reasonable and sufficient contacts with the State of Washington 
and it cannot be said that jurisdiction in the courts of this state is unreasonable. As a 
consequence, the courts of Washington had jurisdiction and the decision taken by the 
Washington Supreme Court was also confirmed by the US Supreme Court. 

Specific jurisdiction

The following questions will show how this type of interpretation was further 
developed. In the Case World Wide Volkswagen versus Woodson2 it was about the 
two defendants Harry and Kay Robinson who bought an Audi car in New York and 
left for their home in Arizona. Moving to the state of Oklahoma, the Audi car collided 
with another car and as a result Kay Robinson and their two children suffered second-
degree burns. The Robinsons filed a lawsuit for the responsibilities of the producer 
before the Court in Oklahoma arguing that the fire caused was due to the defective 
design of the car tank. The defendants in this case were:
1. Audi manufacturer;
2.  Importer (VW USA);
3. Regional distributor (World Wide Volkswagen) and
4. Seller in the US (Seaway);
World Wide Volkswagen and Seaway challenged the jurisdiction of the Oklahoma 
Court. World Wide Volkswagen was an independent trading company, not owned 
by Audi or Volkswagen USA. It was not based in New York, but distributed VW 
products to New York retailers, New Jersey and Connecticut. Seaway was also an 
independent company, was one of the merchants doing business in New York. 
There was no indication that either World Wide Volkswagen or Seaway had contacts 
with Oklahoma or any sold car was located in this state, with the sole exception of 
Robinson’s car. Oklahoma State Supreme Court gave jurisdiction to the courts of the 
state of Oklahoma, arguing that the car by design is so mobile, that the defendants 
should have foreseen that the car sold to the Robinson family could be used in 
Oklahoma.
The decision. Clause of the 14th Amendment to the Constitution limits the power 
of a state court to make a personal judgment against a non-resident defendant valid. 
The trial requires that the respondent be notified in a timely manner and be subject to 
the personal jurisdiction of the court. In the present case, the announcement was not a 
problem, the only issue had to do with the jurisdiction of the Oklahoma courts. A state 
court can exercise personal jurisdiction on a non-resident defendant only for as long 
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as they exist “Minimal contact” between the respondent and the State in question. 
In the context of this argument, according to the Court there is no similar basis for 
Oklahoma jurisdiction on World-Wide or Seaway in this matter. Seaway sales are 
made in Massena, New York. Market is limited to retailers in New York, New Jersey 
and Connecticut. There is no evidence that the machines were distributed by World-
Wide and sold to customers outside this area. It is predictable that car buyers sold 
by World-Wide and Seaway can take them to Oklahoma, but the defendants in the 
present case have no connection or contact with the state of Oklahoma. US Supreme 
Court ruled the Oklahoma courts’ decision was unfair. An important distinction must 
be made between general and specific jurisdiction. According to dogma and literature, 
special jurisdiction refers to, is limited to lawsuits which arise from the activities of 
the respondent in the State in question, while general jurisdiction generally applies to 
any type of lawsuit. The latter requires closer contacts with the state in which the case 
will be tried rather than the special jurisdiction. To establish sufficient contacts for 
general jurisdiction, the activities of the respondent in this State must be continuous 
and systematic.

General jurisdiction

Rules which are applied by the general jurisdiction are illustrated in the following U.S. 
Supreme Court decision. In the case of Helicopteros Nacionales de Colombia v. Hall,3 

it is a joint venture WSH consisting of three companies, which was headquartered 
in Texas. They wanted to enter into a contractual relationship with a Peruvian oil 
company, to build an oil transportation line in Peru. Together they founded a Peruvian 
Consortium. Consorcio / WSH contracted by Helicol (Helicopteros Nacionales de 
Colombia) to provide transportation for their staff in Peru. A helicopter which was 
owned by Helicol crashed in Peru while transporting Consorcio / WSH personnel. 
Among the dead were four Americans employed by the Consortium. Relatives of the 
latter filed a lawsuit in the Texas State Court vs. Consorcio / WCH, Helicol and Bell 
Helicopter Company (texan manufacturer of helicopters). Helicol argued that the 
texan courts had no jurisdiction over it, which was challenged by the Texas Supreme 
Court. The case went to the US Supreme Court. 

According to the Claimants, their claims were unfounded and were not affiliated 
with Helicol’s activities in Texas. So, they had to determine that the Texas courts had 
a general jurisdiction. Helicol’s contacts and connections with Texas were:
1. The latter had started the executive directors to negotiate in Texas for the contract;
2. Received checks from the Bank of Houston and transferred in New York bank accounts;
3. Bought helicopters, tools, training services from Bell helicopter in Texas
4. He had sent staff to Fort Worth, Texas to train.
The decision. The 14th Amendment Clause applies to limit the power of a state to 
adjudicate in person the jurisdiction over a non-resident defendant. The requirements 
of the jurisdiction are met when a company the non-resident defendant has a 
“minimum of contact” with the state court to the point that it does not spoil traditional 
notions of fair play and substantial justice. In case there are objections arising from 
the defendant’s contacts with the Court, the latter stipulates that “a relationship 
between the respondent, court and the case” it is the main basis of jurisdiction in 
personam. Even if the cause of action is not raised or is related to corporate activities 
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in the trial state, jurisdiction is vested in the court of that State, if there are sufficient 
contacts between the state and the foreign corporation. All parties in the present 
case allow the lawsuits of the defendants against Helicol, that they have not been 
set up and have nothing to do with Helicol’s activities within Texas. It is therefore 
necessary to analyze whether the nature of Helicol contacts with the state of Texas, 
constitutes a continuous and systematic business. According to the data emerging 
from the case, these elements do not exist. The U.S. Supreme Court has ruled that 
contacts with the state of Texas were insufficient to fill the requirements of the clause 
of the 14th Amendment to the Constitution. For this reason also the latter overturned 
the decision of the Texas Supreme Court where it determined that the Texas courts 
had no jurisdiction over Helicol. This issue showed how a foreign company which is 
not resident or domiciled in the US may benefit from the protection of the doctrine of 
minimum contacts. 

Conclusions

In what was discussed in this article it became clear that the US does not apply the 
second principle. According to this doctrine, there must be a connection between 
the respondent and the state of the court in each case. However, the nature of that 
connection is different. It does not matter who the defendant is resides or resides in 
the state of the court, but there must nevertheless be systematic contacts with that 
state. That fact must be taken into account, as to reasonably determine jurisdiction in 
that State. This is true in the case of general and specific jurisdiction, although in the 
second case, the bond does not need to be so strong. 
In Europe, there must be a link between the respondent and the state of the court, 
in matters of general jurisdiction, although it is a connection of a stronger way. 
According to the Brussels Regulation I, it is about the residence. However, there 
should be no such link in the case of specific jurisdiction. It is enough to have a 
connection between the lawsuit and the state of the court. The difference brings two 
consequences. First, US courts can claim general jurisdiction in matters which at least 
according to the Regulation will not be considered in Europe. On the other hand, 
European courts may require special jurisdiction in situations in which this would 
not be constitutionally possible in the US. In Europe, it is possible also based on this 
Regulation for a person to be subject to the jurisdiction of a state with whom he has 
never had the slightest contact and with whom he had no connection. Sections 5 
point 3 and 6 point 1 of the Regulation are examples. There is a clear difference of 
philosophy between American and European legislation. Americans interpret that as 
a person will not be subject to the jurisdiction of a state as long as he did something 
he knew, or should have known, and this would have exposed him to this kind of 
danger. Europeans do not have similar issues, or if they have, then they consider that 
their goals can resolve this issue. 
In Europe, the results could have been different. First, because the Colombian 
company would not benefit from the protection of the Brussels I Regulation. Then, 
even if he had benefited, would have been subject to the jurisdiction of the court. If 
Texas were England, e.g. the English court would have taken jurisdiction over the 
Consorcio / WSH and Bell based in England.
 If Helicol were to have a residence (headquarters) in one of the EU Member States, 
then the result would have been the same according to Article 6 point 1 of the Brussels 
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I Regulation. 
There are no such measures in the US, minimal contacts would exist within each 
respondent.
If Texas were France, French courts would have jurisdiction over Helicol merely 
based on the French citizenship of the respondent. This shows how jurisdiction in 
some cases may be more limited in the US than in Europe.
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Feja monoteiste dhe ndikimi social i saj

Aidana Gjermeni Lumi

Abstrakt

Për të folur për fenë, përveçse do të nevojitej një kthim pas në kohë për të zbuluar burimin e 
saj, e për të ardhur deri më sot ku bashkëjetojnë me ne. Jo çdo gjë që duhet të mbajë emrin fe 
mund të jetë fetare. Çdo element që lidhet me besimin në faktorë të tjerë të psikologjisë dhe 
shpirtit tonë mund edhe ta karakterizojmë si fe.
Nga studimet e deri më tanishme, fetë janë të disa tipeve. Tipologjia e feve ka të bëjë me 
rëndësinë e origjinës së faktit fetar . Për shembull; ka fe ushtarake, fe kombëtare ( të lidhura me 
një popull), fe universale ( për të gjithë ), fe mistike   ( mishërimi I realitetit tokësor, ekzistenca 
e një absolute).
Veç ndarjes në tipologjitë e feve, ka edhe një ndarje më të madhe e cila lidhet me kuptimin e së 
shenjtës dhe kanalizimin e besimit. Ndër to shfaqet për shpjegim politeizmi dhe monoteizmi.
Politeizmi është konceptimi i hyjnive dhe perëndive me emra dhe fuqi të caktuara që i 
identifikojnë. Ato mes tyre kanë një rregullsi hierarkike dhe mund të marrin karakter kozmofik, 
zoomorfik, antropomorfik. Karakteristikë e feve politeiste është se perënditë kanë lidhje të 
drejtpërdrejta me besimtarët e tyre. 
Monoteizmi është besimi në një zot të vetëm, si suprem, qënie unike i cili ka një emër dhe 
komunikon me besimtarët me anë të një ndërmjetësi, i cili mund të jetë prifti, peshkopi, etj. 
Ajo mund të shihet në dy forma :1. enoteizmi, veç Zotit suprem ka edhe fuqi të tjera, por jo të 
barasvlefshme me të njëjtën fuqi. 2. monoteizmi strikt, ato kanë vetëm një fuqi dhe besimi u 
drejtohet vetëm atyre, ndër to është krishtërimi, islamizmi, judaizmi.  

Fjale Kyçe: Feja monoteiste, ndikimi social, tipologjia e fese.

Hyrje

Origjina e monoteizmit është e paqartë. Disa sugjerojnë se Moisiu, nëse ka ekzistuar, 
solli monoteizëm te hebrejtë e lashtë, por është e mundur që ai të ishte akoma he-
notheist ose monolatror. Disa të krishterë ungjillorë e shohin Mormonizmin si një 
shembull modern të monolatrisë, sepse Mormonizmi mëson ekzistencën e shumë 
perëndive të shumë botëve, por adhuron vetëm atë të këtij planeti (Sinani, 2010).
Teologë të ndryshëm dhe filozofë përmes kohës kanë besuar se monoteizmi “evolui” 
nga politeizmi, duke argumentuar se besimet politeiste ishin më primitive dhe besi-
met monoteiste më të përparuara -  në kulturë, etike dhe filozofi.
Megjithëse mund të jetë e vërtetë që besimet politeiste janë më të vjetra se besimet 
monoteiste, kjo pikëpamje është e ngarkuar me shumë vlerë dhe nuk mund të shman-
get lehtësisht nga qëndrimet e fanatizmit kulturor dhe fetar (Frojd, 2005).
Për fenë ka folur edhe Frojdi, kryesisht për atë monoteiste. Në veprën e tij “Moisiu 
dhe feja monoteiste”  e shtjellon më së gjeri këtë temë. Duke e lidhur kështu besimin 
në  fenë monoteiste,  me Moisiun dhe këtë të fundit me një popull. 
Moisiu ishte një nga bijtë e popullit të vet që jo vetëm gëzonte popullaritet,  por u bë 
edhe edhe nismëtari që i dha fenë popullit hebre .
 Kishte edhe konspiracione nga më të ndryshmet, të cilat aluduan rreth prejardhjes 
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së Moisiut.
Megjithatë, fillimisht,  u tha se Moisiu ishte hebre . Ky çlirimtar, ligjvënës u përket 
kohëve aq të largëta sa lind pyetja, nese bëhet fjalë për një personalitet historik apo 
pjellë e legjendave.  
Nëse ai ka jetuar vërtet,  kjo ka ndodhur ndoshta në shekullin e XIII-XVI dhe kjo nga  
të dhënat që na vijnë nga librat e shenjtë dhe doket e shkruara të hebrejve.
Moisiu lindi në fisin e Leviut për në Amram dhe Yocheved gjatë një periudhe të sht-
ypjes egjiptiane kundër kombit izraelit në gjysmën e dytë të shekullit të 13-të pes. Ai 
kishte një motër më të madhe, Miriam dhe një vëlla më të madh, Aharon (Aaron). 
Gjatë kësaj periudhe, Ramsesi II ishte faraoni i Egjiptit dhe kishte dekretuar që të 
gjithë foshnjat meshkuj, të lindur nga hebrejtë duheshin vrarë.
Pas tre muaj përpjekjesh për të fshehur foshnjën, në një përpjekje për të shpëtuar 
djalin e saj, Yocheved e vuri Moisiun në një shportë dhe e dërgoi atë në lumin Nil.
Poshtë Nilit, vajza e Faraonit zbuloi Moisiun, e nxori nga uji ( meshitihu, nga i cili 
besohet se emri i tij ka origjinën), dhe u zotua ta ngrejë atë në pallatin e atit të saj. 
Ajo punësoi një infermiere të larguar nga kombi izraelit për t’u kujdesur për djalin 
dhe kjo infermiere e larguar ndodhi të ishte askush tjetër veç nënës së vetë Moisiut, 
Yoçevit.
Midis sjelljes së Moisiut në shtëpinë e Faraonit dhe atij duke arritur në moshën 
madhore, Tora nuk thotë shumë për fëmijërinë e tij. Në fakt, Eksodi 2: 10-12 kalon një 
copë të madhe të jetës së Moisiut që na çon në ngjarjet që do ta ngjallnin të ardhmen 
e tij si një udhëheqës i kombit izraelit.
Në 1909, Otto Rank, botoi një shrim të titulluar “ Miti i lindjes së heroit “. Ky shkrim 
trajtoi faktin se pothuajse të gjithë popujt e qytetëruar dhe të mëdhenj lartësuan 
shumë shpejt në poema dhe legjenda, heronjtë e tyre kombëtarë ( mbretër,princër, 
krijues besimesh ). Në të njëjtën kohë,ata i mbiveshën atyre tipare të jashtëzakonshme 
të historisë së lindjes dhe të rinisë së këtyre figurave që tashme ishin bërë personazhe. 
Ato çka u thanë dhe u përshkruan prej tyre ishin nga më të ndryshmet: heroi ishte bij 
perëndie nga shtresa të larta ose lindja e tyre u parapri nga vështirësi të tilla si,  steri-
liteti për një kohë të gjatë i prindërve të tij ose që i porsalinduri është i paracaktuar të 
vdesë apo i kanoset një rrezik., etj. 
Këto dhe shumë të tjera janë përcjellë deri më sot që ne to shkruajmë dhe t’i ri-
shkruajmë,  por pa e ditur nëse janë vërtet reale apo jo.
Ranku mblodhi një sërë aktesh heroike që i përkasin poezisë ose  legjendës,ku heroi 
përjeton në rininë e tij të njëjtën histori , kështu ndodh edhe me Edipin, Karnanë, 
Parisin, etj. Të gjithë këta heronj janë ngritur me kurajo kundër të atit dhe më fund e 
kanë mundur atë. 
Fillesat e jetës së të porsalindurve, thuajse në çdo njeri, sundohen nga mbivlerësi-
mi i figurës së të atit. Më vonë, nën ndikimin e rivalitetit dhe të zhgënjimit, fëmija 
shkëputet nga prindërit e tij dhe merr një qëndrim kritik ndaj të atit.
Moisiu mendohet të jetë rritur nga dy familje. Familja e tij e parë është e varfër,ndërsa 
familja e dytë e pasur, mbretërore. Nga kjo e fundit ai mori vlerat dhe edukimin që 
do ta udhëhiqnin në jetën e tij, ndaj dhe ajo do të mbante statusin për të të familjes.
Ajo që Frojdi shkroi në veprën e tij është fakti se është po aq e rëndësishme në for-
mimin e figurës së Moisiut, prejardhja dhe edukimi i tij. Hipoteza e parë ishte se 
Moisiu i përkiste popullit egjiptian, megjithatë ka një kundërshti e cila vë përballë 
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fenë hebraiste  me atë egjiptiane. E pra,  është se në monoteizëm  ekziston vetëm një 
Zot, ai është i gjithpushtetshëm, i paarritshëm. Nga ana tjetër, feja egjiptiane ka një 
numër të madh hyjnish,  me respektueshmëri dhe prejardhje të ndryshme, ritalet 
magjike dhe ceremonitë. Këto forma magjike dhe hajmalitë zinin pjesën më të madhe 
në shërbim ndaj këtyre zotave. Në atë kohë gjendja politike e Egjiptit kishte filluar të 
ushtronte një ndikim të qëndrueshëm në besimin fetar egjiptian. Sukseset ushtarake 
të të sunduesit të madh Tumus III, e kishin shndërruar Egjiptin në një fuqi botërore. 
Ky interpretim pasqyrohej te feja në formën e universializmit dhe monoteizmit, por 
njëkohësisht edhe shtrirja e fuqive të perandorisë bëri që Egjipti të bëhej i prekshëm 
ndaj ndikimeve të huaja.
Të dyja format e feve janë të një monoteizmi strikt ( si feja hebraiste dhe ajo egjiptia-
ne). Por, monoteizmi hebre,  shfaqet më i drejtpërdrejtë se ai egjiptian, pasi ky i fundit 
ndalon shfaqjet me anë të pamjeve, monoteizmi hebre  i shmanget kultit të diellit. 
Besimi hebre as që donte t’ia dinte për botën e përtejme dhe jetën pas vdekjes.
Moisiu, duke qënë dilema e përkatësisë mes këtyre dy besimeve fetare, bëri një lidhje 
mes tyre. Ai i dha besimit fetar të hebrejve  disa praktika që më parë nuk i kishin, 
si shprehjet e vlerësimit të Zotit, origjina e së cilës ishte Egjipti. Kjo lloj praktike fe-
tare, e lidhur me komponentët e besimit, për ata që nuk e njohin mund të shihet si 
e çuditshme madje dhe e frikshme, ndërsa për të tjerët, ata të cilët besojnë në këto 
praktika, kjo quhet krenari. Kjo praktikë jo vetëm që e bënte popullin të shenjtë,  por 
e ruante dhe e veçonte nga popujt e tjerë. Bashkimi rreth një praktike të huazuar, të 
përbashkët, bën lidhjen mes fesë herbraike dhe asaj egjiptiane.
Po kush ishte Moisiu, ky njeri kaq i përfolur që paska bërë epokë, për të cilin edhe sot 
ka mistere? 
Dihet diçka për formimin e tij ( u shpreh më sipër në material). Bibla e ka paraqitur 
atë me disa tipare specifike, si njeri i ashpër, gjaknxehtë ( p.sh kur vret një krye-
punëtor i cili brutalisht po keqtrajtonte nje punëtor hebre ). Frojdi shkroi për të : -“ 
Moisiu duhet ta ketë patur fjalën e vështirë “( mund të vuante nga mbajtja e gojës). 
Shumë nga faktet e historisë së rinisë së Moisiut janë lënë në harresë. Thuhet se ai ka 
qënë dhëndrri i priftit madian Jetro, kopetë e të cilit po kulloste kur dëgjoi thirrjen e 
Zotit. Kjo mendohet të këtë qënë arsyeja që figura e Moisiut është e lidhur me Me-
dinën dhe vendet e shkretëtirës. Moisiu pati një fund brutal gjatë një kryengritjeje të 
popullit të tij. 
Teoria e mësipërme u hodh poshtë nga kujtesa kolektive e popujve e cila pohoi se të 
dhënat e mësipërme i përkasin një tjetër personi,  me të njëjtin emër, por që absoluti-
sht nuk është Moisiu, udhëheqësi i tyre. 
Populli hebre kishte një kufizim në përdorimin e emrit Zot, duke e ashtuquajtur atë 
me emrin Jahve. Besimi i Jahvesë ndoshta ishte një njësim me besimin në zanafillë të 
Moisiut . Ky popull ka një meritë të madhe që diti të ruajë një traditë të tillë dhe të 
nxjerrë  njerëz që i dhanë asaj zërin e tyre, e bënë besimin si pasurinë e tyre.
Shoqëria dhe gjithë organizimet e të njëjtit lloj, i janë nënshtruar bashkëjetesës, të 
drejtuar nga një element politik. Demokracitë konservatore janë shndërruar në gar-
dianë të përparimeve kulturore. Fati e vuri popullin hebre përballë një sërë provash 
të vështira dhe përvoja të dhimbshme. Zoti i vetëm që ata adhuronin, më vonë u bë i 
ngjashëm me zotin e lashtë mozaik në tri pika të rëndësishme.
Së pari, është njohja e një Zoti të vetëm që u shndërrua në përmbajtjen kryesore të 
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jetës së tij shpirtërore.
Së dyti, trajtimi i fesë me nuance priftërore e lidh dukshëm në shumë gjëra me predi-
kimet dhe njohjet e Moisiut.
Së treti, gjithçka që ka lidhje me gjenezën e idesë së monoteizmit është mister, nuk 
dihet asgjë, që pengon mbiveshjen e monoteizmit egjiptian me atë hebre.
Populli hebre e braktisi fenë e Atonit ( perëndi ) që i erdhi nga Moisiu dhe nisi të 
besonte një tjetër zot, Jahvenë, jo shumë i ndryshëm nga besimi i popujve fqinje. Por 
besimi i Moisiut nuk u zhduk pa lënë gjurmë, u ruajt prej tij një lloj kujtimi. Ai u pa-
sqyrua nga artistët që i treguan ato në formën e traditave të shkruara. Fakti që dikur 
ato nuk kishin një formë të përcaktuar, i la më shumë hapësira artistëve për t’i ndër-
thurur me imagjinatën shprehëse të tyre.
Për Frojdin e gjithë kjo e ka një brendësi të veçantë . Shoqëria, konformizmi, besimi 
janë mjaft domethënëse për lindjen e neurizave te njeriu. Ata vuajnë nga mungesa 
e vetëkënaqjes,qëndronin gjithmonë nën presion nëse ishin në rregull me mjedisin 
rrethues, me komunitetin social, nëse ishin të devotshëm për besimin që i përkisnin 
dhe Zotit i luteshin. Arsyet e lindjes së këtyre neurozave, plus faktorit aktual të je-
tesës, vinin edhe nga përvojat fëmijërore. Përshtypjet e para vinin që kur fëmija nis të 
flasë, këto periudha i lë në harresë procesi jetësor, ndaj që aty nevojitet puna analitike. 
Duket sikur e gjithë filozofia e Frojdit shkon ku shkon, sillet vërdallë proçeseve psiqi-
ke që shkakton çdo fenomen mbi njerëzit.
Për të vazhduar linjën e mendimit të tij, veçoritë e përbashkëta në shfaqjet neurotike 
janë dy efektet e traumatizimit : poziti dhe negativ. Efektet pozitive kanë të bëjnë 
me përpjekjet   për të ngjallur  dhe risjellë në kujtesë përvojat e harruara. Nga një 
humnerë dalin faktet argëtuese, momentet e lumtura, për t’u bërë pikë referimi e 
ngushëllimi. 
Reagimet negative kanë të bëjnë me faktet e harruara . Shmangia prej tyre,  me frikën 
se janë të ndaluara,shfaq fobi,etj. Pse ndodh kjo ?
“Së pari- thotë Frojdi – paaftësia e individëve për të jetuar në neurozë, bën  që të 
shfaqen shprehjet e drejtpërdrejta të fiksimit ndaj një pjese të së shkuarës së tyre të 
largët.
Së dyti, është pozitive që disa fakte të tjera të ruhen në harresë, sepse në të kundërt re-
agimet dhe ndryshimet e Unit shndërrohen në një pengesë për përmbushjen e detyra-
ve të reja të jetës, kështu që krijohen konflikte mes kërkesave të botës së jashtme reale 
të Unit.
Formula e zgjedhur prej Frojdit për të përshkruar zhvillimin e një neuroze është  trau-
matizim i hershëm – mbrojtje- përgjumje – shfaqje e sëmundjes neurotike – kthim i 
pjesshëm i shtypjes.
Që në popujt primitivë, mashkulli i fuqishëm ishte sunduesi dhe àti i të gjithë hordhi-
ve.  Ata mbanin të lidhur pas fuqisë së tyre gjithë anëtarët e fuqisë së grupit . Por 
njëkohësisht bëri që të lindte te djemtë dëshira për t’i ngjasuar atij, për ta zëvendësuar 
dhe për të sunduar mbi femrat e fisit. Lindja e fesë, e totemizmit, shënoi shfaqjen 
e parë të besimit në historinë njerëzore dhe lidhjen e formacioneve shoqërore me 
detyrimet morale. Detyrimi parësor ishte zbatimi dhe respektimi i tabusë së incestit 
si dhe detyrimi i ekzogamisë. Nëse Moisiu u konsiderua Mesia e parë, Krishti u bë 
zëvendësuesi dhe pasardhësi i saj.
Për të dalë aty ku na intereson;  ngjashmëria që ekziston mes proceseve neurotike 
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dhe ngjarjeve fetare. Praktikat dhe besimet fetare shndërrohen në tradita për njerëzit 
të cilët duan t’i shndërrojnë ato në të tilla. Ndodh që këto tradita të ndryshojnë me 
kalimin e kohës. Frojdi thekson se çka është harruar, nuk është fshirje nga kujtesa, 
por vetëm “ndrydhje”, ndaj dhe mund të bëhet nismëtare e një neuroze. Ato mund të 
ribëhen pjesë e proceseve intelektuale, në të cilat ato plotësojnë tri kushte :
Kur forca e kundërvënies së energjive psiqike pakësohet në saj të proçeseve patologji-
ke, në botën e tij psiqike njeriu bëhet më elastik për të pranuar ekzistencën e fakteve 
të harruara dhe pranon se për të janë shqetësuese dhe duhen kuruar si të tilla.
Është  problematik procesi që vijon gjatë pubertetit. Posesiviteti i individit, duke men-
duar se është qëndra e botës, i gatshëm të ndërmarrë çdo nismë , i konsideruar i zoti 
i vetes, bën që të vijojnë mjaft gabime që më vonë  dëshirojmë t’i zhysim në harresë. 
Por, ato janë gjithmonë prezente për të qenë të sigurt që shqetësimi të jetë aty.
Dalin në pah të gjitha ato ndrydhje që më herët u pretendua së u harruan dhe se ishin 
të parëndësishme. Duke rënë në pesimizëm dhe mendimet që i pushton shprehja “ky 
ishte fati im”.
Me zhvillimin e njerëzimit, jeta ndjesore sundohet pak nga pak nga bota shpirtëro-
re dhe njerëzit ndihen krenarë për çdo përparim të kësaj natyre.  Më vonë, bota 
shpirtërore u sundua nga dukuria me emrin besim. Problemi qëndron në faktin se, 
vërtet  Uni krenohet se ka hequr dorë nga elementi instiktiv i pavetëdijshëm por 
në të vërtetë ai zhytet me forcë sa më thellë, duke e rritur shpejtësinë e lëvizjes në 
momentin që nuk e ndien më këtë shtypje. Atëhërë shpejtësia e shfaqjes është më e 
madhe edhe dëmi gjithashtu më i madh. Në besimin e njerëzve, Zoti gjendet tërësisht 
i shkëputur nga seksualiteti, edhe kur citohet ai, seksi është i mbyllur brenda dhomës 
së prindërve, të martuar me patjetër dhe për arsye të caktuara : të shtohet popullsia 
dhe të krijohen njerëz të rinj. 
“Rreth shek XVIII shfaqet një nxitje politike, ekonomike, teknike për të folur rreth seksit. Dhe 
jo aq në formën e teorive të përgjithshme mbi seksualitetin, por në formë analizash, kontabi-
liteti, renditjesh klasifikuese e specifikimesh, në  formë kërkimesh cilësore apo shkakore. Bërja 
e llogarive të seksit, ndërtimi i një ligjërimi që s’është thjesht moral, por racional, lindi si një 
nevojë e re, por aq e re sa në fillim sikur habitet me veten dhe kërkon të shfajësohet”.
 Seksualiteti njerëzor shkon përtej riprodhimit të specieve. Pavarësisht nga riprodhi-
mi, qeniet njerëzore zhvillojnë një sërë idesh dhe ndjenjash rreth trupit tonë që e bëjnë 
seksualitetin tonë një rrjet emocionesh, ndjesish, pëlqimesh, besimesh dhe normash 
trupore që, në një masë të madhe, formojnë jetën tonë si persona dhe si anëtarë të një 
shoqërie.
Gjatë historisë, seksualiteti është rregulluar nga institucione të ndryshme, të tilla si; 
familja, kisha apo media. Disa kultura, për arsye fetare, e kanë shtypur atë si mëkat 
kur nuk praktikohet ekskluzivisht për qëllime riprodhuese, domethënë të kesh fëmijë.
Në besime lartohet ideali i përsosshmërisë etike. Etika nënkupton kufizimin e prirje-
ve instiktive.
Thuajse të gjitha këto mendime të hedhura në diskutim më sipër,  kanë lidhje me filo-
zofinë e Frojdit në  konceptet e seksualitetetit dhe rolin e instikteve në jetën e njeriut. 
Ato( instiktet ) jo vetem që nuk duhet të nënvlerësohen, por duhet t’u japësh rëndësinë 
e duhur për të realizuar një jetë të qetë dhe më e rëndësishmja; të shmangësh neuro-
zat që sjellin kushtëzim në veprimtarinë e jetës së njeriut.  
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Shkenca dhe instiktet

Për Frojdin, impulsi seksual është forca më e rëndësishme motivuese. Në fakt, Frojdi 
mendoi se ajo ishte forca parësore motivuese jo vetëm për të rriturit, por edhe për 
të vegjëlit, madje edhe foshnjat. Kur ai paraqiti seksualitetin foshnjor, në publikun 
vjenez të ditëve të tij, ishte mjaft e vështirë. Kjo, sepse ata ishin të papërgatitur për të 
folur për seksualitetin te të rriturit, jo më te foshnjat.
Seksualiteti nuk përfshinte vetëm aktin seksual, por të gjitha ndesitë e kënaqësisë 
që vijnë nga lëkura. Ajo ka ndjeshmëri që të gjithë i perceptojmë në forma nga më 
të ndryshmet, si përkëdheljet, puthjet, etj. Frojdi theksoi se, në stade të ndryshme 
zhvillimi, pjesë të caktura të lekurës, japin kënaqësi të ndryshme. Teoricienët e 
mëvonshëm do t’i quanin zona erogjene. Tek foshnja kjo nis që nga kënaqësia e 
thithjes së gjoksit të nënës, e më vonë, në stadet e zhvillimit,instiktet do të marrin 
dimensione të tjera.
Një nga kundërshtarët e fesë në shpjegimin e fenomeneve njerëzore ose jo, është 
shkenca. Në fillimet e lindjes së saj, ajo ishte kundërshtare e flaktë e fesë. Argumenti 
i saj ishte se feja krijonte bindje gënjeshtare duke i budallallepsur njerëzit me argu-
mente të cilat as mund të vërtetoheshin dhe as mund të mbanin vulën e vërtetësisë. 
Baza e shkencës duhet të përmbante koncepte të qarta, të mirëpërcaktuara, pa har-
ruar edhe bazën morale që duhet ta shoqëronte shkencëtarin,studiuesin. Qëllimi i 
vërtetë i veprimtarisë shkencore qëndron në përshkrimin e dukurive që mblidhen, 
sistemohen dhe më pas bashkërendohen.
Shoqëria njerëzore ka pasur shumë përfitime nga shkenca, por nuk mund të themi se 
pjesa e pasioneve, ndjesive, instikteve, nuk ka dhënë frytdhënien e saj.
Frojdi instiktin nuk e pa si një pengesë, përkundrazi, e studioi në dy kuptimet që 
mund të mbarte ai. I pari ishte aspekti biologjik, i cili e përcakton instiktin si një ve-
prim të menjëherëshëm ndaj ngacmimit të një indi të caktuar, p.sh nëse prek një send 
të nxehtë e tërheq dorën menjëherë.
I dyti e trajton instiktin si një nevojshmëri. Janë këto nevoja njerëzore si për mbijetesë 
dhe për kënaqësi, të cilët ruajnë një vend nderi për të gjithë ne. Vet instikti ka disa 
terma që lidhen me të:  shtysë, qëllim, objekt, burim.  
Me shtysë të një instikti kuptohet faktori motorik i tij, i cili përbën hapin fillestar të 
krijimit.
Qëllimi i një instikti është gjithmonë kënaqësia, ndjenja që na bën më të lumtur, para-
jsa që e duam të gjithë.
Objekti i instiktit ka të bëjë me faktin se në çfarë dhe me çfarë instikti mund të arrijë 
qëllimin e tij. Objekti i instiktit është gjëja më e ndryshueshme e tij. Kur lidhja e ins-
tiktit me objektin është sidomos intime, emërtimi është fiksim.
Me burim të instiktit kuptohet sistemi somatik që është lokalizuar në një organ apo 
në një pjesë të trupit. 
Studimi i burimeve është po aq e rëndësishëm sa edhe vetë impakti.
Metoda që synoi Frojdi për ngritjen në sipërfaqe të problemeve psiqike, ndër to edhe 
të gjitha format e besimeve, ishte psikoanaliza me anë të teorive të tij. Fillimisht tera-
pia hipnotike u konsiderua zgjidhja, por më vonë u konstatua se mund të rishfaqeshin 
sërish të njëjtat simtoma. Në mënyrë metaforike, ajo u konsiderua si “ndërhyrje 
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kozmetike”, mbulon përkohësisht defektet, por jo për shumë kohë. 
Terapia psikoanalitike u konsiderua më efikase, si kirurgji, pasi ajo synon të zbulojë 
dhe eleminojë ato. Terapia analitike depërton më tej në thellësi, në ato konflikte që 
çuan në formimin e simtomave dhe përdor sugjestionin për të ndryshuar zgjidhjen e 
këtyre konflikteve. Puna terapeutike zhvillohet në dy faza :
Faza e parë, libidoja largohet nga simtoma në zhvendosje dhe përqëndrohet aty.
Faza e dytë, zhvillohet “lufta” kundër objektit te ri, psikozës së re dhe libidoja çli-
rohet prej tij.
Ndaj psikoanalizës ka patur edhe paragjykime. Vetë fakti se është metodë e re dia-
gnostifikimi e bën atë të sulmuar. Por ajo si metodë nuk premton rezultate të sigurta. 
Nëse ndërpritet  në një moment të 
papërshtashëm apo nuk zhvillohet rigorozisht, mund të sjellë jo vetëm mungesë të 
rezultateve, por edhe përkeqësim të situatës. 
Në librin e tij “ Ese mbi psikoanalizën “, Frojdi ka më tepër përmbajtje të rasteve 
konkrete të të gjitha elementëve neurotikë, kryesisht ato infantile. Nga ky libër kam 
shkëputur rastin e neurozës së detyrimit.
“Djalit, pasi e motra kish tentuar disa herë t’ia prekte organin gjenital, iu kthye frika 
se çmund të ndodhte më pas nga ky veprim. Nga kjo gjendje frikësohet dhe acarohet 
njëkohësisht. Duke e parë në një gjendje të tillë, nëna vendos ta njoh më historinë 
e Biblës, me shpresën se kështu do ta argëtonte dhe do ti ngrinte moralin. Nisja e 
studimit të saj solli zëvendësim të simtomave, largimi nga frika në atë të detyrimit. 
Përshtypja e parë që iu krijua nga studimi i së shenjtës, nuk ishte aspak e mire. Filli-
misht u ngrit kundër karakterit të vuajtur të Krishtit, më pas kundër gjithë kontekstit 
të historisë së tij. Nëse Ai ( Zoti ) ishte më i mirë dhe më i plotëfuqishëm, si s’bëri  
ndonjë mrekulli  që të mos kryqëzohej biri i tij? 
Nisën t’i lindin disa fantazi për figurën e Krishtit, p.sh kur e kish pyetur dadon nëse 
Krishti kishte pasur të mbrapme?  Dhe ajo ( dadoja ) i kish thënë se se ai ishte edhe 
zot edhe njeri, ndaj kishte gjithçka si gjithë njerëzit e tjerë. Të gjith fantazitë e tij për 
figurën e Krishtit, verejti se nuk ështe gjë e mirë të lidhësh një figurë të shenjtë me 
paturpësi të tilla. Zoti e kishte trajtuar birin e tij në mënyrë të rreptë, mizore, e flijoi 
atë. Këtë marrëdhënie e barazvlerësonte me lidhjen e tij me babain        
Zot-Krisht = ai-babai    kjo lidhje solli një ambivalencë të ndjenjave të tij kundrejt të 
atit.
Me kalimin e kohës,  kur vazhdoi të rritej, nuk besonte më në vërtetësinë e fesë. E 
shpëtoi atë nga qëndrimi pasiv dhe e ktheu në realitet, më vonë e pa teorinë fetare në 
sens kritik.
I gjithë rasti i treguar dhe filozofia e deri më tanishme e Frojdit ishte : totemi ishte 
fillimisht zëvendësuesi i figurës së babait, më vonë ai mori emrin Zot e cila rifitonte 
trajtën e tij njerëzore. Në mendimin e fëmijës, kjo marrëdhënie karakterizohej nga 
një lloj agresiviteti, e cila linte mënjanë dashurinë dhe vetëm nxiste zemërimin . Ky 
format kishte ekzistuar në shoqëritë e hershme, parashikohej edhe në fetë aktuale, 
ndodhte edhe kur shihte në shtëpi babanë e tij.

Kompleksi i Edipit 

Figuara e Edipit njihet nga historia. Prindërve të  tij, mbretër, përpara se ta sillnin në 
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jetë, një magjistare u kish thënë se në të ardhmen fëmija e tyre do të vriste të atin dhe 
do të martohej me të ëmën. Të pushtuar nga frika, me lindjen e djalit, mbretëresha 
ia dha një shërbyesi që ta linte në pyll. Shërbyesit i erdhi keq dhe në pyll ia dha një 
fshatari të një tjetër mbretërie. Edipi u rrit nga familja mbretërore dhe kohë më vonë, 
gjatë një beteje ushatarake me mbretërinë ku ai u lind, vrau kryetarin e ushtrisë, pra 
babain e tij biologjik. 
Në oborrin e mbretërisë ku lindi, ishte famëkeq një gjigand që hante njerëz nëse nuk 
gjenin gjëegjeza. Ndaj për të gjetur shpëtim, u bë premtimi se kush do të zhdukte  
gjigandin, do të bëhej mbret dhe do të martohej me mbretëreshën.
Gjëegjeza ishte : - ç’është një gjë, që në fillim ecën me katër këmbe, pastaj me dy dhe 
në fund me tre ?
Edipi iu përgjig; “Njeriu. Kur është fëmijë ecën këmbadoraz, kur rritet vetëm me 
kembë dhe kur plaket edhe me shkop.” Kështu gjigandi u zhduk, Edipi shpallet 
mbret dhe martohet me mbretëreshën, nënën e tij. 
Kjo ishte historia inçestuoze e Edipit. Në psikologji kjo nuk është thjesht një histori 
për t’u habitur, ajo është sinjifikative për atë që njihet si “ kompeksi i kastrimit “. Me-
rita e Frojdit në lidhje me rastin është se kompleksi i Edipit qëndron në bazë të çdo 
neuroze.
Frojdi fillimisht propozoi konceptin e kompleksit të Edipit në librin e tij 1899, “Inter-
pretimi i ëndrrave “, megjithëse ai nuk filloi zyrtarisht përdorimin e termit kompleks 
Edipi deri në vitin 1910. Koncepti u bë gjithnjë e më i rëndësishëm pasi vazhdoi të 
zhvillonte konceptin e tij të zhvillimit psikoseksual.
Në secilën fazë të teorisë së Frojdit për zhvillimin psikoseksual, fëmijët përballen me 
një konflikt zhvillimor që duhet të zgjidhet për të formuar një personalitet të rritur  
shëndetshëm. Në mënyrë që të zhvillohet si një i rritur i suksesshëm me një identi-
tet të shëndetshëm, fëmija duhet të identifikohet me prindin e të njëjtit seks për të 
zgjidhur konfliktin e fazës fale.
Pra, si bëhet fëmija për zgjidhjen e kompleksit të Edipit? 
Frojdi sugjeroi se ndërsa id(dëshirat e vetvetes) idioma dëshiron të eliminojë ba-
banë, egoja më realiste e di se babai është shumë më i fortë. Id, siç mund ta kujtoni, 
është burimi kryesor i energjisë që kërkon të plotësojë menjëherë të gjitha kërkesat e 
pavetëdijshme. Ego është pjesë e personalitetit që shfaqet për të ndërmjetësuar midis 
nxitjeve të idit dhe kërkesave të realitetit.
Sipas Frojd, djali pastaj përjeton atë që ai e quajti ankthin e kastrimit - një frikë 
nga emasculation fjalë për fjalë dhe figurative. Frojdi besonte se kur fëmija bëhet i 
vetëdijshëm për dallimet fizike midis meshkujve dhe femrave, ai supozon se penisi i 
femrës është hequr dhe se babai i tij do ta hedhë edhe si dënim për dëshirën e nënës 
së tij.
Me qëllim të zgjidhjes së konfliktit, fillon mekanizmi mbrojtës i njohur si identifikimi. 
Pikërisht në këtë pikë formohet super-egoja . Super-ego bëhet një lloj autoriteti i 
brendshëm moral, një internalizim i figurës së ati që përpiqet të shtypë nxitjet e idit 
dhe të bëjë veprimin ego ndaj këtyre standardeve idealiste.
Në Ego dhe Id, Frojdi shpjegoi se superego e fëmijës mban karakterin e babait të 
fëmijës dhe se ndjenjat e forta të kompleksit të Edipit pastaj shtypen. Ndikimet e 
jashtme, duke përfshirë normat shoqërore, mësimet fetare dhe ndikimet e tjera kultu-
rore ndihmojnë në shtypjen e kompleksit të Edipit.
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