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TO CLICK OR NOT TO CLICK: A COGNITIVE LINGUISTIC APPROACH TO A MENTAL THEORY OF WEBSITE 
DOMAINS
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TO CLICK OR NOT TO CLICK: A COGNITIVE LINGUISTIC 
APPROACH TO A MENTAL THEORY OF WEBSITE DOMAINS

Abstract

Over the last years must research has been done on the way we understand this online 

world that is filling our physical, real lives (Navarro 2008; Navarro et al. 2008; Navarro, Aguado 

and Silvestre, 2008; Navarro and Silvestre, 2009). These scholars are trying to find the cognitive 

patterns that we follow when surfing the net, stating that users are understanding one virtual idea 

(e.g. a blog) in terms of a physical one (e.g. a newspaper). 

The interest of the present paper lies in determining whether it is possible that the knowledge we 

transfer from the real to the virtual world may be influencing what we guess about a website 

before visiting it, and hence affecting the decision-making of visiting that website or not with 

just reading its address.

Taking the Mental Model Theory (Craik, 1967; Johnson-Laird, 1983), the Idealized Cognitive 

Models (ICMs, Lakoff and Johnson,1980) and the Theory of Mental Spaces (Facounnier, 1985) 

as our starting-points, I suggest a cognitive-linguistic approach to the development of a plausible 

Mental Theory of Website Domains. A quantitative research has been done using an indirect 

elicitation technique (Jones et al. 2011) which has led me to analyze the content of any 

individual’s mental model and the extent to which there is a ‘shared understanding’ among the 

group of participants in the experiment. 

This research has been done thanks to the funds of the project P1.1A2014-02 carried out by the 

GReSCA Research Group at Universitat Jaume I.

mailto:bortl@uji.es
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Keywords: Mental Theory of Website Domains, Theory of Mental Spaces, Idealized Cognitive 

Models, Mental Model Theory.

INTRODUCTION

The birth of the Internet in our lives meant a highly remarkable change in the way we 

understand the world and interact with it. That is why, at a sociological level, many researchers 

(DiMaggio et al., 2001; Katz and Rice, 2002) are devoting their efforts analyzing this change and 

catching sight of its possible consequences.

The virtual world is also of great interest to many cognitive linguists, who study if the 

patterns we follow when surfing the World Wide Web are guided by our previous knowledge of 

the real world. We could be doing this while projecting it to spatial models such as a site, a house 

or a journey (Navarro 2008; Navarro et al. 2008; Navarro, Aguado and Silvestre, 2008; Navarro 

and Silvestre, 2009). According to these scholars, readers may be transferring their previous 

knowledge of other genres and their social and individual experience when approaching a 

website. This means that internet users may be understanding one idea (e.g. a blog) in terms of 

another (e.g. a real newspaper), that is, readers may understand the virtual world through 

conceptual metaphors from the real world. The conceptual metaphor theory was first introduced 

by Lakoff and Johnson (1980), who pointed out that “the essence of metaphor is understanding 

and experiencing one kind of thing in terms of another” (1980: 5). For instance, we may 

understand TIME in terms of MONEY, and so we have the conceptual metaphor TIME IS 

MONEY, as in ‘Your are wasting my time’, or ‘This app will save you hours’. In this example, 

we use a metaphor as a mapping from MONEY (source domain) to TIME (target domain); we 

use the concept of money (specific) to talk about the concept of time (abstract). Focusing on this 

issue for the present study, and taking the example of the metaphor READING A WEBSITE is 

VISITING A LOCATION, the Idealized Cognitive Model (henceforth ICM) (Lakoff, 1999) for 

our understanding of visiting a location offers us the information, concepts and relations we need 

in order to configure our knowledge about how to read a website (Girón-García and Navarro, 

2014).

The interest of the present paper lies in determining whether it is possible that the 

knowledge we transfer from the real to the virtual world may be influencing what we can guess 
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about a website before visiting it, and hence affecting the decision-making of visiting that 

website or not with just reading its domain (its virtual address). Taking the Mental Model Theory 

(Craik, 1967; Johnson-Laird, 1983), the Idealized Cognitive Models (ICMs, Lakoff and 

Johnson,1980) and the Theory of Mental Spaces (Facounnier, 1985) as our starting-points, I 

suggest a cognitive-linguistic approach to the development of a plausible Mental Theory of 

Website Domains.

2. WHAT ARE MENTAL MODELS?

2.1. Neuro-psychological perspective

Mental models were first postulated in the 19th Century by Charles Sanders Peirce, who 

claimed that reasoning was a process by which a human examined some premises, formed a 

diagram about them, perceived the relations among the parts of the diagram and then concluded 

its necessary or probable truth (Peirce, 1998).

The Scottish psychologist Kenneth Craik (1967) proposed quite a similar idea; according 

to him, our minds construct “small-scale models” of reality, and we use these models to 

anticipate events, to reason about them, and to determine explanation and conclusions. Mental 

models, then, have a structure, and this structure corresponds to the structure of the situation 

(real, hypothetical or imaginary) they represent. They are internal, psychological representations 

of a given external reality. This was the idea that Johnson-Laird developed from the start of his 

career, conceiving of a mental model as a reasoning mechanism that exists in the working 

memory of our brains. 

A clear explanation of mental models has recently been given by Jones et. al, who state the 

following: 
mental models are conceived of as cognitive structure that forms the basis of reasoning, decision 

making, and […] behavior. They are constructed by individuals based on their personal life 

experiences, perceptions, and understandings of the world. They provide the mechanism through 

which new information is filtered and stored. (Jones et. al, 2011: 46)

We must not forget, though, that mental models are not an accurate and universal 

representation of reality; each individual has a particular way of constructing mental models, 

which corresponds to their own individuality and characteristics as well as their existing 

knowledge structures. This means that each way of constructing mental models is unique to each 
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individual, which may lead us to say that mental models compose an incomplete representation 

of reality since they totally depend on the context in which they have been created. Thus, they 

can change according to the situation where we use them. Hence, we can arrive to the conclusion 

that mental models may be highly dynamic, that is to say, they may adapt and evolve according 

to the context and according to our own learning processes (Jones et. al, 2011).

Another important look into the mental model theory is the one postulated by Johnson-

Laird (1983), which states that mental models have a unifying effect when representing objects, 

sequences of events, or how the world might be. A mental model has the property of allowing an 

individual to “make inferences and predictions, to understand phenomena, to decide what action 

to take and to control its execution” (Johnson-Laird, 1983: 397). We will further go into 

Johnson-Laird’s idea in the following parts of this article. 

Other studies (Collins and Gentner, 1987; Gentner and Gentner, 1983) have originated 

another major body of research in the field of mental models. These cognitive scientists maintain 

that we construct mental models according to analogical reasoning, meaning this that we resort 

to a familiar mental model and then we transfer its relational structure to the new unknown 

mental model (a new cognitive domain). Their empirical results revealed that when a person has 

to explain an unknown situation or event, that person tends to resort to a familiar situation which 

is perceived as similar (that is, analogical thinking). The most clarifying example they studied 

was that of electrical flow, which we tend to explain by means of water flow. These studies 

about the electric flow domain and the water flow domain have provided those scientists with 

genuine evidence to support the idea that people tend to use analogy in cognitive processes. This 

conclusion tessellates with the Conceptual Metaphor Theory developed by George Lakoff and 

Mark Johnson in 1980. We cannot do, then, more than notice the clear evidence in the 

relationship between these neuro-scientific studies and cognitive linguistics, which I will further 

develop in point 2.2. 

Determining if this cognitive mapping takes place in the working memory, in the long-term 

memory or in both parts of our brain is not the objective of this paper, but it represents an 

interesting issue for further research.
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2.2 Cognitive Linguistics perspective

As we have already observed, it is possible that a new mental model might be created by 

analogy on our mind (a cognitive process), meaning that in order to understand a new mental 

model (a concept, event, situation, etc.) we choose relevant information from a familiar mental 

model and we project that information into the new mental model (cross-domain mapping). It is 

this neuropsychological view of mental models which is intimately bound to the idealized 

cognitive domains theory posed by Lakoff (1990; 1999) and Lakoff and Johnson (1980), and to 

Fauconnier’s mental spaces theory (1985).

2.2.1. Idealized Cognitive Models (ICMs)

It was Lakoff (1990) who suggested that we organize our knowledge by means of 

structures called Idealized Cognitive Models. Lakoff’s idea was developed from other studies, 

such as frame semantics (Fillmore, 1982), metaphor and metonymy (Lakoff and Johnson 1980), 

cognitive grammar (Langacker, 1986) and the theory of mental spaces (Fauconnier, 1985). 

Lakoff proposed that an ICM is a structured scenario and that “each ICM is a complex structured 

whole, a gestalt” (Lakoff, 1990: 68) which may use different structuring principles such as (i) 

propositional structure, (ii) image-schematic structure, (iii) metaphoric mappings, and (iv) 

metonymic mappings. 

I have found interesting how these four structuring principles of a given ICM can be compared 

and matched to the three main issues that Johnson-Laird (1983) tries to disentangle in his mental 

model theory:

MENTAL MODELS (JOHNSON-LAIRD) ICMS (LAKOFF)

The form of mental representations           Image-schematic structures

Set of propositions Propositional structure

Representation of the meanings of words Metaphoric and Metonymic mappings

By observing this analogy we suggest that each mental space may be structured by an 

ICM. The form of mental representations matches the image-schematic structures proposed by 



                                                                                                                                The Heritage 18
ISSN 1857-7482, Nr. 18, 2017___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__

6
TO CLICK OR NOT TO CLICK: A COGNITIVE LINGUISTIC APPROACH TO A MENTAL THEORY OF WEBSITE 
DOMAINS

Lakoff, since both entail the mental processes that are activated with any proposition, image, 

concept or any type of perception. Additionally, Johnson-Laird’s set of propositions which help 

creating the mental space may be matched to the propositional structure that any ICM may 

contain. Finally, and for a proper representation of the meaning of words, each individual has to 

take into account not only the literal meanings but also the metaphoric and metonymic meanings 

those words may have. For instance, when you listen to music, a propositional structure such as 

“I like music and dancing” may appear unconsciously in your mind. Then you can use that 

structure in a literal way but you can also attach a metaphorical meaning to it (e.g. “My life is a 

dance”), thanks to the knowledge you have through your past experience of listening to music 

and what it means for you in your own reality.

2.2.2 The Theory of Mental Spaces

It was Fauconnier (1985) who gave a quite reasonable explanation to the reason why the 

study of language can help to understand the diverse cognitive processes of the human mind. He 

suggested that:
if human cognition is […] contextually configured, it is crucial to examine what sorts of 

connections our minds tend to make, and what sorts of effects are produced by different contexts. 

The examination of linguistic usage is a powerful tool for such cognitive study. (Fauconnier, 

1985: 2). 

Thus, it is the study of metaphor, metonymy, analogy and other pragmatic functions what 

may give us clues to analyze what sort of connections are relevant to the study of these cognitive 

processes we are interested in for our present research.

The theory of mental spaces provided us with a connection between semantics and cognition. 

Language is the key if we want to look into higher-level mental representations. As Fauconnier 

well-explained:
The cognitive structures of our domains are inherently connected by our understanding of the 

world we live in. We reflect these basic cognitive links by using a linguistic expression for an 

item in one domain to refer to a connected item in another domain (Fauconnier, 1985: 3)

This assumption is telling us that the linguistic structures that we use tend to reflect the 

processes of human cognition that are described by cognitive structures such as metaphors, 

frames, representational worlds and so forth (Fauconnier, 1985: 7).



                                                                                                                                The Heritage 18
ISSN 1857-7482, Nr. 18, 2017___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__

7
TO CLICK OR NOT TO CLICK: A COGNITIVE LINGUISTIC APPROACH TO A MENTAL THEORY OF WEBSITE 
DOMAINS

3. THE MENTAL THEORY OF WEBSITE DOMAINS

Metaphorical models may “provide a conceptual guide for users to construct meaning 

through their trajectories across hypertexts” and websites (Girón-García & Navarro, 2014: 167). 

This means that when readers activate, mainly unconsciously, a certain metaphorical model, it 

gives them expectations about the text (the website), how to look at it and how to manage that 

information. We could even state that it is the reader, with the activation of those mental models, 

who constructs meaning, and thus the website (the set of texts, icons, images, page frames, etc.) 

has coherence and makes sense (Navarro & Silvestre, 2009).

Similarly, the same setting of the virtual world, which may configure its meaning through 

metaphors or mental spaces, could be transferred to the understanding and correct design of web 

addresses, that is, website domains (Bort-Mir, 2015).

The central hypothesis of this theory is that the words that every website domain displays 

may help in constructing a proper mental model which corresponds to the content of that 

website; this mental model will lead us to the decision-making that every marketer or company 

might want: to cause the ‘click’ on their sites, to increase their traffic counters.

Every site on the Internet has a name, an address, called domain (e.g. 

www.websitedomain.com). In this study I argue that cognitive domains can be matched with 

website domains because they both activate a mental model in, apparently, the same way. This 

concept may be better understood with the following graph. 

Figure 1: cognitive domains vs. website domains (Bort-Mir, 2015)

Whenever we perceive some entity (through our five senses or memory), or we think of a 

concept, and if we already know that entity or that concept, our knowledge about that 

entity/concept helps in the comprehension of the concept, and then a mental model is activated. 

http://www.websitedomain.com/
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The same happens with website domains. When we are looking for something in a browser, and 

then we read a website address in a list of addresses, if that address contains keywords or 

metaphors from which we can infer a meaning (we make a deduction), our knowledge about 

those keywords or metaphors may help us in understanding what that website is about. On the 

contrary, when we read a website address which contains no keywords or no metaphors that help 

us connect that address with the content of the website (or with what we are looking for), then 

the reader does not activate any ICM, and thus cannot know what the website is about until the 

reader visits the site and reads its content (if he/she ever does so).

At this point, and in order to be able to accurately develop the Mental Theory of Website 

Domains, I will define first, according to the Macmillan Dictionary, the key concepts that will 

help us understand this theory:

- Inference: [countable] an opinion that you form about something that is based on information 

you already have, and [uncountable] the process of using information that you already have to 

form an opinion about something.

- Deduction: [2-countable] something that you know from the information or evidence that you 

have, and [2-uncountable] the process of finding something out by considering the 

information or evidence that you have.

- Premise: a principales or statement that you consider to be true, that you base other ideas and 

actions on.

Focusing on our particular interest in website domains, we could define these concepts in the 

following way:

1. Prémisse: what the words of the website domain say

2. Inference: the mental model/space/ICM activated in the mind

3. Déduction: the final product of the cognitive process which leads to a conclusion 

/decision-making.

4. Action: behavioral response out of the cognitive process

As Johnson-Laird explained, “the process of thought in a deduction […] is based on 

principles designed to establish a logical relation between the premises and the conclusions 

(Johnson-Laird, 1983: 24).  Thus, any inference we build in our minds regarding what the 

website domain says will lead us to an action (to visit the site or not). The whole process would 

be a cognitive operation in which we have built a whole mental space or ICM, and that mental 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/opinion
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/base_2
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/information
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/process_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/use_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/information
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/opinion
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/know_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/information
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/evidence
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/process_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/find_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/considering
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/information
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/evidence
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/principle
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/statement_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/consider
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/true_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/base_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/idea
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/action_1
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space has led us to a conclusion and an action (deciding on what action to take, in this case, 

visiting the website or not). Again, it is that mental space which has given us all the resources we 

need in order to understand a concept and arrive to a conclusion, since mental models “enable 

individuals to make inferences and predictions, to understand phenomena, to decide what action 

to take and to control its execution” (Johnson-Laird, 1983:397). 

The words that appear in a website domain should not be chosen randomly or because 

they sound nice. The words contained in any website domain should represent the proper 

connection between semantics and cognition, between meaning and thought, in order to allow 

readers to form the correct inference and deduction, and then visit the site (arriving to an action). 

As we can also read in Johnson-Laird’s (1980: 89) “the only way to account for the proper 

relations between words, and for inferences based upon them, is by giving a specification of their 

meanings that includes their relations to the world”. According to this premise, if the words of a 

website domain do not offer us the possibility to relate their meaning to the world that we know 

(a virtual world, that is, the content of the website, in this case), then we will not be able to make 

an inference, nor a deduction, and finally we will not arrive to any conclusion/decision-making. 

Even if the website domain activates a particular mental model, if it does not match the content 

of the website when we click on the link, that mental model will have lead us to a false 

deduction, and consequently, to a wrong conclusion, since “a propositional representation is true 

or false with respect to a mental model of the world” (Johnson-Laird, 1980: 98). This is also fatal 

for Search Engine Optimization.

One thing that I want to clarify regarding the inferences is that, even though we know that an 

inference occurs among two or more propositions, and even though there are no propositions in 

this analysis but apparently random words within a website domain, we will use the concept of 

‘inference’ by the same token to refer to the process that lead us to a deduction. Consequently, 

we have observed two possibilities regarding what an inference may imply in this study:

1. a website domain contains words, each one representing a proposition (thus the inference is 

what makes us connect the meaning of those words)

2. a website domain contains words, which recall a mental image as a whole (as associated at 

retrieving a mental model)

Whether the words of a website domain represent different propositions in the cognitive 

process of inferring, or whether they cause a mental image, it would be an interesting issue for 
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further research. It is not, however, a relevant issue for the conclusions the present study wants to 

achieve.

Although it may seem that in order to create a mental model we need propositions, the truth is 

that it is enough for us to infer something from an image or even from the perception of an object 

or an entity, which in turn  causes a mental image, “the primal sketch” (Marr, 1976), an output of 

lower level visual processes. Johnson-Laird explains this assumption suggesting that
The theory of mental models assumes that they can be constructed on the basis of either verbal or 

perceptual information […]. It follows that images correspond to those components of models 

that are directly perceptible in the equivalent real-world objects. (Johnson-Laird, 1980: 100)

Let us now go back to the hypothesis of the mental theory of website domains in order to 

be able to postulate the main issues for the development of our methodology and the subsequent 

test of that theory. 

First of all, if the words that any website domain contain actually help us construct the proper 

ICM (or mental model) about that website, we may assume that we have to be very careful when 

selecting those words.

Secondly, if the activation of that mental model helps with the decision-making of 

clicking on the link or not, could we establish a classification of website domains according to 

the mental models they activate? Could we suggest any formula for a correct design of a website 

domain?

Thus, the hypothesis that I state is that the selection of the words that any website domain 

contains should be done very carefully as these words may be giving clues about the content of 

that website, and this is inherently related to the success of the website (high number of visits).

4. METHODOLOGY

The present analysis comprises two stages:

In stage 1, I have searched for the arbitrary term “learning languages” in an online browser 

(Google) and I have then selected the most evident examples for the formulation of the present 

theory. 

The selected websites are:
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www.learninglanguagesonline.com,www.babbel.com,https://www.duolingo.com, 

www.learnalanguage.com, www.livemocha.com, www.busuu.com

For stage 2, in my quantitative research I have used an indirect elicitation technique (see 

Jones et al. 2011) for the study of the mental models activated when reading a website domain. 

Concretely, I have chosen the consensus analysis method, which has led me to analyze the 

content of any individual’s mental model and the extent to which there is a ‘shared 

understanding’ among the group of participants in the experiment. 

I have designed a questionnaire that I have given to a group of elder people (between 60 

and 80 years-old). I have obtained 106 answers. I have chosen this age range for its potential lack 

of awareness of the virtual world as of the chosen websites. They are people whom the virtual 

world is almost alien, so their results should not be influenced by their previous knowledge in 

that regard.

All the participants were Spanish-native speakers, so I had to translate one of the chosen 

domains so they could understand its meaning. To simplify the experiment, I have only chosen 

two of the above domains in the questionnaire (the most relevant), which are livemocha.com and 

learninglanguagesonline.com. The questionnaire contains two questions for each domain (‘Did 

you know this website before now?’ and ‘What do you think about when reading this website 

address, which images/words come to your mind?’) and then one last question about the whole 

experiment (‘Which website would you click on if you were looking for a virtual place to learn 

languages?’).

5. RESULTS

The results of the questionnaires spread very interesting results which might support the 

theory that I propose in this paper. 

For the results to be as clarifying as possible, I have discarded the responses from the 

participants that already knew any of the selected websites. Thus, only 1% knew something 

about the first domain, www.livemocha.com, whereas a 99% didn’t know anything about it. It is 

this 1%  of the results that I have discarded, in the case of this first website domain.

Regarding the results for the remaining 99%, the 76% of the participants have not 

activated any mental model, or if they have, it has been a model that has nothing to do with the 

http://www.learninglanguagesonline.com/
http://www.babbel.com/
https://www.duolingo.com/
http://www.learnalanguage.com/
http://www.livemocha.com/
http://livemocha.com/
http://learninglanguagesonline.com/
http://www.livemocha.com/
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content of the website (as I have seen through all the questionnaires), whereas a 1% have 

activated a proper mental model; we have obtained a 23% of Dk/Da responses.

With respect to the second domain, www.learninglanguagesonline.com, a 12,3% of the 

participants already knew about that website whereas a 87,7% didn’t.

From this final 87,7%, a 68,8% have activated a mental model that corresponds to the content of 

the website whereas a 6,4% have not activated any or have activated a wrong one; a 22,5% of the 

responses have been ‘Dk/Da’.

Finally, the analysis of the last question (‘In which link would you click on if you were 

searching for learning a language online in Google?’) spreads the following results: a 59,4% 

would choose the website www.learninglanguagesonline.com whereas only a 1,9% would 

choose www.livemocha.com. A 41% of the participants answered ‘Dk/Da’. 

6. DISCUSSION

How can we, then, interpret these results?

The results from the last question of the survey are greatly significant, since they are, after all, 

the ones that seem to confirm, in this particular study, the following hypothesis: the words that 

compose any website domain may be the key in the decision-making of visiting that website, due 

to the mental space that those words might activate, which should correspond to the content of 

that website. Just a 1,9% from the 106 participants would have chosen the site 

www.livemocha.com, whose words barely make them deduce any meaning.

Additionally, and although we haven’t said anything about the nature of the mental 

models of each participant, we have noticed from the results that there might exist some kind of 

‘shared knowledge’ regarding what each website domain brings the participants to mind, because 

almost the 95% described the same ICMs, that is, it seems that all of them shared the same ideas 

when creating their mental models. This would be, without a doubt whatsoever, an interesting 

point for further research, to analyze whether this apparently existing shared knowledge varies 

across different cultures, languages or even age ranges.

Thanks to the results of the tests, I have been able to classify the chosen website domains 

in two types, being (i) Mental-Model Activators (motivated relationship) and (ii) Mental-Model 

Inhibitors (arbitrary relationship) (Bort-Mir, 2015). Mental-Model Activators are those websites 

http://www.learning-languages.com/
http://www.learninglanguagesonline.com/
http://www.livemocha.com/
http://www.livemocha.com/
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whose addresses (their domain names) contain keywords or linguistic terms related to the lexical 

field and/or mental model of that website in particular, which may help readers with the whole 

cognitive process of reading something they are looking for on an online browser, understanding 

it and deciding which option to choose (that is, perception, knowledge, and comprehension, or 

inferring, deducing and arriving to a conclusion). Thus, readers deduce what they can expect 

from that website. On the contrary, Mental-Model Inhibitors are those websites whose domain 

names (addresses) do not contain any keywords or metaphors which allow readers to infer their 

content, that is to say, they do not help readers in activating any mental model, or if they activate 

any, it has nothing to do with what the website is about.

MENTAL-MODEL ACTIVATORS MENTAL-MODEL INHIBITORS

learninglanguagesonline.com duolingo.com

learnalanguage.com livemocha.com

babbel.com busuu.com

Figure 2: Classification of website domains according the mental model they activate

Mental-Model Activators:

- learninglanguagesonline.com: it activates the ICM of learning a language, because its domain 

contains words that specify the content of the website.

- learnalanguage.com: this website also activates the ICM of learning a language, because its 

domain contains, again, words that specify the content of the website.

- babbel.com: this is an interesting website domain, and I wanted to include it in this paper, 

especially because even though it doesn’t contain specific literal words that tell us what the 

website is about, we can infer its meaning through our knowledge of the word “babbel”

Mental-Model Inhibitors:

- duolingo.com: this website domain could be classified under the two types of domains, and its 

classification depends on the knowledge the visitor has. According to the company, duolingo 

comes from “duo” + “lingo”, that is, “two languages”. This can be inferred depending on the 

http://learninglanguagesonline.com/
http://duolingo.com/
http://learnalanguage.com/
http://livemocha.com/
http://babbel.com/
http://busuu.com/
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knowledge and skills of the visitor, so duolingo.com could be a Mental-Model Activator and a 

Mental-Model Inhibitor.

- livemocha.com: this website domain doesn’t activate any mental model of the concept of 

learning languages. The name “Livemocha” is meant to evoke the relaxed atmosphere of a coffee 

shop, so it is up to the visitor to configure its meaning.

- busuu.com: the founders of this online website said that they wanted to do something about the 

extinction of the Busuu language, so they used that name for their company. This name, even 

though it activates the ICM of “languages” (just for those who know that that language exists), 

doesn’t activate the specific ICM of “learning languages”.

Taking into account all that has already been said, one cannot do anything but ask what does 

Google say of all this, or at least, ask what are Google’s ranking factors based on. To answer this 

question I have searched on the Internet about Google’s 200 ranking factors, and what I have 

found is that the first seven factors (from 200) have something to do with the website domain:

1. Domain age, which means that it is better if your website is 2 years old than 3 months.

2. Keywords appear in top level domain, which means that having the main keyword of your 

website in the domain name gives you a good position.

3. Keyword as first word in domain: a domain that starts with their target keyword has an edge 

over sites that either don’t have the keyword in their domain or have the keyword in the 

middle or end of their domain.

4. Domain registration length (which has nothing to do with the content of this paper)

5. Keyword in subdomain name: a keyword appearing in the subdomain can boost rankings.

It is important, now, to define what a keyword is. According to the MacMillan dictionary, a 

keyword is [1] a word that represents the main feature or idea of something, and [2] a word that 

you type on a computer keyboard in order to find information about a particular subject. For our 

domain issue, we will take meaning 1 as the most appropriate for the definition of a keyword.

Finally, I could conclude from all this study that every website domain might be activating a 

mental model that may be the appropriate one or not depending on the ‘ideas’ that those words 

imply (e.g. the word “dictionary” may imply that we think of “languages, learning, words, new 

vocabulary, etc.”), which in turn is decisive for the decision-making of visiting that website. This 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/word_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/represent
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/main_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/feature_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/idea
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/word_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/type_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/keyboard_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/order_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/information
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/particular_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/subject_1
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could be translated into the following diagram: version 1: P1 (MS) > MMA = +1 ; version 2: P1 

(MS) > MMI = -1

P1 (proposition 1) corresponds to the website domain; MS is the Mental Space activated by the 

words of the website domain, MMA is a mental model activator, and the result +1 means that the 

website obtains one more visit. If the mental space activated by the words of the domain is a 

MMI (a mental model inhibitor), then the result means that the website does not obtain the click 

(and not only that, but also it means that the visitor, according to the ‘laws’ of online marketing, 

will never try to visit that website again, that is why the result is not only 0 but -1). The mental 

logic of this proposal would be the following: if A (P1) activates B (MMA) then A leads to C 

(the expected result); if A does not activate B (MMI), then A will not lead to C. A is always the 

website domain, which must contain keywords (A1, A2, A3, etc.), B is the metal space activated, 

and C is the decision-making, the result. 

So, in order to obtain the desired click, all website domains should follow the following formula 

P1(MMA) = +1. P1 (website domain) activates the appropriate mental model (MMA: mental-

model activator), and then P1 leads to the desired result (one more visit). 

CONCLUSIONS

I am aware that the study of mental models (and all the other related terms such as 

scripts, frames, cognitive maps, schemata, etc.) is difficult and complex. Even the very dynamic 

and volatile nature of mental models together with the poor quality that the think-aloud protocol 

has been described as might make that the results of my study hang by a thread. In order to 

alleviate these weaknesses, the present proposal needs further research and a lot of accuracy.

Besides, one could ask, why a mental theory of website domains?

Over many years, Google has been positioning websites according the keywords 

contained in their domains, supposedly because the algorithms that the interface of this search 

engine has need keywords in order to understand the content of millions of websites; they need a 

word that defines and explains the content of each website.

In a similar way, and since Internet users are not robots nor search engines but human beings, we 

also need to understand, as Google, which is the content of a website with just reading its domain 

before visiting it. 
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Thus, the mental theory of website domains highlights the significance that keywords 

may have to all the cognitive process that occurs in our brain in the moment in which we read or 

listen to the address of a website; this process will lead us to take the decision of visiting that 

website or not, which might in turn be a crucial decision for current companies of this ‘virtual 

space era’.

This theory also posits that the basis to understand the new virtual world which society has 

created might be the activation of metaphorical (and non-metaphorical) mental spaces which 

meaning has been transferred by the knowledge we have of the real world.

In this study we have made a journey through the distinct neuroscientific and cognitive linguistic 

theories about mental models, mental spaces and ICMs, whose main characteristics I have tried 

to unify here. 

This tour has allowed us to find one of the possible links between neuroscience and 

cognitivism in order to provide our theory with accurate basis.

Finally, it is the analysis of all the obtained surveys that has allowed me to suggest the main 

hypothesis stated above in the paper. 

The Mental Theory of Website Domains suggests a model for a powerful way of designing 

website domains, and at the same time, it supports and explains linguistically and cognitively 

why Google bases the positioning of websites on keywords. 
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Abstrakt

Interneti ka një zhvillim dinamik kohët e fundit. Ky zhvillim shoqërohet me pasoja 

pozitive dhe negative. Një nga pasojat negative është ajo që quhet varësia nga interneti. 

Qëllimi i këtij kërkimi është studimi i varësisë nga interneti dhe impaktit që ka ajo në 

performancën akademike. Në këtë studim u përdor kërkimi sasior dhe si instrument kërkimi u  

aplikuan pyetësorë. Kampioni i studimit përbëhet nga 90 studentë të arsimit të lartë në Shqipëri.

Të dhënat u analizuan me SPSS 20 dhe JASP-0.8.1.2. Në studim u përdorën këto analiza 

statistikore: tabela e frekuencave, tabelat e kryqëzuara, koeficienti i korrelacionit Pearson, 

analiza e regresionit, Bayesian Independent Samples T-Test, Bayesian Pearson Correlation, One 

- Way ANOVA.

Nga rezultatet e studimit doli se koha e shpenzuar në internet ka ndikim pozitiv në 

varësinë nga interneti. Varësia nga interneti nuk ka një lidhje të rëndësishme statistikore me 

mailto:rsahatcija@rogers.com
mailto:arieloraa@gmail.com
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performancën akademike. Përfundim tjetër i kërkimit është se pjesa më e madhe e studentëve sot  

janë të varur nga interneti. 

Fjalë kyçe: varësia nga interneti, varësia nga rrjetet sociale, varësia nga lojrat online, varësia 

nga filmat dhe muzika, performanca akademike e studentit.

HYRJE

Interneti është burimi  gjithëanshëm informacioni. Statistikat tregojnë se përdoruesit e 

internetit rriten ҫdo vit e më tepër . Pjesa më e madhe e tyre përbëhet nga studentët. Studentët e 

përdorin internetin kudo. Vetë universitet po përdorin përherë e më tepër programe studimi të 

ndërthurura me përdorimin e internetit. Kjo ka bërë që studentët të angazhohen përherë e më 

tepër në internet. Sipas studimeve të kryera përdorimi i tij për qëllime akademike ka impakt 

pozitiv në performancën e studentit (Aduwa-Ogiegbaen & Iyamu, 2005; Edmunds, Thorpe, & 

Conole, 2010; Brown, Ellore, & Niranjan, 2014; Alshammari, 2014; Englander, Terregrossa, & 

Wang, 2010; Mbah, 2010). Por njëkohësisht me rritje e përdoruesve rritet edhe varësia nga 

interneti. Problematika më e madhe sot është pikërisht varësia nga interneti. Ajo është po aq e 

rrezikshme sa varësia nga alkolit ose droga. Varësia nga internetit ka ndikim të drejtpërdrejtë në 

jetën e studentit. Akhter(2013) arriti në konkluzionin se shpenzimi i pjesës më të madhe të kohës 

në internet ndikon negativisht në  tri aspekte, të cilat janë: shëndeti fizik, jeta familjare dhe 

performanca akademike. Ky studim ka në fokus të tij analizim e varësisë nga interneti dhe 

impaktin që ka në performancën akademike. 

I. RISHIKIM LITERATURE

Një përcaktim i saktë për varësinë nga interneti nuk ka. Ekzistojnë përkufizime të 

ndryshme për të. Chou dhe Hsiao (2000) e përcaktojnë varësinë nga interneti si paaftësia për të 

kontrolluar dhe menaxhuar vetveten në përdorimin e internetit. Kjo do të thotë se personi i varur 

nga interneti harxhon pjesën më të madhe të kohës në të. Kërkues të ndryshëm përdorin orët e 

shpenzuara në internet për të përcaktuar nëse një student është i varur apo jo ndaj tij (Rial, 

Gómez, Picón, Braña, & Varela, 2015; Türel & Toraman, 2015; Chen & Peng, 2008). Sipas Rial, 

Gómez, Picón, Braña dhe Varela, (2015) një student quhet përdorues problematik i internetit në 

rastin kur përdor më tepër se dy orë internetin ҫdo ditë. Türel dhe Toraman (2015) shprehen se 

një student krijon varësi nga interneti kur e përdor atë më tepër se tri orë ҫdo ditë. Ndërkohë 
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Chen dhe Peng (2008) arritën në përfundimin se  përdorimi më tepër se 34 orë në javë ҫon në 

krijimin e varësisë nga interneti tek studentët. Gjithashtu edhe përdorimi i rrjeteve sociale ҫon në 

krijimin e varësisë nga interneti (Junco, 2015; Muhing, et al., 2015; Ellore, Niranjan, & Brown, 

2014; Ryan, Chester, Reece, & Xenos, 2014).

Varësia nga interneti ka impakt negativ në jetën sociale dhe akademike të individit. 

Zainudin, Din dhe Othman (2013) analizuan impaktin e varësisë nga interneti. Nga studimi 

rezultoi se varësia nga interneti ndikon negativisht në performancën akademike, në personalitetin 

dhe në shëndetin e studentit. Rezultatet e studimit treguan se ka diferenca të rëndësishme 

statistikore ndërmjet studentëve që e përdorin internetin normal dhe studentëve që janë të varur 

nga interneti. Siddiqui, Memon dhe Siddiqui (2016) arritën në konkluzionin se varësia nga 

interneti ka impakt negativ në jetën akademike të studentit. Në të njëjtin përfundim arritën edhe 

Jehopio, Wesonga dhe Candia (2017). Përdorimi internetit për informacione shtesë, për të 

zhvilluar detyra dhe projekte ka impakt pozitiv tek rezultatet akademike. Pavarësisht se këta 

studentë mund të përdorin internetin për një kohë të gjatë, ata kanë rezultate akademike më të 

larta se studentët që përdorin internetin më pak (Leung & Lee, 2012). Ka shumë rëndësi qëllimi i 

përdorimit të internetit.

Risk më të lartë për të krijuar varësi nga interneti kanë moshat e reja (Thatcher & 

Goolam, 2005; Mafe & Blas, 2006). Ndërkohë sipas gjinisë përdoruesit më të mëdhenj të 

internetit janë meshkujt (Akhter, 2013). Ata kanë probabilitet më të lartë për tu prekur nga 

varësia nga interneti krahasuar me femrat. 

Randy Mҫamey, Brooke Wilson dhe Joanna Shaw (2015) studiuan varësinë nga interneti 

dhe rezultatet akademike. Nga studimi rezultoi se nuk ekziston një lidhje e rëndësishme ndërmjet 

varësisë nga interneti dhe rezultateve akademike. Në të njëjtin konkluzionin kanë arritur edhe 

studiues të tjerë (Jacobsen & Forste, 2011). Një përfundim tjetër i studimit është që midis 

përdorimit të internetit dhe varësisë nga interneti ekziston një lidhje e rëndësishme statistikore. 

Studiuesit shprehen se studentët që shpenzojnë një kohë të madhe në internet dhe nuk kanë 

performancë të lartë akademike do të ishin më efektiv nëse do të mësonin  në kurse tradicionale. 

Në këto kurse pedagogu është plotësisht i fokusuar tek ata dhe u shpjegon ҫdo paqartësi që ata 

kanë (McCamey, Wilson, & Shaw, 2015). Englander, Terregrossa dhe Wang (2010) në studimin 

e tyre, ata konkluduan që midis orëve të shpenzuara në internet dhe performancës në provim, 

ekziston një lidhje e rëndësishme statistikore negative.
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Pyetjet kërkimore të studimit janë:

1. A janë studentët shqiptarë të varur nga interneti?

2. Sa orë shpenzojnë në ditë studentët  në internet?

3. Cili është rrjeti social më i përdorur nga studentët?

4. A ndikon koha e shpenzuar online në shkallën e varësisë nga interneti?

Hipotezat kërkimore të studimit janë: 

 H1a:Ekziston një lidhje midis varësisë nga interneti dhe performancës akademike të 

studentëve (α=0.05).

 H1b: Ekziston një lidhje midis varësisë nga rrjetet sociale dhe performancës akademike të 

studentëve (α=0.05).

 H1c: Ekziston një lidhje midis varësisë nga lojrat online dhe performancës akademike të 

studentëve (α=0.05).

 H1d: Ekziston një lidhje midis varësisë nga filmat e muzika dhe performancës akademike 

të studentëve (α=0.05).

 H2a: Studentët e gjinisë femërore janë njëlloj të prekur si studentët e gjinisë mashkullore 

nga varësia nga interneti (α=0.05).

 H2b: Studentët e moshave të ndryshme janë njëlloj të prekur nga varësia nga interneti 

(α=0.05).

 H2c:Studentët e degëve të ndryshme kanë të njëjtin risk për tu prekur nga varësia nga 

interneti (α=0.05).

 H3a: Koha e shpenzuar në internet ndikon në  varësinë nga rrjetet sociale (α=0.05).

 H3b: Ekziston një lidhje ndërmjet kohës së shpenzuar në internet dhe varësisë nga lojrat 

online (α=0.05).

 H3c: Ekziston një lidhje ndërmjet kohës së shpenzuar në internet dhe varësisë nga filmat 

dhe muzika (α=0.05).

 H4a:Përdorimi i interneti nuk ndikon në perceptimin e studentit për performancën 

akademike (α=0.05).

Modeli konceptual i përdorur në këtë studim vijon si më poshtë:
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II. METODOLOGJIA

Metoda e analizës deskriptive dhe kërkimi sasior u përdorën në këtë studim për t’i kthyer 

përgjigje pyetjeve kërkimore të studimit dhe për të vërtetuar hipotezat kërkimore të studimit. Për 

të mbledhur të dhënat u përdor pyetësori (Young, 2007). Ai trajton dy aspekte: varësinë nga 

interneti dhe performancën  akademike të studentit. Instrumenti kërkimit përbëhet nga 12 pyetje. 

Për vlerësim është përdorur shkalla Likert me 5 pika nga “Aspak dakort” deri në “Plotësisht 

dakort”. Ai ndahet në tri pjesë. Në pjesën e parë  ka pyetje rreth përdorimit të internetit, kohës së 

përdorimit dhe varësisë nga rrjetet sociale, lojrat, filmat dhe muzikës. Në pjesën e dytë ka pyetje 

për shkallën e varësisë nga interneti bazuar tek pyetësori i Kimberly Young (2007) dhe pjesa e 

tretë ka pyetje për të dhënat demografike të studentit. Pyetësori u shpërnda në internet (online). 

Studimi u zhvillua në semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017. Në studim morrën pjesë 90 

studentë nga sistemi universitar në Shqipëri. Pyetësorët e plotësuar saktë ishin 81. Norma e 

kthimit të përgjigjes është 90%. Studentët e anketuar janë nga profile të ndryshme studimi. Të 

dhënat përshkruese të kampionit të studimit janë si më poshtë:
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Software e përdorur për analizën e të dhënave janë SPSS 20 dhe JASP-0.8.1.2. Të dhënat e marra 

nga pyetësori janë të vlefshme dhe të besueshme për t’u analizuar meqë koeficienti i 

besueshmërisë Cronbach's α është 0.881 (tabela 1). Ndërkohë në tabelën 2 paraqiten vlerat e 

koeficientit të besueshmërisë Cronbach's α për ҫdo variabël.
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Tabela 1: Koeficienti Cronbach's α

  Cronbach's α 

scale 0.881

Note.  Scale consists of items varësia nga rrjetet sociale, varësia nga lojrat online, varësia nga 

filmat dhe muzika, varësia nga interneti, performanca akademike e studentit

Tabela 2: Të dhëna përshkruese për koeficientin Cronbach's α 

If item dropped 

  Cronbach's α 

Varësia nga rrjetet sociale 0.866

Varësia nga lojrat online 0.849

Varësia nga filmat dhe muzika 0.847

Varësia nga interneti 0.851

Performanca akademike e studentit 0.866

III. ANALIZA EMPIRIKE

Informacion të detajuar rreth variablave e jep statistika përshkruese e paraqitur në tabelën 

3. Nga vlerat vihet re se, performanca akademike e studentit ka vlerën më të lartë të mesatares. 

Varësia nga interneti ka vlerën më të ulët të devijimit standart =0.7923. Në tabelën 3 shohim që 

ndërmjet vlerave të devijimit standart nuk kanë diferenca të mëdha e vlen të thuhet se të dhënat 

shpërndahen rreth vlerës mesatare.

Tabela 3: Të dhënat përshkruese për secilin variabël 

  
Varësia nga 

rrjetet sociale 

Varësia 

nga lojrat 

online 

Varësia nga 

filmat dhe 

muzika 

Varësia nga 

interneti 

Performanca 

akademike e 

studentit 

Valid 81 81 81 81 81

Missing 0 0 0 0 0

Mean 2.889 3.123 3.025 2.519 3.457
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Tabela 3: Të dhënat përshkruese për secilin variabël 

  
Varësia nga 

rrjetet sociale 

Varësia 

nga lojrat 

online 

Varësia nga 

filmat dhe 

muzika 

Varësia nga 

interneti 

Performanca 

akademike e 

studentit 

Std. Error of 

Mean 
0.1192 0.1247 0.1165 0.08804 0.1126

Std. 

Deviation 
1.072 1.122 1.049 0.7923 1.013

Minimum 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000

Maximum 5.000 5.000 5.000 4.000 5.000

A janë studentët shqiptarë të varur nga interneti?

Për t’i kthyer përgjigje pyetjes 1 kërkimore përdoret tabela 4, e cila bazohet tek ndarja e 

propozuar nga Dr.Kimberly Young.  Vlerat e tabelës 4 janë shqetësuese. Sa më të larta të jenë 

pikët aq më i varur është studenti nga interneti. Nga 81 studentë , 33 janë përdorues problematikë 

të internetit, të cilët shpesh herë nuk mund të kontrollojnë kohën e qëndrimit online dhe 8 janë në 

shkallën më të lartë të varësi nga interneti. Këta studentë duhet të analizojnë impaktet që ka 

interneti  në jetën e tyre. Ndërkohë 33 studentë janë përdorues mesatarë të interneti, të cilët edhe 

pse mund të qëndrojnë më tepër se rekomandohet online janë të aftë të kontrollojnë kohën e 

qëndrimit online  dhe 7 prej tyre janë përdorues minimal të internetit. 

Tabela 4: Varësia nga interneti 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Përdorues minimal të internetit (0-19) 7 8.6 8.6 8.6

Përdorues mesatar të internetit (20-49) 33 40.7 40.7 49.4

Përdorues problematik të internetit(50-79) 33 40.7 40.7 90.1

Përdorues me varësi të lartë nga interneti 

(80-100) 
8 9.9 9.9 100.0

Totali 81 100.0 100.0
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Tabela 5: Varësia nga internet dhe nota mesatare

Performanca akademike e studentit

Varësia ndaj internetit 6.1-7 7.1-8 8.1-9 9.1-10 Totali 

Përdorues minimal të internetit (0-19) 0 3 2 2 7

Përdorues mesatar të internetit (20-49) 8 13 5 7 33

Përdorues problematik të internetit(50-79) 6 11 10 6 33

Përdorues me varësi të lartë nga interneti (80-100) 1 3 3 1 8

Totali 15 30 20 16 81

Në tabelën 5 jepet shkalla e varësisë dhe nota mesatare. Nga vlerat shikohet se ndërmjet 

studentëve me notë mesatare 9.1-10 ka nga ata që e përdorin në mënyrë efektive internetin. Nga 

16 studentë 9 shpenzojnë pak kohë në internet, pra janë efektivë krahasuar me 7 studentë e tjerë 

që e kanë të vështirë të kontrollojnë kohën e qëndrimit online. Nga 20 studentë me mesatare 8.1-

9 vetëm 7 janë efektiv në përdorimin online, ndërkohë studentët e tjerë kanë probleme me 

internetin. Studentë me mesatare 7.1-8, vetëm 16 prej tyre janë të aftë të kontrollojnë kohën e 

qëndrimit online. Ndërkohë 8 studentë me mesatare 6.1-7 janë në gjendje të vetë-menaxhojnë 

përdorimin e internetit. Si konkluzion vlen të thuhet se nga të gjithë studentët, 2 prej tyre janë më 

efektiv se të tjerët meqë kanë rezultate të larta akademike dhe janë përdorues minimal të 

internetit.

Sa orë shpenzojnë në ditë studentët  në internet?

Nga të dhënat e tabelës 6 rezulton se një numër i madh studentët shpezojnë më tepër se 6 

orë në ditë në internet për rrjete sociale, lojra online, filma dhe muzikë. Nëse bazohemi tek koha 

për përcaktimin e varësisë nga interneti (Türel & Toraman, 2015; Chen & Peng, 2008; Rial, 

Gómez, Picón, Braña, & Varela, 2015)  atëherë mund të themi se studentët kanë krijuar varësi 

nga rrjetet sociale, lojrat online dhe filma e muzikë. Studentë jo-përdorues të rrjeteve sociale janë 

4, ndërkohë 20 e përdorin internetin 1-2 orë në ditë, 23 e përdorin 3-4 orë në ditë, 13 e përdorin 

5-6 orë dhe 21 e përdorim më shumë se 6 orë në ditë. Lojrat online nuk përdoren nga 22 

studentë, ndërsa 15 shpenzojnë 1-2 orë në ditë, 16 shpenzojnë 3-4 orën në ditë, 15 shpenzojnë 5-

6 orë në ditë dhe 13 shpenzojnë më tepër se 6 orë. Nga 81 studentë, 7 studentë nuk e shpenzojnë 

kohën në internet për filma dhe muzikë. Megjithatë 21 studentë harxhojnë 1-2 orë në ditë për 
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filma dhe muzikë, 19 harxhojnë 3-4 orë, 17 harxhojnë 5-6 orë në ditë dhe 17 harxhojnë më tepër 

se 6 orë në ditë. Pjesa më e madhe e studentëve  e përdorin internetin për studime nga 1 orë në 

ditë deri në 4 orë në ditë. Një numër i vogël studentësh nuk e përdorin për studime dhe 8 studentë 

e përdorin më shumë se 6 orë në ditë. Në grafikun 8 jepen skematikisht orët e shpenzuara në 

internet nga studentët.
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Grafiku 8: Orët e shpenzuara në Internet

Cili është rrjeti social më i përdorur nga studentët?

Rrjeti social më i përdorur është WhatsApp me vlerësim mesatar 4.012. Më pas renditet 

Instagrami me mesatare 3.864. Në vend të tretë është përdorimi internetit për rrjete të tjera 

sociale, në të katërt rrjeti social Facebook, në të pestin Twitter dhe në vend të fundit angazhimi 

në blogje(tabela 7). Paraqitja grafike jepet ne grafikun 9.

Tabela 6: Orët e shpenzuara në internet

Nuk e 

përdor

1-2 orë 3-4 

orë

5-6 orë Më shumë se 

6 orë

Rjetet sociale 4 20 23 13 21

Lojra online 22 15 16 15 13

Filma dhe muzikë 7 21 19 17 17

Studime 5 28 28 12 8
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Tabela 7: Rrjete sociale

  N Mean SD    SE        t

E përdor internetin për Facebook 81.00 3.630 1.018 0.113 32.09

E përdor internetin për tu angazhuar ne blogje 81.00 3.222 1.061 0.118 27.34

E përdor internetin për Twitter 81.00 3.259 1.330 0.148 22.05

E përdor internetin për Instagramin 81.00 3.864 1.046 0.116 33.25

E përdor internetin për WhatsApp 81.00 4.012 0.981 0.109 36.81

E përdor internetin për rrjete të tjera sociale 81.00 3.691 1.136 0.126 29.24
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Grafiku 9: Rrjetet sociale

A ndikon koha e shpenzuar online në varësinë nga interneti?

Sipas vlerave të koeficientit Pearson (tabela 8), koha e shpenzuar online ndikon në 

varësinë nga interneti. Ndërmjet tyre ekziston një lidhje e fortë dhe e rëndësishme me 

koeficientin e korrelacionit Pearson = 0.596 e p<0.001. Rritja e kohës së shpenzuar online 

influencon në rritjen e shkallës së varësisë tek studenti. Sa më e lartë koha e qëndrimit online aq 

më e lartë është shkalla e varësisë nga interneti. Prandaj studentët duhet të kontrollojnë kohën e 

qëndrimit online dhe ta përdorin internetin në mënyrë efektive e efiҫiente në mënyrë që të 

minimizojnë riskun e prekjes nga varësia nga interneti.

Tabela 8: Pearson Correlations 

    Koha e shpenzuar online    Varësia nga interneti 

Koha e shpenzuar online Pearson's r —       0.596***
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Tabela 8: Pearson Correlations 

    Koha e shpenzuar online    Varësia nga interneti 

p-value — < .001

Upper 95% CI — 0.721

Lower 95% CI — 0.435

Pearson's r —

p-value —

Upper 95% CI —
Varësia nga interneti 

Lower 95% CI —

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

H1a:Ekziston një lidhje midis varësisë nga interneti dhe performancës akademike të studentit 

(α=0.05).

Varësia nga interneti lidhet negativisht me performancën akademike të studentit me 

koeficient Beta =-0.181, t=-1.134 dhe p=0.260 (tabela 9). Variabli i pavarur ka një lidhje të 

parëndësishme me variablin e varur. Koeficienti Beta negativ do të thotë se të dy variablat 

lëvizin në drejtime të kundërta. Pra rritja e variablit të pavarur nuk influencon në rritjen e 

variablit të varur. Meqënëse midis variablave ekziston një lidhje negative hipoteza H1a pranohet 

me nivel besueshmërie 95%. 

Tabela 9: Analiza e regresionit midis varësisë nga interneti dhe performancës akademike të 

studentit

Model 
Unstandardized

β

Standard 

Error 

Standardized

Beta 
t p 

(Constant) 3.516 0.380 9.265 < .001
1 

Varësia nga interneti -0.232 0.204 -0.181 -1.134 0.260

H1b: Ekziston një lidhje midis varësisë nga rrjetet sociale dhe performancës akademike të 

studentit (α=0.05).
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Në analizën e regresionit rezulton se midis varësisë nga rrjetet sociale dhe performancës 

akademike ekziston një lidhje e parëndësishme me koeficient Beta=-0.028, t=-0.180 dhe 

p=0.858(tabela 10). Të dy variablat lëvizin kahe të kundërt. Pra variabli i pavarur ka një lidhje 

negative me variablin e varur prandaj hipoteza H1b pranohet me nivel besueshmërie 95%.

Tabela 10: Analiza e regresionit midis varësisë nga rrjetet sociale dhe performancës 

akademike të studentit

Model 
Unstandardized

β

Standard 

Error 

Standardized

Beta 
t p 

(Constant) 3.390 0.327 10.363 < .001
1 

Varësia nga rrjetet sociale -0.026 0.147 -0.028 -0.180 0.858

H1c: Ekziston një lidhje midis varësisë nga lojrat online dhe performancës akademike të 

studentit (α=0.05).

Varësia nga lojrat online lidhet pozitivisht me performancën akademike të studentit. Ndërmjet dy 

variablave ka një lidhje të parëndësishme e shumë të dobët me koeficient Beta =0.004, t=0.024 

dhe p=0.981 (tabela 11). Nga analiza e zhvilluar arrihet në përfundimin se hipoteza H1c pranohet 

me nivel besueshmërie 95%.

Tabela 11: Analiza e regresionit midis varësisë nga lojrat online dhe performancës 

akademike të studentit

Model 
Unstandardized

β

Standard 

Error 

Standardized

Beta 
t p 

(Constant) 3.195 0.335 9.528 < .001
1 

Varësia nga lojrat online 0.004 0.161 0.004 0.024 0.981

H1d: Ekziston një lidhje midis varësisë nga filmat e muzika dhe performancës akademike të 

studentit (α=0.05).

Në vlerat e tabelës 12 shohim, që varësia nga filmat dhe muzika ka një lidhje pozitive me 

performancën akademike të studentit me koeficient Beta=0.281, t=1.537 dhe p=0.128. Lidhja 
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Grafiku 10: Gjinia dhe varësia nga interneti

midis variablave është e parëndësishme nga ana statistikore. Vlera e koeficientit Beta pozitive do 

të thotë se variablat lëvizin në të njëtin drejtim. Hipoteza H1d pranohet me nivel besueshmërie 

95% sepse midis varësisë nga filmat e muzika dhe performancës akademike të studentit ekziston 

një lidhje pozitive.

Tabela 12: Analiza e regresionit midis varësisë nga filmat e muzikës dhe performancës 

akademike të studentit

Model 
Unstandardized

β

Standard 

Error 

Standardized

Beta 
t p 

1 (Constant) 3.007 0.344 8.751 < .001

Varësia nga filmat dhe 

muzika
0.272 0.177 0.281 1.537 0.128

H2a: Studentët e gjinisë femërore janë njëlloj të prekur si studentët e gjinisë mashkullore nga 

varësia nga interneti (α=0.05).

Për të vërtetuar hipotezën përdoret tabela 13. 

Nga vlera e BF10 rezulton se studentët janë njëlloj të 

prekur nga varësia e internetit, pavarësisht se mund 

të jenë të gjinisë femërore ose të gjinisë 

mashkullore. Në grafikun 10 tregohet se nga analiza 

pranohet hipoteza H2a me nivel besueshmërie 95%, 

e paraqitur në grafikë si hipoteza H0. Tabela 14 

paraqet të dhënat deskriptive

Tabela 13:Bayesian Independent Samples T-Test 

  BF₁₀ error % 

Varësia nga interneti 0.241 1.583e -4

Tabela 14: Të dhënat përshkruese 

  Group N Mean SD SE 

Varësia nga interneti Femër 30 2.500 0.777 0.142 
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H2b: Studentët e moshave të ndryshme janë njëlloj të prekur nga varësia nga interneti (α=0.05).

Sipas të dhënave të tabelës 15 ekzistojnë diferenca të rëndësishme statistikore për 

varësinë nga interneti. Studentët e moshave të ndryshme nuk janë njëlloj të aftë për të kontrolluar 

kohën e qëndrimit online. Vlera e Sig =0.002 është  më e vogël se α=0.05 prandaj hipoteza H2b 

hidhet poshtë.

Tabela 15: One - Way ANOVA

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 8.802 3 2.934 5.455 .002

Within Groups 41.420 77 .538

Total 50.222 80

H2c:Studentët e degëve të ndryshme kanë të njëjtin risk për tu prekur nga varësia nga interneti 

(α=0.05).

Dega e studimit nuk ndikon në varësinë nga interneti. Vlera e Sig =0.950(tabela 16) 

tregon se studentët e profileve të ndryshme kanë të njëjtën mundësi për t’u prekur nga varësia e 

internetit. Studentët duhet të monitorizojnë kohën e qëndrimit online pavarësisht degës së 

studimit. Nga analiza arrihet në përfundimin se hipoteza H2c pranohet me nivel besueshmërie 

95%.

Tabela 16: One - Way ANOVA

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 1.330 3 .443 .117 .950

Within Groups 291.559 77 3.786

Total 292.889 80

H3a: Koha e shpenzuar në internet ndikon në  shkallën e varësisë nga rrjetet sociale (α=0.05).

  Mashkull 51 2.529 0.809 0.113 
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Koha e shpenzuar në internet lidhet pozitivisht me varësinë nga rrjetet sociale. Ndërmjet 

tyre ekziston në lidhje e rëndësishme statistikore me koeficient Beta =0.638, t=7.373 dhe 

p<0.001 (tabela 17). Koha e shpenzuar në internet ka ndikim të madh tek varësia nga rrjetet 

sociale. Rritja e kohës së shpenzuar online sjell rritjen e varësisë nga rrjetet sociale prandaj 

hipoteza H3a pranohet me nivel besueshmërie 95%.

Tabela 17: Analiza e regresionit midis kohës së shpenzuar në internet dhe varësisë nga 

rrjetet sociale

Model 
Unstandardized

β

Standard 

Error 

Standardized

Beta 
t p 

1 (Constant)  0.655 0.317 2.068 0.042

Koha e shpenzuar online 0.696 0.094 0.638 7.373 < .001

H3b: Ekziston një lidhje ndërmjet kohës së shpenzuar në internet dhe varësisë nga lojrat online 

(α=0.05).

Në tabelën 18 jepet analiza e regresionit ndërmjet kohës së shpenzuar online dhe varësisë 

nga lojrat online. Ekziston një lidhje e fortë dhe e rëndësishme midis midis tyre me koeficient 

Beta=0.418, t=4.087 dhe p<0.001. Nga të dhënat e analizës së regresion arrihet në konkluzionin 

se hipoteza H3b pranohet me nivel besueshmërie 95%.

Tabela 18: Analiza e regresionit midis kohës së shpenzuar në internet dhe varësisë nga 

lojrat online 

Model 
Unstandardized

β

Standard 

Error 

Standardized

Beta 
t p 

1 (Constant) 1.594 0.391 4.073 < .001

Koha e shpenzuar online 0.477 0.117 0.418 4.087 < .001

H3c: Ekziston një lidhje ndërmjet kohës së shpenzuar në internet dhe varësisë nga filmat e 

muzika (α=0.05).
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Nga vlera e koeficientit Beta në tabelën 19 rezulton se koha e shpenzuar në internet ka 

impakt të madh në varësinë nga filmat e muzika. Midis tyre ka një lidhje të fortë pozitive me 

koeficient Beta= 0.492, t=5.019 dhe p<0.001. Hipoteza H3c pranohet me nivel besueshmërie 

95% sepse koha e shpenzuar në internet ka një lidhje të rëndësishme statistikore me varësinë nga 

filmat dhe muzika.

Tabela 19: Analiza e regresionit midis kohës së shpenzuar në internet dhe varësisë nga 

filmat e muzika

Model 
Unstandardized

β

Standard 

Error 

Standardized

Beta 
t p 

1 (Constant) 1.342 0.350 3.832 < .001

Koha e shpenzuar online 0.524 0.104 0.492 5.019 < .001

H4a:Përdorimi i interneti nuk ndikon në perceptimin e studentit për performancën akademike 

(α=0.05).

Për të vërtetur hipotezën H4a përdoret tabela 20: Bayesian Pearson Correlation. Rrjetet 

sociale ndikojnë tek perceptimi i studentit për performancën akademike me koeficient 

korrelacioni Pearson r=0.326 dhe BF10=10.669. Vlera e BF10>1 do të thotë se variabli i pavarur 

ndikon tek variabli i varur. Midis lojrave online dhe perceptimit të studentit ekzistojnë diferenca 

të rëndësishme statistikore me koeficient Pearson r=0.564 dhe BF10=345431.206. Ekziston një 

lidhje e fortë pozitive ndërmjet filmave e muzikës dhe perceptimit të studentit për performancën 

akademike me koeficient korrelacioni Pearson me r=0.333 dhe BF10=12.819. Pra përdorimi i 

rrjeteve sociale, lojrat online dhe filmat e muzika sipas perceptimit të studentit ndikon 

negativisht në performancën akademike. Përdorimi i internetit për studime nuk ndikon në 

perceptimin e studentit me r=0.201 dhe BF10=0.686. Pra studenti percepton se koha e shpenzuar 

në internet për qëllime akademike ka impakt pozitiv tek performanca e tij. Nga analiza rezulton 

se ndërmjet tri lidhjeve ka dallime të rëndësishme statistikore dhe vetëm një lidhje nuk ka 

dallime statistikore prandaj hipoteza H4a refuzohet. Në grafikët e mëposhtëm paraqiten 

skematikisht lidhjet e studiuara në tabelën 20.
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Tabela 20: Bayesian Pearson Correlation 

      r BF₁₀ 

Rrjetet sociale - Kam perfomancë negative nga përdorimi i tepërt i internetit 0.326 10.669 

Lojra online - Kam perfomancë negative nga përdorimi i tepërt i internetit 0.564 345431.206 

Filma e muzikë - Kam perfomancë negative nga përdorimi i tepërt i internetit 0.333 12.819 

Studime - Kam perfomancë negative nga përdorimi i tepërt i internetit 0.201 0.686 

     
Grafiku 11: Rrjetet sociale dhe perceptimi studentit                                       Grafiku 12: Lojra online dhe perceptimi studentit

Grafiku 13: Filma e muzikë dhe perceptimi studentit                                    Grafiku 14: Filma e muzikë dhe perceptimi studentit

KONKLUZION

Varësia nga interneti është një dukuri shqetësuese që ka prekur kohët e fundit studentët. 

Studentët duhet të jenë të aftë të kontrollojnë kohën e qëndrimit online. Gjithashtu ata duhet të 

jenë sa më efektivë, në përdorimin e internetit në mënyrë që të minimizojnë kohën e përdorimit 

dhe të rrisin performancën akademike. Nga ky studim rezulton se ka studentë që janë efektivë 
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dhe efiҫientë në përdorimin e internetit. Pjesa më e madhe e studentëve  pjesëmarrës në studim, 

vuajnë nga varësia e internetit. Ata u përkasin shkallëve të ndryshme të varësisë ndaj tij, por 

shqetësuese është fakti se disa prej studentëve i përkasin shkallës së fundit të varësisë. Varësia 

nga interneti ka lidhje negative të parëndësishme me performancën akademike të studentit me 

koeficient Beta = -0.181, t=-1.134 dhe p=0.260. Ky rezultat i këtij studimi përkonë me rezultatet 

e arritura nga kërkues të tjerë (Jacobsen & Forste, 2011; McCamey, Wilson, & Shaw, 2015) 

Koha e shpenzuar në internet ka ndikim të madh tek varësia nga interneti. Rritja e kohës së 

qëndrimit online ҫon në rritjen e varësisë nga interneti. Një pjesë të madhe të kohës, studentët e 

harxhojnë me rrjetet sociale. Rrjeti social më i përdorur tek studentët është WhatsApp. Atëherë 

ne rekomandojmë që, studentët të fillojnë të vetë- menaxhojnë kohën e qëndrimit online, në 

mënyrë të tillë që, në të ardhmen të mos kenë probleme me varësinë nga interneti.
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E DREJTA E PRONËS NË JURISPRUDENCËN KUSHTETUESE

Abstrakt

Pronësia përbën një nga të drejtat më të vjetra, të lindura bashkë më njerëzimin, e cila 

konsiston në të drejtën e individit për të gëzuar dhe disponuar lirisht sendet, brenda kufijve të 

përcaktuar nga ligji. E drejta e pronësisë paraqet një ndër institutet juridike me të rëndësishme të 

së drejtës civile në përgjithësi dhe gjithashtu përbën formën kryesore të ushtrimit të të drejtave të 

njeriut mbi sendet duke u kthyer nëkatalizatorin e të gjithë zhvillimit ekonomik të një vendi.Nëse 

prona nuk është rregulluar juridikisht në mënyrën e duhur, do të kemi mungesën e një prej 

shtyllave kryesore të kapitalizmit dhe të ekonomisë së tregut.Rëndësia e kësaj të drejte shprehet 

me faktin se ajo rregullohet dhe mbrohet jo vetëm në aspektin ligjor kombëtar, por edhe 

kushtetues edhe ndërkombëtar.  Është evident fakti se me funksionimin e një ekonomie globale 

të tregut, pronësia, kryesisht ajo e paluajtshme përbëjnë bazën kryesore të zhvillimit të shoqërisë 

në tërësi.

Evolucioni i pronësisë nuk  kishte se si të mos reflektohej dhe në aktet kryesore ligjore shqiptare 

duke ndryshuar nga një periudhë në tjetrën, ku secila karakterizohet nga vecori specifike në 

ushtrimin e saj. Në këtë punim do të evidentohen ndryshimet në kohë të konceptit të pronësisë në 

mailto:erkuka@gmail.com
mailto:s_shatku@yahoo.com
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regjimet e ndryshme politikeshqiptare, si dhe në jurisprudencën kushtetuese në lidhje me këtë të 

drejtë.

Pronësia dhe të drejtat që burojnë nga ajo lidhen ngushtësisht me realizimin e të drejtave 

themelore të njeriut dhe si të tilla, duhet të analizohen në tërësinë e tyre, në mënyrë secili prej 

nesh të ndërgjegjësohet dhe të njihet me të drejtat dhe detyrimet që i burojnë nga e drejta e 

pronësisë e njohur me ligj.

Fjalë kyçe: Ekonomi globale, kolektive, kapitalizmi, koperativë bujqësore, shpronësim. 

HYRJE

Pronësia konsiderohet si e drejta e individit për të zotëruar një pronë apo send të 

caktuarbrenda tagrave të përcaktuara nga e drejta. “E drejta e pronësisë së individit apo e një 

kolektivi individësh si një e drejtë për të poseduar, gëzuar, disponuar pasurinë e tij, është një e 

drejtë universale dhe e pacënueshme, në kuptimin që çdo individ apo kolektiv individësh ka 

pushtetin absolut mbi pronën e tij”1. Çdokush ka të drejtë të fitojë dhe tëketë një pronë, sipas 

mënyrave të përcaktuar nga ligji.Në këtë kuadër është vetë individi i cili zgjedh “ta krijojë” apo 

mbajë atë personalisht, apo në formë “kolektive”, ose sic quhet ndryshme në bashkëpronësi.  E 

drejta e pronësisë e mbron individin ngaçdo formë ndërhyrje, cënimi,  përdorimi të padrejtënga 

personat e tjerë.

E drejta e pronës nuk është një e drejtë e krijuar rishtazi, pasi sic e thamë ajo ka ekzistuar 

që në lashtësi, evolucioni i së cilës është trajtuar dhe mbrojtur në forma të ndryshme, në bazë të 

legjislacioneve të vendeve përkatëse. Referuar të drejtës së pronësisë në vendin tonë, ajo është 

njohur dhe parashikuar shprehimisht në aktin themelor të vendit, nëKushtetutë, e cila përbën 

garancinë kryesore për mbrojtjen e të gjitha të drejtave dhe liritë themelore të njeriut. Kështu, 

neni 11/1 i saj sanksionon se “sistemi ekonomik i Republikës së Shqipërisë bazohet në pronën 

private dhe publike...”2. Parashikimi i kësaj dispozite bën ndarjen e pronës në dy grupe të mëdha 

si: prona private, e zotëruar nga individi apo grup individëshnë varësi kjo të mënyrës së krijimit 

1E drejta e pronësisë, e drejtë themelore e njeriut – Qëndra Shqiptare për të Drejtat e Njeriut, fq. 33
2Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Tiranë1998.
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të pronësisë, si dhe pronë publike në zotërim të shtetit, i cili e ushtron këtë të drejtë nëpërmjet 

organeve të tij si dhe enteve të tjera publike, në të mirë të interesit të përgjithshëm. 

Ndërsa Kodi Civil i Republikës së Shqipërisëna jep një kuptim më të gjerë dhe konkret të 

pronës.Konkretisht, në nenin 149 të tij përcaktohet se: “Pronësia është e drejta për të disponuar 

dhe gëzuar lirisht sendet brenda kufijve të përcaktuar në ligj”3. Edhe pse kjo e drejtë garantohet 

si nga Kushtetuta dhe Kodi Civil, nuk do të thotë se ajoështë absolute. Nga njëra anë shteti 

kujdeset për garantimin e saj, por nga ana tjetër kontrollon ushtrimin e kësaj të drejte gjithmonë 

në bazë të ligjeve në fuqi, me qëllim shmangien e abuzimeve të individëve.

1. VËSHTRIM HISTORIK MBI PRONËN NË SHQIPËRI DERI NË DITËT E 

SOTME

1.1 Pronësia përgjatë sistemit komunist

Prona ka njohur koncepte dhe trajtime të ndryshme në periudha të ndryshme historiketë 

vendittonë, të cilat për nga rëndësia do ta fillonim analizën me periudhën më të gjatë, atë të 

regjimit politik komunist, për vetë trajtimin specifik që i është bërëtë drejtës së pronës gjatë kësaj 

periudhe.Në vitin 1944 Shqipëria hyri në rrugën e zhvillimeve dhe transformimeve rrënjësore me 

karakter komunist. “Në etapën e parë të kalimit nga kapitalizmi në socializëm krahas pronës 

socialiste ekzistonte dhe prona private”4. Kjo gjë faktohej edhe në nenin 11, paragrafi 1 i 

Kushtetutës së vitit 1946, e cila konsiderohet si akti i parë bazë që rregullonte marrëdhëniet e 

pronësisë. Në të shpalleshin parimet e reja të rregullimit të tyre, ku shprehmisht thuhej se: 

“Sistemi ekonomik i Republikës Popullore të Shqipërisë bazohej në:pasurinë e përbashkët të 

popullit;pasurinë e oganizatave kooperativiste popullore dhe nëpasurinë e personave fizik”5. 

Ajo çfarë është evidente në këtë trajtim, është fakti se akoma nuk e kemi të evidentuar 

haptazi përjashtimin nga qarkullimi civil të pronës private, por kemi një bashkëekzistëncë të saj 

me pronën publike, ndonëse vetëm formalisht.Ndërsa kalojmë nëparagrafin 2 të po këtij neni 

3 Ligji nr.  7850 datë 29.7.1994 , i ndryshuar , Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë
4Dhimo. Dh, “ E drejta kushtetuese e Republikës së Shqipërisë”, Tiranë, fq. 117
5Kushtetuta e Republikës Popullore të Shqipërisë, Tiranë1946.
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cilësohej se:“pronësia private mund të kufizohet e shpronësohet kur e lyp interesi i përgjithshëm 

në bazë të një ligji”6. De-juro pronësia cilësohej si një nga të drejtat e individit, por de-facto 

gëzonte një mbrojtje të dobët dhe prirej për t’u kufizuar nga ana e organeve shtetërore.Një gjë e 

tillë ligjërohet në një tjetërdispozitë. Pikërsht neni 12 përveç të tjerash shprehet se: “toka u 

përket atyre që e punojnë dhe me ligj caktohet maksimumi i tokës që mund të jetë tokë private”. 

Në këtë rast është vetë shteti i cili vendos se sapronësi do të posedojë një person, duke afirmuar 

në këtë mënyrë ndërhyrjen e tij mbi kufizimin e pronësisë7. Sa më shumë të shtetëzohej prona, aq 

më i fuqishëm bëhej ai dhe nga ana tjetër aq më i dobët dukej individi përballë tij. 

Përgjatë viteve të diktaturës vërehej bashkëekzistenca e regjimit me tipare kapitalizmi dhe 

socializmi, ku ky i fundit  do të triumfonte në vitin 1976 me miratimin e Kushtetutës se re,në të 

cilën sanksionohej zhdukja e pronës private, konkretisht në neni 16 të saj8.Individi u zhvesh nga 

çdo e drejtë mbi pronën, pasi kështu i nevojitej “interesit të përgjithshëm”politik të vendit, duke 

cënuar në këtë mënyrë të drejtpërdrejtë ushtrimin e të drejtës së lirë të pronës private të individit.

Sipas Kushtetutës pronësia ndahej në “pronë socialiste e cila përbëhet nga prona shtetërore 

dhe nga prona kooperativiste në bujqësi”9.Këto dy lloj formash të pronësisë janë të tilla të cilat 

përjashtojnë çdo mundësi të përqëndrimit të pasurisë shoqërore në duart e individëve të veçantë 

dhe si pasojë bëjnë të mundur zhdukjen e shfrytëzimit të individit nga individi”10.Sipas këtij 

idealizimi prona i përkiste të gjithëve, por askush nuk kishte të drejtë të gëzonte atë 

individualisht. 

Modeli shqiptar karakterizohej nga eleminimi i të gjithë formave të pronës private nëpërmjet 

shtetëzimit të plotë të industrisë, tregtisë në shumicë dhe pakicë dhe të kolektivizimit ekstrem të 

bujqësisë nga mbështetja e plotë në planifikim të centralizuar, sipas parimit të mbështetjes 

tërësisht në forcat e veta”11. Prandaj, kur flasim për aspektin ekonomik themi se transformimi ka 

6 Po aty
7 E drejta e pronësisë, e drejtë themelore e njeriut – Qëndra Shqiptare për të Drejtat e Njeriut, fq. 7
8Erarbër.M, “Mbrojtja e pronësisë dhe jurisprudencë”, fq. 45
9Grup autorësh – E drejta kushtetuese fq. 116
10 Dhimo. Dh,  “E drejta kushtetuese e Republikës së Shqipërisë”, fq. 19
11.Prof. Dr. Anastas Angjeli, ‘Tranzicioni dhe liria ekonomike në Shqipëri”, fq. 30
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hasur probleme, vështirësi, pasoja negative dhe një periudhë kohore të konsiderueshme, kohë, e 

cila u nevojit për decentralizimin dhe kthimin e saj në një ekonomi të lirë të tregut.

1.2 Pronësia pas vitit 1990

Përmbysja e sistemeve politike, ekonomike dhe shoqërore, që ndodhi në Europën Qëndrore 

dhe Juglindore përfshiu gjithashtu në mënyrë të pashmangshme edhe shtetin tonë në vitet 

‘90.Vendi ynë, u ndikua nga ndryshimetpolitikeqë ndodhën në vendet e tjera ish-komuniste, 

duke pësuar ndryshime rrënjësore në qeverisje dhe gjthashtu përsa i përket konceptit dhe 

ushtrimit të pronësisë.Rruga e vështirë e Shqipërisë nga diktatura në demokraci, nga ekonomia e 

centralizuar në ekonominë e lirë të tregut, është historia e një vendi, tranzicionin e filloi nga një 

izolim ekstrem, nga një varfëri e madhe dhe pa asnjë lloj infrastrukture”12.Për të transformuar 

sistemin ekonomik ekzistues në një ekonomi e tregut të lirë janë miratuar një sërë ligjesh dhe 

VKM-sh, të cilat në tërësinë e tyre formuan atë që do të konsiderohet si jurisprudence 

kushtetuese në kuadër të trajtimit të së drejtës së pronësisë dhe që shërbeu për vite me rradhë për 

përmirësimin dhe mbrojtjen e kësaj të drejte. Ndër aktet më të rëndësishme mund të 

përmëndim:Ligjin nr. 7501 datë 19/07/91”Për Tokën”; Ligjin nr. 7652 datë 12/02/93 

“Privatizimi i shtëpive”; Ligji nr.7698  datë 15/04/93 “Kthimi i pronës”; VKM nr. 190  datë 

16/04/90 “Krijimi i Agjencisë Kombëtare të Privatizimit”; VKM nr. 19 datë 16/04/93 “      

Rifillimi i procesit të privatizimit”; VKM nr.386 datë 26/07/93 “Dhënia me qera e pronës 

shtetërore”; etj.

Pragu i viteve ’90 shënojnë nisjen e reformave që lidhen me liberalizimin e tregtisësë lirë dhe 

sipërmarrjeve të lira ekonomike, ndër të cilat evidentoheshin të drejtat e lidhura me pronësinë. 

Hapi fillestar ishte miratimi i Ligjit Kushtetues më 29.04.1991, i cili sanksiononte të drejtën e 

pronës, në ndryshim nga Kushtetuta e 28 dhjetorit 1976, e cila e eleminonte atë. “Bujqësia ishte 

sektori i parë për t’u privatizuar, kryesisht përmes çmontimit të kooperativave bujqësore”13. 

Ndërkohë, me Ligjin për tokën Nr. 7501dt. 19.7.1991, u hap rruga për privatizimin e 

mëtejshëmtë tokave bujqësore, ish kooperativa. Kështu, neni 2 i këtij ligji shprehet se:”Shteti u 

jep tokë personave fizikë a juridikë. Këta gëzojnë të drejtën e pronësisë dhe të gjithë të drejtat që 

12.Eduart Kaca-Shqipëria nga diktatura në demokraci (Teori dha praktikë), Fq. 9
13.Daniel Vaughan-Ëhitehead-Albania in crisis : the predictable fall of the shining star, fq. 152
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përmbahen në këtë ligj”.14Sipas këtij neni të gjithë kanë të drejtë të kenë një pronë,në ndryshim 

nga e kaluara.Në pjesën më të mëdhe të dispozitave të këtij ligji përcaktohej se: ”... 1. toka do 

ndahej shpërndahej në mënyrë porporcionale në çdo familje në bazë të numrit të anëtarëve të 

familjes duke filluar që nga gushti 1991. 2. Toka do të vlerësohet në bazë të sistemit të vaditjes, 

pjerrësisë dhe cilësisë me qëllim që të bëhet një shpërndarje e drejtë...”15.Në bazë të ketij ligji 

toka do të ishte dhuratëe familjeve vendase, ish anetarë të kooperativave dhe fermave 

bujqësore”.

Ndërsa ligji Nr.7512 dt.10.08.1991 shprehet në nenin 1 të tij se:”Në Republikën e Shqipërisë 

sanksionohen dhe mbrohen prona private, nisma e lirë, veprimtaritë private të pavarura, 

afarizmi, investimet e huaja, e drejta për të marrë e për të dhënë kredi, e drejta për të punësuar e 

për t'u punësuar, privatizimi i pronës shtetërore dhe i gjithë procesi i kalimit të ekonomisë së 

Republikës të Shqipërisë nga një ekonomi e planifikuar dhe e kontrolluar nga shteti, në një 

ekonomi të tregut të lirë.”Në këtë prizëm, “Shqipëria filloi procesin e saj të privatizimit në masë 

të vogël”16 pikërisht me këtë ligj.Kështu, filloi privatizimi i ndërmarrjeve shtetërore dhe 

shërbimeve sociale”17, të cilat u trajtuan si objekte të privatizimit.

Gjithashtu, filloi edhe privatizimi i shtëpive të banimit nëpërmjet miratimit të ligjit nr .7698, 

datë 15.04.1993 "Për rikthimin dhe kompensimin e pronave ish-pronarëve" dhe ligjit nr 7652, 

datë 23.12.1992 "Për privatizimin e banesave shtetërore".Edhe pse ligjet tashmë ishin miratuar u 

hasën vështirësi në vënien në praktikë të tyrë,gjë e cila u shoqërua me lindjen e një sërë 

konfliktesh. Krahas procesit të privatizimit të pronës shtetërore, shteti i ri demokratik u vu 

përballë një realiteti me probleme të mprehta politike, ekonomike e sociale, rrjedhojë e 

padrejtësive të bëra nga shteti totalitar komunist për rreth 50 vjet rrjesht ndaj pronarëve privatë. 

Gjithashtu, në kuadër të procesit të privatizimit dhe në bazë të ligjit ligjin nr.7698, datë 

15.4.1993 “Për kthimin e kompensimin e pronave ish-pronarëve” neni 22, u vendos krijimi i 

Komisionit të Kthimit dhe Kompnsimit të pronave.Pas njohjes së të drejtës së pronësisë ish-

14.Ligji për tokën,Nr.7501,dt.19.07.1991
15.Daniel Vaughan-Ëhitehead-Albania in crisis : the predictable fall of the shining star, fq. 153
16.Daniel Vaughan-Ëhitehead-Albania in crisis : the predictable fall of the shining star, fq. 154
17.Prof.Dr. Anastas Angjeli-Tranzicioni dhe liria ekonomike në Shqipëri, fq. 124
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pronarët kishin të drejtën e kthimit të saj në natyrë nëse plotësoheshin kushtet e mëposhtme:  a) 

toka ishte në formen e kullotës, livadhit , tokës pyjore apo tokës bujqësore; b) të ishte e patrajtuar 

nga ligji nr. 7501 datë 19.07.1991 dhe c) të ishte në pronësi të shtetit18.

2. REGJIMI AKTUAL I PRONËS

Me pronësi në pikëpamjen juridike do të kuptojmë marrëdhënien e zotërimit të sendeve,së 

cilës i referohen një sërë të drejtash reale. Në nenin 11 të Kushtetutës së Shqipërisë19 

sanksionohen parimet kryesore të një shteti, i cili bazën e ka në iniciativën e lirë të ekonomisë së 

tregut20. Mbrojtja e të drejtave dhe lirive themelore të individit ka prioritet në shtetin demokratik. 

Shteti i së drejtës, kuadri ligjor në tërësi dhe institucionet që ngrihen mbi këtë bazë kanë si synim 

dhe objektiv kryesor, pikërisht, garantimin dhe mbrojtjen sa më mirë dhe sa më efektive të të 

drejtave dhe lirive themelore të individit. Natyra e të drejtës së pronësisëështë tepër komplekse, 

pasi në të përfshihen si prona private ashtu dhe ajo publike,të cilat mbrohen njëlloj me ligj 21. 

Grupimi në këto dy kategori të mëdha evidenton dhe karakteristikat e secilës prej tyre, si dhe 

ndyshimet që ekzistojnë mes këtyre dy regjimeve.Tre jane tiparet bazë të pronës publike: 

1.Është e pa tjetërsueshme;

2. E paparashkrueshme dhe  

3.Nuk është objekt ekzekutimi.

Ndërsa sendet objekt i pronës publike përcaktohen nga tre kritere:

1. Shpallja si të tilla me aktet normative;

2. Nga natyra e tyre;   

3. Nga përdorimi i tyre.

18 Ligji nr 7698 date 15.04.1993.
19 Ne kuptim te ketij punimi dhe te faktit qe per sa i perket kufizimit te lirive dhe te drejtave themelore Kushtetuta 

barazohet me Konventen Evropiane te te Drejtave te Njeriut.
20Neni 11 i ligjit nr 8417 date 21.10.1998 Kushtetuta e Republikes së Shqipërisë (i ndryshuar )
21 Po aty
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Të gjitha sendet që përmbushin këto kushte dhe përfshihen në këtë kategori,përbëjnë 

objektin e pronës publike që i përkasin shtetit dhe njësive të qeverisjes vendore,përbëjnë 

përmbajtjen e pronës publike dhe arsyen e ekzistencës së saj.

3. KUFIZIMI I TË DREJTËS SË PRONËSISË

Në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë përcaktohet se: “ E drejta e pronës private është 

e garantuar”22.  Ky nen parashikon garancinë që sigurohet nga shteti në drejtim të gëzimit të 

pronës private në 2 aspekte: në rradhë të parëkjo u lejon individëve privatë të jenë pronarë mbi 

sendet dhe në rradhë të dytë garanton cdo pronar nga ndërhyrjet arbitrare të shtetit. Pronësi 

egarantuar nuk do të thotë e paprekshme, pasi shteti mund të ndërhyjë në të drejtat e pronesisë së 

një individi, por vetëm në rastet e përcaktuara në ligj.23

Pronësia private nështetet e sotme demokratike ka një rol mjaft të rëndësishëm si në aspektin 

privat, ashtu edhe në atë shoqëror.Funksioni privat që ka e drejta e pronës sjell ndikimin e vet në 

gëzimin normal të lirive dhe të të drejtave të individit. Kuptimi historik dhe ai sotëm i garancisë 

së pronës është kuptimi i një të drejte themelore që lidhet pazgjidhshmërisht me lirinë 

individuale për të disponuar lirisht sendin.Prona ka njëkohësisht edhe karakterin e dallueshëm 

shoqëror, sepse përdorimi i saj duhet t’i shërbejë mirëqënies publike.Për sa kohë funksioni i 

pronës është një mjet për ruajtjen e lirisë vetjake, prona gëzon një mbrojtje të veçantë. Nga ana 

tjetër, ligjvënësi mund të vendosë kufizime ndaj pronës, sa më i madh të jetë funksioni social i 

saj.Kufizimete së drejtës së pronësisë paraqiten në dy forma:së parishpronësime ose kufizime që 

barazohen me shpronësimin dhesë dytikufizime në ushtrimin e të drejtës së pronësisë”24.           

Në  kategorinë e parë duhet theksuar se do të shpronësohet pasuria,ndërsa në kategorinë e dytë 

kemi vetëm kufizim ndaj të drejtës së pronësisë,po jo zhveshjen nga të drejtat absolute që 

burojnë prej saj. Ligji nr.22.12.1999 “Për shpronësimin e pasurisë private” përcakton në nenin  

17/1 kushtet e shpronësimit, të cilat realizohen:

22Neni 41/1 Kushtetuta,Tiranë1998, fq 22
23Në këtë rast bëhet fjalë për ligjin në kuptimin formal, pra ligji i dalë nga Kuvendi dhe jo cdo akt me përmbajtje 

normative.
24 Prof.L.Omari/Prof.Dr.A.Anastasi: E drejta kushtetuese ,fq 153
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1. Vetëm për interes publik,edhe në qoftë se kërkesa bëhet nga një subjekt privat;

2. Interesi publik të mbizotërojë kundrejt interesave privatë të pronave të tyre;

3. Privimi nga kjo e drejtë duhet të shoqërohet nga një shpërblim i drejtë;

4. Kufizimi i kësaj të drejte nuk duhet të prekë thelbin e saj”25.

“Shpërblimi i drejtë”

Një nga kushtet e procesit të shpronësimit është se ky proces duhet detyrimisht të shoqërohet 

me një shpërblimtë drejtë.Cështja e detyrimit për dëmshpërblimin në vetvete përcaktohet nga 

rrethanat e rastit konkret.26 Organeve kompetente në lidhje me këtë cështje i është lënë hapsirë 

veprimi në varësi të situatave konkrete.Nga praktika është vënë re se shpeshherë personat e 

shpronësuar janë të pakënaqur me masën e shpërblimit të akorduar me VKM. Në vendimin nr. 

30/2005 Gjykata Kushtetuese është shprehur se:”shpërblim i drejtë jo domosdoshmerisht do të 

thotë i plotë. Kriteri për shpërblimin ose kompensimin në dobi të ish-pronarit nuk mund të jetë i 

plotë, por i drejtë.”27 Ky rregullim kushtetues i detyrohet jo vetëm funksionit të dyfishtë privat 

dhe shoqëror që mbart në vetvete e drejta e pronës, por edhe rrethanave historike, politike, 

ekonomike, shoqërore e juridike, të cilat kanë ndikuar në situatën e krijuar dhe, si të tilla, nuk 

mund të mos i kishte parasysh ligjvënësi. 

Këshilli i Ministrave është organi që ekzekuton vendimet e Gjykatës Kushtetuese dhe në të 

njëjtën kohë është organi që paraqet projekt buxhetin për vitin e ardhshëm financiar të vendit dhe 

rrjedhimisht është organi kompetent për të përcaktuar anën financiare të proçesit të shpronësimit 

apo kompensimit financiar28.

25 Prof.L.Omari/Prof.Dr.A.Anastasi: E drejta kushtetuese ,fq 154
26 Prof.L.Omari/Prof.Dr.A.Anastasi: E drejta kushtetuese ,fq 154.
27 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr30/.2005
28Ky i fundit është mjeti më i përdorur,  sepse ish pronaret nuk pranojnë të kompensohen në natyrë,  por vetëm në 

para.
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KONKLUZION

Në këtë punim analizova cështjen e pronësisë ndër vite në Shqipëri dhe kryesisht u ndala 

tek jurisprudenca kushtetuese. Sistemi shqiptar i drejtësisë ka bërë hapa të rëndësishëm përsa i 

përket njohjes dhe garantimit të të drejtave dhe lirive themelore të njëriut,duke përfshirë këtu 

edhe të drejtën e pronës.Gjithashtu janë evidentuar ndryshimet ndërmjet trajtimeve ligjore të 

ndryshme që i janë bërë pronës në periudha të ndryshme kohore,në varësi të sistemeve politike. 

Gjatë viteve të sistemit socialist prona në Shqipëri klasifikohej vetëm në shteterore duke nxjerrë 

nga qarkullimi pronën private, ndërkohë pas viteve 1990 nëpërmjet një sërë ligjesh u ndërmor 

një reformë e cila synonte kthimin e të drejatve mbi pronësinë të ish-pronarëve të shpronësuar 

gjatëkësaj periudhe.

Por, vitet ’90 do të linin gjurmë në këtë cështjë në Shqipëri duke filluar që nga konfliktet 

e brendshme  dhe deri tek stepja e investitorëve të huaj për të investuar në Shqipëri. Kjo erdhi si 

pasojëe moszgjidhjes së problemit të pronës, pasi ata ishin të pasigurt për të investur kapitalin e 

tyre. Përvec ligjeve të miratuara rol thelbësor ka luajtur edhe Gjykata Kushtetuese, e cila në 

fillimet e saj duhet theksuar se ka punuar në një gjendje tejet të rënduar si pasojë e sistemit të 

sapo “adaptuar”demokrat.

Procesi i privatizimit në Shqipëri ka qënë një proces deri diku i ndërlikuar, i cili ka hasur 

probleme gjatë zbatimit praktik të tij, por kurrsesi nuk mohohen vlerat që ky proces i dha një prej 

të drejtave themelore të njeriut, sic është ajo e pronës. Privatizimi u realizua nëpërmjet një sërë 

ligjesh të cilët në periudha të ndryshme pësuan edhe ndyshimet përkatëse, në varësi të situatave 

konkrete.Reformat ekonomike të ndërmarra në Shqipëri në fillimet e para të instalimit të një 

sistemi demokratik pas vetes kishin edhe instalimin e një ekonomie të lirë të tregut. 
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Abstrakt

Institucioni më poshtë që merret me ekzekutimin e sanksioneve penale në Kosovë është 

Shërbimi Korrektues i Kosovës. Që nga themelimi, ky institucion ka pësuar ndryshime të shumta 

si nga ana organizative, ashtu edhe nga ana e rregullimit ligjor. Ndryshimet e shumta të cilat 

kanë ndodhur në Kodin Penal të Kosovës, kanë reflektuar natyrshëm edhe në punën dhe 

veprimtarinë e saj. Për rolin dhe rëndësinë e këtij institucioni tanimë dihet, ato kanë shënuar 

rezultate të shumta dhe pozitive.

Trendet e fundit të cilat kanë ndodhur në shërbimet korrektuese në shoqëritë 

demokratike, kanë bërë që këto shërbime të marrin karakter human dhe në raste të shumta edhe 

faktor vendimtar që delikuentet të cilat procedura penale me vendim të formës së prerë i ka 

dënuar për krime të rënda, të njëjtit ti rehabilitojë përmes programeve që në përmbajtje ka pasur 

riedukim, risocializim, riintegrim. Sot, bota demokratike është e koncentruar që praktikave të 

dënimeve me burgim ti shmangen në rastet më të mëdha dhe përparësi tu jepet dënimeve 

alternative me karakter sprovues. 

Programet që në përmbajtje kanë masën e paraburgimit për sigurimin e të pandehurit në 

procedurë, por edhe dënimin me burgim si lloj i dënimit më të rënd, po konsiderohen si 

programe të praktikës së vjetër dhe është përcaktuar si objektiv që në një të ardhme të afërt, 

programet me natyrë korrektuese, për aq sa është e mundur të zëvendësohen me programe 

sprovuese, pasi që qëllimet e rehabilitimit, riedukimit, risocializimit apo riintegrimit po tregohet 

programi më i përshtatshëm për ti arritur këto qëllime.
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Fjalë kyçe: Sanksione, reforma, ekzekutime, rehabilitim, riedukim, risocializim, riintegrim.

HYRJE

Me nxjerrjen e Kodit të ri Penal1 ka ndryshuar edhe sistemi i rregullimit të dënimeve në 

Kosovë. Këto ndryshime kanë krijuar mundësinë e heqjes së disa dispozitave ligjore që kanë 

qenë në fuqi deri atëherë, gjithashtu ka pasur dhe riformulime të dispozitave të cilat vazhdojnë të 

jenë në fuqi, mirëpo gjithashtu janë paraparë edhe rregullime të situatave të tjera, të cilat 

asnjëherë më parë nuk kanë gëzuar rregullim në kuadër të sistemit juridik në Kosovë. Ndryshime 

kanë pësuar edhe dispozitat të cilat rregullojnë dënimet të cilat mund ti shqiptojnë gjykatat me 

rastin e shpalljes së fajësisë së ndonjë të akuzuari. 

Sa i përket ndarjes së përgjithshme të dënimeve, struktura e llojeve të dënimeve ka 

mbetur e njëjta që ka qenë e rregulluar me Kodin e Përkohshëm Penal të Kosovës2, ku janë 

paraparë: dënimet kryesore, dënimet alternative dhe dënimet plotësuese. Ndërsa ndryshimet me 

miratimin e Kodit të ri Penal në mes tjerash kanë ndodhur me llojet e dënimeve kryesore të cilat 

janë paraparë në të. Me zgjidhjet e reja, llojet e dënimeve kryesore janë: dënimi me burgim të 

përjetshëm, dënimi me burgim dhe dënimi me gjobë.3Sa i për këtë rregullimit të dënimeve 

alternative, si një nga llojet e dënimeve sipas Kodit Penal, struktura e këtyre dënimeve ka mbetur 

pothuajse e njëjtë me strukturën e kaluar që e ka paraparë Kodi i mëhershëm penal, me 

përjashtim të disa ndryshimeve të vogla në sistemim të cilat janë paraparë si të nevojshme. 

Ndërsa dënimet plotësuese pas ndryshimeve dhe hyrjes në fuqi të Kodit të ri Penal kanë fituar 

këtë strukturë ku janë paraparë këto lloje të dënimeve plotësuese: a) Heqja e të drejtës për t’u 

zgjedhur; b) Urdhri për kompensimin e humbjes apo dëmit; c) Ndalimi i ushtrimit të funksioneve 

në administratën publike ose në shërbimin publik; d)  Ndalimi i ushtrimit të profesionit, i 

veprimtarisë ose detyrës; e)  Ndalimi i drejtimit të automjetit; f) Marrja e lejes së vozitjes; g)  

1 Kodit Nr. 04/L-082 Penal i Republikës së Kosovës më 20 prill 2012
2 Është nxjerrë më 6 korrik 2003 me Rregulloren e UNMIK-ut 2003/25 dhe ka hyrë në fuqi më 6 prill 2004.
3 Për dallim nga Kodi i ri Penal, sipas Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës dënimet kryesore ky përfshihet dënimi 

me burgim dhe dënimi me gjobë kanë mbetur përsëri si lloj i dënimit kryesor, mirëpo është paraparë që në vend të 

dënimit me burgim afatgjatë të futet dënimi me burgim të përjetshëm.
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Konfiskimi; h) Urdhri për publikimin e aktgjykimit dhe i) Dëbimi i të huajit nga territori i 

republikës së Kosovës.4

Ndryshimet e përgjithshme me miratimin e Kodit të ri Penal të cilat kanë pësuar institutet 

e së drejtës penale, ku janë shtuar disa institute, ndërsa institutet të cilat kanë ekzistuar kanë 

pësuar ndryshime të shumta dhe në mënyrë veçantë llojet dhe nënllojet e dënimeve e kanë bërë të 

domosdoshme që të ketë ndryshime në një numër të caktuar të ligjeve të cilat janë të lidhura 

drejtpërdrejt me dispozitat e Kodit Penal në fuqi. Gjithashtu ndryshime ka pësuar edhe Ligji për 

ekzekutimin e sanksioneve penale, ku përveç që janë bërë ndryshimet të cilat kanë qenë të 

imponuara me ndryshimet që janë miratuar me Kodin e ri Penal.j.

Marrë parasysh ndryshimet ligjore të cilat kanë ndodhur, ndryshime kanë pësuar edhe 

organet ekzekutive për ekzekutimin e sanksioneve penale, që sipas Ligjit për ekzekutimin e 

sanksioneve penale është  Shërbimi Korrektues i Kosovës dhe Shërbimi Sprovues i Kosovës.

Në këtë punim objekt i trajtimit janë risitë e rregullimeve ligjore dhe organizative të cilat kanë 

ndodhur në këto institucione që merren me ekzekutimin e sanksioneve penale në Kosovë.

1.LEGJISLACIONI NË BAZË TË CILIT FUNKSIONON SHËRBIMI KORREKTUES I 
KOSOVËS

Shërbimi Korrektues i Kosovës administron dhe mbikëqyr të burgosurit në bazë të ligjeve 

të aplikueshme të Kosovës, si dhe instrumenteve ndërkombëtare dhe akteve tjera ligjore dhe 

nënligjore. Si bazë ligjore për funksionimin dhe veprimin e këtij institucioni është: Kodi Penal i 

Kosovës, Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale, Kodi i Procedurës penale të Kosovës, 

Kodi i drejtësisë për të mitur, aktet tjera ndërkombëtare dhe aktet e tjera ligjore dhe nënligjore.

1.1. Fushëveprimi i Shërbimit Korrektues të Kosovës

Marrë parasysh se “ekzekutimi i sanksioneve penale ka për qëllim risocializimin dhe 

riintegrimin e të dënuarit në shoqëri dhe përgatitjen e tij për jetë, si dhe për sjellje të 

përgjegjshme. Ekzekutimi i sanksioneve penale, po ashtu shërben për mbrojtjen e shoqërisë duke 

4 Për dallim nga Kodi aktual, në Kodin e mëhershëm Penal, dënimi me gjobë përveç se është paraparë si dënim 

kryesor është paraparë gjithashtu edhe si dënim plotësues. Ndërsa urdhri për kompensimin e humbjes apo dëmit nuk 

ka qenë një nga llojet e dënimeve plotësuese.)



                                                                                                                                The Heritage 18
ISSN 1857-7482, Nr. 18, 2017___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__

54
ROLI DHE RËNDËSIA E SHËRBIMIT TË KORREKTIMIT NË MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË TË DËNUARVE, 
NËN DRITËN E NDRYSHIMEVE TË FUNDIT LIGJORE DHE ORGANIZATIVE

parandaluar kryerjen e veprave të tjera penale dhe duke përmbajtur të tjerët nga kryerja e veprave 

penale”.5 Shërbimi Korrektues i Kosovës është organ qendror i administratës shtetërore, 

profesional i pavarur, i uniformuar me grada dhe pjesërisht i armatosur në vartësi të Ministrisë së 

Drejtësisë (më tej: Ministria)”6, si përgjegjës për kryerjen e këtyre aktiviteteve: (a) Organizimin, 

zbatimin dhe mbikëqyrjen e ekzekutimit të dënimit me burgim dhe me burgim të përjetshëm; (b) 

Organizimin, zbatimin dhe mbikëqyrjen e burgimit të të miturve dhe masave edukuese, përveç 

nëse kodi i drejtësisë për të mitur e parasheh ndryshe; (c) Organizimin e programeve që i 

kontribuojnë korrektimit, përgatitjes për lirim dhe mbikëqyrjes afatgjatë të personave të dënuar 

me burgim dhe me burgim të përjetshëm; (d) Vlerësimin e rrezikut kriminogjen dhe për caktimin 

e nevojave për trajtim të kryerësve të veprave penale; (e) Udhëzimin dhe mbështetjen ndaj 

personave të dënuar në përfundim të dënimit të tyre; (f) Ndërmarrjen e masave me qëllim të 

arsimimit dhe aftësimit profesional të personelit civil dhe të zyrtarëve korrektues të punësuar dhe 

(g) Për realizimin e bashkëpunimit me institucionet përkatëse, shoqatat dhe organizatat të cilat 

merren me problemet e ekzekutimit të sanksioneve penale.7

Ndryshimet ligjore të cilat janë bërë në fushën e korrektimit kanë një rëndësi tëveçantë. 

Sistemi korrektues i organizuar në kuadër të Shërbimit Korrektues ka avancuar sa i përket 

legjislacionit, duke u përafruar me sistemin e vendeve evropiane në këtë fushë. Gjithashtu, 

ndryshimet kanë ndodhur edhe në rrafshin e zbatimit të ligjit dhe ballafaqimit direkt me personin 

e dënuar apo të paraburgosur që mbahet në qendrat e burgimit dhe të paraburgimit. I është dhënë 

rëndësi e madhe zbatimit të të gjitha ligjeve në fushën penale, pastaj në menaxhimin e sigurisë, 

kontrollit dhe rehabilitimit, ri-socializmin dhe ri-integrimin në shoqëri e të gjithë personave që 

kanë vepruar në kundërshtim me ligjin.

5 Neni 4, Ligji Nr. 04/L-149 për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, 29 korrik 2013. Shpallur me dekretin Nr. DL-

035-2013, datë 16.08.2013 nga Presidentja e Republikës së Kosovës.)
6 Ibid., neni 205.)
7 Ligji i tanishëm për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale në Kosovë për dallim nga Ligji i mëparshëm për 

Ekzekutimin e Sanksioneve Penale (Ligji nr. 03/L-191, 22 korrik 2010, shpallur me dekretin Nr. DL-043-2010, datë 

09.08.2010 nga Presidenti i Republikës së Kosovës), ka paraparë përgjegjësi të tjera në kuadër të veprimtarisë së 

Shërbimit Korrektues të Kosovës. Në këtë rast, përveç pikave 2 dhe 3, pikat e tjera janë dispozita të reja që kanë 

ardhur si rezultat i reformimit dhe zgjerimit të aktiviteteve të këtij shërbimi në Kosovë.
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1.2.Struktura organizative e Shërbimit Korrektues

Sipas dispozitës së nenit 206 të Ligjit në fuqi për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, për 

kryerjen e punëve dhe detyrave nga kompetenca e Shërbimit Korrektues, në kuadër të saj 

veprojnë këto njës themelore organizative:

1.1. Zyra Qendrore e Shërbimit Korrektues me seli në Prishtinë; dhe

1.2. Institucionet korrektuese.

Zyra Qendrore e Shërbimit Korrektues, e përcjell, e mbikëqyr ligjshmërinë e punës dhe të 

veprimit të njësive organizative të Shërbimit Korrektues dhe të institucioneve korrektuese.

Shërbimi Korrektues i Kosovës ka drejtorin e saj që udhëheqë, drejton dhe kontrollon Shërbimin 

Korrektues dhe të gjitha çështjet lidhur me Shërbimin Korrektues. Shërbimi Korrektues mund të 

ketë edhe zëvendësdrejtorët e Përgjithshëm të cilët emërohen sipas procedurës, kushteve dhe 

kohëzgjatjes të parapara për Drejtorin e Përgjithshëm Gjithashtu edhe institucionet korrektuese të 

cilat do ti trajtojmë më poshtë kanë drejtorin e tyre përgjegjës për institucionet gjegjëse.

Sipas ligjit aktual për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale ekzistojnë këto lloje të institucioneve 

korrektuese8: (1) Burgjet, për ekzekutimin e dënimit me burgim dhe me burgim të 

përjetshëm;9(2) Qendrat e paraburgimit, për ekzekutimin e paraburgimit dhe dënimeve me 

burgim deri në tre (3) muaj; (3) Burgjet për femra, për ekzekutimin e dënimit me burgim, 

burgimit për të mitur të shqiptuar ndaj femrave; (4) Burgjet për të mitur, për ekzekutimin e 

burgimit të të miturve; (6) Institucionet edukative-korrektuese, për ekzekutimin e masave 

edukative të dërgimit të kryerësit të mitur në institucionin edukativo-korrektues; (7) Spitali dhe 

ambulancat e burgjeve, për trajtimin e personave të paraburgosur dhe personave të dënuar.

Sa i përket shtrirjes, institucionet korrektuese janë sikurse në vijim10:Qendra Korrektuese 

në Dubravë;Qendra Korrektuese për Femra dhe të Mitur në Lipjan;Qendra Korrektuese në 

8 Neni 208, Ligji Nr. 04/L-149 për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale.)
9 Sikurse e trajtuam më sipër, me rastin e ndryshimeve të cilat kanë ndodhur me hyrjen në fuqi të Kodit të ri Penal, 

tek dënimet kryesore duke bërë zëvendësimin e dënimit me burgim afatgjatë dhe dënimin me burgim të përjetshëm, 

këto ndryshime kanë reflektuar gjithashtu edhe në Ligjin për ekzekutimin e sanksioneve penale, përkatësisht në 

llojet e institucioneve korrektuese në Kosovë.)
10 Për me tepër shih: neni 252 Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale dhe Neni 45: Rregullorja (QRK) 

Nr.31/2013 për Organizimin e Brendshëm të Ministrisë së Drejtësisë (miratuar në mbledhjen e 156 të Qeverisë së 

Republikës së Kosovës me vendimin numër Nr.01/156 me datë 13.11.2013).
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Smrekonicë;Qendra e Paraburgimit në Prishtinë;Qendra e Paraburgimit në Lipjan;Qendra e 

Paraburgimit në Gjilan;Qendra e Paraburgimit në Pejë;Qendra e Paraburgimit në Prizren;Qendra 

e Paraburgimit në Mitrovicë, dheBurgu i Sigurisë së Lartë.

Sipas Rregullores për Organizimin e Brendshëm të Ministrisë së Drejtësisë, detyrat dhe 

përgjegjësitë e institucioneve korrektuese janë që të administrojnë dhe mbikëqyrin të burgosurit 

në bazë të ligjeve të aplikueshme të Kosovës, si dhe instrumenteve ndërkombëtare dhe akteve 

tjera ligjore dhe nënligjore; të bashkëpunojë me të gjithë partnerët e drejtësisë dhe në 

përshtatshmëri të vazhdueshme me ligjet në Kosovë synon të korrektojë dhe risocializojë të 

burgosurit, duke respektuar të drejtat e tyre fondamentale pa marrë parasysh racën, gjuhën, 

religjionin, si dhe siguron një ambient të sigurt për stafin, të burgosurit dhe shoqërinë; planifikojë 

dhe organizon programet që i kontribuojnë korrektimit, aftësimit, përgatitjes për lirim dhe 

mbikëqyrjes afatgjatë të personave të dënuar me burgim dhe me burgim afatgjatë etj.

Sipas dispozitave të kësaj Rregulloreje, numri i të punësuarve në organet qendrore dhe lokale të 

SHKK-së, është njëmijë e gjashtëqind e njëzete gjashtë (1626).

Sipas raporteve të SHKK aktualisht në burgjet e Kosovës janë 1.756 të burgosur.

1.3.Tipet e Institucioneve Korrektuese11

Ligji në fuqi për ekzekutimin e sanksioneve penale ka bërë një kategorizim sa i përket 

shkallës së sigurisë dhe mënyrës së trajtimit të personave të dënuar, ku institucionet korrektuese i 

ka paraparë që mund të jenë të tipit të mbyllur12, gjysmë të hapur13 dhe të hapur.14

11 Shih: Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale. Ndërsa sa i përket tipeve të institucioneve korrektuese në 

Kosovë, Ligji në fuqi për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale krahasuar me ligjin e mëparshëm në këtë fushë, kanë 

rregullime përgjithësisht të njëjtë.)
12 Sipas Ligjit në fuqi për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale institucione të tipit të mbyllur janë: Qendra 

Korrektuese Dubravë, Burgu i Sigurisë së Lartë, Qendra e Paraburgimit Lipjan (institucion korrektues i tipit të 

mbyllur, gjysmë të hapur) Qendra e Paraburgimit Prishtinë, Qendra e Paraburgimit Prizren, Qendra e Paraburgimit 

Gjilan, Qendra e Paraburgimit Pejë, Qendra e Paraburgimit Mitrovicë.)
13 Sipas Ligjit në fuqi për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale institucion i tipit gjysmë të hapur është Qendra 

Korrektuese Lipjan)
14 Sipas Ligjit në fuqi për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale institucion i tipit të hapur është Qendra korrektuese 

Smrekonicë)
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Sa i përket trajtimit të  ligjit që lidhet me dispozitat për institucionet korrektuese të tipit të 

mbyllur, është shtjelluar përshkrimi se këto institucione kanë elemente të sigurisë fizike dhe 

materiale, siç janë zyrtaret korrektues te armatosur, muret rrethuese apo rrethoja, pajimet teknike 

dhe masat tjera të sigurisë që pengojnë arratisjen e personave të dënuar. Gjithashtu, në kuadër të 

tipit të mbyllur bënë pjesë edhe burgu i sigurisë së lartë, për ekzekutimin e dënimit me burgim 

ndaj personave të klasifikuar me rrezikshmëri shumë të lartë, personave të paraburgosur të 

klasifikuar me rrezikshmëri shumë të lartë dhe atyre të dënuar me burgim të përjetshëm. Ndërsa, 

institucionet korrektuese të tipit gjysmë të hapur nuk kanë elemente të sigurisë fizike në formë të 

mbikëqyrjes së lëvizjeve dhe punës së personit të dënuar, por kanë elemente të sigurisë materiale 

që e pengojnë arratisjen e personave të dënuar.

Sa i përket institucioneve korrektuese të tipit të hapur, është trajtuar se këto institucione 

nuk kanë elemente të sigurisë fizike as materiale që e pengojnë arratisjen e personave të dënuar. 

Sjellja ndaj personave të dënuar bazohet në vetë disiplinën e tyre dhe përgjegjësinë personale, 

kurse personeli korrektues mbikëqyrë lëvizjen dhe punën e personave të dënuar.

Ndërsa sipas ligjit në institucionet korrektuese të tipit të mbyllur është rregulluar që të mbahet së 

paku një e treta (1/3) e dënimit me burgim të përjetshëm për personat që kanë marrë këtë lloj të 

dënimit gjatë gjykimit të formës së prerë dhe ndaj tyre ka filluar ekzekutimi i sanksioneve të 

shqiptuara penale.

1.4. Mbikëqyrja e punës së institucioneve korrektuese

Institucionet korrektuese në vazhdimësi janë në observim institucional për punën të cilën 

janë të ngarkuar për të kryer dhe veprimet e ndërmarra nga ana e tyre. Mbikëqyrjen 

administrative e kryen Zyra Qendrore, ku mbikëqyret në veçanti ligjshmëria e punës dhe e 

veprimit, ligjshmëria e akteve nga kompetenca e drejtorit të institucionit korrektues, efikasiteti 

dhe përshtatshmëria e punës në kryerjen e punëve nga fushëveprimi i institucioneve korrektuese. 

Mbikëqyrjen lidhur me ofrimin e mbrojtjes shëndetësore të personave të burgosur e kryen 

ministria kompetente për punët e shëndetësisë, që në këtë rast është Ministria e Shëndetësisë, 

ndërsa ndaj programeve të arsimimit të personave të dënuar dhe për zbatimin e tyre ministria 

kompetente për punët e arsimit, që në këtë rast është Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 

Teknologjisë.
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Sipas Ligjit mbi ekzekutimin e sanksioneve penale është paraparë që të themelohet një 

Këshill Profesional  Ky Këshill ka qëllim të përcjelljes, hulumtimit dhe përparimit të sistemit të 

ekzekutimit të sanksioneve penale dhe përbëhet nga radhët e institucioneve shkencore, 

gjykatave, organeve të administratës, shoqatave profesionale, shoqërisë civile dhe të 

institucioneve tjera të cilat merren me çështjet e kriminalitetit dhe të edukimit të personave të 

dënuar.

Ndërsa, për mbikëqyrjen e punës së institucioneve korrektuese, funksionon Inspektorati 

për Inspektimine brendshëm të institucioneve korrektuese. Inspektorati mbikëqyrë zbatimin e 

dispozitave dhe të punës profesionale të punës së institucioneve korrektuese me qëllim të 

sigurimit të sistemit unik të ekzekutimit të sanksioneve penale, bartjen e përvojave, pozitive, 

analizimit dhe të përcjelljes së punës së disa njësive organizative të institucionit korrektues dhe 

të ofrimit të ndihmës profesionale atyre njësive.

Udhëzimi Administrativ15, i nxjerrë nga Ministria e Drejtësisë në mënyrë tëdetajuar 

përcakton parimet e punës së inspektoratit, kohën, mënyrën dhe kryerjen e inspektimit, 

inspektimin e fushave tëveçanta, inspektimin në bazë të kërkesës, procesverbalin dhe raportin për 

inspektim.

Numri i tëpunësuarve në inspektorat është 5.16

KONKLUZION

Shërbimi korrektues luan rol vendimtar në ekzekutimin e sanksioneve penale në Kosovë. 

Është i vetmi institucion që bënë rehabilitimin, riintergrimin, riedukimin dhe risocializmin e 

personave të dënuar me dënim me burgim.Ndryshimet ligjore dhe organizative kanë vë në pah 

një institucion i cili më për së afërmi i afrohet vendeve të Bashkimit Evropian. Shërbimi 

Korrektues është konsoliduar si institucion dhe tani ka krijuar një përvojë të mjaftueshme në 

trajtimin e rasteve me profesionalizëm dhe etikë profesionale. Edhe pse disa nga rastet të cilat 

janë menaxhuar nga ky institucion ka qenë i natyrës tejet të ndjeshme, është provuar se Shërbimi 

15 Udhëzimi Administrativ MD-Nr.11/2013 për mënyrën e kryerjes së inspektimit të brendshëm në institucionet 

korrektuese, është nënshkruar nga Ministri i Drejtësisë, me datë 10.12.2013)
16 Shih: Neni 145, Rregullorja (QRK) Nr.31/2013 për Organizimin e Brendshëm të Ministrisë së Drejtësisë).
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megjithatë ka ndërtuar kapacitete të saja që rastet i përfundon me profesionalizëm dhe me 

përgjegjësi profesionale dhe etike.

Shërbimi është modernizuar dhe në të janë futur më shumë programe të rehabilitimit, 

duke përfshirë një mori programesh për riintegrim, risocializim dhe riedukim. Investimi i 

vendeve skandinave dhe sidomos të Finlandës ka ndihmuar që shërbimi të merr kontura të një 

institucione të rëndësishëm ku vlerat etike dhe profesionale përfillen dhe çmohen.

I janë shtuar edhe disa burgje, që përfshihet këtu Burgu i Sigurisë së Lartë, që është një 

investim i madh dhe i kushtueshëm. Aty janë paraparë vendosja e personave me dënime të larta 

dhe që paraqesin rrezikshmëri të madhe shoqërore. Gjithashtu, është duke u punuar në burgjet 

aktuale si nga infrastrukura fizike, po ashtu edhe në shtimin e programeve të ndryshme për të 

burgosur.Shërbimi Sprovues është duke u munduar të gjejë bazën ligjore për rregullimin e 

mbikëqyrjes elektronike të personave, të cilëve u kufizohet lëvizja me vendim të gjykatës ose të 

panelit për lirim me kusht. Ky segment ka kaluar në Kuvendin e Kosovës dhe pritet miratimi i 

ligjit.

Shërbimi i korrektimit dhe sprovimit në Kosovë, me kalimin e kohës është duke marrë 

prerogativat e një sistemi të përbashkët modern në funksion të risocializimit, riintegrimit, 

riedukimit dhe rehabilimit të personave të dënuar për kryerjen e veprave penale të ndryshme. 

Shtimi i buxhetit dhe financimi i projekteve sociale, sikurse janë ato për ti arritur qëllimet 

primare të dënimit, ndihmon që të dënuarit më shpejt dhe më leht t’i kthehen shoqërisë dhe të 

vazhdojnë jetën të riintegruar plotësisht në të.
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KËRKESAT E TREGUT PËR KUADRO DHE SFIDAT NË PUNËSIM

Аbstrakt 

Qellimi i këtij hulumtimi “Kërkesat e tregut për kuadro dhe sfidat në punësim” është të 

ofrojë informacion për tregun e punës në Kosovë dhe të pasqyrojë nivelin e shtimit të kuadrove 

të reja duke e sfiduar tregun e punës .Ky punim pasqyron te gjitha zhvillimet dhe trendet te cilat 

kan ndodhur për periudhen raportuese për regjistrimin e të papunëve, punëkërkuesve dhe 

punëdhënësve si dhe ofrimin e sherbimeve dhe masave aktive të tregut të punës.

Informacioni i përdorur në këtë punim, kryesisht është nxjerrë nga Sistemi Informativ për 

Menaxhimin e Punësimit (SIMP), raporteve të këtij institucioni si dhe informata tjera nga 

burimet e ndryshme. Nga ky burim janë marrë të gjitha të dhënat për papunësinë e regjistruar, 

vendet e lira të punës, ndërmjetësimet e rregullta në punësim, aftesimet profesionale dhe masat e 

tjera aktive të punësimit.

Trendet ne tregun e punës dhe dinamikat e aktiviteteve të ndryshme kërkojnë studim te 

veçantë dhe te përvitshëm sepse proceset zhvillimore karakterizohen me ndryshime te shpejta.

E rëndësishme mbetet ndryshimet e mëdha te cilat ndodhin ne tregun e punës dhe 

reflektimet e punëdhënësi dhe punëmarrësit. Kontributi i punëdhënësve çdo here ka qene i 

jashtëzakonshëm për faktin e nxjerrës se te dhënave cilësore ne mënyrë qe politik bërja te jete e 

bazuar ne fakte dhe evidenca. Pavarësisht se papunësia edhe më tutje mbetet sfide e madhe, nga 

institucioni i cili merret me evidentimin dhe regjistrimin e kësaj kategorie. 

Fjalë kyçe: Puntorët, tregu i punës, Sistemi Informativ për Menaxhimin e Punësimit.

mailto:remzi_ll@hotmail.com
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HYRJE

Trendet në tregun e punës dhe dinamikat e aktiviteteve të ndryshme kërkojnë studim të 

veçantë dhe te përvitshëm sepse  proceset zhvillimore karakterizohen me ndryshime të shpejta.

Tregu i punës ngërthen në vete shume sfida të cilat duhet të studiohen, dhe hulumtimet e 

tilla duhet të jenë me interes të veçantë. Zhvillimet ekonomike sidomos tregu i punës është me 

shume rëndësi, te cilat në një farë forme karakterizohen me zbutjen e problemeve sociale, 

avancimin e shërbimeve kuantitative dhe kualitative për punëkërkuesit në Kosovë. Po ashtu 

krijimin e kushteve dhe mundësive, për punësim dhe aftësime profesionale komfor nevojave të 

tregut të punës. 

Të rëndësishme mbeten ndryshimet e mëdha te cilat ndodhin ne tregun e punës dhe 

reflektimet e punëdhënësit dhe punëmarrësit. Kontributi i punëdhënësve çdo herë ka qenë i 

jashtëzakonshëm për faktin e nxjerrës së të dhënave cilësore në mënyrë që politikbërja të jetë e 

bazuar në fakte dhe evidenca. 

Kërkesa në tregun e punës për rritjen e shkathtësive të fuqisë punëtorë gjegjësisht te zhvillimit te 

kapitalit njerëzorë te behet ne harmoni me nevojat e tregut te punës prandaj edhe Aleanca 

Kosovare e Bizneseve dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ne bashkëpunim edhe me 

partner tjerë vendor dhe organizata ndërkombëtare kanë bërë përpjekje të vazhdueshme qe tregu 

i punës te jete ne koherencë me nevojat. Kërkesa për forcën e punës, duhet te adresohet aktoreve 

tjerë relevant të cilët kane mundësi reale për ngritjen e njohurive dhe aftësive të tyre

 “Kërkesat e tregut  për kuadro dhe  sfidat në punësim” si përmbledhje, adreson qeshtje 

qq ndqrlidhen me punësimin dhe aftesimin profesional në Kosovë. Vëmendje e veqantë i është 

kushtuar përformancës së aktiviteteve në sferen e punësimit.

Në bazë të kërkesave për punësime kemi dy lloje të kategorive të punëkërkuesve, si: 

(i) të papunët e regjistruar dhe 

(ii) (ii) punëkerkuesit e regjistruar.

Regjistrimi i te papunëve nënkupton aplikimin direkt fizik për regjistrim ne Zyren e Punësimit. 

Po ashtu, te papunësuarit për të vazhduar papunësine duhet te paraqiten çdo 3 muaj në zyrën e 

punësimit. Mos paraqitja fizike periodike në Zyrat e Punësimit dy (2) herë radhas (3+3 muaj) 

atëherë këta përsona janë jo aktiv dhe i ndërpritet mbajtja e evidences.

Regjistrimi i Punëkërkuesve nënkupton aplikimin apo regjistrimin e të gjithë ata përsona që 

janë të regjistruar nga jashte (përmes interneti) në platformen online dhe të cilët nuk obligohen të 
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paraqiten fizikisht në zyrat e punësimit. Kjo kategori mund të marrë sherbimet e nevojshem nga 

ky institucion i punësimit pa ardhur fare në zyrat e punësimit përmes shërbimeve online të 

ofruara.

Qëllimi

Qëllimi i këtij hulumtimi ka qenë që në vazhdimësi te kemi evidenca nga tregu i punës  ne 

mënyrë qe disenjimi i politikave te punësimit  dhe aftësimit profesional  te jete ne harmoni me 

kërkesat e tregut.   

Rëndësia e informatave ështëdomosdoshmërishtresursi me i rëndësishëm, kështu që 

hulumtimi i tregut te punës dhe studime te tilla do te ndihmojnë te gjithë aktoret e tregut te 

punës, sidomos marrësit e vendimeve apo politik-bërësit. 

Informatat e tregut te punës jo vetëm për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe 

Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, por për te gjitha institucionet vendore dhe 

ndërkombëtare do te krijojnë një pasqyre reale dhe faktike në dinamiken e zhvillimit te tregut te 

punës.  

Hartimi i politikave të punësimit dhe aftësimit profesional  ne tregun e punës pa evidenca apo 

te dhëna  cilësore dhe pa një studim te mirëfilltë shkencore te tregut te punës,  asnjëherë nuk do 

te arrihen  rezultatet e pritura.

Objektivat dhe Metodologjia e aplikuar në këtë punim - Kërkesat e tregut për kuadro dhe  

sfidat në punësim si tregues i përformancës pasqyron pjesën me të madhe të shërbimeve që 

ofrohen nga zyrat e punësimit dhe qendrat e aftësimit profesional. Paraqet të gjitha zhvillimet si, 

regjistrimin e të papunëve, punëkërkuesve dhe punëdhënëseve dhe ofrimin e sherbimeve dhe 

masave aktive të punësimit. Fokusimi qenësor është  monitorimi i përformance përmes 

indikatorëve  synohet në rritjen e efikasitetit të sherbimeve të ofruara nga Enti i punesimit. 

Prandaj shifrat e përdorura paraqesin kryesisht të dhenat të mbledhura nga Sistemi Informativ 

per Menaxhimin e Punësimit (SIMP), nga zyrtaret e Zyrave të Punësimit (ZP) dhe nga Qendrat 

për Aftësim Profesional (QAP). 

Në bazë të kësaj, DPP-ja ka të zhvilluar Sistemin Informativ për Menaxhimin e Punësimit, ku 

nga ky aplikacion nxjerren të gjitha të dhënat, si: papunësinë e regjistruar, vendet e lira të punës, 

ndërmjetësimet në punësim dhe hyrjet në aftësimet profesionale. Punimi specifikon ndarjen e 
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kategorive sipas gjinisë, kualifikimit, grup-moshës, etnitetit, rajonit, sektorit të aktivitetit, sektorit 

sipas pronësisë, etj. Sa u përket përcaktuesve të jashtëm të tregut të punës, siç është popullata, 

popullata me moshë punuese, popullata aktive dhe punësimi, ndaj hulumtimi i referohet 

institucioneve tjera si burime sekondare.

Objektivat kryesore mbështeten në proceset të vendim marrjes dhe dizajnimit të politikave 

brenda institucionit për këtë sherbim. 

Raport përmbledhës sa i përket kategorive që kërkojnë punë, kualifikimeve, grup moshave, 

gjinive  duke i klasifikuar sipas komunave 

Permbledhje

Numri i pergjithshem i te papunëve te 

regjistruar nga sherbimet publike te 

punësimit deri ne fund te vitit 2015

112.179 persona, ku prej tyre femra jane 48.960 ndersa 

mashkuj 63.219 persona.

Numri i pergjithshem i te papunëve te regjistruar si 

te “Pa kualifikuar”
68.395 persona ose 61.0%, ndersa te papunët e 

regjistruar me “sh.mesme” arrijne shifren prej 21.006 

persona ose 18.7% si dhe me “universitet” me 5.052 ose 

4.5%.

Papunësia e regjistruar sipas grup moshave 

me se shumti i referohet

moshes prej 25-39 vjegar me 48.1%, pastaj grup mosha 

40-54 merr pjese me 33.6% ne papunësi te regjistruar. 

Grup mosha e te rinjve 15-24 dhe me te vjeterve 55-64 

marrin pjese respektivisht me 9.5% dhe 8.8% e 

regjistrimeve.

Numri me i larte i te papunëve eshte 

regjistruar ne Prishtine

me 24.966 persona ose ne menyre proporcionale me 22%,

Prizreni me 18% ose 19.867 persona

Mitrovica me 15% ose 12.800 persona

Gjithsejte 11.506 vende te lira te punës jane 

regjistruar gjate vitit 2015
ne sherbimet publike te punësimit (SHPP). Nese 

krahasojme te dhenat me 2014-en kemi ngritje prej 

me shume se 75.2%.
Gjate vitit 2015, sikur ne vitet e meparshme, 

shumica e vendeve te lira te ofruara i referohen 

sektorit terciar

(sherbimet, 68%), pasuar nga sektori sekondar (prodhimi 

29%) dhe sektori primar (bujqesia 3%).



                                                                                                                                The Heritage 18
ISSN 1857-7482, Nr. 18, 2017___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__

65
KËRKESAT E TREGUT PËR KUADRO DHE SFIDAT NË PUNËSIM

Vendet e lira te punës per periudhen raportuese 

kryesisht jane ne
profesionet elementare me 28.9%, pastaj zejtaret dhe 

punëtoret e ngjashem me 19.5% dhe punëtoret e 

sherbimeve dhe punëtoret e shitjes dyqane dhe treg 

me 19.3%.
Vendet e lira te punës te regjistruara me se shumti i 

referohen rajonit
te Prishtines me 2449 vende ose me 21.3%,

nga Prizreni me 1949 vende te lira ose me 16.9%
rajoni i Pejes me 1622 vende te lira ose 14.1%.
Vende te lira te punës te regjistruara me se paku i 

referohen rajonit te Ferizajt
me 1018 vende ose me 8.8%.

SHKALLA E PAPUNËSISË PËR PËRIUDHEN 2012

Shkalla e papunësisë në Kosovë në vitin 2012, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave 

të Kosovës të publikuara, është 30.9 për qind. Krahasuar me të dhënat e gjashtëmujorit të parë të 

vitit 2012 niveli i papunësisë në Kosovë ka shënuar rënie për afër 5 për qind.

Paga neto te shumica e punonjësve ishte 300 deri 400 euro në muaj.

Përveç shkallës së ulët të punësimit në Kosovë, 16.8 për qind e pwrsonave të punësuar 

punonin në vende pune të paqëndrueshme. Ndërkohë, sa i përket kohëzgjatjes së papunësisë, 

59.8 për qind kanë qenë të papunë për më gjatë se 12 muaj.

Metodologjia dhe përkufizimet e aplikuara në këtë hulumtim kërkimor statistikor janë në 

harmoni me statistikat e EUROSTA-it (zyra e statistikave e Bashkimit Evropian).

“Pothuajse dy të tretat e popullsisë në Kosovë është në moshë punë (15 deri në 64 vjeç). Nga 

popullsia në moshe pune 63.1 për qind nuk janë ekonomikisht aktivë. Nga 36 .9 për qind të 

popullsisë që ekonomikisht është aktive 30.9 për qind janë të papunë që paraqet edhe shkallën e 

përgjithshme të papunësisë në Kosovë për vitin 2012”.

Sipas rezultateve, nga 63.1 për qind e popullsisë në moshë pune që është jo aktive, 23.5 për 

qind apo 176 mijë e 100 persona nuk kërkonin punë sepse besonin se nuk ka punë.

Në mesin e personave në fuqinë punëtorë, papunësia është më e lartë për femrat se sa për 

meshkujt.

Papunësia te të rinjtë, ndërkaq, vlerësohet të jetë shumë e lartë në Kosovë. Në vitin 2012, të 

rinjtë në Kosovë kishin gjasa dy herë më shumë të jenë të papunë, krahasuar me të rriturit dhe ky 

dallim ishte më i shprehur tek meshkujt. Më shumë se një e treta e personave të moshës 15 deri 



                                                                                                                                The Heritage 18
ISSN 1857-7482, Nr. 18, 2017___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__

66
KËRKESAT E TREGUT PËR KUADRO DHE SFIDAT NË PUNËSIM

në 24 vjeç në Kosovë nuk ishin në arsim, punësim apo trajnim.

“Potenciali i zhvillimit të sotëm ekonomik për një vend të ri është i kufizuar seriozisht nëse 

më shumë se një e treta të rinjve të saj nuk ndjekin shkolla universitetet ose nuk punojnë për të 

pasur një pozicion për të fituar eksperiencën profesionale”. Ndryshe, në aspektin metodologjik 

anketa e fuqisë punëtore e publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës ka pasur shtrirje në 

600 qarqe regjistruese në tërë territorin e Kosovës, ku janë intervistuar 4.800 ekonomi familjare.

EVIDENITIMI I POPULLATËS – PAPUNËSIA SIPAS VITEVE

Numri i pergjithshëm i të papunëve të regjistruar nga shërbimet publike të punësimit deri 

në fund të vitit 2015 është 112.179 persona, ku prej tyre femra janë 48.960 ndërsa meshkuj 

63.219 persona.

Tabela 1. Papunësia e regjistruar sipas viteve - sipas gjinisë

Papunësia e regjistruar sipas viteve

Pershkrimi Gjithsej Femra Meshkuj
Papunësia e regjistruar “2013” 74,475 32,327 42,148
Hyrje 12 mujore 8,848 4,243 4,605
Papunësia e regjistruar “2014” 83,323 36,57 46,753
Rritja 12 mujore (%) 11.Sht 13.Jan 10.Sht
Papunësia e regjistruar “2015” 112,179 48,96 63,219
Rritja 12 mujore (%) 34.6 33.9 35.2

Grafiku 1. Papunësia e regjistruar sipas viteve - sipas gjinisë
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Regjistrimet e reja për 12 muaj tregon rritje afersisht prej 34.6% duke krahasuar me numrin e të 
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regjistruarave nga viti paraprak (2014) i cili ishte vetem 11.9%, po ashtu sikurse femrat edhe 

meshkujt kemi rritje në regjistrime prej 33.9% përkatësisht 35.2%.

PAPUNËSIA E REGJISTRUAR SIPAS KUALIFIKIMEVE

Regjistrimet e të “Pakualifikuar” është 68.395 persona ose 61.0%, ndërsa të papunët e 

regjistruar me “shkollë të mesme” arrijnë shifrën prej 21.006 persona ose 18.7% si dhe me 

“universitet” me 5.052 ose 4.5%. Sa i përket numrit të regjistruarave me master mbetet në shifra 

modeste prej 226 persona ose 0.2%.

Tabela. 2: Papunësia e regjistruar sipas kualifikimeve

Papunësia e regjistruar sipas kualifikimeve

Arsimimi Totali (%) Femra Meshkuj

Pa Kualifikuar 68395 61.0% 31893 36502

Shkolle Fillore 17500 15.6% 7563 9937
Shkolle e Mesme 21006 18.7% 6630 14376
Universitet 5052 4.5% 2775 2277
Master 226 0.2% 99 127

Dr. shkencave    -

Total 112179 100% 48960 63219

Grafikoni. 2 Papunësia e regjistruar sipas kualifikimeve

68
39

5

17
50

0

21
00

6

50
52

22
6

11
21

79

0 0 0 0 0 10
0%

31
89

3

75
63

66
30

27
75

99

48
96

0

36
50

2

99
37 14

37
6

22
77

12
7

0

63
21

9

P A  
K U A L I F I K U A

R

S H K O L L E  
F I L L O R E

S H K O L L E  E  
M E S M E

U N I V E R S I T E T M A S T E R D R .  
S H K E N C A V E

T O T A L

Totali (%) Femra Meshkuj

P A P U N Ë S I A  E  R E G J I S T R U A R  S I P A S  K U A L I F I K I M E V E



                                                                                                                                The Heritage 18
ISSN 1857-7482, Nr. 18, 2017___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__

68
KËRKESAT E TREGUT PËR KUADRO DHE SFIDAT NË PUNËSIM

PAPUNËSIA E REGJISTRUAR SIPAS PROFESIONEVE

Kësaj kategorie i referohet të papunësuarve të regjistruar në profesionet elementare me 72.2% 

prej shumicës absolute, pastaj janë tekniket dhe profesionet e ngjashme me 7.2% si dhe 

profesionistet me 5.6%.

Tabela 3: Papunësia e regjistruar sipas profesioneve

Papunësia e regjistruar sipas profesioneve

Profesionet Total % Femra Meshkuj

Ligjvenesit, zyrtaret e larte dhe menaxheret 598 0.5% 307 291
Profesionistet 6335 || 5.6% 3240 3095
Tekniket dhe profesionistet e ngjashem 8064 7.2% 2832 5232
Nepunësit 2397 2.1% 1119 1278
Punëtoret e sherbimeve dhe punëtoret e 

shitjes ne dyqan dhe treg

4767 4.2% 2416 2351

Punëtore te kualifikuar ne bujqesi dhe 

peshkatari

1107 1.0% 732 375

Zejtaret dhe punëtoret e ngjashem 6983 6.2% 1161 5822
Operatoret dhe montuesit e pajisjeve dhe 

makinave

932 0.8% 94 838

Profesionet elementare 80996 72.2% 3705

9

43937

Forcat e armatosura  
Total 112,17

9

100.0% 48,96 63,219

Grafikoni. 3 Papunësia e regjistruar sipas kualifikimeve
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Kurse numrin me te vogel të papunëve të regjistruar e përbëjnë ligjvenesit, zyrtarët e lartë dhe 

menaxheret me 0.5% si dhe operatorët dhe montuesit e pajisjeve dhe makinerive 0.8%.

PAPUNËSIA E REGJISTRUAR SIPAS GRUPMOSHËS

Papunësia e regjistruar sipas grup-moshave më së shumti i referohet moshës prej 25-39 

vjeçar me 48.1%, pastaj grup-mosha 40-54 merr pjesë me 33.6% në papunësi te regjistruar. 

Grup- mosha e të rinjve 15-24 dhe më të vjetërve 55-64, marrin pjesë me 9.5% e regjistrimeve 

respektivisht 8.8%.

Tabela 4- Papunësia e regjistruar sipas profesioneve/Grupmosha

Grup-mosha Totali (%) Femra Meshkuj
15-24 10603 9.5% 4914 5689

25-39 53983 48.1% 24136 29847

40-54 37685 33.6% 15888 21797

55+ 9908 8.8% 4022 5886

Total 112,179 100% 48,96 63,219

Grafikoni 4- Papunësia e regjistruar sipas profesioneve/Grup-mosha
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Papunësia e regjistruar sipas profesioneve/Grup-mosha

Regjistrimi i papunësisë për të rinjtë me vetëm 9.5%, sigurisht tregon që një numër i 

madh prej tyre, vazhdojnë arsimin universitar duke mos qenë pjesë aktive e tregut. 

PAPUNËSIA E REGJISTRUAR SIPAS ETNITETEVE

Shërbimet Publike të Punësimit pasqyrojnë shifra mjaft të larta në regjistrimet e 

papunësisë. Shqiptaret marrin pjesë me 99.153 përsona ose 88.4%, kurse sa i përket 

regjistrimeve të papunësisë për minoritetin serb ka qenë 4.319 përsona ose 3.9%.

Tabela 5. Papunësia e regjistruar sipas etnitetit

Papunësia e regjistruar sipas etnitetit , ,, ,,, ,,,,

Etniteti Totali (%) Femra Meshkuj
Shqiptar 99153 88.4% 43027 55754
Serb 4319 3.9% 1898 2421
Minoritete tjera 8707 7.8% 4035 5044
Gjithe Minoritetet 13026 11.6% 5933 7465
Total 112179 100.0% 48960 63219

Ndërsa minoritetet e tjera jo shumicë kanë marrë pjesë në regjistrimin e papunësisë prej 8.707 

përsona ose 7.7%. Të gjitha minoritetet marrin pjesë me 13.026 përsona ose me 11.6% të gjitha 

regjistrimeve në papunësi.

Grafikoni 5. Papunësia e regjistruar sipas etnitetit
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PAPUNËSIA E REGJISTRUAR SIPAS RAJONEVE

Numri më i lartë i të papunëve është regjistruar në Prishtinë me 24.966 persona ose në mënyrë 

proporcionale me përqindje 22%, pastaj Prizreni me 18% ose 19.867 persona si dhe Mitrovica 

me 15% ose 12.800 persona.

Tabela 6.Papunësia e regjistruar sipas rajoneve

Papunësia e regjistruar sipas rajoneve     
Rajoni Papunësia % Femra Meshkuj

Ferizaj 13,723 12% 6,066 7,657
Gjakove 12,394 11% 5,664 6,73
Gjilan 14,05 13% 6,337 7,713
Mitrovice 16,441 15% 6,678 9,763

Peje 10,738 10% 4,833 5,905
Prishtine 24,966 22% 10,299 14,667
Prizren 19,867 18% 9,083 10,784

Total 112,179 100% 48,96 63,219

Rajoni i Pejes përballet me numrin më të vogël të regjistrimeve me vetëm 10% ose 10.738 

persona, ndërsa rajoni i Gjakovës ka të regjistruar 12.394 persona ose 11%.

Shërbimet Publike të Punësimit prej 92 keshilltareve per punësim eshte dashur të ofrojnë 

shërbime për 112.179 persona të regjistruar si të papunë.

Grafikoni 6. Papunësia e regjistruar sipas rajoneve
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KËRKESA E TREGUT – SFIDA PËR PUNËSIM

Sfida për punësim- vendet e lira të punës

Vendet e lira te Punës edhe mëtutje mbesin si çështje shume e rëndësishme prandaj 

Punëdhënësit për plotësimin e vendeve te lira te punës ende përdorin forma te ndryshme.  Sesi 

plotësohen vendet e lira te punës edhe gjate kësaj periudhe kohore mbetet te shihet nga gjetjet e 

këtij hulumtimi.  Edhe pse  çdo here e me shume është duke u ngritur vetëdija dhe kultura e 

punës ku përzgjedhja behet përmes formave me te avancuara siç janë  shpalljet apo shërbimet 

publike te punësimit. Punësim mbetet ende sfidë, pasiqë papunësia e cila është mjaft e lartë 

shpeshherë përjashton edhe mundësin për format profesionale te plotësimit te vendeve te lira te 

punës. 

 Plotësimi i vendeve te lira te punës ne baze te kësaj analize dëshmon se rezultatet janë 

relativisht te mira edhe pse akoma sfiduese mbetet plotësimi i vendeve et lira te punës “Përmes të 

afërmve apo miqve” e cila kategori është mjaft karakteristike, ndoshta kjo ndërlidhet me natyrën 

e bizneseve tona ku shumica janë ndërmarrje të vogla me më pak se 10 të punësuar (1-9).  

E rëndësishme mbetet se punëdhënësit për plotësimin e vendeve të lira zgjedhin shpalljet 

dhe se kjo përqindje prej vitit ne vite është duke u rritur po ashtu edhe shërbimet publike te 

punësimit rezultojnë me një përqindje mjaft te larte te pjesëmarrjes.  

Gjate vitit 2015 janë regjistruar në Sherbimet Publike të Punësimit (SHPP), gjithsej 

11.506 vende te lira te punës. Nese krahasojme te dhenat me 2014-en kemi ngritje prej me shume 

se 75.2%.

Tabela 7 - Sfida për punësim- Vendet e lira te punës

Vitet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Numri I 

vendeve të lira

8561 6535 6937 8299 8037 9776 9434 6980 6566 11506

Duke iu referuar numrit të përsonave qe jane regjistruar si te papunë, numri i vendeve te 

lira te krijuara rezulton ne Shkalle Regjistrimi te Vendeve te Lira (SHRVL) prej 10.2% ne vitin 

2015.

Grafikoni 7 - Sfida për punësim- Vendet e lira te punës



                                                                                                                                The Heritage 18
ISSN 1857-7482, Nr. 18, 2017___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__

73
KËRKESAT E TREGUT PËR KUADRO DHE SFIDAT NË PUNËSIM

8561

6535 6937
8299 8037

9776 9434

6980 6566

11506

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Numri I vendeve të lira

SFIDA PËR PUNËSIM- VENDET E LIRA TE PUNËS

Brenda një përiudhe 12 mujore, ka qenë një vend i lirë i punës ne dispozicion per rreth 10 

të papunë të regjistruar ne zyrat e punësimit. Duke pasur parasysh mesataren mujore atëherë do 

të kemi një pershtypje më realiste për situatën. Sipas statistikave çdo muaj, më shumë se 116 të 

papunë është dashur të konkurrojnë për një vend të lirë pune të ofruar. 

PËRMBLEDHJE

Shkalla e papunësisë në Kosovë varion rreth 32.9 për qind, ndërsa shkalla e punësimit 

25.2 për qind. Papunësia më e theksuar është tek femrat me 36.6 për qind, krahasuar me 

meshkujt, 31.8 për qind.Këto shifra paraqiten nga Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) për vitin 

2015, publikuar sot nga Agjencia e Statistikave të Kosovës ASK.

“Sipas rezultateve të kësaj ankete del se dy të tretat e popullsisë në Kosovë janë popullsi në 

moshë pune, ku në popullsinë e moshës së punës përfshihen moshat 15-64 vjeçare. Në kuadër të 

popullsisë me moshë të punës, 37.6 për qind janë fuqi aktive. Shkalla më e theksuar e papunësisë 

është te grupmoshat 15-24 vjeçare me 57.7 për qind, ndërsa shkalla më e lartë e punësimit është 

te grupmoshat 35-44 vjeçare me 36.2 për qind”.

Sektorët ekonomikë, që prijnë me punësim, vazhdojnë të jenë: prodhimi me 14.7 për qind, tregtia 

me 14.4 për qind, arsimi me 12.1 për qind dhe ndërtimtaria me 9.5 për qind. Ndërsa, sektorët e 

tjerë marrin pjesë me përqindje më të vogël në punësim.
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KONKLUZION

Institucionet e vendit përmes politikave te punësimit gjegjësisht masave aktive ne tregun 

e punës duhet të i dizajnohen masat për një përfshirje të përgjithshme për te gjithë kategoritë e 

punëkërkuesve. Po ashtu rritja e hyrjeve ne aftësimin profesional ne proporcion me regjistrimin e 

te papunëve ne zyrat e punësimit. 

Qendrat e Aftësimit Profesional duhet të kenë parasysh profesionet deficitare të cilat 

gjinden në tregun e Punës në Kosovë, dhe përmes hulumtimeve tjera ti definojnë sa më mirë 

aktivitetet e veta në ngritjen e Aftësimit profesional te punëkërkuesve dhe rritjen e shkathtësive 

si dhe njohurive te punëkërkuesve. 

 Roli i bizneseve së bashku me MPMS dhe MASHT eshtë e madhe ne identifikimin e 

nevojave dhe në përcaktimin e politikave të punësimit dhe edukimit/trajnimit në bazë të këtyre 

nevojave. Bizneset janë shume te rëndësishme në këtë trekëndësh. 

 Të krijohet një lloj mekanizmi i monitorimit dhe vlerësimit të zbatimit të politikave të 

punësimit si dhe politikave arsimore/trajnimit. 

Duhet te rritet vetëdija që deklarimi i vendeve të lira të punës të behet në zyrat e 

punësimit dhe jo përmes formave tjera. 

 Krijimi i vendeve të lira të punës duhet të jetë në fokus të krijuesve të politikave dhe 

strategjisë së zhvillim it të Kosovës. Krijimi i një rrethin tërheqëse për investimet është mëse i 

nevojshëm me qëllim të zvoglimit të normës së lartë të papunësisë si dhe krijimit të perspektives 

së punësimit për gjeneratat e reja që hyjnë në tregun e punës. Qeveria duhet të krijojë strategjinë 

e zhvillimit politikën përkatëse të punësimit dhe të vlerësojnë se në çfarë mase politikat 

ekonomike ekzistuese janë në përputhshmëri me këtë qëllim primar. Në harmoni me hulumtimet 

tona paraprake, ne rekomandojmë: 

(i) Përmirësime të mëtutjeshme në politikën e tatimeve (lehtësime për importin e pajisjeve dhe 

inputeve për bujqësi dhe agroindustri) 

(ii) Kushte më të mira për kredi për NVM-të dhe bizneset familjare; 

(iii)  Eliminimi i pengesave në tregti me vendet fqinje ;

(iv)  Lansimi i një programi atraktiv për tërheqjen e investimeve të jashtme ;

Ne rekomandojmë se implementimi i instrumenteve të tregut të punës: (a) paga minimale; 

(b) beneficionet për të papunësuarit; (c) tatimet dhe kontributet nga paga për të papunët; duhet të 

analizohen me kujdes jo vetëm në kontekst të kufizimeve buxhetore por edhe nga aspekti i 
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efekteve inverse në shtrejtimin e vendeve të punës dhe ndikimin e mundshëm në rritjen e tregut 

jo-formal të punës. 
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Abstract

The Macedonian economy requires sustainable and renewable solutions to the problem 

lingering around electricity production. High dependence on an outdated thermal power plant has 

led to misuse of natural resources and inefficiencies in the production process. The root of the 

problem in the sector focuses around lack of investments and innovation. These factors have 

been the primary contributors of the high percentage of electricity imports from neighboring 

countries. Directing the research towards the electricity sector and the high level of 

unemployment will allow for implementation and a better understanding of the impact of solar 

energy on the economy.

A solution to the high unemployment rate and electricity imports can be found in the 

implementation of solar energy to create a diverse and independent energy market in Macedonia. 

Solar energy investments must start to take shape in the residential, commercial, and industrial 

sectors of the Macedonian economy. To satisfy the demand in each market, a variety of solar 

technologies can be implemented to adapt to each sector and generate an impact on the economy. 

Adaptation of the technology has a labor intensive aspect that must be satisfied through 

employment of skilled and unskilled workers providing long term economic benefits. 

To achieve the goal of low unemployment and energy independence, government 

institutions and private sector companies must be approached to provide support in the 

implementation process. Government institutions such as the Energy Agency, state, and 

municipal authorities can pave the way with streamlined legislation that will allow for fast 

implementation of the technology. Simplified legislation allows for foreign investors with 

mailto:v.stefan07@eust.edu.mk
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experience in the sector to invest in the country. The private sector companies and financing 

institutions can produce results through funding, manufacturing and installations. A combined 

effort will ensure implementation of solar technologies to create a low unemployment and 

energy independent country. 

Keywords: Job creation, solar technologies, energy independence.

INTRODUCTION

The use of electricity in the daily lives of humans has led to quicker technological 

advancements and economic progress. In comparison to developed countries that are starting to 

invest in infrastructure for smart grids, developing countries have unstable electric grids with 

outdated forms of electricity production methods. In order to continue to evolve and generate 

higher levels of economic progress, developing countries must start to innovate in regards to the 

development of new production capacities. Innovative production methods and establishing 

economies of scale in solar energy have led to low prices that have allowed the technology to 

compete with fossil fuels. Developing countries must utilize the technology to provide 

sustainable solutions for the country’s future. 

As a developing country, Macedonia experiences the same issues regarding electricity 

generation. Currently, the Macedonian government imports electricity from neighboring 

countries to satisfy the full demand for electricity in the country. Heavy reliance on fossil fuel 

electricity generation and lack of innovation in the energy sector has led to the current situation. 

Primary goal will be to introduce effective solutions that can have a significant impact on the job 

market and help make Macedonia an energy independent country. Identification of the lack of 

technology and innovation will outline the need for solar energy and the type of impact the 

technology can have on the Macedonian job market and energy sector.

JOB CREATION POTENTIAL OF SOLAR TECHNOLOGIES IN MACEDONIA

Since Macedonia gained its’ independence from the former Yugoslavia, a transitional 

period from socialism to capitalism has left many citizens unemployed. Currently, the 

unemployment rate in Macedonia is at 22.6 percent as of the second quarter of 2017 with a total 
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of 215,807 unemployed people29. Solar energy has the potential to significantly lower the 

unemployment rate in the country through the labor intensive aspect of the technology. The 

technologies require a variety of skilled and unskilled workers such as installers, engineers, 

customer service representative, and sales people that can contribute towards development, 

manufacturing, installation, sales and customer service sectors. 

In developed countries, solar energy has surpassed coal as a job creator. In the United 

States, in 2015, the solar industry employed 209,000 people compared to 70,000 in the coal 

industry30. In Macedonia, the number of employees in the coal industry hovers around 1519 

between REK Oslomej and REK Bitola31. Given the statistics based on the Unites States solar 

industry, with proper legislation and incentives in place, the solar industry has the potential to 

employ 4,535 employees on a yearly basis lowering the unemployment rate by 2.1 percent. The 

variety of employment opportunities in the solar industry allows for the high number of 

employees required for the jobs. 

In order to create the growth in the sector, job training and government involvement is 

required to ensure success. In recent years, Macedonia has had an issue with intellectual capital 

leaving the country. Job training programs will provide a qualified workforce that will be able to 

meet the market demands.  By incentivizing young people in the country to start being more 

involved in solving global and community problems, society and the economy are going to 

benefit from retention of the intellectual capital through economic growth and development. 

ACHIEVING ENERGY INDEPENDENCE IN MACEDONIA THROUGH SOLAR 

ENERGY IMPLEMENTATION

Solar technologies have the ability to produce locally sourced electricity for household 

and transportation purposes through the use of the sun’s energy. In 2016, there were only 102 

photovoltaic arrays and 33 electric vehicles registered in Macedonia32. The use of solar energy to 

produce electricity is minimal compared to the lignite coal plant REK Bitola, which generates 

29 Source: http://www.stat.gov.mk/pdf/2017/2.1.17.32.pdf
30 Source: http://fortune.com/2016/01/12/solar-jobs-boom/
31 Source: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnads776.pdf
32Source: http://www.stat.gov.mk/InfoGraphic/2016_mk.pdf
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close to 70 percent of the electricity produced in the country1. High demand for electricity in a 

variety of sectors requires the government to import around 30 percent of electricity from other 

countries2. The levels of imported electricity can be compensated through the implementation of 

solar energy backed by government investments and private sector projects. Through fulfillment 

of the electricity demand in Macedonia, the savings can be directed towards building capacities 

to develop energy independence from foreign entities. Actions that can be taken towards building 

capacities include:

 Education of citizens regarding solar technologies through traditional and social 

media outlets. 

 Provide funding to individuals and companies to ensure support on a residential 

and commercial scale for solar energy technologies.

 Create quality standards for solar technologies that will ensure the stability of the 

sector in the long term through the increased confidence of customers in the 

durability, stability, and safety of the technology. 

 Streamline legislation to speed up the permitting process and shorten the time 

needed to implement a project. 

 Invest in a national infrastructure to allow for households to connect the 

photovoltaic arrays to the grid. 

 Subsidize household projects to lower the initially high perceived cost of solar 

photovoltaics. 

Creating energy independence requires a thorough analysis of the various sectors in the 

economy. The research identified the residential sector as the most vulnerable and in need of 

investment in energy efficiency and renewable energy sources. In 2012, the residential sector 

accounted for 36.5% of the electricity consumption in the country. This compares to industry at 

26.6% and the other sectors consuming 17.2% of electricity consumption3.The high percentage 

of electricity consumption attributes to the lack of energy efficiency and heavy use of electricity 

for heating purposes. Instead of taking actions to limit the use of electricity, actions can be taken 

1 Source: http://www.elem.com.mk/?page_id=1873&lang=en
2 Source: https://bankwatch.org/campaign/coal/macedonia
3 Source: http://www.stat.gov.mk/pdf/2013/6.1.13.81.pdf
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to divert the source of electricity production. Current conditions provide no incentives to explore 

different options for production of electricity. The political turmoil and frequent changes in 

governments do not allow for stability in the sector therefore limiting investments and investor’s 

confidence in institutions. Implementing the above actions towards building capacities will 

educate households and businesses on the short and long term benefits of solar energy while 

providing support for projects through funding and subsidies. As Macedonia aspires to become 

an EU member state, the implementation of solar energy will contribute towards the EU plan to 

reach the renewable energy target of 20 percent by 2020 and 27 percent by 20304.

Even though the focus is on solar, renewable energy sources can be implemented in a 

variety of ways. Some of those ways include: wind, hydro, biomass, and geothermal. Solar 

energy is in the forefront because of Macedonia’s favorable climate that has potential for growth 

in the sector. On average, the country has 300 sunny days throughout the year5. Utilizing the 

sunny days with the low cost of solar energy, energy independence can be gained with large 

investments over a 20 to 30 year period. Compared to coal, which costs .11 cents per kWh, solar 

photovoltaic only cost .05 cents per kWh, making it one of the most viable options to become the 

main provider of electricity6.

Public policy changes towards protecting, encouraging, and streamlining processes to 

encourage households and businesses to invest will incentivize lending institutions to build 

capacities to meet the demand on the market. The changes in public policy can bring both 

metropolitan and rural investments. Incorporating solar energy in cities will lower pollution 

levels and increase the possibility to use more electric vehicles due to the electricity being used 

as fuel. Remote areas that lack electricity can benefit from solar energy through rural pay as you 

go off grid photovoltaic systems. Utilizing solar energy in various types of settings showcases 

the flexibility of the technology to be used in every sector.

Energy independence requires building a team of conscious citizens, public and private 

companies, and government institutions that must work together to achieve the goal. Promoting 

energy service companies through building partnerships with EVN, ELEM, and banking 

4 Source: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy
5 Source: https://business.highbeam.com/436249/article-1G1-199070095/macedonia-has-approximately-300-sunny-

days-year
6 Source: http://www.renewable-energysources.com/



                                                                                                                                The Heritage 18
ISSN 1857-7482, Nr. 18, 2017___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__

81
JOB CREATON AND ENERGY INDEPENDENCE THROUGH IMPLEMENTATION OF SOLAR ENERGY IN 
MACEDONIA

institutions will encourage growth in the solar energy sector through capacity building. The most 

important factor is citizens that will demand the technology. They are the key driver for solar 

technologies implementation and energy independence.

CONCLUSION

Energy imports and a high unemployment rate continue to smother the Macedonian 

economy. Implementing solar energy to accompany and later replace the outdated thermal power 

plant production will be able to create energy independence and sustainable economic progress. 

By implementing solar technologies for the creation of electricity, the Macedonian government 

will save over 1 billion euros in a period of eight years33. The amount spent on imports can be 

redirected towards implementation of solar photovoltaic farms and creation of a concentrated 

solar hybrid plant. Through the implementation of solar farms and hybrid concentrated solar 

plant the government, citizens, and economy will benefit through:

- Energy independence. Solar energy provides energy independence through the nature of the 

deployment of the technology. The sun provides an infinite energy source that can be harnessed 

on a local level without the dependence of foreign factors. 

- Stable energy sector. Elimination of imported electricity from other countries through 

deployment of solar energy will create a stable energy sector that will provide flexibility for the 

government to utilize the saved funds to invest in other infrastructure projects across the country. 

- Lowered pollution levels. Current pollution levels in Macedonia are alarming. Solar 

technologies provide clean energy that creates no pollution to the environment and citizens. 

Residential sector use of solar energy will also supplement for the pollution caused by 

households through the burning of wood for heating in the winter time. 

- Increased employment and economic impact. Solar energy development and deployment is 

labor intensive and requires low and high skilled workers to implement the technology. Current 

33 Source: http://faktor.mk/128-milioni-evra-za-uvoz-na-struja-lani/
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unemployment rate of 22.6% will be significantly lowered as a result of solar technologies7. 

Growth in the sector leads to growth in the economy. The technology can provide incentive for 

entrepreneurship, small and large businesses that will be able to contribute towards building a 

sustainable society and economy.  

The Macedonian government must take action towards building capacities and 

streamlining laws to allow for implementation of solar energy technologies. The relevant 

institutions can start the investment process to build confidence in investors. Through solar 

energy, the electricity imports will be eliminated and the stimulated employment of different 

categories of workers will lead to positive economic effects on society.
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Abstract

Petro Marko’s is a typical case, which testifies to the relations that exist between his 

literary work and his life and activity. For this reason, the status of Petro Marko’s oeuvre is 

represented as rather obscure because in it the boundaries between the lived and the fictitious are 

more difficult to mark off. 

In this paper, I look into the rapport between the instance of author as person and text, the 

identification of the dimensions of “authorial voice” in some of the narrative figures like the 

narrator, the character, in order to better understand and know their nature and characteristics, 

which eventually will lead to a possible interpretative approach. It happens that in Petro Marko’s 

novels, although we are aware of the text’s belonging, we manage to feel in narration, in the 

character’s descriptions and throughout the text the presence of a voice which we can resolve to 

call authorial voice, which represents the point of view, experience, prejudices, convictions and 

everything else that stems from the author. I will try to identify how this authorial voice comes 

out in the figures of narrator and character. In Petro Marko’s novels, despite the narrative point 

of view, we happen to get confused with our impressions that Petro Marko narrates in the first 

person. The truth is that, even if he narrates in the third person, the writer still sees through the 

eyes of the first person (the character), and both characters introduced through the first person 

and those introduced through the third person are built upon the author’s memory, experience 

mailto:mariglena.meminaj@gmail.com
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and consciousness. In general, Petro Marko’s narrative is one of inner vision, subjective of time, 

historical events in which the writer participated himself. This subjectivity is expressed in the 

novel through the main character’s subjectivity. 

Keywords: Authorial voice, autobiography, narrator, character.

INTRODUCTION

Upon reading Intervistë me vetveten (Interview with Self) and becoming acquainted with the 

writer’s path of life as narrated by him and then with some of his novels, one gets a strange 

perception: is it that the writer lives his life as a hero in a novel or alternatively, writes his novels 

as if they were life itself? Petro Marko’s case is a typical case that testifies to the connections 

that exist between the literary work and the writer’s life and career. It is for this reason that the 

status of Petro Marko’s work is mistily represented. If, generally, in fictional narratives, the 

writer when addressing the reader makes an implicit pact with him/her that everything that falls 

under the term “novel” is fiction, invention, fantasy, in Petro Marko’s case the boundaries 

between the lived and the fictional are hard to recognize. 

Petro Marko’s novels evidence a time, a place, a conflict, a situation, a character by 

resembling in this respect the “memoir.” Like the historian who draws on historical facts and 

prints for his narrative, the writer draws on his/her past memories, impressions, experiences, 

facts, dreams, and dilemmas. Thus is Petro Marko’s case not everything comes from inside the 

text, but, despite its origin, everything is masterly converted into the text.

What is of interest to me in this paper is the rapport between the instance of author as person 

and text, the identification of the dimensions of “authorial voice” in some of the narrative figures 

like the narrator, the character, in order to better understand and know their nature and 

characteristics, which eventually will lead to a possible interpretative approach. For this reason, I 

have selected two of his novels, Nata e Ustikës (The Ustica Night) and Hasta La Vista, in which 

the real and the imaginary are inextricably linked.

THE AUTHOR

The author is that who builds or materializes everything in the novel. The fictional world 

originates from him, giving way in the meantime to the narrated story and the narrative discourse 

through the act of narration. The text is born because someone like him has intended to say 
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something, to communicate something. In literary texts, this content does not necessarily refer to 

the real world, facts and historical evidence. The way it connects with reality is due to an 

unknown and specific process and stems from a strange and unexplored universe. The result of 

this process is the text whose origin is not easy to comprehend. 

In Petro Marko’s case, the author develops his world using as a reference point his life 

experience: the people he knew, the places he visited, the events he lived. Thus in his own 

fiction, the writer does not have two levels only: the signifier (the text) – the signified (the 

fictional story), but also a third underground, that is, his memory, which gains the status of 

testimony, of proof. 

In both Hasta la Vista and The Ustica Night, the space of the fictional world is set upon the 

real geographical space and upon everything else that stems from the author’s memory. The 

places he had visited, the events he had participated in, the people he had known are present in 

his novels. What is more, in them one can feel the author’s ideas, hopes, beliefs, and dreams 

about the future. In this way, his work stands out as a fiction of a particular kind in which the 

writer refers to real events (Petro’s confinement and eventual freedom from the cell in the Ustica 

camp due to the intervention of the Italian doctor, Hamit Shijaku’s shooting), real characters 

(Petro Marko, Asim Vokshi), real places (Ustica, Spain, Italy), but the reference to which does 

not condition the reading of the fictional text as autobiography, it simply enriches it with 

particular nuances by making it sound convincingly real within the realist illusion. 

 

THE RELATION AUTHOR-NARRATOR-CHARACTER

If the author establishes this relation between memory and fiction, the question then arises: 

who represents the author in the text to provide this information? What forms do the fictitious 

creations within the fictional world take? What are the peculiarities of narration in these novels 

drawing on these particularities? 

In these novels, like in any other fictional narrative, the author is replaced by the so-called 

textual figures. Since it is called fiction (a novel), the aim of the author is to create the 

impression that everything within the world of the text owes to fiction not to real facts. That is 

why in the texts of the novels we do not claim that it is the author who speaks, but the narrator, 

we do not claim that it is the author who acts, but the character.  But in Hasta la Vista and The 

Ustica Night it occurs that although we are aware of the text’s belonging, we come to feel in 
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narration, in the character’s descriptions and everywhere else in the text, the presence of a voice 

which we can call authorial voice and which represents the point of view, experience, judgement, 

convictions and everything else that derives from the author. We will try to identify how this 

authorial voice is presented through the figures of the narrator and character.  

In these novels narration is entrusted to two persons: third person (Hasta la Vista) and first 

person (The Ustica Night). 

In Hasta la Vista narration is entrusted to a narrator who recounts events, describes and 

presents everything in the novel. But a narrator as a figure without personality, character, 

identity, as is often to be found in other narratives, is not the case in Petro Marko’s work. Here 

he is only a voice that narrates the novel’s world neutrally, that does not participate in what he 

recounts, that does not think, judge or take sides:

“Gori Gjinleka felt as in a dream. And what a dream! He was in Spain! In that Spain 

about which the entire world talked. Every now and then he tilted his grey cap and 

felt something proud in his soul. Eh, no kidding! Gori Gjinleka was a soldier of the 

people, of that heroic people whose cause was not just any cause, but one of the 

entire advanced mankind.”1

Here, although it is the narrator who narrates, it is difficult to make out if what is narrated 

comes from the eyes, touch or sight of the narrator, character or author. It is clear that this 

misunderstanding, this perception is due not to the author’s inability to separate what he thinks 

from what the character thinks or the narrator thinks about the character. 

Here the view changes continuously. In the first sentence, the narrator sees and talks about 

Gori. In the other two sentences: And what a dream! He was in Spain!, it seems that the 

character’s view and discourse are interwoven with the narrator’s words. Thus even though it 

must be the narrator speaking, because of a change of view, it seems as if it is the character 

speaking (because it is him who sees). In the last sentence of the paragraph: Gori Gjinleka was a 

1 “Gori Gjinleka e ndiente veten si në ëndërr. E çfarë ëndërre pa! Ishte në Spanjë! Në atë Spanjë për të cilën fliste 

tërë bota. Hera-herës vinte dorën në kokë për të ndrequr beretën bojë hiri dhe diçka krenare ndiente në shpirt. E, si 

thonë shaka! Gori Gjinleka ishte ushtar i popullit, i atij populli heroik çështja e të cilit s’është çështje dosido, por e 

tërë njerëzimit përparimtar.” P. Marko, Hasta La Vista, p. 3; my translation. 
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soldier of the people, of that heroic people whose cause was not just any cause, but one of the 

entire advanced mankind, it is clear that this is narrator’s discourse, but not of a neutral or 

indifferent narrator. Petro Marko’s narrator is a narrator who talks about the characters, sees 

them and judges them with the author’s eyes and  mind. It is obvious that we are here dealing 

with a narrator who builds his existence as textual figure upon an external reality, upon the real 

world, the world which the author lives in and breathes. 

 

“His heart was pounding! He was on the train that carried the flower of the great 

Italian proletariat, the brave garibaldis. Next to him, Asim, Asim Vokshi, renowed 

son of the highland, of Gjakova, Bajram Curri’s little soldier was snoring … Gori 

thought and thought but could not believe that he himself, Gori Gjinleka was here, 

armed to fight the enemy of peace, the enemy of mankind, fascism.2

Although in such a passage and other similar ones, the view changes while the narrator is 

speaking, what impresses us is the fact that this view, whether of the authorial narrator, or of the 

fictional character, is not contradictory. While reading the novel, the events in it, everything 

seems to stem from within the character. If the character is given a chance to see or judge the 

author through the narrator’s discourse, this is done to demonstrate that these three instances, be 

they outside the text (author) or inside it (narrator, character), have essentially the same identity. 

It is clear that Petro Marko’s third-person narration can very well be defined authorial as 

opposed to figurative narration. In authorial narration, the authorial narrator is always ready to 

intervene and merge with the reader of the story.

 Whereas, as seen in the examples from Hasta la Vista, within the third-person narrator’s 

discourse, the character is given a chance to express himself, in The Ustica Night narration is 

built upon one of the character’s voice: 

2 “Sa i gufonte zemra! Ishte në trenin që mbarte lulen e proletariatit të madh italian, garibaldinët trima. Dhe pranë tij 

gërhiste lehtë Asimi, Asim Vokshi, biri i shquar i malësisë, i Gjakovës, ushtar i vogël i Bajram Currit...Mendonte e 

mendonte Gori e s’i besohej që ai vetë, vetë Gori Gjinleka, ndodhej këtu me armë në dorë për të luftuar armikun e 

paqes, armikun e njerëzimit-fashizmin.” P. Marko, Hasta La Vista, p. 16; my translation. 
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“First I felt her voice. Then touched her hands. I did not see her face. Nor her body. 

There was something inherently human in those hands. I felt a heart was beating in 

my palm. Its beats merged with mine. I could not see those hands. I could only touch 

them. Was it the night robing them with mystery?”3

Here the narrator is simultaneously the main character, the story that is narrated is his story, 

the way this story is seen is limited and subjective. Here due to the identification narrator-

character, his connection with the author seems easier. 

In Petro Marko’s novels, although narration takes place in the third person or the first 

person and combines external focalization with internal focalization, it is the latter that 

dominates. It is for this reason that we might get confused in our impression that Petro Marko 

narrates only in the first person. The truth is that even if he narrates in the third person, the writer 

sees again through first-person eyes (of the character) and either the characters presented through 

the first-person narration or those presented through the third-person narration are constructed 

upon the author’s memory and consciousness. 

In general, Petro Marko’s narrative is one of internal perspective, subjective of time, of 

historical events in which the writer himself participated. This subjectivity in the novel is 

expressed through the main character’s subjectivity. This character is conceived upon a stable 

authorial identity, upon a lived and felt experience, upon visited places. To this firm kernel for 

every character (Gori, Andrea) are attached various thematic qualifications, circumstances, 

situations, fictitious events.

AUTHORIAL VOICE

Despite the author’s attempt, the text’s fictitious creations have been unable to escape 

authorial voice to the point that they now seem the same thing. Bakhtin’s monologic principle4 is 

relevant here, which he contrasts with the polyphonic principle5 that he particularly indentifies in 

3 “Në fillim ndjeva zërin e saj. Pastaj i preka duart. Fytyrën nuk ia pashë. As trupin. Kishte dicka thellësisht 

njerëzore në ato duar. M’u duk se në pëllëmbën time pulsonte një zemër. Rrahjet e saj u bënë njësh me të miat. Nuk 

i shihja ato duar. Vetëm i prekja. Mos ishte nata ajo që  i vishte me mister?” P.Marko, The Ustica Night, p. 5; 
4 M. Bachtin, Dostoevski, Poetika e stilistica, Einaudi, Torino, 1968.
5 Ibid. 
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Dostoevsky’s novels. Polyphony has to do with the presence of many dialectic or dialogical 

voices in narration. This means that no voice will be able to prevail, overlap other voices; no 

perspective will ultimately impose on other perspectives. The author’s position changes here, he 

does not define characters, but listens to them and dialogizes with them. He does not transform 

other consciousnesses into subjects and does not ultimately label them from the exterior6. 

The opposite takes place in Petro Marko’s novels. Here characters, being a product not only 

of fiction, but a coupling between the author’s consciousness, memory, life experience (if by that 

we mean that that has not been invented, although memories are hard to tell how real or desired 

they are) and imagination, find it more difficult to escape “authorial voice,” to the point that it 

seems that the author talks to each of them. 

Authorial voice is not easy to escape from for the other characters as well. These are people 

who come from different countries and cultures, whom the author has selected for what they 

share with him and not for what they don’t. 

“Fatosi was a quiet and introvert character. He had suffered a lot working as a 

cotter in France and in Zog’s prisons. In Skrapar he had talked a lot about the new 

world that was about to be born. He had hated Berat’s beys so much! He had hated 

all those who availed themselves of Myzeqe’s poor villagers.”7

“Kebede was looking at Aragona’s mountains … Kebede was thinking! He was 

thinking about his fatherland enslaved by Italian fascism …”8

“From that moment on Enco Ferruci started to think differently! He remembered the 

massive shootings of the Abissine population and shuddered out of a feeling of 

6 M. Bachtin, Dostoevski, Poetika e stilistica, Einaudi, Torino, 1968.
7 “Fatosi ishte tip i qetë e i mbyllur. Kishte vuajtur shumë si argat në Francë dhe në burgjet e Zogut. Në Skrapar 

kishte folur shumë për botën e re që po lindte. Shumë i kishte urryer bejlerët e Beratit! Shumë i kishte urryer të 

gjithë ata që spekulonin në kurrizin e fshatarit të varfër të Myzeqesë.” P. Marko, Hasta la vista, OMSCA,Tiranë, , 

2002, p. 29; my translation. 
8 “Kebede shikonte malet e Aragonës...Mendonte Kebede! Mendonte atdheun e tij të robëruar nga fashizmi 

italian...”; ibid. p. 32; my translation.
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revenge. He remembered the dishonor and torture from the enraged black shirted 

that Abissine women had had to endure and was ashamed to call himself Italian.”9

We note in Petro Marko’s novels the absence of a character shaped by typical, distinctive 

characteristics and also of an opposer with an active role in narration. It appears as if these 

novels have not been based upon any conflict. In them the storyline does not depend on the 

characters’ actions only. What happens with them, their personal stories are part of the 

background, that is, war, and are conditioned by it. Characters in these novels, whoever they be 

in other life relations and rapports, are represented by a part of their identity, by that part that 

makes them similar to the author or the protagonist. 

Can this identification, this unification of experience be considered a feature or 

shortcoming of Petro Marko’s writing? In my view, in reading Petro Marko’s novels we should 

try not to fall into a double trap. On the one hand, reference to lived and remembered events, 

time-space, the author’s and character’s itinerary, the dimension of authorial voice present in 

narrator’s and characters’ discourse, the subjectivity expressed through first-person narration and 

internal focalization occasionally makes us perceive the reading of the text as something that 

derives from the author’s subjective truth, his life, thus read it as autobiography. On the other 

hand, not taking into consideration everything that is beyond the text, not knowing the author, 

the time and circumstances in which he lived, his personality and so on make us read the text as 

fiction, with the author now dead and capturing the reader’s interest only for his style and 

language. 

Maintaining a correct attitude towards Petro Marko’s novels, in general with those novels of a 

certain “unclear” status is difficult, but, on the other hand, it is exactly through this “difficulty” 

that Petro Marko’s writing says more than a novel of an utterly “clear” status can. 

The writer narrates at a time when writing novels was ideologized for a subjective 

experiencing of (objective) historical events. It seems that against the historical truth that we all 

know he places his own truth, a truth that was born with him, with the way he was brought up, 

9 “Që nga ato çaste Enco Ferruci nisi të mendonte ndryshe! Kujtonte pushkatimet në masë të popullatës abisine dhe 

dridhej nga një ndjenjë hakmarrjeje. Kujtonte çnderimet dhe torturat që pësonin gratë abisine prej këmishëzinjve të 

tërbuar, dhe i vinte turp ta quante veten italian.” ibid. p. 32; my translation.
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with his birthplace, education, life experience and which materializes in the writing of novels 

that are partly the world of memories and partly the world of wishes but also of possibilities. 

CONCLUSION

Petro Marko’s novels, in relation to the literary system, to the readers’ expectations, were a 

surprise. The readers of the time only enjoyed his spontaneous, carefree and almost unsullied 

narration. They never understood where the “magic” in his narration came from; they mistook it 

for a direct connection with the author’s persona, with his convictions and formation. But Petro 

Marko’s novels cannot be read only as literary “translations” of life experience, but as fiction of 

a special kind in which the “properties” of the textual world become concrete by identifying with 

the real world, and on the other hand, the “properties” of the real world dualize, blur while we 

observe them through the lens of the fictional work. 

The writer’s authorial voice, no matter how subjective, has not muffled the other voices of the 

world, he (the author) has simply not wanted his world to be the world of many other voices and 

many other truths by building his discourse upon his own truth10. Through this truth, he goes 

against the so-called objective narration, the eye that stays outside and refuses to get in, the dry 

truth of the official version. 

Owing to this conception clearly focused onto self, the author has been unable to give his 

characters a more concrete premise in their free fatherland. Gori and Andrea could never tread 

the land where many poisons, hopes and unfulfilled dreams awaited the author. They, testimony 

of his regret as man, writer and idealist, remained on the shore, waiting to see their fatherland, 

and like the author without belonging to any other land. 

10 Petro Marko’s novels, especially those about the war, are against the values proclaimed by the socrealist dogma, 

his literature unfolds the humanist values of the writer and of his generation: freedom, the right to choose, love and 

so on. This freedom (and lack of freedom) that is felt in them, this obvious subjectivism (in relation to the objective, 

official history), these unique narrative choices, are in contradictory relation to the literary and political system, 

which is why Petro Marko’s work sounded so fresh to the readers’ ears, and still does, maybe for the fact that as a 

kind of writing it represents an authentic and unique phenomenon in Albanian literature.
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NDIKIMI I INTERNETIT NË REZULTATET AKADEMIKE DHE SI 
PERCEPTOHET NGA STUDENTËT

Аbstrakt

Interneti është një fushë me ndryshime dinamike dhe me impakt të lartë në ҫdo aspekt. Ai 

është një element i rëndësishëm në sistemin arsimor. Përdoruesit e internetit rriten ҫdo vit e më 

tepër. Inteneti përdoret në të gjitha fushat e jetës. Ai ka një rol kryesor në shpejtësinë e përhapjes 

së informacionit.

Ky kërkim ka si qëllim kryesor studimin e ndikimit të internetit në rezultatet akademike dhe në 

perceptimin e studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike. Instrumenti i kërkimit i 

përdorur në këtë studim është pyetësori, i cili u shpërnda online. Kampioni i studimit janë 90 

studentë nga institucionet e arsimit të lartë në Shqipëri. Software e përdorur për analizën e të 

dhënave janë SPSS 20 dhe JASP-0.8.0.1. Për vërtetimin e hipotezave është aplikuar niveli 

besueshmërisë 95%. Analizat statistikore që u përdorën në studim janë: tabelat e kryqëzuara, 

mailto:rsahatcija@rogers.com
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tabelat e frekuencave, koeficienti i korrelacionit Pearson, analiza e regresioni, testi i studentit, 

One-Way Anova. 

Nga studim i zhvilluar u arrit në konkluzionin se interneti ndikon në rezultatet e studentit dhe 

perceptimin e tij për impaktin e internetit në rezultatet akademike. Studentët e përdorin më tepër 

internetin për rrjete sociale, filma dhe muzikë. Por angazhimin në rrjetet sociale ndikon 

negativisht në performancën akademike të studentit.

Fjalë kyçe: Përdorimi internetit për studime akademike, përdorimi internetit për rrjete sociale, 

përdorimi internetit për argëtim, rezultatet akademike të studentit, perceptimi studentit për 

impaktin e internetit në rezultatet akademike.

HYRJE

Interneti luan një rol thelbësor në jetën tonë. Ai është një burim i rëndësishëm 

informacioni. Sipas të dhënave të Internet World Stats (2017) në Shqipëri janë 1,823,233 

përdorues. Zhvillimi i madh i tij ka transformuar mënyrën e komunikimit. Ai ka sjellë ndryshime 

rrënjësore në fusha të ndryshme. Numri i përdoruesve të internetit po rritet ҫdo vit e më tepër. 

Interneti ka ndikuar pozitivisht në zhvillimin e sistemit arsimor (Bush, 2008; Zickuhr, 2014). 

Universitet vitet e fundit po implementojnë përdorimin e internetit në programet e studimit 

(Carmona, 2013). Por nevojitet të dihet impakti që ka në performancën e studentit. Performanca 

akademike është shumë e rëndësishme për studentin. Ajo vlerëson nivelin akademik të tij. Ky 

kërkim ofron informacion rreth impaktit që ka interneti në jetën akademike të studentit dhe 

kohën që harxhojnë ata në internet. Qëllimi i këtij kërkimi është analizimi i ndikimit të internetit 

në rezultatet akademike të studentit dhe në perceptimin e tij për impaktin e internetit në rezultatet 

akademike. Njëkohësisht studentët e përdorin internetin për rrjetet sociale, lojra e filma etj. Një 

objektiv tjetër i studimit është krijimi i një panorame të përgjithshme për përdorimin të internetit 

tek studentët.

RISHIKIM LITERATURE

Historia e internetit daton rreth viteve 1960, dhe vetëm rreth viteve 1995 mund të 

përdorej nga përdorues të ndryshëm (Zimmermann & Emspak, 2017). Kërkime të shumta janë 

fokusuar në këtë fushë. Kubey, Lavin dhe Barrows (2001) në studimin e tyre arritën në 
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konkluzionin se përdorimi i tepërt i internetit mund të ndikoj negativisht në procesin mësimor. 

Në të njëjtën linjë është edhe Akhter (2013). Ai shprehet se përkushtimi i lartë ndaj internetit 

mund të ndikojë negativisht në shëndetin fizik, jetën familjare e performancën akademike. 

Interneti i përdorur për qëllime akademike ka impakt pozitiv në procesin mësimor për studentët 

(Edmunds, Thorpe, & Conole, 2010; Brown, Ellore, & Niranjan, 2014; Englander, Terregrossa, 

& Wang, 2010; Mbah, 2010). Ndërkohë rrjetet sociale mund të kenë impakt negativ në rezultatet 

e studentit (Brown, Ellore, & Niranjan, 2014; Kirschner & Karpinski, 2010). Sipas Akhter 

(2013) gjinia mashkullore qëndron më shumë në internet krahasuar me gjininë femërore. Në të 

njëtin përfundim arritën edhe Türel and Toraman (2015). Young (2006) arriti në përfundimin se 

studentët me rezultate të larta e përdorin më tepër internetin.

Interneti është një element shumë i rëndësishëm për universitetin (Sahin, Balta, & Ercan, 2010). 

Njëkohësisht është një burim informacioni shumë i vlefshëm edhe për studentët (Aduwa-

Ogiegbaen & Iyamu, 2005). Studentët mund të aksesojnë materialet online dhe gjithashtu të 

gjejnë informacion më shpejtë (Alshammari, 2014). Peter Jegrace Jehopio, Ronald Wesonga dhe 

Douglas A. Candia (2017) argumentuan se studentët që e përdorin internetit për qëllime 

akademike kanë rezultate akademike më të larta krahasuar me studentët e tjerë. Kjo do të thotë se 

këta studentë përdorin materiale dhe informacione online për të zgjeruar njohuritë e tyre rreth 

lëndëve që zhvillojnë në fakultet (Leung & Lee, 2012). Nga një studim rezultoi se ekziston një 

lidhje e rëndësishme negative ndërmjet orëve të harxhuara në internet dhe arritjeve akademike 

(Mishra, Draus, Goreva, Leone, & Caputo, 2014). Pra rritja e variablit të pavarur (orët e 

harxhuara në internet) ҫon në zvogëlimin e variablit të varur (rezultate akademike). Nuk ka 

diferenca të rëndësishme statistikore midis meshkujve dhe femrave në përdorimin e internetit për 

rrjete sociale dhe lojra online, por femrat janë më të përqëndruara tek rrjetet sociale dhe meshkujt 

tek lojra online (Fernández, Peñalba, & Irazabal, 2015; Akhter, 2013).

Suhail and Bargees (2006) trajtuan përparësitë e internetit. Ata u shprehën se përdorimi i 

internetit i ndihmon studentët të zhvillojnë aftësitë e komunikimit, të përdorin burime online për 

të gjetur informacionet që u duhen dhe ndikon pozitivisht në menaxhimin e kohës së studimeve. 

Një tjetër përparësi e internetit është gjenerimi i ideve të reja (Jones, Johnson-Yale, Perez, & 

Schuler, 2007). Matthews and Schrum (2003) në kërkimin e tyre arritën në konkluzionin se midis 

performancës akademike dhe perceptimit për internetin si një mjet i rëndësishmë akademike 

ekziston një lidhje e rëndësishme pozitive. Kërkues të ndryshëm kanë arritur në përfundimin se 
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përdorimi internetit për rrjete sociale dhe për argëtim ka impakt negativ në arritjet akademike të 

studentit. Rritja e tyre influencon në uljen e rezultateve akademike (Kim, 2011)

Pyetja kryesore kërkimore e punimit shkencor është:

1. A ndikon interneti në rezultatet akademike të studentit dhe në perceptimin e studentit për 

impaktin e internetit në rezultatet akademike?

Pyetje të tjera kërkimore të punimit shkencor janë:

1. Cila është arsyeja e përdorimit të internetit nga studentët?

2. Si e shpenzojnë kohën në internet studentët?

3. Cilat pajisje përdorin studentët për t’u futur në internet?

4. Cila është koha kur studentët përdorin më tepër internetin?

Hipoteza kryesore e punimit shkencor është:

H1:Ekziston një lidhje e rëndësishme ndërmjet internetit dhe rezultateve akademike e 

perceptimit të studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike (α=0.05).

Hipoteza të tjera të kërkimore janë:

 H1a:Ekziston një lidhje midis përdorimit të internetit për studime akademike dhe 

rezultateve akademike të studentit (α=0.05).

 H1b:Ekziston një lidhje midis përdorimit të internetit për rrjete sociale dhe rezultateve 

akademike të studentit (α=0.05).

 H1c:Ekziston një lidhje midis përdorimit të internetit për argëtim(lojra, filma dhe 

muzikë) dhe rezultateve akademike të studentit (α=0.05).

 H2a:Koha e shpenzuar në internet  nga studentët për studime akademike, rrjete sociale 

dhe argëtim është e njëjtë (α=0.05).

 H3a:Përdorimi i internetit për studime akademike, rrjete sociale dhe argëtim është i njëjtë 

(α=0.05).

 H3b:Përdorimi i internetit për studime akademike, rrjete sociale dhe argëtim është i njëjtë 

për të dyja gjinitë (α=0.05).

 H3c:Përdorimi i internetit për studim akademike, rrjete sociale dhe argëtim është i njëjtë 

për ҫdo degë studimi (α=0.05).

 H3d:Përdorimi i internetit për studime akademike, rrjete sociale dhe argëtim është i njëjtë 

për ҫdo student pavarësisht rezultateve akademike (α=0.05).
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 H3e:Përdorimi i internetit për studime akademike, rrjete sociale dhe argëtim është i njëjtë 

për ҫdo nivel studimi (α=0.05).

 H3f:Përdorimi i internetit për studime akademike, rrjete sociale dhe argëtim është i njëjtë 

për ҫdo grup-moshë (α=0.05).

 H4a:Ekziston një lidhje midis përdorimit të internetit për studime akademike dhe 

perceptimit të studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike (α=0.05).

 H4b:Ekziston një lidhje midis përdorimit të internetit për rrjete sociale dhe perceptimit të 

studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike studentit (α=0.05).

 H4c:Ekziston një lidhje midis përdorimit të internetit për argëtim(lojra, filma e muzikë) 

dhe perceptimit të studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike (α=0.05).

 H5a:Perceptimi studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike është i njëjtë 

për të dyja gjinitë (α=0.05). 

 H5b:Perceptimi studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike është i njëjtë 

për ҫdo degë studimi (α=0.05).

 H5c:Perceptimi studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike është i njëjtë 

për ҫdo student pavarësisht rezultateve akademike të tij(α=0.05).

 H5d:Perceptimi studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike është i njëjtë 

për ҫdo nivel  studimi (α=0.05).

 H5ePerceptimi studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike është i njëjtë 

për ҫdo grup-moshë (α=0.05).

Modeli konceptual i përdorur në këtë punim është:

      

Përdorimi internetit 
për studime akademike

Përdorimi internetit 
për rrjetet sociale

Përdorimi internetit 
për argëtim

Interneti

Rezultatet akademike 
të studentit

Perceptimi studentit 
për impaktin e 
internetit në rezultatet 
akademike



                                                                                                                                The Heritage 18
ISSN 1857-7482, Nr. 18, 2017___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__

99
NDIKIMI I INTERNETIT NË REZULTATET AKADEMIKE DHE SI PERCEPTOHET NGA STUDENTËT

METODOLOGJIA

Qasja e përdorur për këtë studim është qasja e kërkimit sasior. Metoda e kërkimit është 

analizë deskriptive. Instrumenti i kërkimit është pyetësori (Dorji & Lekey, 2015). Pyetësori i 

përdorur për këtë studim përbëhet nga 14 pyetje. Për vlerësimin e pyetësorit përdoret shkalla 

Likert me 5 pika nga “Aspak dakort” deri në “Plotësisht dakort”. Pyetësori trajton 5 aspekte: 

përdorimin e interneti për studime akademike, përdorimin e internetit për rrjete sociale, 

përdorimin e internetit për argëtim, rezultatet akademike dhe perceptimin e studentit për 

impaktin e internetit në rezultatet akademike. Pjesa e parë dhe e dytë e instrumentit të kërkimit 

përmban pyetje rreth përdorimit të internetit. Pjesa e fundit përmban pyetje për të dhënat 

demografike. Kampioni i studimit janë 90 studentë nga institucionet e arsimit të lartë në 

Shqipëri. Pyetësor të plotësuar janë 81, ndërsa pyetësor të paplotësuar janë 9. Norma e kthimit të 

përgjigjes për këtë studimi është 90%. Pyetësori është shpërndar online. Studentët e anketuar 

janë nga profile dhe nivele të ndryshme studimi. Rreth 65.4% e pjesëmarrësve janë të punësuar, 

nga të cilët 51.7% punojnë në punë me kohë të plotë dhe 48.3 punojnë në punë me kohë të 

pjesshme. Në mënyrë më të detajuar karakteristikat e kampionit të studimit paraqiten në grafikët 

e mëposhtëm.
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Grafiku 5: Shpërndarja e studentëve sipas degës së studimit

SPSS 20 dhe JASP-0.8.0.1 u përdorën për analizën e të dhënave. Për vlefshmërinë e pyetësorit u 

aplikua koeficienti i besueshmërisë Cronbach’s Alpha. Vlera e koeficienti të besueshmërisë 

Cronbach’s Alpha për instrumentin e kërkimit është 0.815(tabela 1). Kjo do të thotë se të dhënat 

e marra nga pyetësori janë të sakta dhe mund të përdoren për analizë. Në mënyrë të detajuar në 

tabelën 2 jepen vlerat e secilit variabël, nga e cilat vihet re se vlerat variojnë nga 0.786 në 0.811.  

Tabela 1: Koeficienti i Besueshmërisë Cronbach’s Alpha

  Cronbach's α

scale 0.815

Note.  Scale consists of items Rezultatet akademike dhe Perceptimi studentit për impaktin e 

internetit në rezultatet akademike studentit, Perdorimi internetit per rrjete sociale, Perdorimi 

internetit per argetim, Perdorimi internetit per studime akademike

Tabela 2: Koeficienti i Besueshmërisë Cronbach’s Alpha për çdo variabël

If item dropped 

  Cronbach's α 

Rezultatet akademike dhe Perceptimi studentit për impaktin e internetit në 

rezultatet akademike studentit
0.811

Përdorimi internetit për rrjete sociale 0.786

Përdorimi internetit për argëtim 0.789

Përdorimi internetit për studime akademike 0.805
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ANALIZA EMPIRIKE

Për një informacion të detajuar rreth variablave përdoret statistika përshkruese. Në tabelën 3 

jepen të dhënat përshkruese për secilin variabël. Nga të dhënat vihet re se variabli i varur 

perceptimi studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike ka vlerën më të lartë të 

mesatares. Vlerat e tjera variojnë nga 3.074 në 3.630. Nuk ka diferenca të mëdha ndërmjet 

vlerave mesatare. Devijimi standart për variablat është nga 0.7265 në 1.013. Kjo do të thotë se të 

dhënat janë të shpërndara rreth vlerës mesatare.

Tabela 3: Statistika përshkruese

  

Përdorimi 

internetit për 

studime 

akademike

Përdorimi 

internetit për 

rrjete sociale

Përdorimi 

internetit për 

argëtim

Rezultatet 

akademike

Perceptimi studentit 

për impaktin e 

internetit në 

rezultatet akademike

Valid 81 81 81 81 81

Missing 0 0 0 0 0

Mean 3.519 3.284 3.074 3.457 3.630

Std. Error 

of Mean 
0.08072 0.09168 0.09424 0.1126 0.1031

Std. 

Deviation 
0.7265 0.8251 0.8482 1.013 0.9280

Minimum 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000

Maximum 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Për të studiuar ndikimin e internetit tek variablat e varur përdoret koeficienti korrelacionit 

Pearson. Në tabelën 4 jepen vlerat e koeficientit Pearson. Nga të dhënat vërehet se lidhja më e 

rëndësishme dhe më e fortë ndërmjet variablave të varur dhe variablave të pavarur është midis 

përdorimit të internetit për studime akademike dhe perceptimit të studentit për impaktin e 

internetit në rezultatet akademike p<0.001 (0.604). Vlen të thuhet se lidhjet ndërmjet variablave 

të pavarur dhe perceptimit të studentit për impaktin e internetit në rezultatet janë të gjitha të 

rëndësishme statistikisht. Lidhja më e fortë në tabelën 4 është ndëmjet variablave të pavarur: 

përdorimi internetit për rrjete sociale dhe përdorimit të internetit për argëtim p<0.001 (0.613). 

Variabli i varur rezultatet akademike ka një lidhje të fortë dhe të rëndësishme statistikore me 
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variablin e pavarur përdorimi internetit për argëtim p=0.046 (0.222). Ndërkohë vlerat e dy 

variablave të tjerë me notën mesatare janë rreth zeros. Kjo do të thotë se ata nuk kanë ndikim tek 

variabli i varur rezultatet akademike. Analiza na shërbeu për ti kthyer përgjigje pyetjes kryesore 

kërkimore.

Tabela 4:Pearson Correlations

    

Përdorimi 

internetit 

për studime 

akademike

Përdorimi 

internetit 

për rrjete 

sociale

Përdorimi 

internetit 

për 

argëtim

Perceptimi 

studentit për 

impaktin e 

internetit në 

rezultatet 

akademike

Rezultatet 

akademike

Pearson's r —    0.252*      0.261*          0.604***     0.099

p-value — 0.023 0.018 < .001 0.380

Upper 95% CI — 0.446 0.454 0.726 0.310

Përdorimi 

internetit për 

studime 

akademike Lower 95% CI — 0.035 0.046 0.444 -0.122

Pearson's r —      0.613*** 0.221* -0.067

p-value — < .001 0.048 0.550

Upper 95% CI — 0.733 0.419 0.153

Përdorimi 

internetit për 

rrjete sociale
Lower 95% CI — 0.455 0.002 -0.282

Pearson's r — 0.226* 0.222*

p-value — 0.043 0.046

Upper 95% CI — 0.423 0.420

Përdorimi 

internetit për 

argëtim
Lower 95% CI — 0.008 0.004

Pearson's

 r 
— 0.036

p-value — 0.750

Upper 95% CI — 0.252

Perceptimi 

studentit për 

impaktin e 

internetit në 

rezultatet 

akademike
Lower

 95% CI 
— -0.184
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Tabela 4:Pearson Correlations

    

Përdorimi 

internetit 

për studime 

akademike

Përdorimi 

internetit 

për rrjete 

sociale

Përdorimi 

internetit 

për 

argëtim

Perceptimi 

studentit për 

impaktin e 

internetit në 

rezultatet 

akademike

Rezultatet 

akademike

Pearson's r —

p-value —

Upper 95% CI —

Rezultatet 

akademike

Lower 95% CI —

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

Cila është arsyeja e përdorimit të internetit nga studentët?

 

Për t’i dhënë përgjigje pyetjes përdoren tabelat e frekuencave 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Në tabelën 5 

vërehet se 97.5% e studentëve janë përdorues të internetit. Vetëm 59.3% e studentëve e përdorin 

internetit për qëllime akademike. Ndërkohë vetëm 39.5% e shpenzojnë pjesën më të madhe të 

kohës në internet për studime akademike. Një numër i madh studentësh rreth 74.1% e përdorin 

internetin për rrjete sociale. Rreth 58% e studentëve e përdorin kryesisht për rrjete sociale. Nga 

vlerat e tabelës 10 shikohet se 69.1% e studentëve e përdorin internetin për argëtim. Por vetëm 

49.4 % e tyre e harxhojnë pjesën më të madhe të kohës në internet për argëtim.

Tabela 5: Përdorimi i internetit 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Po 79 97.5 97.5 97.5

Jo 2 2.5 2.5 100.0

Totali 81 100.0 100.0

Tabela 6: Përdorimi internetin për zhvillimin e detyrave akademike 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Tabela 6: Përdorimi internetin për zhvillimin e detyrave akademike 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Po 48 59.3 59.3 59.3

Jo 33 40.7 40.7 100.0

Totali 81 100.0 100.0

Tabela 7: Më shumë e përdor interneti për studime akademike 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Po 32 39.5 39.5 39.5

Jo 49 60.5 60.5 100.0

Totali 81 100.0 100.0
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Grafiku 8: Më shumë e 
përdor interneti për 
studime akademike

Tabela 8: Përdorimi internetin për rrjetet sociale 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Po 60 74.1 74.1 74.1

Jo 21 25.9 25.9 100.0

Totali 81 100.0 100.0

Tabela 9: Më shumë e përdor internetin për rrjetet sociale 
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  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Po 47 58.0 58.0 58.0

Jo 34 42.0 42.0 100.0

Totali 81 100.0 100.0
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Grafiku 10: Më shumë e përdor 
internetin për rrjetet sociale

Tabela 10: Përdorimi internetin për argëtim 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Po 56 69.1 69.1 69.1

Jo 25 30.9 30.9 100.0

Totali 81 100.0 100.0

Tabela 11: Më shumë e përdor internetin për argëtim

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Po 40 49.4 49.4 49.4

Jo 41 50.6 50.6 100.0

Totali 81 100.0 100.0

[PO 69%]

Jo
 31%

 Grafiku 11: Përdorimi internetin për 
argëtim
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Grafiku 12: Më shumë e përdor internetin 
për argëtim
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Si e shpenzojnë kohën në internet studentët? 

Tabela 12 jep të dhëna për përdorimin e internetit për qëllime akademike. Nga të dhënat vihet re 

se një numër i madh studentësh kanë zgjedhur në mënyrë të barabartë alternativat 1-2 orë  dhe 3-

4 orë për  përdorimin e internetit për studime akademike. Megjithatë përdorimi i internetit për 

këtë qëllim nuk përdoret nga të gjithë studentët.

Tabela 12: Qëllime akademike 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Nuk e përdor 5 6.2 6.2 6.2

1-2 orë 28 34.6 34.6 40.7

3-4 orë 28 34.6 34.6 75.3

5-6 orë 12 14.8 14.8 90.1

Më shumë se 6 orë 8 9.9 9.9 100.0

Totali 81 100.0 100.0   

Studentët janë shumë të angazhuar në rrjetet sociale. Nga tabela 13 vihet re se 21 studentë 

përdorin më tepër se 6 orë rrjetet sociale, por gjithashtu në shifra të larta janë edhe alternativat e 

tjera. Nga vlerat mund të themi se studentët kanë krijuar varësi nga rrjetet sociale.

Tabela 13: Rrjete sociale 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Nuk e përdor 4 4.9 4.9 4.9

1-2 orë 20 24.7 24.7 29.6

3-4 orë 23 28.4 28.4 58.0

5-6 orë 13 16.0 16.0 74.1

Më shumë se 6 orë 21 25.9 25.9 100.0

Totali 81 100.0 100.0

Një numër i lartë studentësh rreth 27.2% e kampionit të studimit nuk përdorin internetin për lojra 

online. Por pjesa tjetër e studentëve angazhohen në lojra online. Nga vlerat e tabelës 14 shikohet 
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se 15 student përdorin 1-2 orë internetin për rrjete sociale, 16 e përdorin 3-4 orë, 15 e përdorin 5-

6 orë dhe 13 studentë e përdorin më shumë se 6 orë. Mund të thuhet se studentët shpenzojnë një 

pjesë të konsiderueshme kohe në rrjetet sociale.

Tabela 14: Lojra online 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Nuk e përdor 22 27.2 27.2 27.2

1-2 orë 15 18.5 18.5 45.7

3-4 orë 16 19.8 19.8 65.4

5-6 orë 15 18.5 18.5 84.0

Më shumë se 6 orë 13 16.0 16.0 100.0

Totali 81 100.0 100.0

Studentët e përdorin jashtëzakonisht shumë internetin për të parë filma online dhe për të dëgjuar 

muzikë. Nga studentët e anketuar 74 studentë përdorin minimalisht 1 orë internetin për të parë 

filma dhe dëgjuar muzikë. Por nga të dhënat mund të thuhet se studentët i përkushtojnë një pjesë 

të madhe të kohës filmave e muzikës. Nga analiza e kryer arrihet në përfundimin se studentët  

kalojnë më tepër kohë në internet për rrjete sociale, lojra, filma e muzikë. Në mënyrë vizuale 

paraqitet në grafikun 13.

Tabela 15: Filma e muzikë

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Nuk e përdor 7 8.6 8.6 8.6

1-2 orë 21 25.9 25.9 34.6

3-4 orë 19 23.5 23.5 58.0

5-6 orë 17 21.0 21.0 79.0

Më shumë se 6 orë 17 21.0 21.0 100.0

Totali 81 100.0 100.0
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Grafiku 13: Koha e shpenzuar në internet

Cilat pajisje përdorin studentët për t’u futur në internet? 

Studentët përdorin më tepër iPhone dhe Smartphone për të aksesuar në internet. Kjo do të thotë 

se janë në hapat e para të përdorimit të Mobile-Learning (përdorimit të aparateve celular për të 

mësuar). Një numër i konsiderueshëm studentësh rreth 21% përdorin kompjuterin për të aksesuar 

internetin. Në mënyrë të detajuar paraqiten në tabelën 16 dhe grafikisht jepen në grafikun 14.

Tabela 16: Pajisjet e përdorura për hyrjen në internet

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Laptop 12 14.8 14.8 14.8

Kompjuter 17 21.0 21.0 35.8

iPad 6 7.4 7.4 43.2

iPhone 20 24.7 24.7 67.9

Tablet 7 8.6 8.6 76.5

Smartphone 18 22.2 22.2 98.8

Smart Box Android TV 1 1.2 1.2 100.0

Totali 81 100.0 100.0
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Grafiku 14: Pajisjet e përdorura nga studentët

Cila është koha kur studentët përdorin më tepër internetin?

Për t’u përgjigjur pyetjes analizohet tabela 17. Numri më i madh i studentëve aksesojnë 

internetin në orën 17:00-22:00. Më pas renditet ora 23:00-4:00. Pra 26 studentë përdorin më tepër 

internetin natën. Ndërkohë 21 zgjedhin orarin 11:00-16:00 dhe 4 studentë preferojnë orën 5:00-

10:00. Angazhimi në orët e vona në internet mund të ketë impakt negativ në performancën 

akademike të studentit. Në tabelën e kryqëzuar (tabela 18) vihet re se gjinia mashkullore përdor 

më shumë internetin në orët e vona. Grafikisht paraqiten në grafikun 15.

Tabela 17: Koha kur përdorin më tepër internetin

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

5AM-10 AM 4 4.9 4.9 4.9

11AM- 16 PM 21 25.9 25.9 30.9

17PM-22 PM 30 37.0 37.0 67.9

23PM-4AM 26 32.1 32.1 100.0

Totali 81 100.0 100.0

Tabela 18: Koha kur përdorin më tepër internetin dhe Gjinia

Gjinia: 

Koha kur përdorin më tepër internetin: Femër Mashkull Totali 

5AM-10 AM 4 0 4
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Tabela 18: Koha kur përdorin më tepër internetin dhe Gjinia

Gjinia: 

Koha kur përdorin më tepër internetin: Femër Mashkull Totali 

11AM- 16 PM 10 11 21

17PM-22 PM 12 18 30

23PM-4AM 4 22 26

Totali 30 51 81

5AM-10 AM
 5%

11AM- 16 PM
 26%

17PM-22 PM
 37%

23PM-4AM
 32%

Grafiku 15: Koha kur përdoret më tepër internetin

H1:Ekziston një lidhje e rëndësishme ndërmjet internetit dhe rezultateve akademike të studentit e 

perceptimit të studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike (α=0.05). 

Për vërtetimin e hipotezës H1 përdoret analiza e regresionit. Nga të dhënat e tabelës 19 Adjusted 

R² është 0.087. Variabli i pavarur (interneti) shpjegon 8.7% të variancës së variablit të varur 

(rezultatet akademike) me F=3.529, Adjusted R2=0.087 dhe p =0.019. Vlera e p është më e vogël 

se α=0.05 që do të thotë se ekziston një lidhje e rëndësishme statistikore. Tabela 20 tregon se 

Adjusted R2=0.346. Kjo do të thotë se variabli i pavarur (interneti) arrin të shpjegojë rreth 34.6% 

të variablit të varur (perceptimi studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike), ku 

Adjusted R2=0.346, F=15.12 dhe p<0.001. Nga vlera e p themi se ka një lidhje të rëndësishme 

statistikore ndërmjet dy variablave. Nga analiza e zhvilluar arrihet në përfundimin se ndërmjet 

variablit të pavarur dhe variablave të varur ekzistojnë lidhje të rëndësishme statistikore. Hipoteza 

H1 pranohet me nivel besueshmërie 95%.
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Tabela 19: Analiza e regresionit ndërmjet internetit dhe rezultateve akademike

Model R R² Adjusted R² RMSE R² Change F Change df1 df2 p 

Interneti 0.348 0.121 0.087 0.968 0.121 3.529 3 77 0.019

Tabela 20: Analiza e regresionit ndërmjet internetit dhe perceptimit të studentit për 

impaktin e internetit në rezultatet akademike

Model R R² 
Adjusted 

R² 
RMSE 

R² 

Change 
F Change df1 df2 p 

Interneti 0.609 0.371 0.346 0.750 0.371 15.12 3 77 < .001

H1a:Ekziston një lidhje midis përdorimit të internetit për studime akademike dhe rezultateve 

akademike të studentit (α=0.05).

Sipas vlerave të analizës së regresionit tabela 21 rezulton se koeficienti Beta është 0.077, t=0.689 

dhe p=0.493. Përdorimi internetit për studime akademike ka një lidhje të dobët pozitive dhe të pa 

rëndësishme nga ana statistikore me rezultatet akademike. Kjo do të thotë se ka ndikim të vogël 

tek variabli varur. Hipoteza H1a pranohet me nivel besueshmërie 95%.

H1b:Ekziston një lidhje midis përdorimit të internetit për rrjete sociale dhe rezultateve 

akademike të studentit (α=0.05).

Rrjetet sociale lidhen negativisht me rezultatet akademike me koeficient Beta =-0.337, t=-2.473 

dhe p=0.016 (tabela 21). Ndërmjet dy variablat ekziston një lidhje negative e rëndësishme 

statistikore. Rrjetet sociale kanë impakt negativ në rezultatet e studentit. Të dy variablat lëvizin 

në kahe të kundërt. Pra midis variablave ekziston një lidhje negative prandaj hipoteza H1b 

pranohet me nivel besueshmërie 95%.

H1c:Ekziston një lidhje midis përdorimit të internetit për argëtim(lojra, filma e muzikë) dhe 

rezultateve akademike të studentit (α=0.05).

Ekziston një lidhje e fortë pozitive dhe e rëndësishme ndërmjet përdorimit të internetit për 

argëtim dhe rezultateve akademike me koeficient Beta=0.408, t= 2.990 dhe p=0.004. Përdorimi 
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internetit për argëtim influencon në rritjen e variablit të varur. Të dy variablat lëvizin në të njëjtin 

drejtim. Nga kërkimi i zhvilluar Dr. Patterson dhe Adam Oei (2014) rezultoi se luajtja e lojёs 

puzzle pёrmirëson funksionet ekzekutive nё tru.  Nga analiza e zhvilluar arrihet në konkluzionin 

se hipoteza H1c pranohet me nivel besueshmërie 95%.

Tabela 21: Analiza e regresionit për ҫdo variabël të pavarur me rezultatet akademike

Model 
Unstandardized

β 

Standard 

Error 

Standardized

Beta  
t p 

(Constant)  2.939 0.626 4.692 < .001

Përdorimi internetit për 

studime akademike 
0.107 0.155 0.077 0.689 0.493

Përdorimi internetit për 

argëtim 
0.487 0.163 0.408 2.990 0.004

1 

Përdorimi internetit per rrjete 

sociale 
-0.413 0.167 -0.337 -2.473 0.016

H2a:Koha e shpenzuar në internet  nga studentët për studime akademike, rrjete sociale dhe 

argëtim është e njëjtë (α=0.05).

Për të vërtetuar hipotezën përdoret p në tabelën 22: One Sample T-Test. Të gjitha vlerat që merr 

p janë më të vogla se α=0.05. Nga vlerat e p rezulton se ekzistojnë diferenca të rëndësishme 

statistikore ndërmjet kohës së përdorur për qëllime akademike, rrjete sociale, lojra online, filma e 

muzikë. Në këto kushte hipoteza H2a refuzohet. Në tabelën 23 jepen të dhënat deskriptive.

Tabela 22: One Sample T-Test 

95% Confidence Interval 

  t df p Lower Upper 

Qëllime akademike 24.31 80 < .001 2.641 3.112

Rrjete sociale 24.10 80 < .001 3.058 3.609

Lojra online 17.36 80 < .001 2.459 3.096

Filma e muzikë 22.50 80 < .001 2.915 3.480

Note.  Student's T-Test. 
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Tabela 23: Të dhënat përshkruese

  N Mean SD SE 

Qëllime akademike 81.00 2.877 1.065 0.118

Rrjete sociale 81.00 3.333 1.245 0.138

Lojra online 81.00 2.778 1.440 0.160

Filma e muzikë 81.00 3.198 1.279 0.142

H3a:Përdorim i internetit për studime akademike, rrjete sociale dhe argëtim është i njëjtë 

(α=0.05).

Sipas të dhënave të tabelës 24 vlerat e p janë më të vogla se α=0.05. Pra ndërmjet variablave 

ekzistojnë diferenca të rëndësishme statistikore. Në këtë pikë hipoteza H3a nuk pranohet. Të 

dhënat përshkruese gjenden në tabelën 25.

Tabela 24: One Sample T-Test 

95% Confidence 

Interval 

  t df p Lower Upper 

Përdorimi internetit për studime akademike 43.59 80 < .001 3.358 3.679

Përdorimi internetit për rrjete sociale 35.82 80 < .001 3.101 3.466

Përdorimi internetit për argëtim 32.62 80 < .001 2.887 3.262

Note.  Student's T-Test. 

Tabela 25: Të dhënat përshkruese

  N Mean SD SE 

Përdorimi internetit për studime akademike 81.00 3.519 0.726 0.081

Përdorimi internetit për rrjete sociale 81.00 3.284 0.825 0.092

Përdorimi internetit për argëtim 81.00 3.074 0.848 0.094
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H3b:Përdorimi i internetit për studime akademike, rrjete sociale dhe argëtim është i njëjtë për të 

dyja gjinitë (α=0.05).

Vlerat e p në tabelën 26 është më e madhe se α=0.05. Kjo do të thotë se nuk ka dallime të 

rëndësishme statistikore ndërmjet gjinisë femërore dhe gjinisë mashkullore. Pra hipoteza H3a 

pranohet me nivel besueshmërie 95%. Në tabelën 27 jepen të dhënat e statistikës përshkruese.

Tabela 26: Independent Samples T-Test 

95% Confidence Interval 

  t df p Lower Upper 

Përdorimi internetit për rrjete sociale -0.981 79.00 0.330 -0.564 0.192

Përdorimi internetit për argëtim -0.600 79.00 0.550 -0.508 0.272

Përdorimi internetit për studime akademike -1.453 79.00 0.150 -0.572 0.089

Note.  Student's T-Test. 

Tabela 27: Të dhënat përshkruese

  Group N Mean SD SE 

Përdorimi internetit për rrjete sociale Femër 30 3.167 0.834 0.152

  Mashkull 51 3.353 0.820 0.115

Përdorimi internetit për argëtim Femër 30 3.000 0.871 0.159

  Mashkull 51 3.118 0.840 0.118

Përdorimi internetit për studime akademike Femër 30 3.367 0.669 0.122

  Mashkull 51 3.608 0.750 0.105

H3c:Përdorimi i internetit për studime akademike, rrjete sociale dhe argëtim është i njëjtë për 

ҫdo degë studimi (α=0.05).

Për vërtetimin e hipotezës do të përdoret vlera e Sig. në tabelën 28: One-Way ANOVA. Nga të 

dhënat e tabelës vërehet se vlerat e Sig janë më të mëdha se α=0.05. Kjo do të thotë se nuk ka 

dallime të rëndësishme ndërmjet tyre bazuar tek dega e studimit. Nga analizimi arrihet në 

përfundim se hipoteza H3c pranohet me nivel besueshmërie 95%.
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Tabela 28: One - Way ANOVA

Sum of 

Squares

df Mean 

Square

F Sig.

Between 

Groups

2.16 6 .36 .62 .715

Within Groups 42.98 74 .58

Përdorimi internetit 

për studime 

akademike
Total 45.14 80

Between 

Groups

5.04 6 .84 1.20 .315

Within Groups 51.65 74 .70

Përdorimi internetit 

per rrjete sociale

Total 56.69 80

Between 

Groups

8.37 6 1.40 2.10 .063

Within Groups 49.19 74 .66

Përdorimi internetit 

për argëtim

Total 57.56 80

H3d:Përdorim i internetit për studime akademike, rrjete sociale dhe argëtim është i njëjtë për 

ҫdo student pavarësisht rezultateve akademike (α=0.05).

Vlerat e Sig në tabelën 29 janë më të mëdha se α=0.05. Në këtë rast thuhet se nuk ekzistojnë 

dallime të rëndësishme midis përdorimit të internetit për studime akademike, rrjete sociale dhe 

argëtim. Hipoteza H3d pranohet me nivel besueshmërie 95%.

Tabela 29: One - Way ANOVA

Sum of 

Squares

df Mean 

Square

F Sig.

Between 

Groups

4.09 3 1.36 2.55 .061

Within Groups 41.05 77 .53

Përdorimi internetit 

për studime 

akademike
Total 45.14 80

Between 

Groups

1.47 3 .49 .68 .565

Within Groups 55.22 77 .72

Përdorimi internetit 

per rrjete sociale

Total 56.69 80

Between 

Groups

3.30 3 1.10 1.56 .205Përdorimi internetit 

për argëtim
Within Groups 54.25 77 .70
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Total 57.56 80

H3e:Përdorim i internetit për studime akademike, rrjete sociale dhe argëtim është i njëjtë për 

ҫdo nivel studimi (α=0.05).

Nga analizimi i të dhënave në tabelën 30 rezulton se vlerat e Sig janë më të mëdha se α=0.05, që 

do të thotë se midis variablave nuk ka diferenca të rëndësishme statistikore. Vlen të thuhet se 

vlera e F për përdorimin e internetit për rrjete sociale është 0, që do të thotë se në këtë rast 

përputhen vlerat mesatare e përdorimit të internetit për rrjete sociale sipas nivelit të studimit. Nga 

analiza e mësipërme arrihet në konkluzionin se hipoteza H3e pranohet me nivel besueshmërie 

95%.

Tabela 30: One - Way ANOVA

Sum of 

Squares

df Mean 

Square

F Sig.

Between 

Groups

0.86 2 .43 .76 .472

Within Groups 44.27 78 .57

Përdorimi internetit 

për studime 

akademike
Total 45.14 80

Between 

Groups

.00 2 .00 .00 1.000

Within Groups 56.69 78 .73

Përdorimi internetit 

per rrjete sociale

Total 56.69 80

Between 

Groups

0.32 2 .16 .22 .804

Within Groups 57.23 78 .73

Përdorimi internetit 

për argëtim

Total 57.56 80

H3f:Përdorimi i internetit për studime akademike, rrjete sociale dhe argëtim është i njëjtë për 

ҫdo grup-moshe (α=0.05).

Në tabelën 31 shqyrtohet vlera që merr Sig. Nga të dhënat vlera e Sig për përdorimin e internetit 

për studime akademike është 0.048, pra më e vogël se α=0.05. Në këtë rast thuhet se për 

përdorimin e internetit për studime akademike bazuar tek grup-mosha ka dallime të rëndësishme 
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statistikore. Ndërkohë për dy variablat e tjerë nuk ekzistojnë diferenca të rëndësishme statistikore 

sepse vlera e Sig është më e madhe. Në këtë pikë hipoteza H3f nuk pranohet.

Tabela 31: One - Way ANOVA

Sum of 

Squares

df Mean 

Square

F Sig.

Between 

Groups

4.38 3 1.46 2.76 .048

Within Groups 40.75 77 .53

Përdorimi internetit 

për studime 

akademike
Total 45.14 80

Between 

Groups

1.87 3 .62 .88 .458

Within Groups 54.82 77 .71

Përdorimi internetit 

per rrjete sociale

Total 56.69 80

Between 

Groups

3.79 3 1.26 1.81 1.52

Within Groups 53.76 77 .70

Përdorimi internetit 

për argëtim

Total 57.56 80

H4a:Ekziston një lidhje midis përdorimit të internetit për studime akademike dhe perceptimit të 

studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike (α=0.05). 

Lidhja më e fortë dhe më e rëndësishme është midis përdorimit të internetit për studime 

akademike dhe perceptimit të studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike me 

koeficient Beta=0.580, t=6.147 dhe p<0.001(tabela 32). Përdorimi internetit për studime 

akademike ka impakt të lartë në perceptimin e studentit. Variabli i pavarur lëviz në të njëjtin 

drejtim me variablin e varur. Hipoteza H5a pranohet me nivel besueshmërie 95%.

H4b:Ekziston një lidhje midis përdorimit të internetit për rrjete sociale dhe perceptimit të 

studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike (α=0.05).

Sipas të dhënave të tabelës 32 variabli i pavarur( përdorimi internetit për rrjete sociale) ka një 

lidhje të dobët me variablin e varur(perceptimi studentit për impaktin e internetit në rezultatet 

akademike) me koeficient Beta=0.047, t=0.407 dhe p=0.686. Impakti i variablit të pavarur tek 

variabli i varur është shumë i ulët. Megjithatë të dy variablat janë të lidhur prandaj hipoteza H5b 

pranohet me nivel besueshmërie 95%.
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H4c:Ekziston një lidhje midis përdorimit të internetit për argëtim(lojra, filma e muzikë) dhe 

perceptimit të studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike (α=0.05).

Përdorimi i internetit për argëtim lidhet me perceptimin e studentit për impaktin e internetit në 

rezultatet akademike me koeficient Beta=0.046, t=0.395 dhe p=0.694(tabela 32). Ndërmjet të dy 

variablave ekziston një lidhje e dobët pozitive. Përdorimi internetit për argëtim ka ndikim të 

vogël tek variabli i varur. Nga analiza e zhvilluar rezulton se variablat janë të lidhur prandaj 

hipoteza H5c pranohet me nivel besueshmërie 95%.

Tabela 32: Analiza e regresionit për ҫdo variabël të pavarur me perceptimin e studentit për 

impaktin e internetit në rezultatet akademike

Model 
Unstandardized

β 

Standard 

Error 

Standardized

Beta  
t p 

(Constant)  0.697 0.485 1.436 0.155

Përdorimi internetit për 

studime akademike 
0.741 0.121 0.580 6.147 < .001

Përdorimi internetit për 

argëtim 
0.050 0.126 0.046 0.395 0.694

1 

Përdorimi internetit per 

rrjete sociale 
0.053 0.130 0.047 0.406 0.686

H5a:Perceptimi studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike është i njëjtë për të 

dyja gjinitë (α=0.05).

Nga vlerat e tabelës 33 p është 0.228, pra më e madhe se α=0.05, që do të thotë se nuk ka dallime 

të rëndësishme në perceptimin e studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike. 

Bazuar tek vlerat që ka marrë p hipoteza H5a pranohet me nivel besueshmërie 95%. Në tabelën 

34 jepen vlerat e të dhënave përshkruese.
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Tabela 33: Independent Samples T-Test 

95% Confidence 

Interval 

  t df p Lower Upper 

Perceptimi studentit për impaktin e internetit në 

rezultatet akademike
-1.216 79.00 0.228 -0.683 0.165

Note.  Student's T-Test. 

Tabela 34: Të dhënat përshkruese 

  Group N Mean SD SE 

Femër 30 3.467 0.860 0.157 
Perceptimi studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike

Mashkull 51 3.725 0.961 0.135 

H5b:Perceptimi studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike është i njëjtë për ҫdo 

degë studimi (α=0.05).

Vlera e Sig në tabelën 35 është 0.812. Kjo vlerë është më e lartë se vlera e α=0.05. Nga kjo 

rezulton se nuk ka dallime në perceptimin e studentit për impaktin e internetit në rezultatet 

akademike. Hipoteza H5b pranohet me nivel besueshmërie 95%. Të dhënat përshkruese gjenden 

në tabelën 35.

Tabela 35: One - Way ANOVA

Sum of 

Squares

df Mean 

Square

F Sig.

Between 

Groups

2.65 6 .44 .49 .812

Within Groups 66.24 74 .90

Përdorimi internetit 

për studime 

akademike
Total 68.89 80

H5c:Perceptimi studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike është i njëjtë për ҫdo 

student pavarësisht rezultateve akademike (α=0.05).

Të dhënat në tabelën 36 tregojnë se vlera e Sig është 0.692. Referuar vlerës së Sig arrihet në 

përfundimin se nuk ekziston dallim i rëndësishëm për perceptimin e studentit për impaktin e 
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internetit në rezultatet akademike bazuar tek rezultate akademike, prandaj hipoteza H5c pranohet 

me nivel besueshmërie 95%.

Tabela 36: One - Way ANOVA

Sum of 

Squares

df Mean 

Square

F Sig.

Between 

Groups

1.28 3 .43 .49 .692

Within Groups 67.60 77 .88

Përdorimi internetit 

për studime 

akademike
Total 68.89 80

H5d:Perceptimi studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike është i njëjtë për ҫdo 

nivel  studimi (α=0.05).

Në tabelën 37 vlera e Sig është 0.844. Kjo vlerë tregon se nuk ekziston dallim i rëndësishëm në 

perceptimin e studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike sipas nivelit të studimit. 

Në këto kushte hipoteza H5d pranohet me nivel besueshmërie 95%.

Tabela 37: One - Way ANOVA

Sum of 

Squares

df Mean 

Square

F Sig.

Between 

Groups

.30 2 .15 .17 .844

Within Groups 68.59 78 .88

Përdorimi internetit 

për studime 

akademike
Total 68.89 80

H5e:Perceptimi studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike është i njëjtë për ҫdo 

grup-moshe (α=0.05).

Nga të dhënat e tabelës 38 vlera e Sig është më e vogël se α=0.05. Në këtë rast thuhet se 

ekzistojnë diferenca të rëndësishme statistikore në perceptimin e studentit për impaktin e 

internetit në rezultatet akademike sipas grup-moshës. Nga analiza rezulton se hipoteza H38 nuk 

pranohet.
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Tabela 38: One - Way ANOVA

Sum of 

Squares

df Mean 

Square

F Sig.

Between 

Groups

2.65 6 .44 4.47 .006

Within Groups 66.24 74 .90

Përdorimi internetit 

për studime 

akademike
Total 68.89 80

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Interneti është shumë i përhapur tek studentët. Pjesën më të madhe të kohës në internet 

studentët e harxhojnë për rrjete sociale, filma e muzikë. Vlen të theksohet se një numër i lartë 

studentësh përdorin internetin për më shumë se 6 orë, gjë e cila ҫon në krijimin e varësisë ndaj 

internetit. Studentët përdorin më tepër iPhone dhe Smartphone për të hyrë në internet. Interneti 

shpjegon 8.7% të variancës së rezultateve akademike dhe 34.6% të variancës së perceptimit të 

studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike. Nga analiza e regresionit rezultoi se 

përdorimi i internetit për argëtim ka lidhjen më të fortë me rezultatet akademike me koeficient 

Beta = 0.408, t=2.990 e p=0.004 dhe përdorimi i internetit për studime akademike ka lidhjen më 

të fortë me perceptimin e studentit për impaktin e internetit në rezultatet akademike me 

koeficient Beta = 0.580, t=6.147 e p<0.001. Rrjetet sociale kanë ndikim negativ në rezultatet e 

studentit, prandaj studentët duhet të menaxhojnë kohën e qëndrimit në to. Universitet shqiptare 

duhet të përfshijnë më tepër internetin në programet e tyre të studimit dhe të aplikojnë 

metodologji bashkëkohore të mësimdhënies. 
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PËRKRAHJA E ZHVILLIMIT TË BUJQËSISË NË REPUBLIKËN E 
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Abstrakt

Sektori bujqësor, e me të edhe prodhimi bujqësor, si në Republikën e Maqedonisë ashtu 

edhe në viset tjera shqiptare ka qenë dhe vazhdon të jetë një ndër faktorët kyç në përcaktimin e 

zhvillimit ekonomik, standardit jetësor dhe mirëqenies së popullatës. Roli i bujqësisë në 

Republikën e Maqedonisë është tepër i lartë. Edhe përkundër këtij fakti, ekziston mendimi 

gjithëpërfshirës se bujqësia si dege e ekonomisë, është  lënë pas dore në strategjinë kombëtare të 

zhvillimit dhe evidente është nevoja për një përkrahje më të madhe institucionale, përkrahje 

marketingu si dhe për investime financiare, veçanërisht nëpërmjet kredive të volitshme. 

Përkrahja institucionale, marketingu dhe kreditimi do të rrisin investimet në këtë sektor, do të 

mundësojnë zhvillimin e bujqësisë, zvogëlimin e varfërisë, uljen e papunësisë dhe do të stimulon 

edhe zhvillimin e ekonomisë në përgjithësi.

Përkrahja e zhvillimit të sektorit të bujqësisë në R.e Maqedonisë bëhet nëpërmjet një politike 

mbështetëse, e cila vazhdimisht ka nevojë për plotësime dhe përmirësime. Zbatimi i politikave 

më të përshtatshme, rritja e investimeve dhe kreditimi i bujqësisë mund të bëjnë hapa shumë 

mailto:g.selimi@eust.edu.mk
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pozitiv në zhvillimin e sektorit të bujqësisë në veçanti dhe të ekonomisë të R. së Maqedonisë në 

tërësi.

Fjalë kyçe: Prodhimi bujqësor, bujqësia, kreditimi, investimet.

HYRJE

Bujqësia është sektori i tretë më i madh ekonomik në sektorin e shërbimeve dhe 

industrisë në Republikën e Maqedonisë. Një sfidë serioze për bujqësinë e Maqedonisë paraqet 

rritja e konkurrencës në procesin e integrimit ndërkombëtar të tregtisë së mallrave, kryesisht me 

pranimin e Maqedonisë në OBT dhe nënshkrimin e marrëveshjeve dypalëshe dhe multilaterale 

për tregti të lire. 

Bujqësia Maqedonisë duhet të jetë dukshëm më afër standardeve të përcaktuara në 

rregullat e Politikës së Përbashkët Bujqësore (CAP) (Common Agricultural Policy - CAP) të 

cilat në procesin e anëtarësimit në BE përfaqësojnë kapitullin më të vështirë dhe më të 

komplikuar të procesit të negociatave. Reformat që do të zbatohen do të kenë mbikëqyrje dhe 

nevojën për të zbutur efektet negative që do të përballet një pjesë e popullsisë bujqësore gjatë 

procesit intensiv të përshtatjes ndaj standardeve evropiane. Prandaj, këtij sektori, kaq të 

rëndësishëm ekonomik, i duhet një përkrahje gjithëpërfshirëse.

OBJEKTIVAT DHE MASAT E POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT BUJQËSOR

Në janar të vitit 2007, Qeveria e R. së Maqedonisë miratoi “Ligjin për bujqësinë dhe 

zhvillimin rural”. 1 Sjellja e këtij ligji, si akt më i lartë juridik në bujqësi, paraqet pikën fillestare 

për reformat dhe themelet e zhvillimin jo vetëm të sektorit bujqësor por edhe të ekonomisë së 

Maqedonisë në tërësi. Në bazë të këtij ligji në qershor të vitit 2007 u soll Strategjia Kombëtare 

për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural 2007-2013.    

1 „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonijsë“ nr. 134/07
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Në kuadër të kësaj Strategjie objektivat dhe masat të politikave për zhvillimin e bujqësisë 

janë:

 1. Fuqizimi i konkurrencës të sektorit bujqësor në tregjet e integruara rajonale të Evropës 

Juglindore dhe Bashkimit Evropian përmes masave për rritjen e efikasitetit të prodhimit, 

përpunimit dhe shitjes së prodhimeve bujqësore. 

2. Përmirësimi i të ardhurave të ekonomive bujqësore. 

3. Mundësimi i konsumatorëve të kenë qasje në ushqime të sigurta dhe të shëndetshme. 

4. Optimizmi i shfrytëzimit të resursit të  kufizuar të tokës në mënyrë që mos ndikon negativisht 

në mjedisin rrethues. 

5. Të themelohen institucione adekuate dhe efikase, si publike ashtu dhe private, për zbatimin e 

politikave bujqësore dhe të zhvillimit rural.

Realizimi i vizionit dhe qëllimeve të caktuara strategjike për zhvillimin e sektorit 

bujqësor, do të realizohet nëpërmjet masave dhe instrumenteve të politikave, siç janë: politika 

për zhvillimin e bujqësisë dhe zhvillimit rural, politikat për mbështetjen e zhvillimit bujqësor dhe 

politika për mbështetje për zhvillimin rural.

Në dhjetor të vitit 2007,  Komisioni Evropian miratoi IPARD planin e R.M. për 

periudhën 2007-2013. Me këtë akt RM i kа plotësuar afatet për shfrytëzimin e fondeve të 

IPARD-it, të cilit drejtpërsëdrejti janë të dedikuara për bujqit, sektorit të përpunimit dhe për 

zhvillimin e mjedisit rural. Masat në Programin IPARD janë përqëndruar në përmirësimin e 

konkurrueshmërisë së fermave dhe industrisë përpunuese  nëpërmjet investimeve në 

infrastrukturën teknologjike dhe të tregut, me qëllim rritjen e vlerës së shtuar të produkteve 

bujqësore dhe në përputhje me standardet e BE-së për kualitetin, sigurinë e ushqimit, dhe 

mbrojtjen e mjedisit. 
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ZHVILLIMI I POLITIKAVE TË MBËSHTETJES BUJQËSORE

 Duke u bazuar në rëndësinë e sektorit bujqësor, që nga viti 2007, Qeveria e Republikës 

së Maqedonisë e radhiti bujqësinë si një nga prioritetet e saja ekonomike duke zbatuar politika 

plotësuese dhe gjithëpërfshirëse që kanë për qëllim sigurimin e mbështetjes së rëndësishme 

financiare dhe mbështetjeve tjera për sektorin. Në këtë drejtim janë përcaktuar kushtet e 

nevojshme ligjore dhe institucionale për futjen e politikave të reja mbështetëse në përputhje me 

nevojat e sektorit dhe nga përvojat pozitive të vendeve që zbatojnë një politikë të organizuar 

bujqësore, si dhe ka ndarë burime më të larta financiare për këtë qëllim në krahasim me 

periudhën e mëparshme.

Tabela nr.1 Realizimi total i mjeteve financiare për periudhën 2010-2015 (në mija denarë dhe 

mija euro)

Viti 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gjithsej 

mjetet

5.326.700

86.896 e

6.233.500

101.688

6.932000

113.083

6.885.500

112.325

6.259.980

102.120

6.260.000

102.120 e

Burimi: Ministria e bujqësisë dhe pylltarisë së R.M., AFPZRR 2016

 Politikat e mbështetjes lehtësojnë krijimin e një klime të favorshme biznesi për 

investime në sektorin e bujqësisë, me qëllim të përmirësimit të aftësisë konkurruese të bujqësisë 

të Maqedonisë. Politikat ofrojnë qasje të barabartë tek përdoruesit e mundshëm pa preferencë të 

kategorive dhe fituesve. 

Në përgjithësi shumica e fondeve për mbështetjen e bujqësisë, kryhet nëpërmjet 

politikës së pagesave të drejtpërdrejta, ndërsa pjesa tjetër e masave përmes investimeve të 

bashkë-financimit që ka për qëllim rritjen e vëllimit të prodhimit dhe modernizimin e fermave 

dhe objekteve të përpunimit.

Përveç mbështetjes financiare, afarizmi bujqësor mbështeten me ndarje intensive të tokës 

bujqësore në pronësi të shtetit, përjashtimin ose reduktimin e tatimit mbi fitim dhe pagesat 

preferenciale sociale, si dhe ofrimin e shërbime falas këshilluese dhe kredi rurale me kushte të 

favorshme përmes Fondit të Kredisë Bujqësore. 
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Si masa të rëndësishme për të mbështetur fermerët në periudhën e fundit janë edhe 

përpjekjet e qeverisë për të mbështetur krijimin e kooperativave bujqësore, forcimin e prodhimit 

të kontraktuar dhe fillimin e politikave të rëndësishme për konsolidimin e tokës bujqësore.

Gjatë viteve të fundit, Qeveria i ka kushtuar vëmendje të veçantë përmirësimit të 

infrastrukturës së marketingut duke ofruar kushte për investime në qendra të reja logjistike të 

blerjes të cilat do të duhet ta ndihmojnë shitjen e produkteve bujqësore, kryesisht të prodhuesve 

më të vegjël. 

Si rezultat i aplikimit të masave të reja dhe lehtësimit në qasjen ndaj politikave 

mbështetëse, numri i përfituesve është rritur nga 13,000 përdorues në 2005 në rreth 93,000 

biznese në vitin 2013, duke arritur në një total prej 145,000 fermave bujqësore në vitin 2015. 

Megjithatë, numri i përfituesve të masave mbështetëse (84% e numrit të përgjithshëm prej 

170.885 fermave bujqësore në vitin 2016), flet për një politikë të synuar drejt ekonomive me 

potencial zhvillimi.

Ndër masat tjera për mbështetjen e zhvillimit të bujqësisë dhe zhvillimit rural janë:

 - Trajnim dhe informim për prodhuesit bujqësor;

- Ndihma për fermerët e rinj për fillimin e një aktiviteti bujqësor;

- Shërbime këshilluese për zhvillimin e bujqësisë; 

- Investime për modernizimin e fermave bujqësore;

- Investimet për përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore 

- Investimet në infrastrukturë për krijimin e parakushteve për zhvillimin bujqësisë dhe mbrojtjen 

nga fatkeqësitë natyrore;

- Themelimi i Shoqatave ekonomike të fermave bujqësore për kryerjen e përbashkët të 

veprimtarisë bujqësore; 

- Ndihma për kryerjen e aktivitetit bujqësor në rrethe me mundësi të kufizuara për aktivitet 

bujqësor;

- Ndihma për ruajtjen e ambienteve rurale dhe karakteristikave të tyre tradicionale;

- Asistencë për ruajtjen e shumëllojshmërisë të bimëve bujqësore autoktone dhe racave autoktone 

të bagëtive; 

- Prodhimi organik;

- Përmirësimi i jetës në zonat rurale;

- Rindërtimi dhe zhvillimi i fshatrave;  
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- Ruajtja dhe promovimi i vlerave tradicionale në zonat rurale; 

- Mbështetje për fitimin e njohurive dhe shkathtësive për përgatitjen dhe realizimin e strategjisë 

për zhvillimin lokal të zonave rurale; 

- Zbatimi i strategjive për zhvillimin lokal në zonat rurale. 

Financimi i planifikuar i programit kombëtar të mbështetjes financiare për zhvillimin 

rural realizohet nëpërmjet Agjencisë për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

duke shpallur ftesën publike në media në vend që të aplikojnë personat e interesuar (juridike dhe 

fizike), dhe intensiteti i mbështetjes së projektit mund të shkojnë nga 50-100%. 

Programi IPARD 2014-2020 u miratua më 13 shkurt 2015 si program për bujqësi dhe 

zhvillim rural në kuadër të IPA II për periudhën 2014-2020 "Programi i miratuar IPARD 2014-

2020 përfshin masat e mëposhtme:

 Investime në mjete materiale në pronat bujqësore;

 Investime në mjete materiale për përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore dhe të 

peshkimit; 

 Investime në infrastrukturën publike rurale; 

 Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve; 

 Asistencë teknike.

Tabela 7. Shqyrtimi i fondeve në kuadër të Programit për mbështetje të drejtpërdrejtë financiare 

në bujqësi në vitin 2015

Nr. Rend. Masat për mbështetjen e të ardhurave  të fermave 

bujqësore

Shuma e përgjithshme 

(në  milion denarë)

1 Pagesat drektë për prodhimin e kulturave 3.113

2 Pagesat drektë për prodhimin blegtoral 2.100

Masat për mbështetje shtesë për zhvillimin e bujqësisë 

(ndihma shtetërore në bujqësi)

3 Ndihma për primet e sigurimit 20

4 Ndihmë të mbrojtur tokën bujqësore 2

5 Ndihma për kategori të caktuara të bartësve të fermave 150

6 Ndihmë në sektorin e blegtorisë 10
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7 Shpenzimet operative për zbatimin e Programit 15

8 Angazhimet nga programet për mbështetje financiare në 

bujqësi nga vitet e mëparshme

850

Totali 6.260

Burimi: FSARD,2016 (http://ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp)

Koordinator, mbështetës dhe menaxhuesi i zhvillimit të bujqësisë në Republikën e 

Maqedonisë është Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural i cili është 

autoriteti që vepron si organ i pavarur në bazë të Ligjit për themelim të Agjencisë për përkrahje 

financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural2 dhe i përgjigjet  drejtpërdrejti Qeverisë. Sipas nenit 2 

të këtij Ligji, Agjencioni u krijua për të arritur objektivat e mëposhtme:

- Zbatimin e politikës agrare dhe mbështetje zhvillimit rural; 

- Shfrytëzimi i fondeve nga ndihma e para-anëtarësimit të Bashkimit Evropian për zhvillim rural, 

në përputhje me marrëveshjet dypalëshe në mes Maqedonisë dhe BE-së;

 - Zbatimi i politikës së përbashkët të peshkimit në mes të BE-së dhe Maqedonisë;

 - Zbatimi i masave të ndihmës shtetërore në bujqësi; 

- Zbatimi i masave tjera të cilat i përcakton Qeveria;

Kjo Agjenci i ka këto përgjegjësi: zbatimin e masave për pagesat drektë në bujqësi; 

ndërhyrje në tregun për produktet bujqësore; zbatimin e kuotave të prodhimit; zbatimi i masave 

për zhvillim rural; shfrytëzimi i fondeve të BE të para-aderimit për zhvillim rural; zbatimi i 

masave për ndihmës shtetërore në bujqësi dhe  kryerja e detyrave të tjera të përcaktuara me ligj.

Si pjesë e punës së Agjencionit është të krye kontrolle administrative dhe kontrolle në 

vendngjarje në lidhje me përshtatshmërinë e kërkesave të paraqitura për mbështetje financiare. 

2 "Gazeta Zyrtare" nr. 72/07, 09/05, 43/14 dhe 193/15
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KONKLUZION

Sektori i bujqësisë është tepër i rëndësishëm në ekonominë e RM, nga njera anë, 

kontribuon në krijimin e PPB, rritjen e eksportit, zvogëlimin e deficitit tregtar, ndërsa nga 

ana tjetër, në rritjen e punësimit të popullsisë e cila siguron të ardhura dhe e përmirëson 

mirëqenien e fermerëve në zonat rurale. 

Duke u nisur nga rëndësia e sektorit bujqësor vitet e fundit janë bërë përpjekje për 

mbështetjen e këtij sektori. Mbështetja është bërë si nga ana e legjistativit, duke miratuar 

Ligjin për bujqësinë  dhe zhvillimin rural, Strategjinë Kombëtare për Bujqësi dhe Zhvillim 

Rural, Agjencisë për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, etj., ashtu edhe 

me përkrahje të drejtëpërdrejtë financiare. Përkrahja financiare mbështetet po ashtu edhe me 

ndihmën në marketing, konsallting, grumbullim, infrastrukturë të fortë, investime të përbashkëta, 

etj.

Distribuimi më efikas dhe më i shpejtë i mbështetjes në sektorin e bujqësisë, Qeveria e 

bënë nëpërmjet  Agjencisë për mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural si dhe 

nëpërmjet shoqatave të ndryshme të fermerëve, të cilat në mënyrë precise I kanë të 

përcaktuara të drejtat dhe detyrimet e tyre.

REKOMANDIME

-Të investohet në infrastrukturën rurale, duke hapur rrugë të reja që të shkurtohet koha e 

arritjes së produkteve bujqësore tek konsumatori,

-Të përmirësohet boniteti i tokës, duke përdorur plehra organik,

-Të hapen kanale të reja për ujitjen e sipërfaqeve të mbjelluara bujqësore,

-Të aplikohet sistemi i rri i ujitjes pikë-pas pike, 

- Të nxiten fermerët të krijojnë ferma të përbashkëta me hapësira më të mëdha që të 

mundëson prodhimin në masë, me çka do të mundëson që produktet të jenë më konkurruese,

-Të rivalizohet norma e rritjes së bujqësisë me atë të industrisë dhe shërbimeve,
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-Të nxiten investimet private për themelimin e fermave të reja,

-Të bëhet integrimi i bujqësisë së Maqedonisë në tregjet ndërkombëtare,

- Për një periudhë afatshkurtër të subvencionohen nga buxheti publik bujqit,

-Sektori privat bankar të gjejë interes të përbashkët me fermerët dhe rregullisht ti 

krediton bujqit, të ofrohen kredi me norma më të ulëta interesi, pa kolateral apo duke ofruar 

garanci shtetërore për kthimin e kredisë,

-Në përkrahjen financiare duhet të kyçen edhe institucionet e mikrofinancimit me 

kreditime të vogla deri në 50.000 euro,

- Të formohet bankë e specializuar vetëm kreditimin e bujqësisë, ku fondet publike do të 

ketë një pjesëmarrje më të ulët së ¼ e kapitalit të përgjithshëm të bankës,

-Gjetja e bashkëpunimit dhe financimit me norma më të ulta në mes fermerëve dhe 

firmave të mëdha të përpunimit të produkteve bujqësore, ku kthimi i një pjese të 

konsiderueshme e kredisë do të bëhej nëpërmjet produkteve të prodhuara nga vetë ekonomia 

e fermerit,

-Të krijohen Fonde Investimi nga vetë fermerët, etj.

Të gjitha këto njëherit krijojnë edhe një ambient të volitshëm për investime të reja si nga 

investitorë vendas ashtu edhe të huaj.
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DUKURITË KRIMINALE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË PAS 
PAVARËSIMIT TË SAJ

Abstrakt

Kriminaliteti është një nga dukuritë më të përhapura në botën e sotme si një veprimtari 

kundër jetës, punës, pronës së qytetarëve, institucioneve shtetërore private dhe publike, 

kombëtare dhe ndërkombëtare. Zhvillimi i shoqërisë duke përmendur këtu demokratizimin e saj, 

hapjen e kufijve, tendencat globaliste të lëvizjes së lirë të mallrave, kapitaleve, shërbimeve dhe 

njerëzve, transporti ndërkombëtar, komunikimi, teknologjia informative janë dukuritë me 

pozitive të kohës tonë, por, nga ana tjetër, ky proces sjell në vete edhe premisë që lehtësojnë 

krijimin dhe aktivitetin e grupeve kriminale, të cilat përfitojnë nga hapja, lëvizja, dinamika dhe 

demokratizimi kombëtar e ndërkombëtar. Me gjithë kuadrin e gjërë ligjor dhe tërësinë e 

institucioneve ndërkombëtare e kombëtare, të ngritura enkas për luftën kundër krimit të 

organizuar ose që e kanë atë në një prej prioriteteve të veprimit të tyre.

Në kuptimin e përgjithshëm, as shtetet ballkanike, duke përfshirë këtu edhe Republikën e 

Maqedonisë, nuk mund te veçohen nga mundësia e ndikimit prej faktorëve të tranzicionit të 

http://eust.edu.mk/
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brendshëm dhe rajonal dhe egzistencës të disa dukurive kriminale si:krimi i organizuar, 

korrupsioni ose larja e parave që janë njëkohësisht edhe objekt studimi i këtij punimi shkencor.

Fjalë Kyçe: Kriminaliteti, Republika e Maqedonisë, krimi i organizuar, korrupsioni, larja e 

parave.

HYRJE

Në historinë moderne, krizat filluan të shfaqin forma të veçanta sidomos pas krijimit të 

shteteve nacionale dhe të organizmave ndërkombëtare. Sot, bota lufton me forma të reja të 

krizave si terrorizmi ndërkombëtar, krimi i organizuar dhe larja e parave që nuk njohin kufij 

veprimi, nuk njohin shtete të fuqishme ose të dobta, nuk mbartin ngjyra ideologjike, fetare dhe 

kulturore. Kjo krizë kërkon bashkëpunim botëror për izoliminin, reduktimin, dhe eliminimin e 

tyre të plotë.

Respektimi i sovranitetit shtetëror dhe integritetit inter partes janë kauzale për përparim të 

përbashkët ndërkombëtar.

Dukuritë më shqetësuese për Rendin e Ri Botëror janë format e reja të krizave që po 

provokohen prej figurave konfliktuale ndërkombëtare të papara dhe të panjohura më parë me 

këto forma e përmasa. Terrorizmi, krimi i organizuar ndërkombëtar dhe larja e parave nuk janë të 

panjohura. Por, përmasat që kanë marrë, shkalla e rrezikshmërisë që po paraqesin për paqen e 

sigurinë në botë, sofistikimi për luftën kundër tyre, i shëndrojnë këto dukuri në faktorë që i kanë 

kushtuar botës qetësinë që me shumë sakrifica e kishte rikthyer pas Luftës së Dytë Botërore.

“Krimi”, ky fenomen sa i njohur po aq edhe i panjohur për njeriun. Sa i ri po aq edhe i 

vjetër për të. I njohur sepse në forma dhe mënyra të ndryshme, me dashje ose pa dëshirën e tij, e 

ka shoqëruar gjithmonë jetën njerëzore. I panjohur sepse sado i njohur të ketë qenë, nga forma 

dhe mënyra e kryerjes krimi e ka befasuar gjithmonë edhe njeriun më të familjarizuar me të. I ri, 

sepse nga forma dhe mënyra e kryerjes ai paraqitet gjithmonë nëpermjet risive konstante. I vjetër 

sepse krimi ka qenë gjithmonë i pranishëm në jetën e njeriut dhe ka një moshë gati sa vetë ajo.

  Si term, fjala “krim i organizuar” është përdorur për herë të parë në vitin 1896 në një 

raport vjetor të “Shoqatës për Parandalimin e Krimit” në New York. Për herë të parë, “krimi i 

organizuar” është sanksionuar me ligj në Statutin Federal të SH.B.A-ve në vitin 1968. Në fillim, 

fjala ishte për bizneset ilegale ku përfshiheshin politikanë, punonjës policie, juristë dhe vjedhës 

profesionistë, kërcënimet që u bëheshin pronarëve e biznesmenëve, falsifikimi i dokumentave, 
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trafikun e drogave e alkoholit. Në këtë periudhë krimi i organizuar identifikohej me mafiën e 

kryesisht atë italiane1“.

Në vitin 1930 kriminologu amerikan Eduin Sadherland për të cilësuar veprimtarinë kriminale të 

njerëzve të pasur e me pushtet, përdori frazën “krimi i jakave të bardha”. Në vitin 1968 krimi i 

organizuar u sanksionua me ligj, pra me statutin federal të Amerikës.

Bashkimi Europian, kuptimin e Krimit të Organizuar e përkufizon si “grupi i strukturuar 

i përbërë nga një ose me shumë persona, që ekziston për një kohë të gjatë dhe vepron me qëllim 

që të kryejë një ose më shumë krime serioze, me qëllim përfitimi në mënyrë të drejtperdrejtë ose 

jo të të mirave financiare ose materiale”.

FUNKSIONIMI I MAFIAS DHE KRIMI I ORGANIZUAR NË REPUBLIKËN E 

MAQEDONISË

 Si funksionon ajo dhe cili është ndikimi i saj?

Mafia ende kuptohet si një simbol apo preferencë nga shumëkush në Maqedoni. Ajo 

tashmë i ka rrënjët e futur thellë në çdo pore të shoqërisë dhe të institucioneve.

Maqedonia vazhdon të konsiderohet si një bastion, ku me të madhe funksionojnë lidhjet e 

"errëta" të mafies me politikën. Të gjitha raportet ndërkombëtare alarmojnë praninë e krimit të 

organizuar në Maqedoni, i cili funksionon më linja të ndryshme nga pavarësimi i vendit në vitin 

1991, kur privatizimet, kontingjentet doganore si dhe monopolet e biznesit u futën në duart e 

dysheve funksionale të ashtuquajtura "mafia dhe politika".2 Sot askush nuk guxon të flase në 

Maqedoni me emra dhe afera sa i përket lidhjeve të errëta të mafies me politikën, e cila në çdo 

qeverisje është funksionale dhe ka njerëzit e saj.

Ekspertët dhe njohësit e kësaj dukurie nënvizojnë se mafia është një formë organizimi shoqëror 

që krijohet kur nuk ke një forcë policore që funksionon, sistem gjyqësor funksional dhe 

burokraci që të veprojë si palë e paanshme që arbitron palë të ndryshme të shoqërisë.

Në Maqedoni janë dy lloje të lidhjeve të biznesit me mafien. Njëri lloj vjen nga aktiviteti 

kriminal, siç janë droga, prostitucioni dhe kontrabanda që shfaqet në mënyra të ndryshme. Këto 

para nuk janë të involvuara në politik, por në biznes. Me këto para kriminelët blejnë restorante, 

1 Poda, Zamir ,”Krimi i organizuar” , “Libri Universitar”, Tiranë, 1998, fq.25
2  Interviste e z.Sam Vaknin, një ekspert izraelit dhe njohës i zhvillimeve sociale dhe ekonomike në Shkup vlerëson 

për agjencinë e lajmeve INA.
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dyqane të vogla, shtëpi, apartamente, e kështu me radhë. Por ekziston edhe lloji tjetër i lidhjes së 

mafies me politikën, me çrast paratë e fituara ilegale vijnë si rezultat i korrupsionit dhe 

ekonomisë ilegale. Ky lloj i parave është i zhytur në politike. Biznesmenët që kanë përfituar nga 

ky lloj i kriminalitetit ndihmojnë me donacione partitë politike. Por ka edhe politikanë që zhyten 

në biznes duke fshehur aktivitetin e tyre përmes njerëzve të afërt, miqve, familjarëve, aktivistëve 

politik të cilët i punësojnë në këto biznese . Një lidhjet tejet funksionale është se biznesmenët 

vazhdimisht i japin provizione politikanëve, dhe këta të fundit shpërndajnë tenderët, atje ku i 

kanë lidhjet e tyre. Në Maqedoni secili biznesmen është politikan dhe secili politikan është 

biznesmen, sepse 52 % e ekonomisë së Maqedonisë është në duart e tyre. Një fakt tjetër është se 

kontrolli i politikës është evident sepse po ta marrin qeverinë, ajo ka të punësuar mbi 55% të 

qytetarëve të vendit. 

“Nacionalizmi dhe trazirat skenarë i mafioz-politikës” Misha Glenny autor i "McMafia", 

librit të përkthyer në 36 gjuhë, ku flet për mafien në Evropë dhe Ballkan, ai përshkruan se si 

politikanët e lidhur me mafien në territoret e ish- Jugosllavisë shfrytëzojnë kartën e nacionalizmit 

dhe trazirave politike, për të kryer misionin e krimit të organizuar dhe pastrimit të parave, në një 

mënyrë për të humbur gjurmët para opinionit. Këto situate sipas tij, ndodhin edhe në Maqedoni: 

“Kur bëra kërkimet rreth mafies, nisa të mendoj ndryshe, që ishte një përpjekje nga elita të 

ndryshme që të krijonin monopolet e tyre ekonomike dhe politike. Këtë e bënin duke 

bashkëpunuar me njëri-tjetrin, por që ta bënin dhe të mos mbanin përgjegjësi, ata nxisnin luftën, 

dhunën dhe nacionalizmin. Luftën e drejtonte kjo ekonomi kriminale, dhe jo nacionalizmi", 

vlerëson Misha Glenny.

 Zhvillimet e fundit politike në Maqedoni që rëndojnë me tensionimin e situatës dhe 

konflikteve ndëretnike, ngrisin dyshimet për funksionimin e kësaj karte të përkryer. Por ekspertët 

vendor nuk duan të japin vlerësime mbi këtë çështje, se a janë projektet "Shkupi 2014" dhe 

projektet e tjera me dozë nacionaliste në vazhdën e funksionimit të një strategjie të tillë.

Nje ekspertë i çështjes penale pranon faktin e funksionimit paralel të mafies me politikën, 

sidomos sipas tij atje ku është më ndjeshëm në ekzekutiv dhe gjyqësor: "Po, sigurisht, edhe 

Maqedonia është një shtet postkomunist dhe kemi lidhjen e politikës me mafien”. Lidhjet janë 

kryesisht në linjat mes funksionarëve të lartë shtetëror por edhe partiak me bosët e mafies apo sot 

siç njihen njerëzit me kollare dhe kostume, por që duken më ndryshe në brendi . Sipas tij, gjendja 

më shqetësuese është në pushtetin gjyqësor, ku politika me të madhe është e involvuar dhe ajo 
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ndikon në vendimmarrje, duke i realizuar kërkesat e klaneve mafioze apo interesave që dalin nga 

krimi i organizuar: "Së fundi kemi shumë raporte kritike nga BE por edhe organizatat e tjera 

ndërkombëtare lidhur me funksionimin e pushtetit gjyqësor. Nëse vazhdon ky avaz, atëherë do të 

vihen në sprovë institucionet vitale në këtë shtet, sepse edhe më tutje në gjyqësor kemi krim të 

organizuar, korrupsion, mito dhe format e ndryshme të krimit dhe ndikimit në gjyqësor". 

Politikanet nuk duan të përballen me një realitet të tillë që mbizotëron në këtë vend të brishtë, 

edhe 20 vite nga pavarësia.

MAQEDONIA DHE KORRUPSIONI

      Maqedonia është shtet me nivel të lartë të korupsionit. Ai është i pranishëm në të gjitha poret 

e jetës dhe ka marrë përmasa shqetësuese. Nëse nuk ndërmeren masa adekuate mund të 

rrezikohet  edhe e ardhmja  e vendit.  E vetmja shpresë për rimëkëmbjen ekonomike të 

Maqedonisë janë investimet e jashtme, mirëpo investitorët perendimorë nuk investojnë kapitalin 

e tyre në vende të koruptuara, si është Maqedonia.

       Si qeveria, ashtu edhe opozita pajtohen se shoqëria maqedone është e korruptuar. Mendimet 

dallohen rreth qasjes se si duhet luftuar kjo dukuri negative.  Lufta kundër korrupsionit dhe 

krimit të organizuar janë një ndër prioritetet e qeverisë së Maqedonisë3. Mirëpo, kjo nuk do të 

thotë asgjë derisa qeveria në vepër nuk demostron gadishmëri që seriozisht të luftojë 

korupsionin. Nga hapat e deritashëm, mund të konstatohet se qeveria më shumë bënë propagandë 

mediale se sa vërtet lufton korrupsionin. Te ajo mungon vullneti politik për të sjellur këtë të keqe 

në kuadër të normales. Lufta e shpallur kundër korupsionit dhe krimit të organizuar më tepër i 

ngjanë një revanshi politik kundër opozitës se sa një aksioni antikrim mirë i paramendur .

Në vitin 1997, qeveria ishte e koruptuar dhe në Maqedoni kishte krim të organizuar. 

Simbilokisht duheshte te luftohet oktopodi që kishte mbërthyer shoqërinë. Si rezultatet i gjith 

kësaj drame, u  burgos vetëm pronarja e kursimores piramidale TAT, që përpiu mbi 200 milionë 

marka gjermane të qytetarëve. Të dhënat për nivelin e korrupsionit në Maqedoni të prezentuara 

nga një organizatë joqeveritare janë më se shqetësuese. Transparent International thotë se mbi 

82 për qind e qytetarëve mendojnë se në Maqedoni nuk zbatohen ligjet ndërsa mbi 75 për qind e 

3  http://www.pasqyra.com/arkivi/2003/01022003/faqe/.httm 

 

http://www.pasqyra.com/arkivi/2003/01022003/faqe/.httm
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tyre janë deklaruar se në vend nuk sundon shteti juridik. Ekzistojnë indikacione të qarta se 

kurrupsioni dhe krimi i organizuar është produkt i vetë qeverive që udhëhoqën vendin deri tani. 

Fillet e korupsionit dhe krimit të organizuar datojnë nga viti 1993 e deri më vitin 1998. Është 

për t'u habitur se Maqedonia si shtet me nivel të lart korrupsioni, ligjin antikorupsion e miratoi 

shumë vonë. Transparent International thotë se ligji ka defekte dhe kërkon ndryshimin dhe 

plotësimine tij. Ligji kundër larjes së parave u miratua më 2001, kurse në fuqi hyri në mars të 

vitit 2002.

Transparent International gjithashtu vëren se teksti i ligjit është i keq dhe i paharmonizuar 

me pjesën tjetër të rregullativës ligjore të vendit. 4 

LARJA E PARAVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

Maqedonia nuk ka kapacitete të mirëfillta për t’u ballafaquar me procesin e larjes së 

parave. Vetë kriza ekonomike dhe ekonomia e varfër e bën atë të pafuqishme ndaj 

biznesmenëve, të cilët paratë e tyre të fituara në mënyrë të jashtëligjshme t’i fusin në mënyrë të 

rregullt në tregun e Maqedonisë. Ekspertet e konsiderojne vetëm formale punën e deritanishme të 

agjencisë që duhet të ndalojë larjen e parave. “Angazhimi i agjencive për larjen e parave në 

aspektin financiar është vetëm formal.  Kemi drejtorinë për këtë çështje, por realisht në praktikë 

ata s’kanë aftësi dhe kapacitet për ta ndjekur këtë proces”. 5

Arsyet që vijnë deri te larja e parave janë të ndryshme. “Atje ku menaxhimi është i dobët i 

një shteti apo organizate patjetër paraqitet edhe korrupsioni. Atje ku ka varfëri të madhe ku nuk 

funksionon sistemi ekonomik, nuk ka strukturë ekonomike, gjithçka janë vetëm fjalë boshe. 

Mënyra e vetme për të ndalura këtë rrugë të jashtëligjshme është ndihma nga shteti”. Për të mos 

ndodhur gjëra të tilla, mbi të gjitha duhet të ritet mirëqenia ekonomike, duhet të zgjidhet kuadri i 

cili punësohet për në agjencitë e tilla që ai të mos jetë i korruptuar dhe të mos korruptohet nga 

dikush. Për qe mos ta korruptojë dikush, nevojiten rroga të fuqishme. Duhet të punësohen njerëz 

me vetëdije  të lartë, por kjo në përputhshmëri edhe në çështjen e pagimit të rrogës.

Instituti i Ekonomisë Ndërkombëtare me qendër në Uashington thotë se fushata globale 

kundër pastrimit të parave, megjithëse është zgjeruar mjaft, ka pasur suksese minimale. Ish-

zyrtari i Rezervës Federale të SHBA-ve, Ted Truman kur fle për larjen e parave thotë: “Është më 

4 Organizata joqeveritare Transparent International –raport vjetor, 2003
5 http://lajmpress.com/lajme/maqedoni/
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e lehtë të dërgosh para nga njëra anë e kufirit në tjetrën se sa të dërgosh policë, nëse mund të 

shprehemi kështu. Kjo është njëra ndër arsyet që pavarësisht se ku ndodhesh, nëse dëshiron të 

pastrosh të ardhurat e krimit, këtë mund ta bësh duke i dërguar ato në anën tjetër të kufirit”.

Policia e Maqedonisë ka realizuar kapjen me te madhe vitet e fundit duke arrestuar një 

biznesmen malazez si i dyshuar se përmes firmës së tij në Shkup ka larë rreth 30 milion dollarë, 

të lëshuara kryesisht nga firmat e huaja. Shtetasi i Malit të Zi me inicialet B.M.,njezet e nente 

vjeçar, larjen e parave e ka bërë nëpërmjet ndërmarrjes së tij "Kapital Konservator", e regjistruar 

në Shkup, dhe si person i autorizuar i llogarive bankare jo rezidente në "Stopanska Banka" të më 

shumë ndërmarrjeve të huaja. Biznesmeni malazez ka pranuar rreth 30 milion dollarë, të lëshuara 

kryesisht nga Panamaja, Uruguai dhe Zvicra. Kjo është kapja më e madhe e “larjes së parave” në 

Maqedoni, por sa shtetas të Maqedonisë vazhdojnë të bëjnë këtë punë ende nuk është e qartë.

KONKLUZION

Konfliktet ne Ballkan, destabiliteti i gjatë, tranzicioni i vështirë dhe me kriza, problemet e 

pronesisë, të informalitetit, të sistemeve financiare e tatimore, të sistemit banker e të tregut të 

sigurimeve, në këtë rajon përbëjnë premisë favorizuese për egzistencën, qarkullimin dhe rritjen e 

parasë së zezë.

Të tre dukuritë famëkeqe të përmendura me lartë përbëjnë një trekëndësh që duhet 

parandaluar dhe luftuar në mënyrë frontale. Secila prej tyre ka veçoritë e veta dhe kërkon rrugë, 

mënyra dhe mekanizma për t’u parandaluar dhe luftuar me të gjitha mjetet e disponueshme të 

shteteve demokratike.

Udhëheqesit perëndimorë janë të vetëdijshëm dhe të ndërgjegjshëm për rëndësinë e 

momentit që po kalon planeti. Nga deklaratat e përditshme të politikanëve vjen natyrshëm besimi 

tek liria dhe vlerat njerëzore si përgjigje me e mirë ndaj obskurantizmit që sjell dhuna dhe terrori. 

Forcimi i aleancave të botës së qytetëruar janë një ledh i fortë ndaj rrezikut që po kanoset çdo 

ditë e më shumë. Bota duhet të jetë e bashkuar për të arritur fitoren e sigurtë ndaj kanosjeve 

globale. Tek kjo luftë mbrohet civilizimi ndaj atyre që urrejnë këdo që nuk mendon si ata.6 

Të jesh më i arsyeshëm për të ardhmen nuk do të thotë të harrosh të shkuarën dhe të 

tashmen. E ardhmja i përket atyre të cilët do të dinë të përballojnë sfidat e këtij Mijëvjeçari të ri.

6 Borici, Gjon, “Studime, artikuj, ese”, “GEER”, Tirane, 2002, fq.22
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Abstract

As we all can assume the technology is the daily routine of any person, regardless of 

his/her profession. According to Apple’s statistics that say that there are more iPhones sold than 

people are born every day, we can see what an irreplaceable thing the smartphones have become 

to our lives. It is fascinating to see that this smartphones are not simply phones we can also call 

them small PCs, because their functions are not that distinct from each other’s. But as the human 

nature is, we are never satisfied with what we get, that’s why the 1st generation of wireless 

communication nowadays can be fined on its 4th level and more advanced than it has ever been 

before. 

In this paper we have made research on the importance and popularity of the 4th 

generation wireless communication in Macedonia, where did it come from or its evolution what 

does it offer to the world and what will be its future in Macedonia.
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INTRODUCTION 

4G is the name given to the fourth generation of the wireless technology, where G stands for 

the word generation. 4G is the successor of 3G wireless communication, and before it came 

along, we previously had the 1st, 2nd and 3rd generation. As we have mentioned above, it is the 

human nature itself which is never satisfied with what is possible, it always seeks for the 

impossible. This is the main reason that has leaded us to the 4th generation of the wireless 

communication. But how much it is known from the people out there? May we learn this from 

the researches that have been done through this paper!

1. RESEARCH HYPOTHESIS

1.1.1 4G is mostly known from CST students.
1.1.2 4G very soon will the mostly used Wireless Communication in Macedonia.

2. LITERATURE REVIEW

And is there a common definition for what 4G means? (Flatow,2011). You know, it's 

interesting. There actually is. There is a technical definition that's controlled by the ITU, which is 

a body that's run by the U.N. And people might be amazed to discover that no current network 

advertising itself as 4G actually meets those requirements (Mr.Ziegler, 2011). Well, what they're 

referring to - the biggest and most consumer-noticeable part of that definition is the fact that 

they're looking for speeds of one gigabit per second down to your device when you're stationary 

and 100 megabits per second when you're mobile because it is actually harder to transfer data 

when you're moving than when you're standing still.

So that's what they're looking for, and the only proposed standards that meet that 

definition are WiMax 2 and LTE Advanced, and neither of those standards even exist yet in a 

commercial network (Mr.Ziegler, 2011).They are, but there is a big difference between LTE and 

LTE Advanced, unfortunately (Mr.Ziegler, 2011). Is this purposefully made to confuse us, all 

this different technology? (Flatow, 2011). Well, you know, believe it or not, all the executives 



                                                                                                                                The Heritage 18
ISSN 1857-7482, Nr. 18, 2017___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__

147
4G TECHNOLOGY: THE IMPORTANCE AND POPULARITY OF THE 4TH GENERATION WIRELESS 
COMMUNICATION IN MACEDONIA

and marketing folks that I've talked to at these companies insist that they do it to simplify things 

for consumers, not to complicate things (Mr.Ziegler, 2011). [2] What else would end up as 4G is 

hard to predict so we will have to go with the prediction for the time being (Zahid Ghadialy , 

2011).  

3. WHY THIS TOPIC (4G)?

Before we get into too much technical jargon such as 4G and so on, it would be 

interesting to take a moment to discuss iPhone, which was named Time magazine's Inventor of 

the Year in 2007, and which has a significant impact on many consumers' view of the capability 

and future of mobile phones. It is amazing to see the enthusiasm of customers if you visit Apple's 

stores which are always crowded. Many customers were lined up at the Apple stores nationwide 

on iPhone launch day (the stores were closed at 2 p.m. local time in order to prepare for the 6 

p.m. iPhone launch) and Apple sold 270 000 iPhones in the first 30 hours on launch weekend 

and sold 1 million iPhone 3G in its first three days. There are also many other successful mobile 

phones produced by companies such as Nokia, Motorola, LG, and Samsung and so on.

It is interesting to observe that these new mobile phones, especially smart phones, are much 

more than just phones. They are really little mobile PCs, as they provide many of the key 

functionalities of a PC:

A keyboard, which is virtual and rendered on a touch screen.

User friendly graphical user interfaces.

Internet services such as email, web browsing and local Wi-Fi connectivity.

Built-in camera with image/video capturing.

Media player with audio and video decoding capability.

Smart media management tools for songs, photo albums, videos, etc..

Phone call functionalities including text messaging, visual voicemail, etc.
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However, there are also many features that some mobile phones do not yet support (although 

they may come soon), for example:

Mobile TV support to receive live TV programs.

Multi-user networked 3D games support.

Realistic 3D scene rendering.

Stereo image and video capturing and rendering.

High definition visuals.

The lack of these functions is due to many factors, including the computational capability and 

power constraints of the mobile devices, the available bandwidth and transmission efficiency of 

the wireless network, the quality of service (QoS) support of the network protocols, the universal 

access capability of the communication system infrastructure and the compression and error 

control efficiency of video and graphics data. Although it is expected that the mobile phone will 

evolve in future generations so as to provide the user with the same or even better experiences as 

today's PC, there is still long way to go. From a mobile communication point of view, it is 

expected to have a much higher data transmission rate, one that is comparable to wire line 

networks as well as services and support for seamless connectivity and access to any application 

regardless of device and location. That is exactly the purpose for which 4G came into the picture.

4G is an abbreviation for Fourth-Generation, which is a term used to describe the next complete 

evolution in wireless communication. The 4G wireless system is expected to provide a 

comprehensive IP solution where multimedia applications and services can be delivered to the 

user on an ‘Anytime, Anywhere' basis with a satisfactory high data rate and premium quality and 

high security, which is not achievable using the current 3G (third generation) wireless 

infrastructure. Although so far there is not a final definition for 4G yet, the International 

Telecommunication Union (ITU) is working on the standard and target for commercial 

deployment of 4G system in the 2010–2015 timeframe. ITU defined IMT-Advanced as the 

succeeding of IMT-2000 (or 3G), thus some people call IMT-Advanced as 4G informally.
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The advantages of 4G over 3G are listed in Table 1.1. Clearly 4G has improved upon the 3G 

system significantly not only in bandwidth, coverage and capacity, but also in many advanced 

features, such as QoS, low latency, high mobility, and security support, etc.

Having in consideration how important nowadays is to people to send and receive data at real 

time, and not only, including here realistic 3D scene rendering, high definition visuals, live TV 

programs supported by mobile devices, etc., I have decided to study the evolution and the 

importance of the 4th Generation, which is the aim reason this services are real existing services.

3.1 1st Generation of Wireless Communication Technology (1G)

This is the first generation which is also the first mobile technology which was developed in 70s. 

It was the simplest wireless type of media with the average speed of 4800bps-9600bps.

This generation was based on advanced mobile phone system (AMPS) and was lunched by the 

United States. Unlike nowadays, the technology was based on FDMA which allowed users to 

talk only inside the country.

Table 1. Advantages and disadvantages of 1G Technology.

Advantages Disadvantages
No security on the data
Poor voice quality
Limited Capacity
Battery life of the phone
Call dropping

3.2 2nd Generation of Wireless Communication (2G)

Is the successor of the first generation being this way the more advanced version of it. 

This was also developed in Europe and Asia in 90s. 

The standards that differ the 2G from the 1G are: GSM (Global System for Mobile 

Communication), CDMA (Code Division for Multiple Access), GPRS (General Packet Radio 

Service), and EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution). 
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Table 2. 2G Wireless System

Wireless System Standard Voice data rate
2G GSM 10kbps
2G CDMA 10kbps
2.5G GPRS ~50kbps
2.5G or 2.75G EDGE ~20kbps

 

Table 3. Advantages and Disadvantages of 2G

Advantages Disadvantages
Better than 1G System Capacity 

Improvements on transmission quality
Not supporting complex data (videos and 
large files)
Call dropping

3.3 3rd Generation of Wireless Communication (3G)

Is the Successor of 2G and also the actual technology in our country. This technology 

fulfilled the gap that the previous one had on the transmission of the complex data. 3G was able 

to transfer voice and non-voice data (emails, music download, etc.) The idea here was to a have a 

single network standard instead of different standards in different continents.

Table 4. 3G Wireless System

Wireless System Standards Voice data rate
3G WCDMA/UMTS 384 kbps
3G CDMA 2000 384 kbps
3.5G HSDPA/HSUPA 5-30 Mbps
3.5G 1xEVDDO 5-30 Mbps

Table 5.  Advantages and Disadvantages of 3G

Advantages Disadvantages
Better than 2G High bandwidth requirement
Single network standard Huge cost
Large capacity High spectrum licensees fee

High data rates at lower incremental cost 
than 2G (Global Roaming)
Increased Spectrum Efficiency 5Mhz
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3.4 4th Generation Wireless Communication Technology (4G)

4G Technology is the latest technology and it is thought that in Macedonia will arrive in 

2014. The desire for more bandwidth has not stopped in the third generation, which has led for 

4G bandwidth. As you can assume it is also the successor of the 3G technology. This technology 

is characterized by high speed data rate up to 100Mbps suitable for HD Television, multi user 3D 

games, etc.

Table 6.  3G Wireless System

Wireless System Standard Voice data rate
4G LTE 100-200Mbps
4G WiMAX 100-200 Mbps

LTE- Long Term Evolution 

WiMAX- Worldwide Interoperability for Microwave Access

Table 5.  3G and 4G characteristics

4G 3G
Data Transfer Rate 100MBs Data Transfer Rate 3.1MBs
Internet services (Ultra Broadbrand) Internet services (Broadbrand)
Mobile-TV Resolution (high) Mobile-TV Resolution (low)

Network Architecture (Hybrid Netowrk) Network Architecture (WAN)
Frequency 2-8 GHz Frequency 1.6-2 GHz
Bandwidth 100+MHz Bandwidth 5-20MHz

3.5 4th Generation Wireless Communication Technology (4G) in Macedonia

3.5.1 The implementation of the 4G Technology in Macedonia

After several unsuccessful bids for 4G/LTE technology, finally last week all three mobile 

operators in Macedonia showed up they were interested. Frequencies were separated, and now 

we expect to see till the end of the year the implementation of this new technology that offers 

faster mobile internet and mobile services more efficiently. Slowly, but surely everyone will 

have smart appliances that will help us to live in a more connected society.
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We talked to Mauricio De Dominikis, director of Ericsson South East Europe, for the 

new 4G technologies, their potential and what follows after that. The telecommunication 

company Ericsson is already working on developing future networks 5G which will hold the 

mobile traffic as dense as possible.

3.5.2 Is Macedonian mobile market developed enough to attract new technologies?

Macedonian market is well developed, in the last five years we have seen the 

development of 3G technology, while by the end of the year there will be 4G/LTE too. ICT 

Ericsson as the leading company in the Macedonian market since 1997, believes in the potential 

of the local market, and we are here to bring the knowledge and skills of our global expertise. 

Since 1997 Ericsson has focused on supporting operators, and implementation of new technical 

solutions on the local market. We can say with certainty that the Macedonian market is one step 

ahead other Balkan countries, while its market can be compared to many other European 

countries.

3.5.3 When will be implemented the 4G Technology in Macedonia?

Frequencies for LTE are already announced and we expect that there will be a great 

interest from operators for the technology. By the end of the year, we believe that we will see the 

starting of LTE services as the basis of more sophisticated services, primarily in the sphere of 

television and videos.

3.5.4 Can 4G/LTE connect rural places?

It depends on the commitment of operators, which is a decision based on the business 

investors. But mainly LTE is not only to provide the best experience for end users, but also to 

develop services and new opportunities. Focusing on mobile broadband technologies, as well as 

4G/LTE technology - 2G/3G compared with previous technologies - are more efficient than 

fixed technology in the use of spectrum available and are accessible under the price, to be used 

by mobile operators in rural areas.

We have seen in the past few years how developed mobile markets in places such as the 

U.S., Japan or Germany, 4G/LTE mobile services are used to link remote rural places. In 
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countries where the penetration of broadband services is not high, 4G/LTE might prove more 

effective for quick connections to more people and communities.

3.5.5 5G Technology

5G will you respond to different challenges in future networks which would carry more 

traffic, even 1,000 times more from what we see today, and when there will be asked for much 

more of what is asked today, up to more - Gps for specific scenarios or several hundred Mps in 

general. 5G Solution will not be built by a technology, but of more combinations of radio access 

technologies. This includes current technologies like HSPA mobile broadband and LTE that will 

continue to evolve, and will be the basis for radio access solutions after 2020. But it will also 

include new technology with radio-access adequate for specific uses. Smart antenna, extended 

range - a good tool and coordination between base stations will be crucial to meeting the needs 

of the future. Furthermore, mobile broadband technologies will expand to new developer 

scenarios, as for communication between machines.

4. RESEARCH METHODOLOGY

4.1 Description of the study procedure

The aim of this study was to examine the evolution and the importance in Macedonia of 

the 4G wireless communication technology, by making part of this study activities’ the students 

of South East European University and State University of Tetovo. For doing this research I 

arranged a meeting in the offices of Student Parliament, with students of different faculties 

mostly CST students, where I explained what the research was about and asked them to help me 

come out with accurate results. All they had to do was to fulfill some questionnaires through 

which they could give their opinion about asked 4G related questions. This research took me one 

week.

4.2 Participants

Thirty-six students who study in the South East European University and State University 

of Tetovo participated and were part of this research. In the beginning the number was higher, 

around 50, but then they decided not to come and fulfill the questionnaires. Nevertheless, the 
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participants were divided in two groups where the first group consisted of students studding in 

different faculties, and the second group consisted only of CST students. 

4.3 Materials

4.3.1 Books and Digital materials 

During this research I have used last years’ literature of much known authors such as 

Haohong Wang, Lisimachos Kondi, Ajay Luthra, Song Ci, etc. I have also used some internet 

links where the 4G Technology is explained in a very simple and understandable way.

5. EXPERIMENTAL PART

5.1 Some questionnaires questions

5.1.1 Have you heard about 4G technology?

Fig. 1. Example of the first question of the questionnaire answered by students of mixed faculties

 5.1.2 If the 4G technology next 
year will be implemented in 
Macedonia would you be eager 
to try it?
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Fig.2. Example of the second question of the questionnaire answered by students of mixed faculties

5.1.3 Have you heard about 4G technologies?

Fig.3. Example of the second question of the questionnaire answered by students of CST faculty

5.1.4 If the 4G technology next year will be implemented in Macedonia would you be eager to try 
it?

Fig.4. Example of the second question of the questionnaire answered by students of CST faculty 

As you can see the results in the figures above the CST students are more informed, 

interested and more eager to try the 4G Technology as soon as possible. 

Of course that these two questions are not the only questions of the questionnaire I did prepare. 

There other questions too like: ‘Is it very important for you the wireless technology you are 
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using?’, ‘Have your heard about the Wireless Technology at all?’, etc. However, in almost all the 

other questions after doing the analysis the results demonstrate that the CST students have a 

higher percentage of knowledge about the Wireless Technology at all. 

6. DISCUSSION AND ANALYSIS

The analyses of the results of this research prove that the CST students are more eager 

about the technology than any other student of any other faculty. Moreover the two questions 

that are presented above demonstrate that our hypotheses are true. From the first figure we 

understand that only 36% of the non CST students have heard about 4G Technology and 63% 

doesn’t know what it is. From the Fig.2 we can understand that after explaining to them what 4G 

is, even though they are not CST students, 71% of them are very eager to try it and only 39% are 

not that interested on the technology.

From the Fig.3 and Fig.4 we can understand that the percentage for both of above presented 

questions is bigger for the CST students than for the other students. 

CONCLUSION

The results of the study show that our hypothesis mentioned at the beginning of the study 

are true. After one week of research at the end we came to a conclusion. According to the figures 

you can see above, we can conclude that 4G Technologies are mostly known for CST students. 

And, since regardless of the faculty, around 70% of all students wrote that they are eager to try 

the new technology, we can conclude also that 4G Technologies are expected to be the World’s 

most used technology in the next coming years. 

References: 

[1] http://www.npr.org/2011/01/14/132934022/what-does-4g-really-mean-anyway, 2011.

[2] http://blog.3g4g.co.uk/search/label/4G , 2011.

[3] H. Wang, L.Kondi, A. Luthra, and S.Ci, 4G Wireless Video Communications, pp 2-7, 2009.

[4] http://www.youtube.com/watch?v=-ymnQ5rpcYA , 2013.

[5] http://al.it.com.mk/interviste-me-ericsson-4g-lte-do-mund-ti-lidh-mjediset-rurale-dhe-te-
siguroje-sherbime-me-te-mira/, July 2013. 

http://www.npr.org/2011/01/14/132934022/what-does-4g-really-mean-anyway
http://blog.3g4g.co.uk/search/label/4G
http://www.youtube.com/watch?v=-ymnQ5rpcYA
http://al.it.com.mk/interviste-me-ericsson-4g-lte-do-mund-ti-lidh-mjediset-rurale-dhe-te-siguroje-sherbime-me-te-mira/
http://al.it.com.mk/interviste-me-ericsson-4g-lte-do-mund-ti-lidh-mjediset-rurale-dhe-te-siguroje-sherbime-me-te-mira/
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Abstract

The Second World War left behind devastated economies on European continent, which 

was necessary to revive and to rebuild in order to foster the world economy development. The 

USA is initiator for this process, whereupon they endorse great support for the Western Balkan 

countries and allow them free access to the American market. The main aim of the USA is 

creating a stabile base for democratic government and confidential ally in the fight against the 

growth of USSR. As a result of the difficulties in the international trade development during the 

post-war period, which is characterized with intensive protectionism and regionalism, there is a 

need of creating unified way of trade regulation. The institutionalization process of the 

international economic relations began back in 1944 in Breton Woods, when the International 

Monetary Fund (IMF) and the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 

were established. The main aim was to be achieved an integral institutional integrity in the three 

main directions: the international monetary flows, the international investments and the 

international trade. 

Key words: Trading system, international trade, institutionalization, GATT.

THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GАТТ)

The need of stabilization and recovery of the world economy from the II World War 

consequences, resulted with taking concrete measures in that directions from the great powers, 

especially by the USA. Even in the beginning of the 1940s the USA supports the idea for 

restoring the world trade through the principles of free trade. 

mailto:b.ciglovska@eust.edu.mk
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After establishing the IMF and the IBRD, the main aim was creating third institution that 

will be responsible for the trade issues within the international economic cooperation, 

respectively revival of the international trade and elimination of the damages caused by the 

protectionist measures during the War. 

In the negotiations for creating the International Trade Organization (ITO) as a 

specialized UN agency, participated over 50 countries and their intention was creating the ITO 

on the UN Conference for trade and employment in Havana, Cuba in 19471 as a supranational 

institution which will regulate the relations in the international trade. 

For that purpose, the Havana Charter was created for establishing the International Trade 

Organization, an instrument which main goal was international cooperation in the field of 

employment, the economic activity, the economic development and reconstruction, the trade 

policy, the restrictive business practices and intergovernmental agreements. This charter has 

never entered into force due to the non-ratification by the American Congress.  

Although the negotiations for creating the ITO were unsuccessful, on October 30 in 

Geneva 1947 the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) was signed by the 32 

signatory countries, as a unique international instrument for regulating the international trade 

until 1995 when the World Trade Organization (WTO) was established2. The main objective of 

GATT was global and gradual reduction of tariffs and non-tariff barriers and implementation of 

other trade and political measures within the trade relations between the signatory countries, in 

order to liberalize the world trade, which was gradually realized through providing numerous 

rounds of negotiations. The creation of GATT was political and secure attempt for bringing 

countries together through mutual economic cooperation. 

The specificity of GATT is that, it is not an organization, but an Agreement that 

consists of 38 articles outlining the basic principles of international trade liberalization. 

Therefore, the GATT does not consist of member countries but of “contracting countries” or 

“signatory countries”. Among them, significant number and place take developing countries, 

whose participation in the negotiation rounds progressively grows from 10 developing countries 

that took place in the process of creation, up to 70% from the current 164 member countries. 

1 WTO: http://www.wto.org/english/theWTO_e/whatis_e/tif_e/fact4_e.htm 
2 Ibid.
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  From the eight negotiation rounds conducted, the first ones resulted with tariff 

reduction, within the Kennedy Round the Anti-dumping Agreement was signed, while the Tokyo 

Round was concentrated on reducing the non-tariff barriers. The Uruguay Round of negotiations 

is crucial for the international trade in agricultural products, considering the signing of the 

Agricultural Agreement which liberalized the trade in agricultural products to a considerable 

extent. 

THE BASIC PRINCIPLES OF GATT

The GATT activity is based on several basic principles, included in the text of the 

Agreement3: 

1) The trade should be accomplished on a non-discriminatory base, which means that the 

trade policy will be equally applied to all partners. As a guarantee for respecting this 

principle is the requirement, each signatory country to implement the Most Favored 

Nation (MFN). This clause means that, if a Member grants to a country a special favour 

(such as a lower customs duty on one of its products) it must grant the favour 

immediately and unconditionally to all WTO members. 

2) GATT prohibits the use of quantitative restrictions. Protection of the domestic industry 

can only be done by applying customs duties – tariffs. Exceptions are allowed only for 

countries that have deficit in the balance of payments. The less developed countries are 

allowed to use quantitative restrictions, but with prior approval by GATT.  

3) Reduction of tariffs and non-tariff barriers through providing multilateral negotiations. 

4) Mutual consultations between signatory countries for eliminating the trade barriers4. 

The GATT Preamble sets the duty and obligation of the signatory countries to conclude 

agreements between themselves on reducing tariffs and removing other barriers in international 

trade.

The main obligations of the signatory countries contained in the Code of Conduct within 

the GATT are the following: 

3 WTO: http://www.wto.org/english/theWTO_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm ;  

    FAO - Corporate Document Repository: http://www.fao.org/docrep/003/x7352e/x7352e04.htm#TopOfPage 
4 Text of the General Agreement , Geneva, July 1986 р.3

http://www.wto.org/english/theWTO_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm
http://www.fao.org/docrep/003/x7352e/x7352e04.htm#TopOfPage
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 Non-discrimination of domestic and foreign products. (article 3)

 Prohibition for dumping application, which means prohibition for selling certain product 

on the international market with price lower than the price on the domestic market. 

(article 6) 

 Prohibition for using quantitative restrictions (article 11) with possible exceptions (in 

case of unsettled balance of payments, deterioration due to the increased import 

especially in the case of agricultural products). 

 Subsidies regulation (article 16). Export subsidies are forbidden for all industrial goods5. 

The GATT principles are official and compulsory for all signatory countries of this 

Agreement, but the question arises whether they are based on or are adapted to the needs, 

possibilities and interests of the different signatory countries, considering the fact that 

developing countries have took part in the process of creating the GATT. 

The practice notes numerous deviations from the GATT principles in regulating the 

international trade, especially when it comes to developing countries and their treatment in the 

international trading system. 

Since the creation of GATT, the developing countries are playing up for considering their 

interests. They are actively involved in the negotiations for creating the ITO, where the 

reciprocity principle is debated; pointing out that the developing countries will not be able to 

conduct reciprocal reduction of the tariffs in the same value. Nevertheless, this principle remains 

one of the basic principles of GATT. Developing countries` demands for greater market access 

for their export to the markets of developed countries, especially of agricultural products and 

textile, in most cases were ignored. On the contrary, the export of agricultural products from 

developing countries is facing more and more barriers on developed countries` markets. 

 

GATT leaders at the very beginning did not recognize the needs and interests of 

developing countries, which is why they participate in negotiations as equal partners together 

with developed countries. Some critics will point out that the developing countries themselves 

have taken a passive and defensive role within GATT, or the reason for this may be the inability 

5 А. Simova „ Globalization and the International Economic Organizations“, Sofija 2003, p.101
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of the developing countries to participate in the process of exchanging mutual withdrawals on an 

equal base, or excessive orientation of developing countries towards obtaining the special and 

differentiated treatment by developed countries.6 

Many developing countries have rejected the use of the principle of reciprocal 

liberalization and non-discrimination, striving to achieve their goals through provisions on the 

special and differentiated treatment, which they receive on a bilateral basis with developed 

countries. Why are these provisions created? Due to the failure of the developed countries to 

highlight the key interests of developing countries, they have only represented their national 

protectionist interests for those products that are most important for the export of developing 

countries (agricultural products and textiles).

For these reasons, developing countries are losing their trust in GATT and give 

UNCTAD more importance, which contributed much more for representing the interests of these 

countries and enable a much larger market access for their exports.

BODIES OF GATT

Structured and organizational, the Agreement functions like other international 

organizations. The GATT is managed by the Secretariat and the Director General7. The joint 

activities of signatory countries are carried out within the GATT subsidiary bodies: annual 

sessions; The GATT Council, which functions continuously during the period between the 

sessions and committees and working groups established for a specific purpose8.  

The signatory countries hold sessions once a year and have the function of a general assembly 

where decisions are made and where each country has right to one vote. Depending on the 

solutions` importance, it may be required an ordinary or a qualified majority to adopt them. But 

in practice, countries aim to reach a consensus and thereby to avoid formal voting processes.

The GATT Council was created by a resolution of all signatory countries since 1960 

and consists of representatives of each country. The Council prepares all texts that should be 

6 F. Ismail, Rediscovering the role of DC`s in GATT before the Doha round, RIS Disscussion papers, RIS-Dp 141, 

2008, p.10
7 WTO: http://www.wto.org/english/theWTO_e/whatis_e/tif_e/org4_e.htm
8 Ibid.



                                                                                                                                The Heritage 18
ISSN 1857-7482, Nr. 18, 2017___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__

162
INSTITUTIONALIZATION OF THE INTERNATIONAL TRADING SYSTEM

considered and adopted at the negotiation sessions of the participating countries. The head of the 

GATT administration is the general director. During the entire history of GATT, the Director 

General is a representative from the developed countries, only after the formation of the WTO as 

a General Director was elected Supachai Panichpakdi from Thailand.

THE ROLE AND AIMS OF GATT IN THE INTERNATIONAL TRADE

As a result of efforts to establish control over international trade and facilitate the process 

of implementing the same among all countries, GATT has the role of a permanent international 

forum in which all aspects of international trade are discussed and analyzed and numerous 

agreements have been signed to regulate the trade.

One of the basic tasks of the General Agreement on Tariffs and Trade is to enable the signatory 

countries to grant mutual customs withdrawals and incentives in order to promote international 

trade and to refrain from applying new or increasing existing barriers to international trade.

The aim of the GATT was reduction of barriers to international trade, i.e. reduction of 

tariffs, quantitative restrictions and subsidies through a series of agreements.

The General Agreement on Tariffs and Trade performs its activity through the implementation of 

multilateral trade negotiations. So far, eight rounds of negotiations have been accomplished for 

reducing tariffs and limit non-tariff barriers in international trade, the last three (Kennedy's 

Round, the Tokyo Round and the Uruguay Round) deserve special attention due to their 

contribution to the process of international trade liberalization, which can be seen from the data 

in Table 1. 

Table 1. Average rate of tariffs reduction within the negotiations rounds in GATT/WTO in 

the period (1934 – 2001)

GATT/WTO Conferences 

Average 

tariffs 

reduction 

Other tariffs 

in % as for 

1930

Number of 

participating 

countries 

Period before GATT(1934 – 1945) 33.2% 66.8% 23

First Round (Geneva, 1945) 21.1% 52.7% 23

Second Round (Anesi, 1949) 1.9% 51.7% 13
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Third Round (Torquay, 1950-1951) 3.0% 50.1% 38

Fourth Round (Geneva, 1955-1956) 3.5% 48.9% 26

Dillon Round (Geneva, 1961-1962) 2.4% 47.7% 26

Kennedy Round(Geneva, 1964-1967) 36.0% 30.5% 62

Tokyo Round (Geneva, 1974-1979) 29.6% 21.2% 99

Uruguay Round (1987 – 1994) 38.0% 13.1% 125

Doha Round  (2001 - 35% 144

Source: Yarbrough, Beth V.Robert M.Yarbrough, The World Economy, 2003,p.230

 

The various rounds of negotiations are characterized by a different number of contracting 

parties (from 23 in Geneva during 1947 it is increased to 144 in Doha 2001) with various issues 

for discussion and with various methods of conducting the negotiations9. The first three laps are 

more like stages of the same circle and can be considered as one whole. Multilateral trade 

negotiations until 1961 have a general goal, reducing tariffs that reached very high levels during 

the Second World War. In this regard, the contribution of the first round of negotiations in 

Geneva is really great, as agreement was reached on the exchange of 45,000 customs 

concessions10. The negotiation technique is to consider the customs protection of each product in 

the framework of bilateral meetings between countries.

When the agreement is reached regarding the level of reduction of tariff rates, it applies 

to all other contracting parties on the basis of the principle of the Most Favored Nation. The 

other basic principle is the principle of reciprocity, according to which the reduction of the tariff 

rate of a particular product, which is of interest to one party, is to be accomplished by reciprocal 

reduction of the tariff to another product, which is of interest to the other party. This method has 

some shortcomings given the large number of tariff propositions, making negotiations more 

complicated and resulting in modest outcomes during the Torque Round, UK. During the Dillon 

round, the work is taking place more expeditiously, so that the six member states of the European 

Economic Community (EEC) are leading the negotiations on behalf of the whole community, not 

9 S.Savov, R.Gecev, V.Ivanova, Е.Sotirova, „World Economy“, Sofija 2006, p.136
10 S. Roceska, „International Trade“, first edition, University „St.Kliment Ohridski“ – Bitola, Economic Faculty – 

Prilep, 2003, p. 180 
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individually. As a result of the first 4 rounds of negotiations a significant reduction in tariff 

protection is achieved.

The average tariffs for developed countries were reduced almost three times between the 

40s and early 60s of the last century. As a result, the average annual growth rate of trade in the 

period 1953-63 was 6.1%, while world production increased by 4.3%11. But the outcome of this 

round is not the most favorable for developing countries. Besides the tariff reduction on the one 

hand, on the other hand, the application of non-tariff barriers for protecting the agricultural 

markets in developed countries has increased, and agriculture has been left out of the negotiation 

agenda. All this resulted with weak and disappointing outcomes for developing countries.

The Kennedy round was accomplished quickly after Dillon`s round and is characterized 

by intensifying disagreements and opposing US and EEC positions, which move the United 

States out of the top spot as the biggest exporter. The United States is committed for further 

tariffs reduction in order to provide easier access to its producers to the West European market.

Within the Kennedy Round, the export interests and needs of developing countries are again 

highlighted and put on the agenda of this round of negotiations. The subjects of negotiations are 

also non-tariff barriers to trade and liberalization of agricultural products, but in this regard, no 

agreement was reached on the simultaneous reduction of tariffs for all tariff propositions.

        The Kennedy round has not resulted with success regarding the issue of a better market 

access for developing countries in developed countries, nor with cuts in tariff rates for 

agricultural products and textiles. Even in this round of negotiations the developing countries do 

not have sufficient bargaining power, nor can they offer equivalent withdrawals to developed 

countries. However, as a result of this round of negotiations, the average tariff level for industrial 

goods is 8% in the EEC and 13.4% in the US, and tariffs on agricultural products declined by 

20%12.

The Tokyo round of negotiations began in 1974, within which the role of developing countries is 

significantly increased. The purpose of the negotiations was further reduction of tariffs, 

improving the treatment of developing countries; reduction of non-tariff measures, the system of 

safeguards and the legal framework of international trade. Significant results have been achieved 

11 A.Simova. op.cit, Sofija 2003, p.125

12 
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to that; the average tariff rate for industrial products was decreased from 7.2% to 4.9%, 

respectively by 33%13.

Within the Tokyo Round, developing countries take part by submitting proposals for 

different agreements and agreeing to introduce restrictions in certain areas. For developing 

countries, the most important issue is that of Voluntary Export Restrictions (DIOs), which is 

mostly applied in the textile sector and other products of relevance to developing countries. 

At the same time, the United States limits the import quota for textiles from developing 

countries from 6% to 1-3% per year, while the EEC requires the largest textile exporting 

countries to reduce the export levels14.

During this round, some of the developing countries have already moved on the path of 

industrialization and have begun to feel the benefits of participation in the negotiations. The 

Tokyo round is characterized by the signing of nine additional agreements and four consents in 

different areas. The agreements are related to the technical barriers to trade, public procurement, 

subsidies, and trade in meat, dairy trade, and determination of customs value, import licenses, 

civil aircraft trade and anti-dumping procedures.

The consents refer to the special treatment of developing countries, whereby a clause has been 

adopted introducing the General Preferences System, preferences between developing countries 

and the special treatment for these countries for the GATT rules and the special treatment of the 

least developed countries. Often these measures were not fully implemented in practice, which 

means that they were without legal effect.

The eighth round of negotiations within the GATT - the Uruguayan Round, began in September 

1986 in Punta Del Este15, and ends on December 15, 1993, after 7 years of strenuous trade 

negotiations between 125 contracting parties. 

In conditions of such a mass presence, the postponement of the completion of the 

Uruguay Round reflects very negatively both to the liberalization of international trade and to the 

13 Yarbrough, Beth V.,Robert M.Yarbrough, „The World Economy“, 2003, p.230

14 F. Ismail, Rediscovering the role of DC`s in GATT before the Doha round, RIS Disscussion papers, RIS-Dp 141, 

2008, p.14

15 WTO: http://www.wto.org/english/theWTO_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm
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economic development of the participating countries. Therefore, in 1993, the attitudes of the two 

most important negotiators, the United States and the EU, were aligned. On April 15, 1994, the 

Declaration of Marrakesh was signed by 128 countries, with which the Uruguay Round 

officially ends and the World Trade Organization - WTO is created16.

The main elements of the Uruguay Round agreement are divided into three main areas:

- Reduction of subsidies in agriculture;

- Arrangement of foreign investments related to international trade;

- Launching a process for free trade with services like banking and insurance.

Among the most important results of the negotiations is the achieved agreement for 

reduction, and in some cases, for complete elimination of tariff and non-tariff barriers in the field 

of international trade. This leads to an increase in reliability and confidence in the world, an 

increased movement of investments and an increase in world production.

In this negotiation process, developed countries agree to reduce tariff rates for the import 

of industrial goods from developing countries by 40%. Also, developing countries make 

significant cuts. India, Korea and Singapore, reduce tariff rates for industrial products over 50% 

(India) from 71 to 32.4%; Korea from 18 to 8.3% and Singapore from 12.4% to 5.1%17. 

Compliance has been reached, within 4 years to abolish the application of voluntary export 

restrictions.

Regarding the trade in agricultural products, the non-tariff barriers applicable to the 

import of agricultural products, in accordance with the Agriculture Agreement, should be 

replaced by tariffs, and then subsequently to be reduced. For developing countries, longer 

deadlines are also anticipated for the implementation of the commitments undertaken.

According to the agreement, the reduction of the tariff rates for import of agricultural products in 

the developed countries is 36%, and in the developing countries 24%, while the period for 

implementation of the agreed obligations for the developing countries is 10, and for the 

developed 6 years18. The export subsidy agreement anticipates that in the 6-year period, the 

16 Results from the Uruguay Round of multinational trade negotiations, legal texts, WTO, November 2003, р.4
17 S. Stefanov, „International Economy“, Sofia 2001, р.108
18 Handbook for Agriculture – WTO, Ministry for Economy of Republic of Macedonia, MAFW of RM, Shtip, p.21 



                                                                                                                                The Heritage 18
ISSN 1857-7482, Nr. 18, 2017___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__

167
INSTITUTIONALIZATION OF THE INTERNATIONAL TRADING SYSTEM

amount of subsidized exports will be reduced by 21% and at least by 36%, the value of the 

subsidies itself will be reduced relative to the baseline level of 1986-199019.

The situation with the developing countries in terms of their participation and 

significance in the negotiations is different during the Uruguay Round. Developing countries 

have been involved in the agenda creation and have played an active role in launching it, fighting 

for issues of their own interest. In this period, the trade of these countries becomes more 

significant for their economies and for the world markets. 

During this round, they become aware of the preconditions that are necessary for their 

development, advocating for export-oriented development and removing trade barriers.

In this regard, the role of GATT in the process of integrating developing countries into 

the open multilateral trading system should not be ignored. The increased participation of these 

countries in the trading system and the considerable support they received through the 

application of different rules helped developing countries to increase and diversify their trade.

Negotiations within the Uruguay Round were critical to ensuring a safe and healthy 

future for the world economy and the trading system. Free trade has become the main pillar of 

economic prosperity and development around the world. GATT creators managed to establish a 

set of procedures that ensure the stability of the trade environment and ease the rapid increase of 

the world trade.

CONCLUSION 

Every economy that is market-oriented tends to develop its foreign trade as one of the 

basic conditions for stable and reliable economic development. Today, there is almost no 

economy that does not strive for liberalization of the foreign trade, for providing free access to 

its goods on foreign markets, especially in conditions of globalization, when all countries strive 

to remove the barriers that restrict the free movement of goods and services. This is exactly what 

the international trading system is pursuing through the process of institutionalization of the 

international trade, which begins with the signing of the General Agreement on Tariffs and Trade 

(GATT) and continues with the creation of the World Trade Organization (WTO), as well as 

numerous international and regional organizations whose main aim is regulating the international 

trade.

19 A. Simova, op.cit., Sofia 2003, р.118
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But despite this, during 1954/55, developing countries criticized GATT for not taking 

into account their interests, ignoring their demands for easier access to the markets of developed 

countries especially for agricultural products which are most important for developing countries` 

exports, and because of the exemption of agricultural products from the prohibition for 

application of quantitative restrictions. Despite these demands, developing countries have faced 

the largest degree of market protection in developed countries so far. The reasons for this 

treatment of developing countries are present even during the creation of GATT when the special 

state of the developing countries was not taken into account and when the GATT - MFN basic 

principle was defined, which was equally applicable to all signatory countries with no difference 

regarding the level of development.

The principle of reciprocity was another difficulty for developing countries according 

to which the concessions that this group of countries had received from the developed countries, 

have to be returned back with concessions that developing countries in fact could not withstand. 

Although GATT, as a result of criticism, introduced a number of exceptions regarding the 

principle of MFN and national treatment through, the so-called measures for special and 

differential treatment, they were not effective in practice.
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VLERËSIMI I GJENDJES MJEDISORE TË DHERAVE, NË TOKË DHE 
NË DET NË AFËRSI TË ISH IMPIANTIT SODË PVC VLORË 

(SHQIPËRI)

Abstrakt 

Në këtë punim është vlerësuar përqëndrimi i mërkurit, të shkaktuar nga mbetjet e ish 

impiantit Sodë PVC Vlorë (Shqipëri), në tokë dhe në det. Për vlerësimin e përqëndrimit të 

mërkurit është përdorur Spektrometria e Absorbimit Atomik me Avuj të Ftohtë (CV AAS). Për 

analizën e mostrave të dherave është zbatuar Metoda Referuese e dhënë nga UNEP/IAEA për 

studimin e ndotjeve. Përqëndrimi i mërkurit u krye me aparatin “Varian Spectraa 10 plus” pajisur 

me sistemin CV AAS. Në këtë territor u morën mostra në dhera, në 42 stacione mostrimi të 

ndryshme. Nga të dhënat e analizave të kryera, rezultoi se përqëndrimi i Hg në dhera është më i 

lartë se norma e lejuar nga UNEP Chemicals (0.3mg/kg). 

Fjalët kyçe: mërkur, Sodë PVC Vlorë, CV AAS, dhera të ndotur.
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HYRJE

Mërkuri është një element natyror i cili, njihet si një ndotës global për shkak të transportit 

me rreze të gjerë në atmosferë dhe qëndrueshmërisë së tij në mjedis. Mërkuri grumbullohet në 

ushqim dhe paraqet efekte të rënda negative në ekosisteme dhe në shëndetin e njeriut. Përbërjet 

kimike të mërkurit janë të qëndrueshëm në mjedis dhe çlirohen nga një shumëllojshmëri 

burimesh natyrore dhe antropogjenike. Burimet antropogjenike i referohen burimeve të emetimit 

të mërkurit nga përdorimi i këtij elementi në veprimtaritë njerëzore. Impiantet klor-alkaline, gjatë 

prodhimit të substancave kimike si klori dhe hidroksidi i natriumit (soda kaustike), përdornin 

mërkurin në brendësi të proceseve të tyre. Nga sektori i prodhimit kimik, këto impiante kimike 

janë cilësuar si emetuesit më të mëdhenj të Hg në mjedis [1]. 

Një impiant i tillë klor-alkalinë ka qenë edhe impianti i Sodë PVC në qytetin e Vlorës, 

Shqipëri. Ky impiant ka ushtruar aktivitetin e tij teknologjik gjatë periudhës 1967-1992. Niveli i 

ulët teknologjik i këtij impianti konstatohej në:

 kapacitetet prodhuese të reduktuara,

 konsumim të lëndëve të para dhe ndihmëse  mbi nivelet normative ,

 sasitë e larta të përqëndrimit të Hg në mbetjet e gjeneruara. 

Këto mbetje zhvendoseshin në një vendgrumbullim (gropë në tokë ranore), që 

komunikonte lirisht me anë të ujërave nëntokësore me detin.

Edhe mbyllja e impiantit, në 1992, nuk u realizua sipas protokollit që diktojnë uzinat e tilla 

kimike. Një pjesë e godinave të braktisura të impiantit u shkatërruan plotësisht, kurse një pjesë 

shërben për banim të disa familjeve, të ardhura nga zonat rurale [2]. 

Në një raport të UNEP-it, ky territor u shpall “Hot Spot” sepse kishte dhera me përqëndrim 

të lartë mërkurit, të cilat i tejkalonin normat e lejuara [3]. 

Në vitet 2007-2008 u ndërmor një projekt rehabilitimi për këtë territor. Në këtë projekt, në 

bazë të matricave vlerësuese e teknikave të rehabilitimit të tokave nga mërkuri, është vlerësuar 

ndërtimi i një landfilli, për mbetjet me përmbajtje mërkuri. Në këtë proces u realizua kapsulimi i 

mbetjeve, i strukturave të betonit të godinave, të dherave me përmbajtje të lartë mërkuri. 
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Objektivi kryesor i kapsulimit ishte që të mos lejonte filtrimin e ujit mes ndotësve dhe kalimin e 

ndotësve në ujërat tokësore dhe në det [4].

Pas rehabilitimit të territorit, duhej kryer një analizë e gjendjes mjedisore për të evidentuar 

nivelin e ndotjes me mërkur. Pikërisht, ky punim përfshin një rivlerësim të dherave të ndotura, në 

afërsi të territorit të ish impiantit, si dhe në dherat në det në një distancë 10m×10m paralel me 

vijë bregdetare. Këto analiza janë kryer gjatë periudhës dhjetor 2015 – prill 2017.

MATERIALET DHE METODAT

Është studiuar territori i ish impiantit kimik Sodë PVC, i cili ndodhet 5km në Veri-

Perëndim të qytetit të Vlorës dhe në afërsi të Lagunës së Nartës. Ndarja e zonave dhe stacionet e 

mostrimit u përcaktuan si më poshtë:

 Zona I: përfaqëson vendndodhjen e ish impiantit kimik Sodë PVC, kryesisht, repartin e 

Elektrolizës.

 Zona II: përfaqëson dherat në det, në afërsi të ish impiantit, paralel me vijën bregdetare.

Gjatë mbledhjes së mostrës në dhera, frekuenca e grumbullimit të mostrës, ndryshon në varësi të 

burimit të ndotjes dhe nga shkalla e kontaminimit të dyshuar paraprakisht.

Në zonën I janë marrë 20 mostra në 20 stacione të ndryshme mostrimi në distancë afërsisht 

10 m nga njëri-tjetri. Në secilin stacion të mostrimit, dherat u morën në thellësinë 30cm, të cilat i 

kemi shënuar me simbolin Si (për ).20,...,1i

Në zonën II janë marrë 22 mostra në 22 stacione të ndryshme mostrimi, në distanca 

10m×10m, paralel me vijën bregdetare, në afërsi të territorit të ish impiantit. Këto stacione 

mostrimi u shënuan me simbolin Li (për ).22,...,1i

Koordinatat e stacioneve të mostrimit u përcaktuan me Global Positioning System (GPS).

Në fillim mostrat e dherave, u trajtuan në një sitë 2.0mm për të hequr objektet e huaja 

(guralecë, rrënjë, etj.) dhe më pas u ruajtën në qese plastike [5].

Për analizën e mostrave të dherave është zbatuar Metoda Referuese e dhënë nga 

UNEP/IAEA për studimin e ndotjeve. Pas trajtimit në një tretësirë acide, u mor një vëllim i 

caktuar nga tretësira dhe u përcaktua përqëndrimi i Hg me teknikën CV AAS. Kjo teknikë 

përdoret, gjerësisht, për përcaktimin e mërkurit. Kjo gamë e gjerë e përdorimit të CVAAS, buron 

nga përparësitë e kësaj teknike në krahasim me teknikat e tjera analitike. Shkurtimisht mund të 
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përmendim: limitet shumë të mira në përcaktimin e Hg (ppb); produktivitet të lartë; rangë të 

gjerë dinamik; spektra lehtësisht të lexueshëm; thjeshtësi në përdorim etj. [6]

Matjet u kryen në aparatin “Varian SPECTRAA 10 Plus”, të pajisur me sistemin CV AAS, 

në laboratorin e departamentit të Kimisë Analitike, Fakulteti i Shkencave Natyrore, Universiteti i 

Tiranës. Me këtë sistem analitik, ndjeshmëria e përcaktimit të përqëndrimit të Hg arrin në rreth 

0.2ppb. Reagentët e përdorur për përcaktimin e mërkurit janë me përmbajtje të ulët mërkuri, 

reagent “MERCK” [7].

REZULTATE DHE DISKUTIME

Me anën e programit statistikor Minitab është kryer një analizë përshkruese e rezultateve të 

matjeve në të dy zonat. U evidentuan nivelet e përqëndrimit të mërkurit dhe u krahasuan me 

normat e lejuara nga UNEP Chemicals. Të dhënat dhe analizat për çdo zonë paraqiten më  

poshtë:

Zona I: Stacionet e mostrimit Si (thellësia 30cm)

Rezultatet e analizave laboratorike të përqëndrimit të Hg janë paraqitur në tabelën 1. Po në 

këtë tabelë është njehsuar edhe koeficienti i rrezikut potencial HQ [8].

Siç shihet nga tabela 1, vlerat e përqëndrimit të mërkurit në mostrat e grumbulluara 

variojnë nga vlera minimale (0.006mg/kg → S6), në vlerën maksimale (20.055mg/kg → S11). 

Vërejmë se 12 mostra, ose 60% e mostrave të marra, kanë një përqëndrim të mërkurit më të lartë 

se 0.3mg/kg (norma e lejuar nga UNEP Chemicals) [3]. Vërejmë se 12 stacione mostrimi (60%) 

kanë një koeficient të rrezikut (HQ) më të madh se 1. Kjo tregon se në këto stacione mostrimi ka 

ndotje. Vlera tepër të larta vrojtohen në stacionet e mostrimit S_16, S_18, S_14, S_13. Në 

stacionet e mostrimit S_4, S_7, S_8, S_6 ky koeficient rreziku shfaqet më i vogël se 1. Kjo do të 

thotë se në këtë pjesë të zonës nuk kemi ndotje.

Në figurën 1 është paraqitur grafikisht përqëndrimi i Hg (mg/kg) në varësi të stacioneve të 

mostrimit. Në këtë paraqitje grafike: grafiku me ngjyrë blu paraqet përqëndrimin e Hg në këto 

stacione mostrimi. Drejtëza me ngjyrë të kuqe paraqet limiti paraprak të përqëndrimit të Hg për 

parandalimin e ndotjeve në dhera, të përcaktuar nga UNEP (0.3mg/kg). Ndërsa drejtëza me 

ngjyrë të gjelbërt paraqet një vlerë të përqëndrimit të mërkurit prej 10mg/kg. Referenca ndaj 
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kësaj vlere  bazohet në faktin se, në landfill u trajtuan (kapsuluan) mbetjet e ish godinave të 

uzinës, që kishin përqëndrime të mërkurit më të lartë se 10mg/kg [4].

KoordinatatNr. Stacionet e mostrimit
Zona I

Përqëndrimi i Hg 
(mg/kg) (ppm) HQ Veri Lindje

1 S_1 0.298 0.99 40°28'36.3" 19°27'04.2"
2 S_2 0.011 0.04 40°28'35.7" 19°27'04.8"
3 S_3 0.021 0.07 40°28'35.2" 19°27'05.5"
4 S_4 0.209 0.70 40°28'34.6" 19°27'06.2"
5 S_5 1.689 5.63 40°28'34.0" 19°27'06.8"
6 S_6 0.006 0.02 40°28'36.0" 19°27'03.4"
7 S_7 0.024 0.08 40°28'35.3" 19°27'04.2"
8 S_8 0.007 0.02 40°28'34.7" 19°27'04.8"
9 S_9 0.231 0.77 40°28'34.1" 19°27'05.4"
10 S_10 1.181 3.94 40°28'33.6" 19°27'06.0"
11 S_11 20.055 66.85 40°28'33.1" 19°27'05.3"
12 S_12 0.625 2.08 40°28'33.8" 19°27'04.7"
13 S_13 2.92 9.73 40°28'34.3" 19°27'04.0"
14 S_14 3.1 10.33 40°28'35.0" 19°27'03.4"
15 S_15 0.52 1.73 40°28'35.6" 19°27'02.6"
16 S_16 14.32 47.73 40°28'32.7" 19°27'04.4"
17 S_17 1.23 4.10 40°28'33.3" 19°27'03.7"
18 S_18 7.21 24.03 40°28'33.9" 19°27'03.1"
19 S_19 0.34 1.13 40°28'34.5" 19°27'02.5"
20 S_20 0.45 1.50 40°28'35.1" 19°27'01.9"

Tabela 1. Përqëndrimi i mërkurit dhe HQ për Zonën I
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Figura 1. Grafiku i përqëndrimit të Hg në zonën I

Nga grafiku i figurës 1, vërejmë se në dy stacionet e mostrimit (S11 dhe S16) përqëndrimi i 

mërkurit është më i lartë se 10mg/kg, respektivisht 20.055mg/kg dhe 14.32mg/kg. 

Me anë të programit statistikor Minitab është bërë një analizë përshkruese e rezultateve të 

zonës I (të Tabelës 1.). Kjo analizë përshkruese është paraqitur në Boxplot grafit në figurën 2.

Vihet re se: 

 Mesatarja e vlerave të përqëndrimit të mërkurit (2.72mg/kg) është më e lartë se norma e 

lejuar (0.3mg/kg). 

 Nga kuartili i parë  në të tretin  ndodhen 50% e vlerave kgmgQ /703.01  kgmgQ /612.23 

të vrojtuara. Gjithashtu, vërejmë se 75% e mostrave kanë një përqëndrim të Hg më të lartë se 

0.703mg/kg (Q1), ndërsa 25% e mostrave kanë një përqëndrim më të lartë se 2.61mg/kg 

(Q3). 

 Koeficienti i variacionit shfaqet tepër i lartë (195.12), gjë që tregon se nuk kemi një 

shpërndarje uniforme të përqëndrimit të mërkurit në dherat e analizuara në zonën I. Ky 

koeficient na lejon të supozojmë se pastrimi i dherave mund të mos jetë kryer në mënyrë të 

njëtrajtshme për të gjithë zonën.

 Konstatojmë se: me një nivel besueshmërie 95% (për ), intervali i besimit për 05.0

mesataren është (0.2364, 5.208), ndërsa intervali i besimit për devijimin standard është 

(4.039, 7.583).  Me këtë nivel besueshmërie norma e lejuar nuk ndodhet brenda intervalit të 

besimit për mesataren, sepse është më e vogël se çdo vlerë brenda intervalit.
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Figura 2. Boxplot grafit për përqëndrimin e mërkurit Hg (mg/kg) në zonën I

Zona II: Stacionet e mostrimit Li (thellësia 30cm)

Në tabelën 2. janë paraqitur vlerat e përqëndrimit të Hg për stacionet e mostrimit që i 

përkasin zonës II.

Nga grafiku i figurës 3, vrojtohet se të gjitha vlerat (100%) e përqëndrimit të mërkurit në 

zonën II janë më të ulëta se norma e lejuar nga UNEP Chemicals (0.3mg/kg). Për këtë zonë nuk 

është e nevojshme të kryehet një analizë përshkruese, pasi nivelet e përqëndrimit të mërkurit në 

këto stacione mostrimi janë më të ulta se norma e lejuar. Kjo tregon se në dherat e kësaj zone 

nuk kemi ndotje. 
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Figura 3. Grafiku i përqëndrimit të Hg në zonën II

Nr. Stacionet e mostrimit Përqëndrimi i Hg (mg/kg) (ppm)

1 L_1 0.1364
2 L_2 0.1523
3 L_3 0.0959
4 L_4 0.1204
5 L_5 0.1491
6 L_6 0.1215
7 L_7 0.1298
8 L_8 0.1316
9 L_9 0.0902
10 L_10 0.1057
11 L_11 0.1421
12 L_12 0.0008
13 L_13 0.1264
14 L_14 0.1347
15 L_15 0.1057
16 L_16 0.1114
17 L_17 0.1019
18 L_18 0.1161
19 L_19 0.1259
20 L_20 0.1110
21 L_21 0.1048
22 L_22 0.0003

Tabela 2. Përqëndrimi i mërkurit për zonën II
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KONKLUZION

 Nga treguesit e analizave laboratorike dhe nga parametrat e analizës statistikore konkludojmë 

se territori i ish impiantit Sodë PVC ka përqëndrimit të  lartë të Hg. Parametrat e 

përqëndrimit të mërkurit tregojnë se territori ka ndotje  në dhera, që shkaktojnë efekte të 

dëmshme ekologjike dhe njerëzore.

 Mendohet se ndotja në dhera është: së pari pasojë e mostrajtimit të ujërave sipërfaqësor në 

këtë zonë dhe së dyti rehabilitimi nuk është kryer plotësisht sipas standarteve.

 Në dherat e marra në det, në afërsi të impiantit nuk u konstatua ndotje. Dyshohet se niveli i 

ulët i përqëndrimit të Hg në këtë zonë vjen si rezultat i ndërtimit të impiantit të Petroliferës 

në breg të detit. Gjatë procesit të ndërtimi të këtij impianti, dherat me përmbajtje mërkuri 

janë zhvendosur nga gërmimet.
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SHTETËSIA DHE KOMBËSIA

Abstrakt

E drejta ndërkombëtare private mbetet një fushë e rëndësishme e së drejtës për shkak të 

natyrës saj dhe ndikimeve nga proceset globalizuese dhe integruese.. Punimi ka si objekt kryesor 

analizimin e ligjeve të shtetve te Evropës dhe SHBA-së, dhe shtetit të R.Shipërisë dhe 

R.Maqedonisë në tërësi dhe në veçanti dispozitat që rregullojnë zgjedhjen e ligjit të zbatueshëm 

për detyrimet kontraktore dhe jashtëkontraktore. Kjo analizë ka një qëllim të trefishtë; së pari ajo 

synon të evidentojë zgjidhjet e ofruara nga ligji shqiptar mbështetur në konsideratat teorike dhe 

praktike dhe së dyti të analizojë nivelin dhe cilësinë e përafrimit të legjislacionit shqiptar me atë 

të Bashkimit Europian. Për të dhënë një pasqyrim të cilësisë dhe ofrimit të zgjedhjeve më të mira 

të dhëna nga ligji shqiptar në këtë punim janë analizuar edhe ligjet e rajonit të cilat janë 

frymëzuar nga legjislacioni europian. Së fundmi dhe jo me pak e rëndësishme punimi synon të 

ndihmojë sado pak praktikën gjyqësore e cila në këtë fushë mbetet ende e pa eksploruar dhe e pa 

konsoliduar. Qytetarët të cilët gëzojnë të drejta dhe detyrime (lojalitetin, gëzimin e të drejtave 

politike, ushtrimi i shërbimit ushtarak, gëzimi i mbrojtjes shtetërore për qytetaret jashtë shtetit, 

mbrojtjen e vendit, të drejtën e ekstradimit etj.) dhe i nënshtrohen jurisdiksionit shtetëror quhen 

shtetas. Qytetarët të cilët gëzojnë të drejta private-civile dhe gëzojnë imunitetin personal, jo edhe 

autorizime dhe obligime të tjera janë qytetarë joshtetas. Shtetësia mund të fitohet në mënyra të 

ndryshme: a) kur prindërit (paraardhësit) kanë lindur në atë shtet (jus sanguinis), b) kur lind në 

mailto:s.asani@eust.edu.mk
mailto:d.haruni@eust.edu.mk
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atë territor të atij shteti (jus soli), c) martesa me një shtetas të atij vendi (jure matrimonii), dhe d) 

natyralizmi, ku individë të cilët nuk kanë lidhje me atë shtet mund të fitojnë shtetësi nëse 

qëndrojnë për kohë të caktuar në atë shtet dhe i`u nënshtrohen disa testeve përkatëse. Humbja e 

shtetësisë mund të bëhet sipas kushteve që i parasheh ligji, siç është largimi apo mohimi i 

shtetësisë dhe marrja e saj, si dhe kur territori i një shteti kalon ne territorin e shtetit tjetër, 

gjegjësisht, bëhet territor i shtetit tjetër.

Fjalë kyçe: Shteti, ligji, jus sanguinis, jus soli, jure matrimony.

1. ASPEKTE HISTORIKE TË SHTETËSISË

1.1.  Shtetësia në të drejtën romake. Karakteristika të qytetarit romak

Qenia qytetar romak sillte një sërë privilegjesh të rëndësishme, të ndryshme në kursin e

historisë. Në versionin e saj definitiv dhe më të plotë shtetësia romake lejonte pjesëmarrjen në 

funksionet publike sepse mendohej që shtetësia ishte para së gjithash një status nga posedimi i të 

cilit rridhnin një sërë pasojash juridike në fushën publike dhe private. Shtetësia e plotë të jepte të 

drejtën për të votuar në asamble, të drejtën për t’u zgjedhur në funksione publike dhe mundësinë 

për të marrë pjesë në gjykim nëpërmjet mekanizmave të ius civile, të drejtën për t’u shpëtuar 

dënimeve trupore dhe dënimit me vdekje. Në fazën fillestare të historisë romake duket se 

mbizotëronte ideja greke e qytetarit virtuoz i cili kishte privilegjin t’i shërbente Republikës. Në 

fakt, në fillim, vetëm civis optimo iure (shtresat e privilegjuara patricët, nobilët, honestiarët) 

rezident në Romë kishin zotësi juridike të plotë dhe banorëve të komunës, të bashkuar me 

territorin romak, I njihej një zotësi juridike e kufizuar dhe gëzonin kushtin e gjysëmshtetësisë. 

Maksimumi I të drejtave që ofronte status civitatis ose minimumi i tyre varej shumë nga mënyra 

se si një subjekt e kishte fituar këtë.1

1.1.1. Mënyrat e fitimit të shtetësisë romake

Në çdo rend juridik i është kushtuar një vend i veçantë mënyrave të të bërit ose të të qenit 

shtetas i këtij shteti. Dy ishin mënyrat e fitimit të shtetësisë romake. Me anë të lindjes dhe me 

anë të natyralizimit.

1 Arta Mandro., E drejta romake, Tiranë, 2005, fq. 100
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Qytetaria romake fitohet në radhë të parë përmes lindjes (ius sanguinis). Këtu rregullat më të 

rëndësishme janë ato që burojnë nga institucionet e Gaius i cili dallonte lindjen prej iustum 

matrimonium (martesë e rregullt) dhe lindjet nga një marrëdhënie jashtëmartesore. 

Në rastin e parë i linduri ishte qytetar romak nëse, ati në momentin e zënies (konceptimit) së 

foshnjës kishte qytetari romake, cilado qoftë ajo e nënës (ius civile).

Në një rast të dytë, sipas ius gentium, i linduri është qytetar romak nëse e tillë ishte nëna në 

momentin e lindjes, ndërsa qytetaria e atit natyror nuk kishte rëndësi.

Të drejtën e jetës dhe të statusit të qytetarit romak e fitonin në çastin e lindjes:

 Fëmijët e lindur nga martesa e dy qytetarëve romakë.

 Fëmijët e paligjshëm të qytetarëve romakë.

 2Fëmijët e lindur nga gruaja skllave por që gjatë kohës së shtatzënisë kishte gëzuar për 

pak kohë të drejtën qytetare.

Lex Minicia de liberis6 vendosi, jo vetëm që fëmija i një romakeje dhe i një peregrini që nuk 

kishte connubium (të drejtën për tu martuar) ishte peregrinus, por dhe që ishte peregrinus fëmija i 

një romaku i seksit mashkull dhe i një peregrine që nuk kishte connubium, edhe pse gruaja ishte 

bërë qytetare romake në momentin e lindjes. Që të gëzonte zotësinë juridike të qytetarit romak 

fëmija i sapolindur duhet të ishte i gjallë. Dominoi mendimi se ishte e mjaftueshme çdo shenjë 

jete, qoftë edhe vetë frymëmarrja që një fëmijë të konsiderohej si i lindur gjallë.

Për fëmijët e palindur, që u kishte vdekur ati ekzistonte rregulli se atyre u ruheshin

të drejtat (shtetësia si edhe të drejtat trashëgimore) por me dy kushte: trashëgimtari

të lindte gjallë dhe jo më vonë se 10 muaj nga dita e vdekjes së atit.

I. Natyralizimi (ius naturalisatio) ishte mënyrë për fitimin e statusit të qytetarit

romak, për ata që nuk lindnin të tillë. Ai ishte privat dhe publik.

Natyralizimi privat i personave të lindur pa status qytetari i lejohej çdo paterfamili

me adoptio (birësim), të personave alieni iuris. Efekte të natyralizimit kishin edhe

manumission-et formaliste apo lirimet nga skllavëria.Të gjithë skllevërit që liroheshin (nga 

qytetar romak) bëheshin qytetar romak. Megjithatë shumë shpejt lirimi i shumtë i skllevërve 

filloi të krijonte probleme të rendit shoqëror, sidomos kur u bë praktikë lirimi i skllevërve edhe 

2 Arta Mandro., E drejta romake, Tiranë, 2005, fq. 100
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nëpërmjet riteve që nuk parashikohen nga ius civile (manumissio iusta ac legittima) dmth nuk i 

nënshtrohen kontrollit të komunitetit ose pushtetit publik.

Natyralizimi publik ose natyral bëhej me vendim të organeve shtetërore (konsuj, pretor, 

perandor, etj) dhe mund të ishte i rregullt ose i jashtëzakonshëm. Ai i rregullt lejohej për personat 

që plotësonin kushtet e parashikuara të cilat ishin më të buta për latinët dhe më të ashpra për 

peregrinët. Shtetësia mund të merrej dhe si vlerësim për disa shërbime, në situata të veçanta:

1.Pasi kishte shërbyer në Romë për disa vjet tek trupat e rojeve;

2. Pasi kishte harxhuar një pjesë të mirë të pasurisë personale për të ndërtuar shtëpi

    në Romë;

3. Pasi kishte çuar në Romë grurë për disa vite;

4. Pasi kishte bluar drithin në Romë për vite.

1.1.2. Humbja e shtetësisë romake

Shtetësia mund të humbej capitis deminutio media (kur humbet qytetarinë por jo lirinë) 

në mënyrë jo vullnetare ose vullnetare. Rasti i parë ndodhte kur personi dënohej për një vepër 

kriminale ose ushtronte të drejtën e azilit për ta evituar dhe, natyrisht, kur humbiste lirinë, pasi 

binte rob i një populli të huaj ose kur kreditori ushtronte të drejtën e tij për të shitur si skllav 

debitorin që nuk përmbushte detyrimin. Shtetësia kështu si mund të jepej mund edhe të hiqej me 

një akt të pushtetit politik: ndodhi psh me lex Licinia Mucia, që i mohonte shtetësinë italikëve 

dhe latinëve, një nga shkaqet e shpërthimit të luftës shoqërore. Ndërsa rasti më klasik i heqjes 

dorë në mënyrë vullnetare nga shtetësia ishte transferimi I rezidencës në një qytet tjetër, qoftë ky 

një qytet i huaj apo latin, sipas ius migrandi.

2.  KONCEPTI AKTUAL I SHTETËSISË DHE RREGULLIMI I SAJ NË DISA 

SISTEME JURIDIKE BASHKËKOHORE

Kush vendos nëse një person është qytetar i një vendi të caktuar?

Në parim pyetjet e shtetësisë bien nën juridiksionin e brendshëm të çdo shteti. 

Megjithatë, zbatueshmëria e vendimeve të brendshme të një shteti mund të kufizohet nga 

veprime të ngjashme të shteteve të tjera dhe nga e drejta ndërkombëtare.
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Konventa e Hagës e 1930, e mbajtur nën drejtimin e Asamblesë së Lidhjes së Kombeve, ishte 

përpjekja e parë ndërkombëtare për të siguruar që të gjithë personat të kenë një shtetësi. Neni 1 i 

Konventës deklaron se: 

“I takon çdo shteti të vendosë sipas së drejtës së të tij se cilët janë shtetasit e tij. Kjo e drejtë 

duhet të njihet nga të gjitha shtetet e tjera për sa kohë që është në pajtueshmëri me konventat 

ndërkombëtare, zakonet ndërkombëtare dhe parimet e përgjithshme të së drejtës të njohura në 

lidhje me shtetësisë.” 

Me fjalë të tjera sesi shteti e ushtron të drejtën e tij për të vendosur për shtetasit e vetë 

duhet të jetë në pajtim me dispozitat relevante të së drejtës ndërkombëtare. Gjatë shek. XX këto 

dispozita gradualisht janë zhvilluar në favor të të drejtave të njeriut kundrejt pretendimeve për 

sovranitetin e shtetit.

Neni 15 i Deklaratës Universale të Drejtave të Njeriut deklaron se: 

“Çdo njeri ka të drejtën e shtetësisë. Askush nuk mund të privohet në mënyrë arbitrare nga 

shtetësia e tij, ose t’i mohohet e drejta për të ndryshuar shtetësinë e tij.” 

Kjo e drejtë bazohet në ekzistencën e një lidhjeje të pastër dhe efektive mes një individi dhe 

një shteti. Hera e parë që kjo lidhje është njohur si baza e shtetësisë ishte në rastin Nottebohm të 

vendosur nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë në 1955. Në atë rast Gjykata deklaroi se: 

“Në bazë të praktikës së shteteve, vendimeve arbitrare dhe gjyqësore dhe opinionit të 

shkrimtarëve, shtetësia është lidhja juridike që ka në bazë të saj një fakt social të përkatësisë, një 

lidhje të pastër të ekzistencës, interesit dhe ndjenjave, së bashku me ekzistencën e të drejtave dhe 

detyrimeve reciproke.”

Lidhja e pastër dhe efektive, e manifestuar me anë të lindjes, rezidencës, dhe/ose 

trashëgimisë tashmë është e reflektuar në dispozitat e legjislacionin për shtetësinë të shteteve si 

dhe në instrumentet më të fundit ndërkombëtare mbi shtetësinë, si Konventa Evropiane për 

Shtetësinë e 1997. 

 “lidhja politike dhe juridike që bashkon një person me një shtet të caktuar dhe e detyron 

atë ndaj tij me lidhjet e lojalitetit dhe besnikërisë, që i japin atij të drejtën e mbrojtjes 

diplomatike nga ai shtet” (Castillo-Petruzzi et al v. Peru, Vendim i majit 1999, IACHR (sek. C) 

Nr. 52 1999).

Çdo shtet adopton në fushën e shtetësisë një sistem normativ të ndryshëm, i cili është
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rezultat dhe pasojë e historisë së shtetit, e traditës juridike e rregullave mbi emigrimin dhe 

prezencës ose jo të minoriteteve. Qenia ose jo qytetar i një shteti të caktuar sesa i një shteti tjetër 

sjell të drejta dhe privilegje të ndryshme dhe një sërë detyrimesh. Aktualisht sipas doktrinës 

mbizotëruese të paktën në vendet perëndimore me shtetësi kuptohet “ai kompleks të drejtash dhe 

detyrash që i përkasin personit që bën pjesë në një bashkim politik të caktuar, të sanksionuar nga 

ligji i këtij bashkimi, shtetësia përbën detyrimin që lidh individin me bashkimin3. Çdo shtet 

kualifikon individ të caktuar si shtetas të tij në bazë të normativës juridike të tij duke ushtruar 

sovranitet të plotë. Çdo shtet duke identifikuar shtetasit e tij vendos edhe pasojat juridike që 

derivojnë nga posedimi i shtetësisë, i jepet një status i veçantë që karakterizohet dhe dallohet nga 

një sferë e veçantë kapaciteti.

Në ditët e sotme nuk mund të përkufizosh konceptin e shtetësisë duke u bazuar vetëm në 

legjislacionet kombëtare sepse normativa ndërkombëtare dypalëshe dhe shumëpalëshe ka 

influencuar mbi konceptin e shtetësisë duke modifikuar shpesh herë edhe në mënyrë thelbësore 

normativat e ndryshme kombëtare. E gjitha kjo ka rëndësi edhe për faktin se nëpërmjet shtetasve 

të tyre shtetet hyjnë në kontakt me njëri tjetrin. Merret parasysh hyrja e një shtetasi në territorin e 

një shteti tjetër dhe pasojat juridike që mund të vijnë nga kjo si mbrojtja diplomatike ose mbrojta 

që çdo shtet i detyrohet një të huaji. Shtetësia është një element thelbësor i rregullimit të 

marrëdhënieve midis shteteve.

Nëse do të bëhet një klasifikim midis sistemeve juridike të ndryshme dallim i parë do të bëhej 

midis shteteve të cilat adoptojnë kriterin ius sanguinis nga ato që adoptojnë kriterin ius soli.

Ius sanguinis (parimi i gjakut) do të thotë se fëmijët, që lindin nga prindër me shtetësinë 

enjë shteti të caktuar, e fitojnë edhe ata që në çastin e lindjes shtetësinë e këtij shteti,pavarësisht 

nga vendi se ku lindin, brenda apo jashtë kufijve të shtetit në fjalë.

Sipas ius soli (parimi i truallit) fëmijët që lindin në territorin e një shteti marrin shtetësinë e 

vendit të lindjes, pavarësisht nga shtetësia e prindërve të tyre. Shtetet që adoptojnë kryesisht ose 

ekskluzivisht kriterin e parë janë rreth 25 shtete ndërmjet të cilëve mund të përmenden, Franca, 

Mbretëria e Bashkuar, dhe Italia. Kriteri ius soli adoptohet nga shtete të ndryshme si Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës, Kanadaja dhe Meksika, Australia dhe Afrika e Jugut.

 Gjermania ka adoptuar gjithmonë ius soli por nga viti 1998 ka modifikuar regjimin e saj 

duke aprovuar një legjislacion të ri në të cilin janë inseruar të dy kriteret.

3 Barsant., Cittadinanza, in Enciclopedia Giuridica Italiana, 1913, vol. III, fq.603
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Për sa i përket shtetësisë në Republikën Federale gjermane duhen marrë në considerate 

nenet 16 dhe 116 të ligjit themelor federal të 1949 (Grundgesetz, GG), ligji mbi 

shtetësinë (Staatsangehörigkeitsgesetz, Stag) i 22 korrikut 1913 i modifikuar me ligjin e 

15 korrikut 1999 që hyri në fuqi më 1 janar 2000, duhet marrë në konsideratë dhe ligji 

mbi të huajt i 9 korrikut 1990 (Ausländergesetz, AuslG).

 Në Itali vepron parimi i ius sanguinis. Shtetësia rregullohet me ligjin nr.91, datë

05.02.1992. Sipas nenit 1 “Është shtetas me lindje:

a) fëmija i një prindi italian;

b) kush ka lindur në territorin e Republikës në qoftë se fëmija nuk ndjek shtetësinë e

prindërve sipas ligjit të shtetit të cilit i përkasin. Konsiderohen shtetas me lindje fëmijët e 

të panjohurve të gjetur në territorin e Republikës, në qoftë se nuk provohet posedimi i një 

shtetësie tjetër. Shtetësinë italiane e fiton dhe minoreni i adoptuar nga një shtetas italian. I 

huaji ose apatridi, që ka një nga prindërit ose një prej paraardhësve në linjë të drejtë të 

shkallës së dytë shtetas me lindje, bëhet shtetas italian në qoftë se:

a) kryen shërbimin ushtarak për shtetin italian dhe deklaron paraprakisht se dëshiron të 

fitojë shtetësinë italiane;

b) në qoftë se kryen funksion publik në shërbim të shtetit edhe jashtë shtetit dhe deklaron 

se dëshiron të fitojë shtetësinë italiane;

c) në qoftë se me mbushjen e moshës madhore, jeton ligjërisht prej të paktën 2 vjetësh në 

territorin e Republikës dhe deklaron brenda 1 viti nga arritja e moshës madhore, se

dëshiron të fitojë shtetësinë italiane. I huaji i lindur në Itali, që ka jetuar ligjërisht pa 

ndërprerje deri në mbushjen e moshës madhore, bëhet shtetas në qoftë se deklaron se do 

të fitojë shtetësinë italiane brenda 1 viti nga data e mësipërme.

Në Shtetet e Bashkuara ndiqet principi ius soli. Fëmijët e lindur në SHBA janë amerikanë, 

përveç rasteve kur janë fëmijë të diplomatëve të huaj rezidentë, pavarësisht shtetësisë ose 

kombësisë së prindërve. Këtë e garanton amendamenti i 14 i Kushtetutës i cili përcakton se “... të 

gjithë personat të lindur apo të natyralizuar në SHBA, dhe për pasojë janë subjekt i juridiksionit 

të SHBA, janë shtetas të SHBA dhe të shtetit ku ata kanë rezidencën”. Kjo ka sjell diskutime, 

pasi shumë prindër jo rezidentë, kryesisht të huaj të jashtëligjshëm, hyjnë në Shtetet e Bashkuara, 

për të lindur fëmijët e tyre, të cilët do të jenë shtetas të Shteteve të Bashkuara. Certifikata e 
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lindjes konsiderohet prove shtetësie. Është edhe shtetas amerikan kush lind jashtë shtetit në 

qoftëse të dy prindërit janë amerikanë dhe të paktën njëri ka qenë rezident në ShBA68. Mjafton 

edhe vetëm njëri prej prindërve të jetë amerikan në qoftë se ka jetuar të paktën 5 vjet në SHBA 

përpara lindjes së fëmijës nga të cilat 2 vjet pas mbushjes së moshës 14 vjeçare. Regjistrimi i 

lindjes së tyre në një konsullatë ose ambasadë është provë e shtetësisë së tyre.Mënyra e fitimit të 

shtetësisë që është imponuar në mënyrë të fuqishme në Europë, si pasojë e emigracionit të fortë 

të viteve të fundit është natyralizimi. Ndërsa shumë shtete të Veriut të Europës kanë ulur vitet 

që janë të nevojshme për të kërkuar shtetësinë, Austria ka shtrënguar hallkat e natyralizimit duke 

i rritur vitet e rezidencës që duhen për të fituar shtetësinë deri në 10 vjet.

3. NGA SHTETËSIA “KLASIKE” TEK SHTETËSIA EUROPIANE

3.1.Rruga e gjatë drejt shtetësisë europiane

Të përkufizosh shtetësinë europiane nuk është sigurisht e lehtë sepse ideja që deri 

taniështë nënvizuar është e lidhur me identifikimin e individit me shtetin e vet. Për këtë motiv 

një përkufizim konceptual i shtetësisë europiane sjell vështirësi praktike dhe teorike: para së 

gjithash Bashkimi Europian është, në fushën e së drejtës ndërkombëtare, një entitet i ri, të drejtat 

që i njihen shtetasit europian janë të ndryshme nga ato që normalisht i jepen shtetasve të një 

shteti. Shtetësia europiane ekziston përsa është ajo e një shteti anëtar dmth instaurohet një raport 

shume dhe plotësues e të parës kundrejt së dytës, duke u dhënë titullarëve privilegje të reja. Në 

fakt, shtetësia kombëtare përkufizohet primare dhe origjinale, ndërsa ajo europiane është e 

prejardhur dhe prandaj përkufizohet si satelitë ose e shkallës së dytë. Një formë e parë 

embrionale e shtetësisë europiane gjendet në Traktatin e Romës ku shtetet themeluese kishin 

deklaruar që dëshironin “një bashkim gjithmonë e më të ngushtë midis popujve europianë” dhe 

Jean Mone, gjithmonë në preambul deklaroi se “ne nuk bashkojmë shtetet, bashkojmë njerëzit”. 

Teknikisht hera e parë që u shpreh ideja e një shtetësie europiane është në një propozim italian të 

bërë gjatë një konference në 15 nëntor 1972, u propozua “krijimi i një shtetësie të re europiane 

që do t’i shtohej shtetësisë që secili prej banorëve të një shteti gëzon, kjo duhet t’u lejojë 

shtetasve të shteteve të Komunitetit, pas një periudhe qëndrimi në një nga shtetet anëtare- 

gëzimin e disa të drejtave politike si ajo e pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale”.

Në projektin e Traktatit të Bashkimit Europian në nenin 3 deklarohej se “shtetasit e
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shteteve anëtare janë pikërisht për këtë shtetas të Bashkimit”. Shtetësia e Bashkimit Europian 

është e lidhur me cilësinë si shtetas të shtetit anëtar, ajo nuk mund të fitohet ose të humbet e 

ndarë. Shtetasit e Bashkimit marrin pjesë në jetën e tij politike në format e parashikuara nga 

traktati, gëzojnë të drejtat që u janë njohur atyre nga rregullimi juridik i Bashkimit. Referime të 

tjera gjenden në konkluzionet e Këshillit të Dublinit të 28 prillit 1990, në Deklaratën finale të 

konferencës së parlamentarëve të Komunitetit Europian e 30 nëntorit 1990, në dy rezolutat e 

Parlamentit Europian mbi shtetësinë europiane të 14 qershorit dhe 21 nëntorit 1991. Por është 

Traktati i Bashkimit Europian që krijon shtetësinë europiane, në pjesën e dytë të tij të titulluar 

“Shtetësia e Bashkimit”. Që në nenin e parë të Traktatit të Bashkimit Europian merret në 

konsideratë shtetasi europian kur disponohet që krijimi i Bashkimit duhet të vendosë lidhje 

gjithnjë e më të ngushta midis popujve dhe duhet të karakterizohet nga marrja e vendimeve sa 

më transparente dhe sa më afër shtetasve.

Në nenin e dytë vendoset si objektiv i Bashkimit forcimi i mbrojtjes së të drejtave dhe

interesave të shtetasve të shteteve anëtare. 4Në traktatin e Bashkimit Europian pjesa që i përket 

shtetësisë rregullohej në nenin 8, që është kopjuar në mënyrë pasive nga Traktati i Komunitetit 

Europian me nenet nga 17 deri në 22 ku i jepet shtetasve komunitar një status i ri, i shoqëruar me 

një sërë të drejtash.

Seria e parë e të drejtave janë:

 liria e qarkullimit dhe e qëndrimit në sferën komunitare,

 elektorati pasiv dhe aktiv në zgjedhje bashkiake në shtetin e rezidencës, elektorati

aktiv dhe pasiv në zgjedhjet për parlamentin europian në shtetin e rezidencës,

 e drejtën e peticionit Parlamentit Europian

 e drejta për t’ju drejtuar Ndërmjetësit Europian.

 mbrojtja diplomatike dhe konsullore,

3.2. Elementët përbërës të shtetësisë europiane: liria e qarkullimit të personave fizik si kusht për 

një integrim të vërtetë ekonomik – shoqëror.

Në analizën e të drejtave që përbëjnë statusin e shtetasit të Bashkimit duket përshtatshme 

të trajtohen fillimisht liria e qarkullimit dhe e drejta e qëndrimit në rrethin e shteteve anëtare. Kjo 

e drejtë është shumë e rëndësishme sepse ushtrimi i kësaj të drejte bën që shtetasi të marr një 

rëndësi komunitare78. Liria e qarkullimit dhe e qëndrimit është parashikuar që nga Traktati I 

4 Traktati u firmos në Maastricht në 7 shkurt 1992 dhe hyri në fuqi në 1 nëntor 1993.
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Komunitetet Europian. Në nenin 2, janë vendosur bazat për ndërtimin e aksionit komunitar 

ndërmjet krijimit të një tregu të brendshëm të përbashkët në të cilën, qarkullimi i lirë i personave 

është konsideruar një element i rëndësishëm për zhvillimin e sistemit ekonomik komunitar që 

bazohet mbi qarkullimin e lirë të faktorëve prodhues. Në nenin 18, pika 1, të Traktatit të 

Komunitetit Europian vendoset që “çdo shtetas I Bashkimit ka të drejtën e qarkullimit dhe të 

qëndrimit lirisht në territorin e shteteve anëtare, përveç kufizimeve dhe kushteve të parashikuara 

në Traktat dhe dispozitave apliuese të traktatit. Përmenden kufizimet e vendosura nga traktati që 

i përkasin rregullit publik, sigurisë publike dhe shëndetit publik84. Kufizim tjetër i vendosur nga 

neni 18 përfaqësohet nga posedimi, për hyrjen në një shtet anëtar, të një pasaporte ose të një 

karte identiteti për të lejuar kontrollin nëse është ose jo shtetas i një shteti anëtar.

4.  FITIM I SHTETËSISË SË REBULIKËS SË MAQEDONISË

Me këtë Ligj janë rregulluar mënyrat dhe kushtet për të fituar ose pushuar nga shtetësia e 

Republikës së Maqedonisë, përcaktim i shtetësisë, organi kompetent shtetëror për zgjidhjen e 

këtyre rasteve, dëshmim i shtetësisë dhe mbajtje në evidencë shtetasit e Republikës së 

Maqedonisë. Shtetësia është lidhje juridike në mes personit dhe shtetit dhe nuk përcakton 

origjinën etnike të personit.Shtetasi i Republikës së Maqedonisë mund të ketë edhe shtetësi të 

shtetit tjetër. Shtetasi i Republikës së Maqedonisë i cili ka shtetësi të shteti tjetër, në Republika e 

Maqedonisë konsiderohet me përjashtim për shtetësinë e Republikës së Maqedonisë, nëse me 

marrëveshje ndërkombëtare më ndryshe nuk është përcaktuar.

Shtetësia e Republikës së Maqedonisë fitohet me: 

1) origjinë, 

2) lindje në territorin e Republikës së Maqedonisë,

3) natyralizim dhe

 4) marrëveshje ndërkombëtare.

4.1.  Me origjinë fiton shtetësi të Republikës së Maqedonisë fëmija i cili: 

1) në momentin e lindjes të dy prindërit janë shtetas të Republikës së Maqedonisë; 

2) në momentin e lindjes njëri prind është shtetas i Republikës së Maqedonisë, ndërsa 

fëmija është lindur në Republikën e Maqedonisë nëse prindërit me marrëveshje nuk e 

përcaktojnë fëmijën të fitoj shtetësi të prindërit tjetër dhe 
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3) në momentin e lindjes njëri prej prindërve është shtetas i Republikës së Maqedonisë, 

ndërsa prindi tjetër është i pa njohur ose me shtetësi të pa njohur, përkatësisht pa shtetësi, ndërsa 

fëmija është lindur jashtë vendit.

Shtetësi të Republikës së Maqedonisë me origjinë fiton edhe i adoptuari i cili i përmbush 

kushtet për përvetësim, i cili të dytë ose njëri që ka adoptuar është shtetas i Republikës së 

Maqedonisë.

4.2. Me lindje në territorin e Republikës së Maqedonisë

Shtetësi të Republikës së Maqedonisë fiton fëmija i cili është gjetur ose është lindur në territorin 

e Republikës së Maqedonisë, të cilit prindërit i janë të panjohur ose me shtetësi të panjohur ose 

pa shtetësi. Fëmijut nga paragrafi 1 të këtij neni do ti i pushoj shtetësia e Republikës së 

Maqedonisë nëse deri në mbushje 15 vjet, vërtetohet se prindërit i janë shtetas të huaj dhe fëmija 

nuk do të mbetet pa shtetësi.

4.3. Me natyralizim

Shtetësi të Republikës së Maqedonisë me natyralizim mund të fiton i huaji i cili 

personalisht ka paraqitur kërkesë për pranim në shtetësi të Republikës së Maqedonisë, nëse i 

përmbush këto kushte: 

1) Të ketë mbushur 18 vjet; 

2) Deri në paraqitjen e kërkesës, ligjërisht dhe vazhdimisht të ketë jetuar në territorin e 

Republikës së Maqedonisë, së paku tetë vjet; 

3) Të ketë siguruar banesë dhe burime të përhershme të mjeteve për ekzistencë në një 

lartësi që mundëson siguri materiale dhe sociale, me nën kushtet të përcaktuar me ligj; 

4) Në Republikën e Maqedonisë dhe në shtetin i cilit shtetës është, të mos jetë dënuar me 

dënim me burg në kohë zgjatje prej një viti, për veprën për të cilën ndjekej sipas detyrës zyrtar 

dhe të cilët dënohen sipas dispozitave të Republikës së Maqedonisë; 

5) Kundër tij të mos zhvillohet procedurë penale në Republikën e Maqedonisë dhe në 

shtetin i të cilit shtetas është; 

6) Të njohë gjuhën Maqedoni deri në atë shkallë që të komunikoj lehtë me rrethin; 

7) Të mos jetë shqiptuar masa ndalimit për qëndrim në Republikën e Maqedonisë; 

8) Pranimi i tij në shtetësi të Republikën e Maqedonisë është të mos e rrezikojë sigurinë 

dhe mbrojtjen e Republikës së Maqedonisë; 
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9) Të nënshkruajë betim se do të jetë qytetarë lojal i Republikës së Maqedonisë, dhe 

10) Të ketë fletlëshim nga shtetësia e deritanishme ose të dëshmoj se do ta fitoj, nëse 

pranohet në shtetësinë e Republikës së Maqedonisë. 

KONKLUZION

Në teorinë e së drejtës, përgjithsisht, shtetësia kuptohet si raport i veçantë juridik ose 

lidhje e veçantë juridike që ekziston ndërmejt individëve dhe shtetit. Në të vërtet nocioni I 

shtetësisë është  raport specific juridik ndërmejt shtetasit (qytetarit) dhe  shtetit i cili mund të 

kuptohet në trajtimin teorik në dy mënyra; si marrëdhënie juridike dhe si tërësi juridike. Nocioni 

i shtetësisë paraqet lidhjen juridike të qytetarit me shtetin. Qytetarët të cilët gëzojnë të drejta dhe 

detyrime (lojalitetin, gëzimin e të drejtave politike, ushtrimi i shërbimit ushtarak, gëzimi i 

mbrojtjes shtetërore për qytetaret jashtë shtetit, mbrojtjen e vendit, të drejtën e ekstradimit etj.) 

dhe i nënshtrohen jurisdiksionit shtetëror quhen shtetas. Qytetarët të cilët gëzojnë të drejta 

private-civile dhe gëzojnë imunitetin personal, jo edhe autorizime dhe obligime të tjera janë 

qytetarë joshtetas. 

 Kështu shtetësia, si marrëdhënie e veçantë juridike apo lidhje e veçantë juridike e cila 

ekziston në mes të individit dhe shtetit, është institute i rëndësishëm I sistemit juridik. Kombësia 

është një koncept shumëdimensional, që lidhet me përkatësinë e një personi, ose të një grupi 

personash, të një kombi të caktuar, kulturor apo politik, ose që ka vullnetin për të 

ekzistuar.  Kombësia politike përcaktohet si një provë ligjore e përkatësisë në një Shtet. 

Kombësia nuk duhet të ngatërrohet automatikisht me shtetësinë. Shtetësia, e cila përfshin 

ushtrimin e të drejtave qytetare, është një koncept i dallueshëm prej kombësisë, e cila presupozon 

që një person fizik ose juridik duhet të jetë përcaktuar nga e drejta civile e një vendi. 

Referenca:

1. E drejta ndërkombëtare private – (Pjesa e përgjithshme) Botimi i parë, Prof.Dr. Asllan 

Bilalli; Prof.Dr. Hajredin Kuqi Prishtinë 2009

2. E drejta ndërkombëtare private (botimi parë ) Prof.dr.Bekim Kadriu Tetovë 2015

3. E drejta Administrative prof.dr. Bajram Pollozhani, Ermir Dobjani, Esat Stavileci Lazim 

Saliu Shkup 2010.
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QËNDRIMI I DIPLOMACISË GJERMANE NDAJ KRYENGRITJEVE 
SHQIPTARE 1910

Abstrakt

Në këtë punim i bëjmë një vështrim të plotë kryengritjes shqiptare të vitit 1910, asaj të 

gjetur në dokumentet gjermane që janë hulumtuar në arkivin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të 

Gjermanisë, nga fonde deri më tani të papublikuar e të panjohura për publikun shqiptar. 

Kryengritja e vitit 1910 ishte vazhdim i kryengritjeve të mëparshme shqiptare, duke filluar nga 

Lidhja e Prizrenit e vitit 1878, nga Lidhja e Pejës dhe nga kryengritjet e fillimit të viteve 1900. 

Ndërkohë, u pasua nga kryengritja e vitit 1911, e vitit 1912 dhe nga pavarësia e plotë e 

Shqipërisë që u shpall më 28 nëntor 1912. Si duket, kjo kryengritje drejtohej kundër xhonturqve, 

të cilit kishin shtrënguar centralizmin në Perandori, kishin ngritur taksat dhe kishin sjellë taksa të 

reja, prapë e kishin sjellë shërbimin e detyruar ushtarak, regjistrimin e popullatës, kishin obliguar 

përdorimin e gjuhës turke dhe përdorimin e alfabetit arab. Kryengritja filloi me vrasjen e 

mytesarifit turk në Pejë. Kryengritja u përhap vrullshëm, për çfarë e detyroi Perandorinë Osmane 

të dislokonte trupa në përmasa të papara deri atëherë. Në disa raste flitet edhe për dislokimin e 30 

000 trupave turke në Kosovë. Kryengritja, e cila përfundoi me çarmatimin dhe, në pamje të parë, 

qetësimin e shqiptarëve, nxori refugjatë në Mal të Zi, ndër ta edhe Isa Buletini. Por me ardhjen e 

pranverës së vitit 1911 kryengritja u ndez prapë dhe mori përmasa më të mëdha dhe më të egra 

sesa ajo e një viti më parë.

1 Ismije Beshiri Kandidate për PhD në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin Filozofik, Dega e Historisë. Ka 

magjistruar në Universitetin Ludwig-Maximilians Universitaet në Munih. Ka punuar këshilltare e lartë në 

institucione të ndryshme, si në: OSBE, Kombet e Bashkuara dhe Komunitetin Evropian.

mailto:beshirii@hotmail.com
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Fjalë Kyçe: Kryengritja shqiptare, Perandoria Osmane, Shqipëria.

HYRJE

Në vitin 1910, në vigjilje të shpërbërjes së Perandorisë Osmane2, erdhën në fuqi turqit e 

rinj, të cilët propagandonin për një shtet central dhe të turqizuar, dhe provokuan kryengritje të 

shumta shqiptare, sidomos në Shqipërinë e veriut dhe të mesme, në vilajetet e atëhershme të 

Kosovës dhe Manastirit. Kjo gjendje e detyroi Perandorinë Osmane të ndërhynte me trupa të 

shumta disa herë radhazi. Ky rebelizëm drejtohej kundër modernizmit neo-osman, taksave të 

reja, shërbimit të detyruar ushtarak, regjistrimit të popullsisë, gjuhës turrke, alfabetit arab, etj.3

Kryengritja e parë filloi në shkurt të 1910-s dhe u përhap në tërë Kosovën. Gjendja e 

acaruar mori përmasa të papritura, kur në prill të 1910-s, sipas atasheut ushtarak të Gjermanisë 

në Stamboll, u vra mytesarifi dhe një major turk në Pejë. Atëherë Turqia filloi dislokimin e 

trupave në Shkup dhe në vilajetin e Kosovës.4 Gjermania me shumë interes e ndiqte çështjen nga 

afër dhe diplomatët gjermanë nga Austria dhe vendet fqinje me Shqipërinë raportonin rregullisht 

për gjendjen në Shqipëri, ashtu si edhe atasheu ushtarak në Stamboll.

Shkaqet e kësaj kryengritje ishin po të njëjtat me ato të viteve të mëparshme: heqja e 

tatimeve, lejimi i alfabetit dhe shkollave shqipe, si dhe kryerja e ushtrisë në territoret shqiptare. 

Në mars të vitit 1910 në Prishtinë dy mijë kryengritës bënë që garnizoni turk të zmbrapsej.5 

Konsulli gjerman në Selanik më 5 prill lajmëron Berlinin se mbi 10 000 hasjanë janë 

grumbulluar në rrethin e Prishtinës, të gatshëm të sulmojnë. Trupat turke, nën komandën e 

Shefket Pashës, kanë marrë ndihmë (përforcime) edhe nga Batalioni i 6 në Selanik.6

2 Ismije Beshiri, Marie Ammelie Freiin von Godin und Albanien, Munchen 1993, f. 34 dhe Ekrem Bej Vlora: Die 

Wahrcheit uber das Vergehen der Jungturken, Wien, 1911
3 Egidio Ivetic, Luftërat ballkanike, Dituria, 2008, f. 51
4 BURIME TE PA PUBLIKUARA

Auswertiges Amt Poltisches Archiv Findbuch, Auswärtiges Amt 1867-1920, Oxford Tel. I und II, A 6418 

(Militaerbericht No 269, Contantinoptl, den 10 April 1910), Historia e Shqipërisë, Vëllimi i II, Akademia e 

Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Historisë, Tiranë, 1984, f. 439
5 Peter Bartl, Albanien von Mittelalter bis zu Gegenwart, Regensbug, 1995, f. 123
6 A 6680 (Telegram: Salonik, den 6 April 1910)
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Ambasadori gjerman nga Stambolli më 7 prill 1910 raportonte se ministri i Ministrisë së 

Punëve të Brendshme e kishte informuar se numrat e kryengritësve shqiptarë janë të fryra dhe se, 

së fundmi, lajmërohej për vetëm 1 200 kryengritës.7 

Nga kryeqyteti i Perandorisë së Habsburgut, ambasadori gjerman lajmëron se gjendja në 

Shqipëri është serioze dhe brengosëse pasi, sipas tij dhe ministrit të Jashtëm të Austro-

Hungarisë, kontit Aehrenthal, Austro-Hungaria do të akuzohej menjëherë për këto ndodhi dhe jo 

vetëm kaq, por të dytë, ambasadori dhe ministri, ndajnë mendimin se pas gjithë kësaj duhet të 

jetë (qëndrojë) Rusia, së cilës i konvenon një situatë e tillë pasi, sipas tyre, me dobësimin e 

Turqisë në Ballkan do të forcohej elementi sllav. Të vetmen shpresë që e kanë diplomatët është 

që Turqia të reagojë me maturi ndaj kryengritjeve të shqiptarëve dhe të mos tensionojë edhe më 

shumë situatën.8 Konti Aehrenthal vërteton se edhe mbreti Ferdinand e ndanë të njëjtin mendim.

Në lidhje me këtë ambasadori i Gjermanisë në Stamboll mundohet ta gjejë arsyen e 

kryengritjes së shqiptarëve pikërisht tani dhe vjen në përfundim se kjo kryengritje ka të bëjë me 

dyshimin e shqiptarëve për një marrëveshje të fshehtë serbo-turke që mund të bëhej gjatë vizitës 

së mbretit të Serbisë në Stamboll në prill të 1910-s. Kjo vizitë i irritoi skajshmërisht shqiptarët. 

Ambasadori lajmëron se në Stamboll e akuzojnë Austro-Hungarinë për nxitje të kryengritjes.9 

Ambasadori, po ashtu, lajmëron se për këtë çështje, ashtu siç i kanë thënë atij burime të 

besueshme, ambasadori i Austro-Hungarisë në Stamboll është thirrur në Ministrinë e Jashtme.10 

Por, sipas këtij telegrami, parlamenti i atëhershëm turk tregohet më i vëmendshëm dhe fajëson 

administratën turke për dështime dhe ndërhyrje të pamatura në Shqipëri, që kanë provokuar edhe 

kryengritje, të paralajmëruara edhe nga territore të tjera të perandorisë. Pas gjithë kësaj, 

Perandoria Otomane vendos të dërgojë në Vilajetin e Kosovës Shefket Turgut Pashën me 16 000 

trupa.11 Përfaqësuesi paralajmërohet se nga Selaniku janë nisur 16 batalione, nga Stambolli 15 

dhe nga Adrianopoli katër për në Shqipërinë e veriut, nën udhëheqjen e Shefket Turgut Pashës, i 

cili shikohet më shumë si një person pa përvojë për të udhëhequr një operacion të atillë.12

7 A 5990 (Telegram: Pera, den 7 April 1910)
8 A 6207 (Telegram: Wien, den 7 April 1910)
9 A 6416 (Telegram: Pera, den 10 April 1910)
10 Ebda
11 Historia e Shqipërisë, f. 439, Gazmend Rizaj dhe historianë të tjerë shqiptarë flasin për 30 000 trupa
12 A 6418 (Militaerbericht No 269, Constantinopel, den 10 April 1910), Peter Bartl: Albania, f. 123
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Ambasadori gjerman nga Beogradi, po ashtu, lajmëron për 15 000-25 000 kryengritës, të 

cilët, sipas informatave që i ka marrë ai në Ministrinë e Jashtme në Beograd, nuk duan të 

paguajnë tatim, por edhe për refugjatë serbë nga Serbia e vjetër, të cilët kanë arritur në territore 

të Serbisë.13 Vlen të theksohet se atasheu ushtarak i Gjermanisë në Stamboll kishte informacione 

të sakta mbi kryengritjen dhe raportonte se Turqia kishte dislokuar mbi 10 000 trupa në vilajetin 

e Kosovës.14 Ai, po ashtu, raporton se në Shqipërinë e Jugut situata është e qetë, megjithëse edhe 

atje ndihen lëvizje kryengritëse.15

AKTE DIPLOMATIKE GJERMANE PËR SHQIPËRINË

Edhe shtypi i kohës raportonte mbi ndodhitë në Shqipëri. Një artikull nga Vjena, në 

njërën ndër gazetat më të rëndësishme evropiane të kohës “Neue Wiener Tageblatt”16, i cili, sipas 

ambasadorit të Gjermanisë në Vjenë, është porositur nga ministri i Jashtëm i Austrisë, konti 

Aehrenthal17, paraqet pikëpamjet e Monarkisë së Habsburgut të cilat, për shkak të interesave 

shumë të rëndësishme gjeostrategjike dhe ekonomike, nuk favorizonin një kryengritje shqiptare, 

pasi druanin nga përforcimi i pansllavizmit në Ballkan, sidomos elementi serb.18 Vjena në të 

njëjtën kohë qortonte portën dhe këshillonte të sillet më butë me shqiptarët. 

Në shtetet e tjera, sikur në Francë, shtypi i kohës raporton19 për kryengritje të shqiptarëve të 

nxitura nga Austria dhe aleatja e saj, Gjermania, për ta penguar krijimin e një aleance ballkanike, 

e cila edhe u realizua dy vjet më vonë, në prag të pavarësisë së Shqipërisë. Në të njëjtën kohë 

diplomatët dhe përfaqësuesit e tjerë të Gjermanisë mbanin edhe kontakte të drejtpërdrejta me 

përfaqësuesit politikë të shqiptarëve si, p.sh., në Stamboll. Ambasadori i Gjermanisë në Stamboll 

raportonte për një takim me deputetët shqiptarë, Ismail Qemalin dhe Hasan Prishtinën, të cilët i 

sqarojnë ambasadorit shkaqet e kryengritjes dhe gjendjen e krijuar në Shqipërinë e veriut. Në 

këtë bisedë nuk ka kërkesa politike të kristalizuara, por më shumë ankesa të popullatës ndaj 

turqve të ri, përfshirë këtu edhe çështjen e alfabetit, ku deputetët i shpjegojnë ambasadorit 

13 A 6191 (Telegram: Belgrad, den 7 April 1910)
14 A 6418 (Militaerbericht No 269, Constantinopel, den 10 April 1910)
15 Edba
16 Neue Wiener Tageblatt, 13 April 1910
17 A 6494 (Telegrame: Wien, den 14 April 1910)
18 Telegram: Wien 14 April 1910, po ashtu Gazmend Rizaj, Shqipëria e Sipërme 1800-1913, Prishtinë, 2011, f. 200
19 PARIS Journal, 12 Avril 1910, material i gjetur në Arkivin e Gjermanisë
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ndërhyrjen e Turqisë në favor të alfabetit arab që për shqiptarët është i papranueshëm.20 Po ashtu, 

ankohen për koncesionet që qeveria turke bën ndaj Bullgarisë dhe Serbisë dhe shfaqin drojën që 

këto koncesione mund të shkojnë më vonë në dëm të Shqipërisë.21 

Diplomatët gjermanë në perandori gjatë gjithë kohës informohen për gjendjen në Shqipërinë e 

veriut. Bazuar në qarqe mirë të informuara nga Stambolli, Konsullata Gjermane në Selanik 

lajmëronte që po në Stamboll, si udhëheqës të kryengritjes, akuzojnë: Ismail Qemalin, Ferid 

Pashën, Nexhip Bej Dragën, Bajram Currin dhe Hasan Bej Prishtinën dhe, po për të njëjtit, 

kërkohej dënim për rebelim.22

Diplomatë gjermanë nga Beogradi23, Selaniku24, Sofja dhe Stambolli me zell ndjekin shtypin e 

kohës të këtyre vendeve dhe artikujt e përzgjedhur i dërgojnë në Berlin. Ndonjëherë, të shoqëruar 

edhe me komente të tyre. Bien në sy artikuj nga Serbia të cilët janë shumë antievropianë dhe 

prorusë, sidomos propaganda kundër kryengritjes shqiptare, e cila kishte traditë në këto shtete që 

sa herë ngriteshin shqiptarët, shikonin të rrezikuara interesat e tyre dhe pretendimet ndaj 

territoreve shqiptare.25

Për një kohë shumë të shkurtër mendimi i Austrisë ndaj kryengritjes shqiptare ndryshon. 

Fillimisht kjo çështje nuk merret shumë seriozisht, por simpatitë anojnë më shumë nga Turqia 

për shkak të interesave të ndryshme. Por, për sa kohë kryengritja vazhdonte dhe Turqia egërsisht 

mundohej ta shtypte atë26, austriakët fillojnë t’i rishikojnë qëndrimet e tyre.27 Në fund të prillit 

ambasadori gjerman lajmëron në Berlin se lajmet janë të këqija, se kryengritësit shqiptarë kanë 

marrë nën kontroll hekurudhën Prishtinë - Mitrovicë. Po ashtu, ai lajmëron se ambasadori 

austriak në Stamboll ka dorëzuar tek Porta e Lartë një notë proteste në lidhje me sjelljet e egra të 

Turqisë ndaj kryengritësve shqiptarë dhe ka ngritur dilemat që Rusia qëndron pas gjithë kësaj, 

por jo duke i nxitur shqiptarët, duke aluduar që Rusia s’kishte influencë ndër shqiptarë, por duke 

nxitur Portën e Lartë të ndërhynte në mënyrë agresive në Shqipëri e, si pasojë, ta lironte terrenin 

në kufi me Bullgarinë, në të njëjtën kohë pritet një ndërhyrje e Bullgarisë në Turqi, pasi trupa të 

20 Telegram, Pera 13 April 1910
21 Ebda
22 A 6680 (Telegrame: Saloniki, den 14 April 1910)
23 Telegrame: Belgrade, den 20 April 1910
24 A 7147 (Telegrame: Salonik, den 20 April 1910)
25 Gazmend Rizaj, f. 199
26 Ekrem Bey Vlora, Bd 1, Albanien, Muenchen 1973, f. 222
27 A 7180 (Wien, den 24 April 1910)



                                                                                                                                The Heritage 18
ISSN 1857-7482, Nr. 18, 2017___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__

197
QËNDRIMI I DIPLOMACISË GJERMANE NDAJ KRYENGRITJEVE SHQIPTARE 1910

mëdha ishin dislokuar në Shqipëri.28 E njëjta teori vërtetohet edhe nga ambasadori gjerman, i cili 

e akuzon Portën e Lartë për ndërhyrje të pamatura mirë, të cilat, sipas tij, kanë dërguar në një 

kryengritje të tillë, për të cilën shqiptarët nuk kanë qenë në gjendje deri tash ta organizojnë, por 

kjo ndërhyrje e pamend i ka detyruar të organizohen deri në atë masë saqë të gjithë janë të 

habitur.29 Kjo në njëfarë mënyre vërtetohet edhe nga një takim që ambasadori gjerman në 

Stamboll, Marschall, kishte me Vezirin e Madh, Haki Pashën. Kur ambasadori ia parashtronte 

vezirit idenë e tij personale se, mos ndoshta porta ka ndërmarrë një ndërhyrje të ashpër ndaj 

shqiptarëve, merr përgjigje që kishte ardhur koha që shqiptarët, e mësuar me privilegje në kohën 

e Sulltan Hamitit, të disiplinohen dhe të funksionojnë sipas ligjit. Veziri i Madh pa ngurrim i 

shprehet ambasadorit që ai ishte në dijeni për interesat e veçanta të Austrisë për shqiptarët që, me 

fjalë të tjera, do të thotë se kjo kryengritje është ushqyer prej tyre. Ambasadori gjerman me 

shumë bindje dhe fuqishëm kundërshton diçka të tillë.30 Këtu mund të vërehet se propaganda 

antishqiptare jo vetëm e Portës së Lartë, por edhe e fqinjëve të shqiptarëve kishte lënë gjurmë 

edhe te Fuqitë e Mëdha.31 Sidoqoftë, lajmet nga Shqipëria mbesin shqetësuese dhe Gjermania me 

të gjitha mjetet ndjek nga afër zhvillimet edhe nëpërmes rrjetit të agjentëve.

KRYENGRITJA 1910 DOKUMENTE DIPLOMATIKE GJERMANE

Në prill të 1910-s shqiptarët me sukses i zmbrapsën trupat turke dhe i penguan të 

depërtonin nga gryka e Kaçanikut për në Kosovë për disa ditë me radhë.32

Në fillim të majit të 1910-s, në Stamboll lajmërohet se deputetë shqiptarë kanë kërkuar të 

diskutohet çështja shqiptare në parlament dhe të dërgohet një komision në Shqipëri për ta 

hulumtuar gjendjen atje. Deputetët shqiptarë kërkuan të vinte Veziri i Madh në parlament për 

raport, i cili u refuzua. Por, sipas raportit gjerman, Veziri i Madh i kishte takuar fshehurazi 

deputetët shqiptarë dhe takimet me ta i kishte mbaruar pa ndonjë marrëveshje, pasi kërkesa e tyre 

28 A 7237 (Pera, den 26 April 1910)
29 A 7377 (Pera, den 25 April 1910)
30 A 7407 (Pera, den 29 April 1910.
31 Gazmend Rizaj, f. 1999
32 Bartl, P 124 Gazemnd Rizaj, f. 2004, Historia e Shqipërisë, f. 439
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për të dërguar një komision hetimor në Shqipëri vazhdonte të refuzohej nga Veziri.33 Në një 

telegram, ambasadori njofton se fjalën kryesore nga takimi me Vezirin e Madh e ka mbajtur 

Ferid Pasha, i cili ka akuzuar atë për gjendjen e krijuar dhe paaftësinë për ta zgjedhur problemin. 

Në të njëjtën kohë Ferid Pasha ka tërhequr vërejtjen që koncentrimi i trupave në Shqipëri e lë 

Turqinë të pambrojtur ndaj bullgarëve. Ferid Pasha, po ashtu, kategorikisht mohon nxitjen e 

shqiptarëve nga ndonjë fuqi e madhe dhe tërheq vërejtjen se pikërisht qeveria turke ka rënë pre e 

nxitjeve të tilla.34 Natyrisht, duhet të ketë aluduar në nxitje të Portës së Lartë nga ana e Rusisë. 

Gjatë këtij takimi, sipas informatorit gjerman, kanë folur edhe Ismail Qemal Beu dhe deputetët e 

Shqipërisë së veriut të cilët kanë qenë shumë të ashpër. Sidoqoftë, informatori ka njoftuar se 

Ferid Pasha dhe Ismail Qemal Beu nga ky takim kanë dalë me më pak shpresa se përpara.35 Pas 

të gjitha këtyre, ambasadori gjerman në Stamboll, pas një darke të gjatë me Ferid Pashën, i 

dërgon një raport të fshehtë e të hollësishëm Ministrisë së Jashtme në Berlin, ku i jep të dhënat e 

marra nga Ferid Pasha36: 

Si duket, perandoria në fillim i morri me lehtësi kryengritjet dhe, duke shtuar intensitetin, 

në fund detyrohet jo vetëm t’i dislokojë mbi 30 000 trupa, por edhe të sjellë trupa shtesë nga 

Azia duke angazhuar edhe kompani anijesh private për transportin e tyre.37 Po me kërkesë të 

ministrit të Mbrojtjes, i cili në detyrë të mëparshme kishte qenë Vali i Kosovës, më në fund 

Këshilli i Ministrave, duke pasur parasysh gjendjen e krijuar, aprovoi kërkesën e ministrit për t’u 

nisur urgjentisht për në Shqipërinë e veriut dhe për t’i rishikuar kërkesat e shqiptarëve dhe për t’i 

dëgjuar ankesat e tyre, sidomos kundër Valiut Mashar Beut.38 Kjo nisje e ministrit për në Kosovë 

merr edhe interpretime të tjera por, si duket, ka të bëjë me mosmarrëveshjet e krijuara në terren 

mes Shefket Turgut Pashës, i cili ishte udhëheqës i operacionit dhe Sabrid Pashës, komandantit 

të Divizionit të Mitrovicës, si dhe humbjes së besimit nga oficerë të lartë ndaj Shefket Turgut 

Pashës, si dhe zëvendësimin e mundshëm të tij nga Xhavit Pasha, i cili veç kishte arritur në 

Shkup me trupat turke dhe ishte në pritje të ministrit.39 Por, si duket, këto janë më shumë 

33 A 7537 (Pera, den 1 Mai 1910)
34 A 7555 (Pera, den 1 Mai 1910)
35 Ebda
36 A 7569 (Pera, den 27 April 1910)
37 A 8251 (Pera, den 10 Mai 1910), Historia e Shqipërisë, f. 440
38 A 7871 (Pera, den 6 Mai 1910)
39 A 8123 (Salonik, den 6 Mai 1910)
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spekulime të cilat bëhen në Selanik nga të gjithë pas nisjes së ministrit të Mbrojtjes për në 

Kosovë. Sidoqoftë, të gjitha këto janë treguese për gjendjen e rëndë dhe serioze të krijuar në 

Shqipërinë e veriut.

Në të njëjtën kohë, në Selanik arrijnë lajme për luftime në grykën e Kaçanikut, Shkup 

dhe Gjilan, si dhe për rimarrjen e grykës së Kaçanikut nga ana e turqve. Gryka e Kaçanikut 

shikohet si një ndër damarët kryesorë të lëvizjes dhe transportit të mallrave që, sipas një 

telegrami, kishte shkaktuar humbje të mëdha materiale tek tregtarët e Selanikut dhe më gjerë dhe 

rimarrja e saj nga turqit, më 3 maj, sipas një raporti të Konsullatës Gjermane në Selanik, kishte 

lehtësuar shpirtrat e tregtarëve në Selanik.40

Nga Shën Petersburgu lajmërohej se Rusia, e cila akuzohej nga Austro-Hungaria për 

nxitje të Turqisë kundër shqiptarëve dhe për krijimin e një situate të atillë, haptazi akuzonte 

Austrinë për nxitje të kryengritjes ndër shqiptarë. Pa asnjë drojë, në Ministrinë e Jashtme të 

Rusisë i bëjnë me dije aleatit të Austro-Hungarisë, Gjermanisë, si duket me qëllim, që kjo e 

fundit ta dërgojë mesazhin tek austro-hungarezët. Sidoqoftë, Gjermania i qëndron besnike aleates 

së saj dhe e mbron atë dhe e paralajmëron Rusinë që “Gjermania dhe Austro-Hungaria janë të një 

mendje, që qetësimi i situatës në Shqipëri është i domosdoshëm dhe në interes të Turqisë dhe të 

paqes në përgjithësi sa me shpejt”.41

Sipas raporteve gjermane, Shkupi, Hani i Elezit dhe Kaçaniku ishin kthyer në duar të 

turqve, kurse në Prizren turqit kishin dislokuar tetë batalione, në Pejë 6 dhe në Gjakovë 2. 

Shqiptarët ishin koncentruar në rrethin e Shtimes, ku mbanin të bllokuar rrugën për në Prizren. 

Shqiptarët udhëhiqeshin nga Hasan Huseini (shënim i aut. mendohet për Hasan Prishtinën). 

Këtyre u ishte bashkuar edhe Isa Boletini, me njerëzit që i kishte mbledhur nga rajoni i 

Mitrovicës dhe Pejës dhe të cilët ishin përballë 20 batalioneve turke, të udhëhequra nga Shefket 

Turgut Pasha. Këta trupa kishin për qëllim zhbllokimin e rrugës për në Prizren.42 Trupat 

shqiptare prisnin, po ashtu, përforcime nga Luma, të cilën Sheket Turgut Pasha mundohej ta 

ndërpriste me çdo kusht.43 Po forcat shqiptare ishin pozicionuar mirë dhe, sipas të dhënave 

gjermane, numëronin rreth 20 000 veta. Në lindje të hekurudhës Shkup - Ferizaj, në Moravën e 

40 A 7897 (Salonik, den 4 Mai 1910)
41 A 8085 (St. Peterburg, den 9 Mai 1910)
42 A 8123 (Selonik, den 8 Mai 1910), Historia e Shqipërisë, f. 440
43 Ebda
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Sipërme, luftimet vazhdonin pa ndërprerë. Esat Beu i gjuante pa ndal fshatrat shqiptare, por me 

humbje të mëdha të trupave turke. Beteja e Shtimes, e cila pritej të fillojë në çdo çast, shikohet si 

vendimtare për zhvillimet e mëtutjeshme.44 Turqit, të zënë ngushtë nga këto zhvillime, 

mundohen t’i rrumbullakojnë çështjet edhe në rrafshin diplomatik. 

Një diplomat i vjetër turk, Hilmi Pasha, i cili njihet për lidhje miqësore bashkë me të 

ngarkuarin me punë të Turqisë në Vjenë, viziton më 10 maj Ministrinë e Punëve të Jashtme, 

kontin Aehrenethal dhe e hap edhe çështjen shqiptare. Sidoqoftë, i ngarkuari me punë, Reshat 

Hikmet Bej, shpjegon se Porta e Lartë i ka parasysh këshillat e Austrisë në lidhje me Shqipërinë 

dhe sa ta shuajnë kryengritjen e armatosur, Porta e Lartë është e vendosur t’i trajtojë shqiptarët 

me dorë të lehtë dhe t’i trajtojë (konsiderojë) ankesat e tyre, t’ua plotësojë kërkesat dhe t’i ruajë 

veçoritë e tyre të natyrshme. Natyrisht kjo deklaratë e kënaqi kontin austriak, i cili gjithë kohën 

s’kishte kërkuar tjetër përveç kësaj. Ai potenconte se këto ishin çështje që i kishte ngritur si mik i 

sinqertë i Turqisë.45 

Turqit, të zënë ngushtë nga e gjithë kjo, dërgojnë në Kosovë ministrin e Mbrojtjes, 

Meshud Shefqet Pashen.46 Me arritjen e Meshud Shefket Pashës, ministrit të Mbrojtjes së 

Turqisë, në Shkup situata fillon të lëvizë. Udhëheqësit shqiptarë i paraqesin atij dy kërkesa 

kryesore: 1) Kthimin e çështjes së tatimeve në situatë të mëparshme dhe 2) Tërheqjen e të gjitha 

trupave pushtuese nga territoret shqiptare. Besohet se Mahmut Shefket Pasha do të gjejë një 

zgjidhje sa i përket kërkesës së parë, kurse për kërkesën e dytë çështja do të jetë e vështirë për t’u 

zgjidhur, mbas gjithë shpenzimeve të bëra nga ana e Turqisë. Por, gjithsesi, duke pasur parasysh 

gjendjen e trupave ushtarake, ndër të cilët mbizotëron mendimi se janë dërguar në një luftë 

kundër vëllezërve të tyre të një besimi si dhe gjendjen e shqiptarëve, të cilët gjatë betejës së 

Cërnalevës, panë se trupat turke janë në avantazh, si dhe gjendjen e përgjithshme, sipas 

Ambasadës Gjermane, është e mundur të arrihet një paqe.47 Për Turqinë lind edhe një problem 

tjetër, ai i çështjes së Kretës për të cilën, në Ambasadën e Gjermanisë, supozohet se Qeveria e 

Turqisë e krijon në mënyrë artificiale, për ta tërhequr vëmendjen nga çështja e Shqipërisë dhe për 

44 Ebda
45 A. S. 622 (Wien, den 10 Mai 1910)
46 Gazmend Rizaj, f. 204, Historia e Shqipërisë, f. 444
47 A 8509 (Selanik, den 13 Mai 1910)
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t’i lënë dorë të hapur Turqisë atje të vazhdojë ta bëjë punën ashtu siç dëshiron vetë.48 Por, çështja 

e Kretës merr përmasa të jashtëzakonshme dhe hap derën edhe për një konflikt të ri në 

Perandorinë Otomane. Nga ana tjetër, Qeveria e Athinës përpiqet ta shfrytëzojë rastin e 

dobësimit të Perandorisë Osmane dhe të hapë jo vetëm çështjen e Kretës, por edhe çështje të 

tjera territoriale. 

Siç vihet në pah, shtypi vjenez ishte i njoftuar mirë me kërkesat e shqiptarëve të cilat i 

quante shumë të drejta, sipas gazetës së njohur “Montagerevue”: “Në kufijtë e Turqisë së re nuk 

mund të lejohet që një popull i tërë të rrijë i armiqësuar dhe në hidhërim të përhershëm”.49 Të 

gjithë këta artikuj dhe këshilla përcillen për në Berlin edhe nga diplomatët gjermanë.50 

Në arkiva gjendet edhe një dokument i përkthyer i cili mund të ketë ardhur i shkruar në një gjuhë 

tjetër, si duket nga një shqiptar kryengritës, por është pa letër shoqëruese. Në të përshkruhet 

hollësisht gjendja në Shqipëri dhe nga terreni. Letra, si duket, i është drejtuar njërit nga 

ambasadorët, por është vetëm me datë, pa vendin e letrës dhe pa emër. Meqenëse në fund autori 

shkruan se duhet ta lëshojë që nesër Turqinë dhe të kthehet në vendlindjen e tij, autori kërkon 

nga ambasadori i Gjermanisë të ndërhyjë urgjentisht mbreti gjerman, i vetmi të cilët i besojnë 

shqiptarët për të ndërprerë gjakderdhjen që në radhë të parë është në interes të Turqisë.51

Mbas një kaosi të paparë kristalizohet politika ruse dhe një informator i Ambasadës 

Gjermane në Vjenë e përshkuan situatën kështu: “Situata, si duket, duhet të jetë  tille: 1) Turqia 

është mjaft e fortë që t’i qërojë hesapet vetë me shqiptarët dhe deri më tani mund veç edhe ta 

ketë bërë këtë; 2)Fuqitë e Mëdha, të cilat janë të rëndësishme për këtë çështje, nuk e kanë 

dëshirën ta prishin ‘status quonë’ në Ballkan, për të cilën kretasit dhe grekët po kërcënojnë; 3) 

As Bullgaria dhe as Serbia nuk do të nxiten nga politika që janë në kundërshtime me 

marrëveshjet e arritura mes nesh kundrejt politikave ballkanike52”.

Por, përfaqësuesi i Gjermanisë në Beograd, nga Cetina lajmëron në Berlin krejt diçka 

tjetër. Sipas tij, megjithëse Serbia dhe Mali i Zi nuk shkojnë mirë dhe serbët me skepticizëm e 

48 A 8492 (Therapia, den 16 Mai 1910)
49 Montagsrevue, 16 Mai 1910
50 A 8604 (Wien, den 17 Mai 1910)
51 …….., den 8 Mai 1910
52 A 8778 (Wien, den 19 Mai 1910)
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shikojnë vëllanë e vogël malazez, mbas fillimit të kryengritjes shqiptare këto dy mbretëri 

ballkanike zhvillojnë biseda të fshehura për një ndërhyrje të mundshme në Shqipëri kundër 

Turqisë, që i alarmoi të gjitha kancelaritë e mëdha evropiane, përfshirë edhe atë ruse.53 Në mes të 

majit 1910 atasheu ushtarak gjerman raporton në Berlin edhe për çështje të ndërlidhura me njëra-

tjetrën dhe shkruante në Raportin Ushtarak nr. 281 Shqipëria - Kreta, se çështja e Kretës dhe e 

Shqipërisë janë të ndërlidhura njëra me tjetrën.54 Ai raportonte se udhëtimi i ministrit të 

Mbrojtjes në Shqipëri si duket s’ka sjellë sukseset e pritura. Megjithatë, duket se takimi i fshehur 

i ministrit në fjalë me udhëheqësit shqiptarë ka qenë i suksesshëm.55

Ambasadori gjerman në Vjenë, pas një takimi me kolegun turk, vërteton se çështja 

shqiptare është për të në qendër të vëmendjes dhe i gjithë takimi i tij me Rashit Pashën, i cili sa 

është kthyer nga Stambolli, sillet rreth kësaj çështje. Ambasadori turk e siguronte Gjermaninë se 

ai në të gjitha takimet që ka pasur, edhe atë me Vezirin e Madh dhe Sulltanin, në mënyrë të 

drejtpërdrejtë i ka përcjellë qëndrimet e Austro-Hungarisë dhe të Gjermanisë sa i përket çështjes 

shqiptare dhe e ka lutur Portën e Lartë që shqiptarët duhet të trajtohen më butë nga porta.56 Në të 

njëjtën kohë, grekët dhe sllavët, të brengosur se mos shqiptarët do të marrin përkrahjen e Austro-

Hungarisë, fillojnë të përhapin dezinfromata mbi kryengritjen shqiptare nëpërmes diplomatëve të 

vet dhe shtypit të kohës, i cili nga Gjermania ndiqet me përpikëri dhe raportohet në Berlin.57

Në fillim të qershorit nga Selaniku raportohet se ministri i Mbrojtjes, Mahmud Shefket 

Pasha, gjendet rrugës për në Stamboll, që interpretohet si fundi i kryengritjes. Nga informatorë 

mësohet se Turqia është marrë vesh me një pjesë të kryengritësve, sidomos me malësorët e 

Mirditës, që nuk do ta bëjë çarmatimin e tyre, por këtë do ta bëjnë vetë prijësit e malësorëve. 

Gjithsesi, sipas të dhënave të tjera, një grup ende vazhdonte kryengritjen dhe, sipas këtyre 

raporteve, trupat turke po zotërojnë mbi gjithë Shqipërinë e lindjes dhe garnizone turke janë 

vendosur në Ferizaj dhe Prishtinë. Për herë të parë qeveria turke vendos baza ushtarake në 

53 A 10947 (Belgrad, den 22 Juni 1910)
54 A 8741 (Constantinopel, den 17 Mai 1910)
55 Ebda
56 A 9347 (Wien, den 28 Mai 1910)
57 A 9534 (Sofia, den 29 Mai 1910)
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Shqipërinë e veriut.58 Kah mesi i qershorit, pas kthimit të ministrit të Mbrojtjes Mahmut Shefket 

Pashës në Stamboll, çështja shqiptare fillon të marrë një kah të re. Si duket, kryengritja shqiptare 

nuk ishte shuar ashtu siç donin të bënin të besojë bota, turqit dhe se, i lodhur nga ekspedita e tij 

në Kosovë, Mahmut Shefket Pasha kthehet në Stamboll me ide të reja, me masa ndëshkimi të 

reja ndaj shqiptarëve deri në Malësinë e Dibrës, të cilat ai ia bën me dije ambasadorit të Austro-

Hungarisë dhe, nuk zgjat shumë, edhe gjermanët, bashkë me Austro-Hungarinë, përgatisin një 

demarsh për Portën e Lartë. Jo vetëm kaq, ambasadori gjerman, edhe pse në pushime në 

Gjermani, i shkruan ministrit të Jashtëm se ai po përkrah një demarsh të tillë ndaj Portës së Lartë 

dhe jep shpjegime të rëndësishme për situatën e krijuar në Shqipëri.59 Tej mase i shqetësuar nga 

situata e krijuar, ai shpreh habinë e tij me Mahmut Shefket Pashën, të cilën e cilëson si një 

ushtarak të shkëlqyer, por që në politikë nuk është aq i mirë sa ushtarak dhe, sipas ambasadorit, 

duhet të ketë rënë nën ndikimin e Valiut të Kosovës, Masar Beut, për të cilën ai ka vetëm 

përçmime.60

Edhe shtypi gjerman i ndiqte me vëmendje zhvillimet në Ballkan, sidomos në Shqipëri. 

Në korrik të 1910-s, pas lëshimit të një vendimi mbi Ballkanin, sipërfaqësi i Gjermanisë 

përsëri e sheh të arsyeshme të ndërhyjë në Turqi dhe ta tërheqë vërejtjen mbi këtë vendim, i cili, 

sipas tij, është shumë i dëmshëm.61 Ai tërheq vërejtjen se Turqia po luan lojën e sllavëve. Por, 

ambasadori i siguron vezirin dhe ministrin e Jashtëm, se këto vërejtje shikohen në Turqi si 

këshilla nga miq të vërtetë të Turqisë por, gjithsesi, sipas tyre, shqiptarët duhet të civilizohen dhe 

të forcohen për ta forcuar elementin turk në Evropë. Zyrtarët turq detyrohen të japin shpjegime 

për shkatërrimin e pronave dhe shtëpive të shqiptarëve, për të cilat japin një shpjegim interesant, 

se kullat e shqiptarëve janë të ndërtuara në atë mënyrë që nga katet e sipërme kontrollohen 

territore më të gjëra dhe këto u shërbejnë atyre si fortesa, prandaj trupat janë të detyruara t’i 

shkatërrojnë. Po ashtu, ambasadorit i garantohet se me civilizimin e shqiptarëve po ndërtohet një 

kala e fortë antisllave në Ballkan. Por, ambasadori gjerman vëren se Turqia ka shpërqendruar 

vëmendjen dhe s’po e sheh rrezikun që vjen nga ana e sllavëve, pasi ai nga një burim i sigurt ka 

58 A 10003 (Saloniki, den 6 Juni 1910)
59 A 10757 (Neuershausen, den 20 Juni 1910)
60 Ebda
61 A 11569 (Therapia, den 1 July 1910), Historia e Shqipërisë, f. 445 
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dëgjuar se gjatë qëndrimit të Sulltanit në Beograd, ministri i Jashtëm i Serbisë i thotë Vezirit të 

Madh se është herët për tërheqjen e trupave turke nga Vilajeti i Kosovës. Sipas interpretimit 

gjerman, sllavët gjithë kohës mundohen ta nxisin Turqinë kundër shqiptarëve.62

Në mes të korrikut, i ngarkuari me punë në Cetinë, raportonte se në Mal të Zi kishin 

arritur shumë refugjatë shqiptarë, sidomos nga Berani. Ndër refugjatët ndodhet edhe shumë i 

rrezikshmi dhe i kërkuari rebel, Isa Boletini, me 16 burra, të cilët, sipas përfaqësuesit gjerman, 

janë internuar në Nikshiç, kurse një kërkesë turke për dorëzimin e tyre është refuzuar nga Mali i 

Zi. Po ashtu, raportohet se Isa Boletini haptazi bënte propagandë kundër Turqisë dhe, sipas këtij 

raporti, besohet se ai ka qenë nën pagesën e Austro-Hungarisë. 

Në fund të korrikut, Bullgaria fillon ndërrimin e qëndrimit të saj miqësor ndaj Turqisë. 

Me një Qarkore lajmëronte për sulmin e bandave shqiptare në vitet 1909-1910, të cilat kanë 

sulmuar bullgarë të pafajshëm. Sipas Bullgarisë, këto banda po nxiteshin nga Turqia.63 E 

trimëruar nga sukseset në Ballkan dhe në Vilajetin e Kosovës, Turqia në verë të 1910-s ndërmerr 

një aksion çarmatimi të gjerë në të gjithë territoret e saj dhe çarmatos të gjithë popujt joturq. Si 

duket, xhonturqit kanë një projekt më të madh në mendje sesa vetëm çarmatosjen. Ata duan ta 

fuqizojnë Turqinë me dhunë, diçka që as aleatët dhe përkrahësit e tyre s’besojnë se mund t’ia 

dalin me kualitetin e nëpunësve dhe aparatit të prapambetur shtetëror që kanë.64 

Ambasadori gjerman në Stamboll lajmëronte se çarmatimi s’ishte si masë ndëshkuese 

vetëm ndaj shqiptarëve, por Turqia me të madhe e vazhdonte këtë projekt edhe ndaj popujve të 

tjerë, sidomos në Ballkan. 

Edhe në gusht Gjermania dhe Austria vazhdojnë të jenë të interesuara për gjendjen në 

Shqipëri. Ambasadori gjerman njofton se kolegu i tij austriak, konti Pallovicini, raportonte se 

konsulli austriak në Shkodër, që ishte njohës shumë i mirë i rrethanave, lajmëronte se çarmatimi 

i Shkodrës çuditërisht është bërë pa ndonjë problem dhe se kjo ka rrëzuar edhe supozimet e 

disave, se katolikët shqiptarë s’do të dorëzoheshin aq shpejt dhe s’do të lejonin të 

62 A 11569 (Therapia, den 1 Juli 1910)
63 A 13179 (Sofia, den 30 Juli 1910)
64 A 13888 (Therapia, den 8 August 1910)
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çarmatoseshin.65 Në fund të këtij raporti ambasadori shënon: “Edhe nga anë të tjera po dëgjoj se 

shqiptarët janë mbivlerësuar”.66 Një përshkrim shumë interesant i kohës që do të ndryshojë me 

kohë. Këtu harrohet fakti se Porta e Lartë kishte arrestuar në Shkodër më 25 korrik të gjithë 

bajraktarët e Malësisë dhe vendi kishte mbetur pa udhëheqës.67 

Në një raport të gjatë nga Selaniku, konsullata e atjeshme lajmëronte në shtator të 1910-s, 

se çarmatimi i shqiptarëve dhe të tjerëve ka përfunduar me sukses. Konsulli lajmëron se “kush ka 

pasur mundësi të shohë një herë këtë vend të mrekullueshëm, malet e të cilit janë të mbuluara me 

pyje të dendura dhe rrafshina që përshkohen nga lumenj, po sjellë në pah të gjitha të mirat e 

natyrës, e di se ky vend ka një të ardhme të ndritur”.68 

Në shtator turqit fillojnë t’i lejojnë edhe gazetarët të udhëtojnë për në Shqipëri. Ministri i 

Mbrojtjes, Mahmut Shefqet Pasha, me rastin e dhënies së lejes gazetarit gjerman Jaeckh, i 

shpaloste ambasadorit gjerman se është shumë i kënaqur me zhvillimet në Shqipëri.

Ministri i Jashtëm i Austro-Hungarisë i tregonte ambasadorit gjerman për bisedën që ka 

pasur me Vezirin e Madh gjatë një qëndrimi të tij në Vjenë, ku përmendet edhe çështja shqiptare 

dhe ku Vjena i bën me dije Turqisë se ajo mban protektoratin ndaj katolikëve shqiptarë, që është 

një çështje etike për Vjenën, në të njëjtën kohë tërheq vërejtjen se çështjet s’janë edhe aq të lehta 

dhe pa komplikime në Shqipëri sikur i jep Porta e Lartë. 

Shqiptarët, kryengritja e të cilëve, si duket, ishte shuar në Shqipëri dhe armët ishin 

mbledhur, organizohen në diasporë dhe fillojnë kristalizimin e kërkesave të tyre.69 Në Arkivin 

gjerman gjendet një ekstrakt nga diaspora e Egjiptit, ku sipërfaqësia gjermane përcjell një 

memorandum të shqiptarëve në Egjipt, për të cilët thotë se janë të paktë dhe nuk janë shumë dhe 

të rëndësishëm në Egjipt.70 Këtu kristalizohen pesë kërkesa: Amnisti e përgjithshme; Hapja e 

shkollave shqipe; Tolerimi i lidhjes shqiptare dhe përdorimi i alfabetit latin për gjuhën shqipe; 

65 A 14317 (Therapia, den 20 August 1910)
66 Ebda
67 Bartl, f. 124
68 A 15006
69 Historia e Shqipërisë, f. 442
70 Pol. N2 157 (Cairo, den 25 November 1910)
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Rindërtim të vendit dhe njohje të masakrave të kryera nga turqit; Të dënohen të gjithë fajtorët për 

këtë ndërhyrje.71

Në Vjenë ministri i Jashtëm austriak i tregon ambasadorit gjerman disa raporte nga 

Stambolli, të cilët raportojnë për gjendjen në Maqedoni, sipas të cilëve, në nëntor situata ishte 

qetësuar dhe, në lidhje me Shqipërinë, konti Aehrenthal me vetëkënaqësi njofton se Turqia më në 

fund e ka kuptuar se ai i ka dhënë këshilla të mira, kur i ka thënë të mos i acarojë punët me 

shqiptarët.72 Sipas kontit Aehrethal, Turqia ka bërë shumë lëshime në lidhje me refugjatët në Mal 

të Zi dhe shumica e tyre janë kthyer pa probleme në vatrat e tyre. Përderisa në nëntor të vitit 

1910 Porta e Lartë tërhoqi gjendjen e jashtëzakonshme në Maqedoni, nga Selaniku konsulli 

gjerman lajmëronte se valiu i Kosovës kishte kërkuar të mos bëhej e njëjta edhe për Kosovën 

pasi, sipas tij, mund të keqinterpretohej edhe si dobësim i perandorisë dhe të dërgonte në 

riorganizimin e kryengritjes,73 që lë të kuptohet se situata në Kosovë ishte shumë larg të qenit e 

qetë. 

KONKLUZION

 Kryengritja shqiptare e vitit 1910 mbaroi në Shtator te atij viti me çarmatimin e 

shqiptarëve, dëbimin e tyre nga vatrat e veta për në Mal të Zi por ajo rillfilloi përseri në Marsin e  

vitit 1911, me shpërthimin e një kryengritjeje të re në territoret shqiptare.
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DILEMAT E SOTME DHE PERSPEKTIVA E ARDHSHME E BE-SË

Abstrakt

Bashkimi Europian është një partneritet unik në të cilin shtetet anëtare kanë bashkuar 

sovranitetet e tyre në fusha të caktuara të politikave dhe ligjeve të harmonizuara në njê gamë të 

gjerë ekonomike,politike dhe sociale.Vendet anëtare të BE midis tyre karakterizohen nga 

bashkimi doganor,tregu I vetëm dhe I përbashkët në tê cilin mallrat,njerëzit dhe kapitalet lëvizin 

lirisht ,egzistenca e një monedhe të unifikuar si dhe e ashtuquajtura "zona Shengen".Krahas tyre 

BE ka ndërmarrë hapa dhe masa për ndërtimin e një politike të jashtme të përbashkët,ka marre 

masa të përbashkëta për sigurinë e brendshme dhe padyshim mbetet e përkushtuar te 

zgjerimi,veçanërisht duke pasur ne fokus vendet e Ballkanit Perëndimor.

Autorë të shumë e kanë trajtuar BE nga çdo aspekt qe nga koha e krijimit dhe deri në 

ditet e sotme, mirëpo ajo që tashmë ka përqënduar të gjithë vëmendjen është e ardhmja e BE,çpo 

ndodh aktualisht dhe çfarë do të ndodhë me të në të ardhmen.

Fjalët kyçe: Integrim, ekonomi, tension, politik, krizë.

mailto:n.kala@eust.edu.mk
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HYRJE

Krijimi i BE-së përfaqëson fazën e fundit të integrimit europian,e filluar pas mbarrimit të 

Luftës së Dytë Botërore,fillimisht nga gjashtë shtete të Europës Perëndimore për të promovuar 

paqen,sigurine dhe mbi të gjitha zhvillimin e ekonomisë.Sot BE përbëhet nga 28 shtete anëtare 

duke përfshirë edhe shumicën e vendeve ish-komuniste të Europës qëndrore dhe lindore.

Bashkimi Europian është parë gjerësisht si një histori suksesi dhe si një gur themeli I stabilitetit 

dhe prosperitetit europian.Mirëpo aktualisht po përballet me shumë presione ekonomike dhe 

politike,duke përmendur këtu rritjen e ngadaltë ekonomike,papunësia në nivela të larta në shumë 

vende të BE si dhe rritja e lëvizjeve apo partive politike anti BE ose siç njihen ndryshe 

"euroskeptikët".

Sot BE përballet me një sërë sfidash të brendshme dhe të jashtmë si:

• Kriza greke e borxhit

• Referendumi I Britanisë së Madhe dhe Brexit

 • Rrilindja e Rusisë

• Rritja e kërcenimit nga terrorizmi

Edhe pse disa analiste shohin një shpërbërje të plotë të BE si të mundshme,forma dhe karakteri I 

Unionit në të ardhmen po vihet gjithnjë e më shumë në pyetje.Nga ana tjetër,mbështetësit e 

projektit europian shqetësohen se për herë të parë në historine 60 vjecare të BE disa aspekte të 

themelimit të tij mund të jenë ndryshuar ose edhe eleminuar totalisht.Të tjere,ata më 

optimistët,besojnë se egziston mundësia që krizat e shumta me të cilat po përballet BE sot mund 

të prodhojnë reforma të dobishme për Unionin,të inkurajojnë integrimin e mëtejshëm ekonomik 

dhe politik dhe në fund të fundit të transferohet në një bllok me një entitet më efektiv dhe 

koheziv. 
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1. DALLIMET E TRASHËGUARA DHE TENSIONET E VAZHDUESHME

Projekti i integrimit evropian prej kohësh konsiderohet si një mënyrë e vendeve 

pjesëmarrëse për të lartësuar pushtetin e tyre politik dhe ekonomik (dmth, e gjitha është më e 

madh se shuma e pjesëve qe e përbejnë). publiku evropiane ka qenë historikisht I prirur në 

mënyrë të favorshme drejt BE-së, me shumë qytetarët kanë vlerësuar lirinë për të udhëtuar më 

lehtësisht, punuar dhe jetuar në të gjithë Evropën. Megjithatë, tensionet kanë ekzistuar gjithmonë 

në kuadër të BE-së në mes të atyre shteteve anëtare që kërkojnë një "bashkim gjithnjë e më të 

ngushtë" me integrimin më të madh dhe ata që preferojnë të mbajnë në BE një bazë më 

ndërqeveritare në mënyrë që të ruajnë më mirë sovranitetin e tyre kombëtar. Si rezultat i kësaj, 

disa vende të BE-së kanë "zgjedhur" nga disa aspekte të integrimit, duke përfshirë Eurozonë dhe 

zonën Shengen. Përveç kësaj, histori të ndryshme dhe gjeografia shpesh ndikojnë në preferencat 

politike të shteteve anëtare. Zgjerimi i BE-së në lindje ka sjellë në shumë anëtarë me kujtimet e 

fundit të dominimit sovjetik, të cilat mund të bëjnë që të jetë më e kujdesshme lidhja midis BE 

dhe Rusisë. Ndërkohë, vendet jugore të BE-së në kufi me Mesdheun mund të ketë interesa të 

mëdha politike dhe ekonomike në Afrikën e Veriut,duke qënë se anëtarët e BE-së ndodhen në 

veri e më larg. Pyetjet kanë ekzistuar edhe për vite me radhë nëse BE-ja me "thellimin" (dmth, 

integrimi i mëtejshëm) është në përputhje me "zgjerimin" (zgjerim dmth, të mëtejshëm) të BE-së. 

Në vitet 1990 dhe 2000, BE-ja është angazhuar në disa përpjekje për të reformuar institucionet e 

saj, të lehtësuar shpesh proceset e vështira vendimmarrëse, dhe në këtë mënyrë të lejojë që BE-ja 

të funksionojë në mënyrë më efikase. Këto përpjekje kulmuan me hyrjen në fuqi të Traktatit të 

Lisbonës të vitit 2009 (te cilat gjithashtu kërkuan për të rritur rolin global të BE-së dhe rritjen e 

përgjegjshmërisë demokratike brenda BE-së). Megjithatë, disa kritikë e akuzojnë se proceset e 

vendosjes e BE-së mbetet shumë komplekse, mungon transparenca dhe është ende shumë I 

ngadalshëm dhe i ngathët.1 Të tjerë vërejnë se dallimet në pikëpamje janë të pashmangshme në 

mesin e 28 vendeve dhe se vendimet në këtë mënyrë të marrin kohë dhe mbetet si zgjidhje vetëm 

konsensusi. Ndërsa BE-ja pohon se dera e zgjerimit mbetet e hapur për çdo vend evropian që 

plotëson kriteret politike dhe ekonomike për anëtarësim, disa liderë evropianë dhe publiku janë 

të shqetësuar për implikimet e zgjerimit shtesë të BE-së në kapacitetet e BE-së institucionale, 

financat e saj, si dhe identitetin e saj të përgjithshëm . Kjo është veçanërisht e vërtetë në lidhje 

1 Steven Erlanger, "Ngritja e së djathës ekstreme në Danimarkë pasqyron shqetësimin e Evropës," New York Times 

19 qershor 2015;
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me vendet e mëdha me zhvillime kulturore të ndryshme, të tilla si Turqia, apo vendet më të 

varfëra të "Evropa e gjerë" (zakonisht referohen për Ukrainën, Moldavinë, Gjeorgjinë, Armeninë 

dhe Azerbajxhanin). Disa vëzhgues pretendojnë se zgjerimi i BE-së tashmë ka arritur kufijtë e 

saj, si gjeografikisht ashtu edhe sa i përket entuziazmit publike për zgjerimin e mëtejshëm.

1.1 Konteksti Aktual politik dhe ekonomik

Një numër i faktorëve politikë dhe ekonomikë janë duke kontribuar në pasigurinë aktuale 

që rrethon të ardhmen e projektit të BE-së. Në shkallë të ndryshme, ata janë gjithashtu duke 

sfiduar legjitimitetin dhe strukturën e BE-së dhe institucionet e saj. Vështirësitë ekonomike të 

vazhdueshme në periudhën 2008-2009, recesioni global dhe kriza e borxheve e eurozonës I ka 

prekur në mënyrë të konsiderueshme ekonomitë evropiane, duke sjelle rritjen e papunësisë në 

shumë vende të BE-së, dhe duke paraqitur një rrezik për sistemin bankar evropian. Disa qeveri të 

BE-së kanë shqiptuar masa shtrënguese jo të zakonta në një përpjekje për të frenuar deficitet 

buxhetore dhe borxhin publik. Në mënyrë për të frenuar krizën e eurozonës, Greqia, Irlanda, 

Portugalia dhe Qiproja kanë kërkuar ndihmë financiare evropiane dhe ndërkombëtare. 

Pavarësisht nga disa shenja të rimëkëmbjes, shumë vende të BE-së vazhdojnë të luftojnë me 

rritjen e ngadaltë, papunësia e lartë (sidomos në mesin e të rinjve), dhe publikut të pakënaqur. 

Pabarazitë ekonomike brenda BE-së kanë gjeneruar edhe tensionet dhe kanë kontribuar në 

ndarjet politike mes vendeve anëtare. Greqia, për shembull, e ka "diktatin" për më shumë masa 

shtrënguese nga Gjermania. Disa anëtarë të Evropës Qendrore dhe Lindore kanë kundërshtuar 

për të kontribuar ndihmë financiare në Greqi, si dhe për të bërë më shumë për të ndihmuar në 

menaxhimin e flukseve migratore, pjesërisht për shkak të pozicioneve të tyre relativisht më pak 

të pasura ekonomike brenda BE-së. Shumë vëzhgues sugjerojnë se rritja më e fuqishme 

ekonomike mund të ndihmojë për të lehtësuar disa sfida me të cilat përballet aktualisht BE.

1.2. Rritja e partive politike anti-BE-së ose "euroskeptike"

Gjatë disa viteve të fundit, shumë vende të BE-së kanë parë një rritje të mbështetjes për 

partitë politike populiste, nacionaliste, anti-themelimit.Këto parti janë shpesh të quajtur 

"euroskeptike", sepse janë të nxitura nga shqetësimet se shumë nga sovraniteti kombëtar I është 

dhënë Bashkimit Evropian. Edhe pse nuk është një fenomen tërësisht të ri në BE, kohëve të 
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fundit në mbështetje të partive të tilla në masë të madhe filloi si përgjigje ndaj problemeve 

ekonomike, masave shtrënguese dhe krizës së Eurozonës. Gjithnjë e më shumë, megjithatë, frika 

e rritura rreth emigracionit dhe emigrantëve , flukset e refugjatëve kanë ndikuar në rritjen e 

mbështetjes për lëvizje populiste dhe / ose partive euroskeptike, sidomos ato që ushqejnë 

ndjenjat kundër emigrantëve. Frika rreth globalizimit dhe një humbje të identitetit evropian kanë 

qenë faktorë në rritjen e mbështetjes për partitë e tilla. Partitë populiste dhe euroskeptike, 

megjithatë, nuk janë monolite. Ndërsa shumica janë të spektrit politik, disa janë në të majtë apo 

në të djathtë. Shkalla e euroskepticismit gjithashtu ndryshon gjerësisht në mesin e tyre, dhe ata 

mbajnë një sërë pikëpamjesh për të ardhmen e BE-së. Një gamë e partive euroskeptikeu bë pjesë 

në zgjedhjet e 2014 për Parlamentit Evropian, duke fituar deri në 25% të 751 vendeve. Disa parti 

euroskeptike kanë bërë fitime të konsiderueshme në zgjedhjet nacionale dhe lokale. Për 

shembull, në Finlandë, një parti relativisht e moderuar euroskeptike është pjesë e qeverisë së 

koalicionit, ndërsa në Danimarkë, një qeveri e pakicës mbështetet në një parti euroskeptike për të 

siguruar mbështetje parlamentare. Në Poloni, një parti nacionaliste me një qasje relativisht 

euroskeptike fitoi shumicën në zgjedhjet parlamentare në tetor të vitit 2015 dhe tani drejton 

qeverinë. Partitë euroskeptike mund të paraqesin sfida për palët e themelimit përgjithësisht pro-

evropiane në një numër të vendeve të BE-së dhe kanë vënë presion mbi liderët kryesore për të 

përqafuar disa nga pozicionet e tyre (të tilla si kufizimin e integrimit në BE apo shtrëngimin e 

politikave të emigracionit). Shumë analistë theksojnë se partitë euroskeptike kanë qenë ithtarët 

kryesorë për të mbajtur referendumin në se Britania e Madhe duhet të largohen nga BE-ja. 

Zyrtarët dhe analistët e BE-së janë të shqetësuar gjithashtu se politikat e ndjekura nga disa disa 

prej këtyre partive politike në vende si Hungaria apo Polonia duket në konflikt me vlerat 

themelore të BE-së dhe normat demokratike.

1.3. Mungesa e udhëheqjes të fortë dhe vizionit strategjik

Historikisht, zhvillimi i BE-së ka qenë kryesisht i shtyrë përpara nga disa vende kryesore 

që veprojnë si një "motor". Udhëheqja franceze dhe gjermane ishte e domosdoshme për të krijuar 

monedhën e përbashkët, dhe Franca dhe Britania e Madhe kanë qenë të dobishëm në hartimin e 

politikës të përbashkët të Jashtme dhe sigurisë të BE. Shumë analistë sugjerojnë, megjithatë, se 

një "motor" i fortë i BE-së ka munguar gjatë viteve të fundit. Edhe pse kancelarja gjermane 
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Angela Merkel ka luajtur një rol qendror në përgjigje të krizës së Eurozonës, agresionit rus në 

Ukrainë, si dhe emigrantëve dhe refugjatëve , kritikët e shohin atë si shumë hezituese dhe taktike 

në shumë raste, duke vepruar si një udhëheqese e BE. Ndërkohë, të tjerë thonë se shumë pushtet 

I BE qëdron në Gjermani, pjesërisht për shkak se presidenti francez, François Hollande dhe 

kryeministri britanik David Cameron kanë qenë të kufizuara nga politika e brendshme dhe 

preokupimet ekonomike. Disa vëzhgues pohojnë se liderët evropianë nuk kanë një vizion të 

fuqishëm apo të përbashkët strategjik për BE-në. Ata prej kësaj pike pamje të asaj që ata e 

konsiderojnë të jetë ad hoc, përgjigjet pjesore që shmangin vendime të vështira në lidhje me 

integrimin e mëtejshëm ose dështojnë për të trajtuar çështje me qëllim për të siguruar një BE të 

fortë, të qëndrueshme, të bashkuar, ekonomikisht të gjallë në afat të gjatë. Shumë analistë kanë 

ngritur shqetësime të veçanta në lidhje me divergjenca të dukshme në mes të Gjermanisë dhe 

Francës mbi mënyrën sesi duhet menaxhuar kriza Greke dhe jo vetem, si dhe çfarë kjo mund të 

kumtoj për të ardhmen e BE-së më gjerë.

1.4. Rritja e ashpërsisë dhe ulja e solidaritetit midis shteteve

Vëzhguesit pretendojnë se kriza greke dhe migracioni në veçanti, kanë prodhuar një 

shkallë të lartë të ashpërsisë dhe mungesë te besimit në mesin e shteteve anëtare të BE-së. Për më 

tepër, këto kriza kërcënojnë parimin bazë të BE-së,parimin e solidaritetit. Ndërsa veprimet 

tregtare dhe mbrojtjen e interesave kombëtare kanë qenë gjithmonë pjesë e politikave të BE-së, 

analistët pohojnë se agjendat e ngushta kombëtare janë gjithnjë duke marrë përparësi mbi 

zgjidhjet e përgjithshme europiane.. Disa komentues gjithashtu kanë filluar të vënë në pikëpyetje 

angazhimin e disa liderëve evropianë dhe publikut në projektin e BE-së r ndryshimeve 

demografike dhe gjeneratave; për kështu për evropianët më të rinj, Lufta e Dytë Botërore dhe më 

tej Lufta e Ftohtë janë një temë e historisë dhe shumë nuk mund të ndajnë të njëjtën bindje si 

gjeneratat e mëparshme në lidhje me nevojën për një Union Europian tê shëndetshëm, 

njëkohësisht për shkak të këtyre qëndrimeve BE-ja është përballur me disa sfida të mëdha. 

Shumë vëzhgues pohojnë se gjerësia dhe vështirësia e këtyre çështjeve të shumta janë të mëdha 

Si BE-ja i përgjigjet mund të ketë pasoja të qëndrueshme jo vetëm për vetë BE-në, por edhe për 

rolin e saj si një aktor ndërkombëtar dhe si një partner i rëndësishëm strategjik dhe ekonomik I 

SHBA-s.
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2. KRIZA GREKE

Fillimi i krizës së borxhit grek në fund të 2009 dhe përhapja e saj më pas te anëtarët e 

tjerë të eurozonës ngjalli shqetësime në lidhje me strukturën themelore dhe qëndrueshmërinë e 

Eurozonës. Gjatë gjashtë viteve të fundit, gjendja në shumicën e vendeve të Eurozonës është 

stabilizuar në masë të madhe dhe BE-ja ka ndërmarrë hapa për të forcuar arkitekturën e 

eurozonës .Ekonomia dhe sistemi bankar i Greqisë, megjithatë, mbeten në ankth. Në gjysmën e 

parë të vitit 2015, perspektivat janë rritur se Greqia mund të dalë nga Eurozona, e mbështetur kjo 

edhe nga qeverisja e majte Siriza. Ndërsa Greqia siguroi një dëshirë për të qëndruar në Eurozonë, 

ajo theksoi gjithashtu nevojën për lehtësimin e borxheve dhe një lehtësim të masave shtrënguese. 

Për muaj të tërë, negociatat dështuan. Në fund të qershorit, qeveria greke mbyll bankat dhe 

imponon kontrollin e kapitalit. Më 5 korrik, votuesit grekë hodhen poshtë thirrjet e eurozonës për 

masat shtrënguese të mëtejshme në një referendum publik, me sa duket duke rritur gjasat e 

"Grexit". Një marrëveshje u arrit më në fund një javë më vonë, në të cilën qeveria e udhëhequr 

nga Syriza pranoi kërkesat e eurozonës për më shumë kursime dhe reforma ekonomike në 

këmbim të një pakete të re të ndihmës financiare, duke bërë të mundur që Greqia të qëndrojë në 

Eurozonë. 

Megjithatë, Greqia vazhdon të përballet me një rrugë të gjatë drejt rimëkëmbjes 

ekonomike dhe kërcënimi i "Grexit" ende mund të përvijohet në afat më të gjatë. Nga fillimi i saj 

në fund të vitit 2009, kriza e eurozonës ka gjeneruar tensione ndërmjet vendeve anëtare në lidhje 

me ekuilibrin e duhur ndërmjet vendosjen se masave shtrënguese kundrejt nxitjes se rritjes dhe 

nevojes se paketave fiskale të BE -së. Negociatat e realizuara me Greqinë në vitin 2015, 

megjithatë, prodhuan një shkallë edhe më të lartë të ashpërsisë brenda BE-së dhe vunë në pyetje 

serioze solidaritetin e BE-së. Ndërsa Franca (dhe Itala) theksoi rëndësinë e politikave për të 

ruajtur integritetin e eurozonës, Gjermania (dhe të tjerët të tilla si Holanda, Finlanda, Sllovakia 

dhe Sllovenia) theksoi nevojën për tu përmbajtur rregullave fiskale të eurozonës. Shumë vende 

që mbështetën qëndrimin e Gjermanisë,reaguan ashpër gjatë negociatave me Greqinë edhe e 

bënë këtë për shkak se ata nuk duan të inkurajojnë duke luftuar qeveritë e tjera të eurozonës apo 

partitë euroskeptike të opozitës duke i bërë lëshime për kërkesat greke. Ekspertët sugjerojnë 

pikëpamjet e ndryshme mes Francës dhe Gjermanisë në veçanti qëndrimet e kundërta që datojnë 
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që nga themelimi i Eurozonës. Ndërsa Gjermania kishte këmbëngulur gjithmonë se Eurozona të 

mbështetet në një kulturë e politikë të shtrënguar monetare dhe disiplinës fiskale, Franca 

kërkonte më shumë fleksibilitet dhe maturi më të madh politik mbi menaxhimin e tij. Në të 

njëjtën kohë, liderët gjermanë dhe francezë u bashkuan fuqishëm prapa idesë se "monedha e 

vetme duhet para së gjithash të shërbejë si një mjet drejt qëllimit të madh të integrimit politik 

evropian. Shumë analistë tani janë në pyetje nëse Franca dhe Gjermania vazhdojnë t të ndajnë 

këtë vizion dhe disa pika të krizës si një tregues se anëtarët e BE, përfshirë Gjermaninë, I japin 

përparësi interesave kombëtare mbi projektin evropian në një masë më të madhe se në të 

kaluarën. Gjatë krizës, shumica Kancelarja gjermane, Merkel deklaroi se "nëse euro dështon, 

Evropa dështon,shqetësimet ndahen nga shumë qeveri të BE-së se "Grexit" mund të ketë pasoja 

më të gjera për besueshmërinë e projektit të gjithë BE-së. Zyrtarë të tjerë evropianë dhe ekspertë, 

megjithatë, argumentojnë se "Grexit" do të ishte (dhe ende mund të jetë) opsioni më i mirë për 

Greqinë për sa i përket rifillimit ekonomik te saj dhe se dalja e Greqisë do të kishte mundësuar 

integrimin më të thellë mes anëtarëve të mbetur të Eurozonës. Në fillim të korrikut 2015, ministri 

gjerman i Financave Wolfgang Schäuble ka propozuar një dalje të përkohshme greke nga 

eurozona për një periudhë pesëvjeçare, por kjo ishte shumë e diskutueshme për shkak se shtetet 

anëtare e shihnin si një precedent potencialisht të rrezikshëm duke ngritur pyetje në lidhje me 

natyrën e pakthyeshme të eurozonës; disa anëtarë të eurozonës ishin të shqetësuar se një fat të 

ngjashëm mund të kishin edhe vendet e tjera pas Greqisë.

2.1. Presionet migratore

Gjatë viteve të fundit, Evropa ka përjetuar një migrim të konsiderueshëm dhe krizë të 

refugjatëve, si rezultat i rritjes se numri të njerëzve që kanë ikur nga konfliktet dhe varfëria në 

Siri, Irak, Afganistan, Afrikë, Azia Jugore, dhe në vende të tjera. Sipas Kombeve të Bashkuara, 

më shumë se 1 milion refugjatë dhe emigrantë u përpoq të hyjë në BE në vitin 2015. Greqia ishte 

një pikë tranziti për individët që kalonin Detin Mesdhe, edhe pse Italia pa gjithashtu një numër të 

konsiderueshëm të emigrantëve dhe refugjatëve. Shumë njerëz kaluan në Greqi, më pas u 

përpoqën të kalonin Ballkanin Perëndimor në një përpjekje për të arritur vendet"Portë" të 

Shengenit, të tilla si Hungaria dhe Sllovenia. Nga atje, ata kërkuan për të udhëtuar më tej për tek 
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anëtarët veriore të BE-së, të tilla si Gjermania dhe Suedia, ku ata besonin se ata kishin më shumë 

gjasa për të marrë azil dhe përfitime më të mira të mirëqenies.

 Gjatë vitit 2015, iniciativa të ndryshme të BE-së për menaxhimin e krizës u provuan por 

kryesisht dolen pasukses. BE-ja u kritikua për mungesë tëpolitikave të migracionit dhe azilit 

koherente dhe efektive, të cilat kanë qenë prej kohësh të vështirë për tu krijuar për shkak të 

shqetësimeve rreth sovranitetit kombëtar dhe ndjeshmëritë rreth minoriteteve, integrimin dhe 

identitetin. Kriza ka krijuar ndarje të thella në kuadër të BE-së. Shtetet Frontline Greqi dhe Itali 

dhe vendet kryesore të destinacionit më në veri kanë shprehur keqardhje në një mungesë të 

solidaritetit evropian, ndërsa të tjerë kanë akuzuar se politikat tradicionalisht bujare për azil në 

vende të tilla si Gjermania dhe Suedia janë duke shërbyer si faktorë tërheqës dhe peër acarimin e 

flukseve.Përpjekjet për të vendosur programet e BE-së për rishpërndarjen dhe zhvendosjen , në 

të cilin çdo shtet anëtar i BE-së do të pranojë një numër të caktuar të azilkërkuesve dhe 

refugjatëve (pjesërisht për lehtësimin e barrës në Greqi dhe Itali ), ishin shumë të diskutueshme. 

Vendet në Evropën Qendrore dhe Lindore ishin kundërshtarë veçanërisht vokale, nga frika se 

emigrantët e sapo ardhur dhe refugjatë, shumë prej të cilëve janë myslimanë, do të mund të 

ndryshojë identitetin kryesisht të krishterë të vendeve të tyre dhe të Evropës. Edhe pse BE-ja 

miratoi një plan të kufizuar, por të detyrueshme për të zhvendosur disa azilkërkuesit nga Greqia 

dhe Italia në shtator 2015, ky rezultat është arritur duke përdorur sistemin e kualifikuar e BE-së 

votimit me Shumica në vend të konsensusit (Hungaria, Çekia, Sllovakia dhe Rumania votuan 

kundër plani, dhe Finlanda abstenuan). Miratimi i një propozim për një çështje kaq të ndjeshme 

lidhur direkt me sovranitetin e një shteti dhe integritetit territorial me shumicë të cilësuar është 

kryesisht e re në BE, dhe shumë vëzhgues e panë nevojën për të mbajtur votimin si tregues të 

mëtejshëm të ndarjeve të thella brenda bllokut. Kriza meë refugjatët dhe migrantët që vijnë në 

Evropë ka vazhduar pa u pakësuar në fillim të vitit 2016 (rreth 150.000 individë kaluar 

mesdhetare, kryesisht në Greqi, në tre muajt e parë). Në mars 2016, krerët e BE ranë dakord për 

t'i dhënë fund qasjes që u lejon individëve për tranzit të Ballkanit Perëndimor për të kërkuar azil 

në vendet e tjera të BE-së dhe njoftoi një marrëveshje të re me Turqinë. Dispozitat kryesore të 

marrëveshjes së BE-së me Turqinë ,ishin përqëndruar tek Turqia duke marrë përsëri të gjitha 

"migrantet e parregullt. BE-ja u zotua gjithashtu për të përshpejtuar dhënien e një fondi prej 3 

miliardë € ndihmë për Turqinë dhe për të dhënë një shtesë tjeter prej 3 miliardë € në ndihmë për 

refugjatët sirianë në Turqi. Që nga koha kur këto masa kanë hyrë në fuqi, numri i emigrantëve 
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dhe refugjatëve që arrijnë në Evropë ka rënë ndjeshëm. Megjithatë, marrëveshja e BE-së me 

Turqinë mbetet e diskutueshme dhe potencialisht e brishtë. Ndërsa shumica e udhëheqësit e BE-

së thonë se masat e kthimit, rënë dakord me Turqinë janë vendimtare për të thyer modelin e 

biznesit të kontrabandimit të emigrantëve dhe shpëtimin e jetëve, disa anëtarë të Parlamentit 

Europian dhe shumë avokatë të drejtave të njeriut janë të shqetësuar se marrëveshja shkel ligjin 

ndërkombëtar dhe të drejtat e refugjatëve.

3. REFERENDUMI I BRITANISË SË MADHE, BREXIT

Britania e Madhe ka qenë prej kohësh një nga anëtarët më euroskeptike të BE-së,shumë 

udhëheqës britanikë dhe qytetarë janë treguar të kujdesshëm ne dhënien e sovranitetit në Bruksel. 

Si rezultat i kësaj, Britania e Madhe nuk merr pjesë në Eurozonë apo zonën e lëvizjes së lirë 

Shengen. Mes sfidave me të cilat përballet BE-në gjatë viteve të fundit, kryeministri Cameron u 

përball me një presion politik në rritje nga euroskeptikët e vijës së ashpër, si brenda Partisë së tij 

Konservatore dhe jashtë saj, të rishikojë marrëdhëniet e Britanisë me BE-në. Në përgjigje, 

qeveria Cameron kërkoi të rinegociojë kushtet e anëtarësimit të Britanisë së Madhe me BE-në 

dhe mbajti një "in-apo-out", referendum publik më 23 qershor, 2016. Me shumicën e sondazheve 

tregojnë se votuesit janë të ndarë në masë të madhe për të qëndruar në, ose duke e lënë BE-në, 

një dalje britanik nga BE-ja (ose "Brexit") është një mundësi. Kryeministri Cameron mbështette 

vazhdimisht Anëtarësimin e BM në një BE të reformuar, dhe udhëheqësit e BE-së pohojnë se 

Britania e Madhe i përket BE-së. 

Referendumi i Mbretërisë së Bashkuar pason një marrëveshje të arritur nga Cameron me 

qeveritë e tjera të BE-së në shkurt të vitit 2016 me katër prioritetet kryesore në Mbretërinë e 

Bashkuar: (1) përjashtimin e Mbretërisë së Bashkuar nga parimi i "bashkimi gjithnjë e më të 

ngushtë"; (2) mbrojtjen e interesave në Mbretërinë e Bashkuar në një treg të vetëm duke siguruar 

në Mbretërinë e Bashkuar që vendimet në lidhje me eurozonës nuk do të diskriminojnë anëtarët e 

jo-eurozonës të BE-së; (3) rritjen e aftësisë konkurruese ekonomike të BE-së dhe reduktimin e 

barrës rregullatore; dhe (4) lejimi në Mbretërinë e Bashkuar që të vendosë kufizime të 

përkohshme për qasje të plotë në përfitimet e mirëqenies sociale për shtetasit e vendeve të tjera të 

BE-së që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar. Shumë euroskeptikë kanë zhvilluar një fushatë të 

ashpër në mbështetje të "Brexit." Ata prej kësaj pikëpamje pohojnë se Britania e Madhe do të 
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jetë më mirë politikisht dhe ekonomikisht duke rimarrë sovranitetin e saj dhe duke qenë e lirë 

nga rregullat e BE-së që pengojnë konkurrencën në Mbretërinë e Bashkuar; ata gjithashtu 

pohojnë se kontributet e Mbretërisë së Bashkuar në buxhetin e BE-së janë shumë të shtrenjta dhe 

se nivelet e larta të emigracionit në Mbretërinë e Bashkuar nga vendet e tjera të BE-së do të thotë 

më pak punë dhe paga më të ulëta për qytetarët në Mbretërinë e Bashkuar. Ata që janë në favor 

të anëtarësimit të vazhdueshme të Mbretërisë se Bashkuar në BE paralajmërojnë për pasoja të 

tmerrshme ekonomike të një votimi të lënë. Ata pretendojnë se Brexit mund të çojë në rritje të 

dobët ekonomike, inflacion të lartë, dhe një zhvlerësimi të paund. Ata gjithashtu thonë se 

anëtarësimi në BE ndihmon për të tërhequr bashkëpunëtorët e huaj dhe investimet e huaja direkte 

në Britani të Madhe dhe i jep më shumë rol në politikën globale. Shumë analistë thonë se një 

Brexit i mundshem mund të rrezikonte seriozisht projektin e BE-së, duke bërë thirrje në vende të 

tjera të BE-së për kushte të veçanta për anëtarësim ose politikat shtesë . Ajo gjithashtu mund të 

çojë në një periudhë të gjatë pasigurie.

4.  LUFTA KUNDËR TERRORIZMIT

Që nga viti 2014, Evropa ka përjetuar një numër të incidenteve terroriste,përfshirë ketu 

sulmet e nëntorit 2015 në Paris dhe në mars 2016 bombardimet në Bruksel, në masë të madhe 

kryer në emër të shtetit islamik me burim nga konfliktet në Siri dhe Irak. ShërbimeT evropiane të 

sigurisë vlerësojnë se kërcënimi që vjen nga Shteti Islamik me sulme të koordinuara në Evropë 

duket të jetë në rritje. Vëzhguesit theksojnë se shteti islamik ka shumë rekrutë potencial 

evropiane e dhëna se rreth 5,000 qytetarë të BE-së kanë udhëtuar për në Siri dhe Irak për t'u 

bashkuar me luftën. Në të njëjtën kohë, zyrtarët evropianë mbeten të shqetësuar për qytetarët 

evropianë të cilët janë bashkuar me grupet e tjera ekstremiste, si dhe individë të vetë-radikalizuar 

të cilët nuk mund të kene udhëtuar jashtë vendit për të luftuar, por të cilët kanë qenë të motivuar 

nga propaganda islamike për të2 kryer dhunë në shtëpi. 

Derisa qeveritë evropiane kanë përdorur një sërë mjetesh për të luftuar të ashtuquajturin 

fenomen luftëtar të huaj dhe ekstremizmin e dhunshëm islamik, BE-ja ka kërkuar që të luajë një 

rol udhëhes,edhe pse kufijte e hapur jane problemi me madhor..Për shembull, kryetar i dyshuar 

2  CRS Report RS22030, U.S.-EU Cooperation Against Terrorism, by Kristin Archick;



                                                                                                                                The Heritage 18
ISSN 1857-7482, Nr. 18, 2017___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__

219
DILEMAT E SOTME DHE PERSPEKTIVA E ARDHSHME E BE-SË

belg i sulmeve të nëntorit në Paris mund të kenë udhëtuar në mënyrë të përsëritur mbrapa me 

radhë dhe në mes të Evropës dhe Sirisë pavarësisht se është i njohur për shërbimet e sigurisë 

evropiane. Edhe pse liderët e BE-së paralajmërojnë kundër barazimit te refugjatëve me 

terroristët, ata gjithashtu e pranojnë se terroristët mund të përdorni të njëjtat rrugë të migrimit për 

të fituar hyrjen në Evropë. Dy nga sulmuesit e Parisit mund të ketë hyrë në Evropë përmes 

Greqisë në fillim të tetorit 2015 duke paraqitur si refugjatë me pasaporta të rreme siriane, dhe 

raportet e shtypit sugjerojnë se një shtetas suedez akuzuar në të dy3 sulmet e Parisit dhe Brukselit 

mund të kenë udhëtuar përsëri në Evropë nga Siria. Përpjekjet e BE-së për të përmirësuar 

kapacitetet e saj për të trajtuar aspekte të ndryshme të kërcënimit luftëtarak të huaj dhe ato të 

frymëzuar nga ekstremizmi islamik përfshijnë rritjen e shkëmbimit te informacionit midis 

autoriteteve kombëtare dhe të BE-së; forcimin e kontrolleve të jashtme kufitare; dhe forcimin e 

masave ekzistuese kunderradikaliste duke përfshirë internimet dhe burgjet.

 Megjithatë, duke rënë dakord mbi të dhe zbatimin e politikave të përbashkëta të BE-së 

për të luftuar terrorizmin dhe kërcënimi luftëtarak i huaj ka qenë i vështirë. Kjo është kryesisht 

për shkak se nisma të tilla shpesh kanë të bëjnë me policinë, gjyqësorin dhe prerogativat e 

inteligjencës shihen si thelbësore për sovranitetin e një shteti. Imperativi për të balancuar 

promovimin e sigurisë me mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe liritë civile ka komplikuar edhe 

formulimin e politikave të caktuara në mbarë BE-në. Disa analistë sugjerojnë gjithashtu se 

reagimi kolektiv i BE-së për krizën më të gjerë në rajonin e Siri-Irak dhe aftësinë e tij për t'iu 

kundërvënë shtetit islamik është i kufizuar nga pikëpamje të ndryshme në mesin e qeverive 

kombëtare të saj, veçanërisht në lidhje me përdorimin e forcës. Ndërsa disa vende të BE-së po 

marrin pjesë ushtarakisht në fushatën ajrore të udhëhequr snga HBA kundër Shtetit Islamik, për 

shembull, të tjerët nuk janë, dhe duket se ka pak oreks brenda BE-së për një përgjigje të fortë 

ushtarak. Pas sulmeve të nëntorit në Paris, BE-ja thirret ne "klauzolë të përbashkët mbrojtëse" te 

saj (neni 42.7 i Traktatit të Lisbonës të vitit 2009) me kërkesë të Francës, duke detyruar shtetet e 

tjera anëtare për të siguruar Francën me "ndihmën dhe asistencën" të papërcaktuar.

3  CRS Report R44003, European Fighters in Syria and Iraq: Assessments, Responses, and Issues for the United 

States, coordinated by Kristin Archick
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5. A KA BE NJË TË ARDHME?

BE është një kontinet dhe një ide, me një të shkuar heroike dhe një të tashme për tu patur 

zili,por a ka zemra e Perëndimit një të ardhme?

BE është në shumë aspekte një arritje e madhe politike.Integrimi politik dhe ekonomik ka nxitur 

rritjen ekonomike,4I ka dhënë Europës një zë më të pushtetshëm në cështjet e ekonomisë 

ndërkombëtare dhe ka reduktuar ndjeshëm mundësinë e shpërthimit të ndonjë lufte në rajon.

Pavarësisht arritjeve të së shkruarës,BE tashmë vuan nga shumë tensione të mëdha dhe plagë të 

vetëshkaktuara.BE ka gjasa të përjetojë kriza të metejshme,përcarje të brendshme dhe nuk mund 

të përjashtohet reduktimi gradual I nderlidhjes dhe influenceës së komuntetit.Qetësia dhe 

stabiliteti I Europës është një nga intersat madhorë të SHBA dhe ky nuk është lajm aspak I mirë 

për të.Padyshim që BE e ka një të ardhme,por padyshim që BE do ndryshojë,ndryshime këto 

drejtimi I të cilave mund ti lehet vetëm kohës .

4-5 Skenaret e mundshëm-Katër skenarët e mundshëm për të ardhmen e BE-së, të projektuar 

nga katër autorët botërorë, Stefanie Bolt, Alan Posener, Florian Ederi dhe Christoph 

Schiltz.Fitorja e bujshme e partive ekstremiste anti-evropiane ka vënë në pikëpyetje projektin 

evropian. Ekspertët tanë të BE-së kanë përshkruar se si mund të duket e ardhmja e Evropës. Nga 

katastrofa deri në stabilitetin e sigurt. Gjithçka është e mundur!

a) Bashkimi Evropian si një sistem i modular- dhjetor 2016, disa ditë përpara Krishtlindjeve, 

udhëheqësit e BE-së arrijnë në Bruksel për një takim të përbashkët historik. Unioni Europian 

është në prag të rrëzimit. Fronti Kombëtar në Francë ka marrë pushtetin nëpërmjet zgjedhjeve. 

Në Greqi, e majta radikale SYRIZA është në qeveri. Përkundrejt kolapsit ekonomik që 

kërcënohet nga Kina, shtetet anëtare të BE-së, do të përballen me një krizë serioze.Boshti Berlin-

Londër ka zëvendësuar boshtin ekzistues Paris-Berlin. Për muaj të tërë, Kancelarja Angela 

Merkel dhe Kryeministri David Cameron kanë punuar së bashku, duke udhëtuar nga Lisbona në 

Talin për të marrë mbështetje për propozimin e tyre revolucionar:Një Bashkim Evropian me 

sistem të shkallëzuar multi-fazë, integrim në një rrjet të brendshëm të shteteve të gatshme dhe një 

periferi fleksibël. Një sistem i modular, i cili ju jep të drejtë kryeqyteteve respektive për 

vendimmarrje, se në cilën politikë ata duan të marrin pjesë, për të ecur të gjithë në një drejtim të 

4  https://mosaicmagazine.com/essay/2016/01/does-europe-have-a-future/
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detyruar.Këtu fraksioni AFD, do të jetë shah-mat nga skandalet e korrupsionit. Merkel jep 

përsëri alarmin e hapur ne Samitin historik: “Nëse Euro bie, bie Evropa” dhe autorizon Cameron 

për të bërë propozimin historik: “Ne jemi në fillim të një epoke të re. Vetëm modeli ynë BE-

Plus, mund të shpëtojë Unionin. Anglezët duhet të shpëtojnë veten në vitin 2017 dhe të vendosin 

për të mbajtur të shëndoshë Mbretërinë. Tensionet politike që i shkaktuan tronditje pushtetit 

ekzistues të Brukselit, i përkasin së kaluarës. Dhe britanikët mund të ndjehen përsëri në BE, si në 

shtëpi.”Në fakt, shkurtimet e reja të BE-së, me Traktatin e ri Berlin-Londër në vrojtimet e para 

në Evropë, do të shikohen me optimizëm. Baza e BE-së është vetëm tregu i përbashkët. Të gjithë 

anëtarët, në mesin e tyre edhe Norvegjia, mund të kenë një rol në rregullimin e tij. Kushdo mund 

të marrë pjesë në integrimin e mëtejshëm të tij, në fusha të tilla si mjedisi, energjia apo 

bashkëpunimi policor. Shtetet anëtare, ndërkohë, kanë ndërtuar një paketë të ngurtë të rregullave, 

të kontrolluara nga Brukseli.Samiti i dhjetorit vjen në mënyra të tjera në librat e historisë: 

Kryeministri turk Abdullah Gul dhe Udhëheqësi i Ukrainës Petro Poroshenko do të marrin pjesë 

si të ftuar. Pasi te jete ratifikuar Traktati i ri i BE-së, ata do të bëjnë aplikimin për anëtarësim në 

tregun e brendshëm të Bashkimit Europian.

b) Shtetet e Bashkuara të Europës (USE) me në krye Princin William V.- Kur Greqia të dalë 

nga euro, pas fitores së zgjedhjeve të SYRIZA, ka një panik të tregut. Bankat janë kolaps. Në 

Francë, zgjidhet Presidentja Marine Le Pen, e cila fillon tërheqjen e Francës nga zona euro, nga 

Bashkimi Evropian dhe afrimin me Rusinë. Negociatat e BE-se me Shtetet e Bashkuara për zonat 

e tregtisë së lirë anulohen. Spanja dhe Italia kanë monedhat kombëtare. Përsëri, lira, franga dhe 

peseta do të jenë në një garë të fortë zhvlerësimi.Në vendet e daljes do të rikthehen përsëri 

monedhat dhe kontrollet kufitare. Turistët gjermanë do të gëzojnë pushime të lira në Kosta 

Brava, ndërsa menaxherët gjermanë do të duhet të përballojnë një kolaps të tregjeve të eksportit 

të Evropës. Papunësia do të arrijë nivelet më të larta të 70-viteve të fundit. Helmut Schmidt e ka 

projektuar veten si kancelar.Angela Merkel jep dorëheqjen pas humbjes së zgjedhjeve. Liberalet 

kombëtar, te ashtuquajturit FDP, nen drejtimin e Ëolfgang Kubicki fitojne 20 për qind të votave, 

bashkohen me AFD, CSU dhe një pjesë të CDU për të formuar një “Qeveri Emergjence”, e cila 

bashkëpunon me Presidenten e Francës Le Pen. SPD, të Gjelbrit dhe Merkel do të bashkohen për 

greva dhe demonstrata nën parullën: “Të shpëtohet Evropa! Të shpëtohen Arritjet”! Kudo në 

Evropë, në ekonominë e tregut, të mbështetur nga Rusia, do të shfaqen grupet neo-naziste, të 

Majtët dhe miqtë e tyre. Google dhe Facebook do të mbyllen. Rusia dhe miqtë e saj do të 
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demonstrojnë në Berlin nën moton “Shpronësoni Kalorësit”. Botuesit nacionalë, “përkohësisht” 

do të kufizohen në përputhje me ligjet e emergjencës dhe gazetarët që punojnë këtu duhet të 

propagandojnë miqësinë me Rusinë.Pas largimit të Francës, vota britanike me shumicë 

dërrmuese do të mbetet në BE, i cili përbëhet vetëm nga Gjermania, Austria, Polonia, vendet 

baltike dhe disa vende skandinave. Turqia tërhiqet zyrtarisht nga negociatat e pranimit, anekson 

Qipron Veriore dhe fillon negociatat me Rusinë për të hyrë në Bashkim e Euroazisë.Rusët etnikë 

do te nxisin fushatat për tërheqje nga BE-ja të shteteve baltike. Përleshje të dhunshme në Letoni,5 

Ukrainën perëndimore, Bosnjë dhe Kosovë. Lombardia dhe Tiroli Jugor shpallin pavarësinë e 

tyre, si dhe rajoni Bask i Katalonjës. Serbia dhe Maqedonia do të hyjnë në Bashkimin e 

Euroazisë. Rusia ka aneksuar pjesën tjetër të Ukrainës, Gjeorgjisë dhe Armenisë. Veprimet e 

armatosura për të rikthyer Rusinë e Madhe dhe flakët e rezistencës do të përhapen në të gjithë 

vendin.Pas grushtit të shtetit kundër Vladimir Putinit në Moskë, Bosi rus i emëruar President i 

Përkohshëm, Mikhail Khodorkovsky dhe Presidenti i SHBA Hillari Klinton së bashku do të 

thërrasin një konferencë për të krijuar një rend të ri evropian. BE-ja do te shpërbëhet zyrtarisht 

dhe do te zëvendësohet nga Shtetet e Bashkuara të Evropës, një federatë që punon në bazë të një 

tregu të përbashkët, të një politike të përbashkët për sigurinë, me politikë të jashtme të 

përbashkët, si dhe konkurrenca e politikave sociale dhe fiskale. Shefi i Shteteve të Bashkuara të 

Europës është Princi i Mbretërisë së Bashkuar Ëilliam V, Drejtor Ekzekutiv është Ursula von der 

Leyen. Komisioni i BE-së dhe Parlamenti i BE-së do të shpërbëhen. Praga është kryeqyteti i 

pagëzimit. Brukseli shembet.

c) BE-ja vetëkufizohet- Në zgjedhjet evropiane te vitit 2024, trendi ndryshon. Pjesëmarrja në 

votime rritet në mënyrë të konsiderueshme, për herë të parë që nga viti 1979. Si per te bere 

autokritike, tashme është për t’u vendosur diçka: Partitë erdhën në garë me kandidatët dhe 

programet e tyre politike. Fituesi i zgjedhjeve u be Presidenti i Komisionit Europian, kreu i 

Qeverisë Evropiane. Suksesi elektoral – në zgjedhjet evropiane dhe për pasojë edhe në 

parlamentet kombëtare – prej të djathtëve dhe ekstremistëve të djathtë, prej populistëve dhe 

Euro-kritikëve, prej euroskeptikëve dhe prej klounëve të mëparshëm, gati dhjetë vjet më parë 

kishte përfunduar me një deklaratë befasuese, të Kryetarëve të Shteteve dhe të Qeverive: “Ne 

jemi të angazhuar për përgjegjësinë tonë të përbashkët në BE,” shkruajnë dhe premtojnë ata, se 

5 https://europeangreens.eu/euroarchive/fileadmin/logos/pdf/policy_documents/Future_for_Europe.Albanian .pdf
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dy gjëra mbeten themelore në të ardhmen: 6E para: Sukseset e Evropës t’ju atribuohen meritave 

të tyre, ndërsa për dështimet të bëhet përgjegjës Brukseli. Dhe e dyta: Detyrat e BE-se, fillimisht 

të merren përsipër dhe më pas gjithsecili të ankohet në lidhje me ketë. Dhjetë vjet më vonë, 

shthurja fillestare prej kompetencave të ndarjes ka rezultuar me sukses. Qeveritë e BE-së mund 

të përqendrohen në gjërat thelbësore. BE-ja duhet të jetë “e madhe në gjëra të mëdha” dhe “e 

vogël, për gjërat e vogla”, do të thoshte njëherë ish-Presidenti i Komisionit, portugezi José 

Manuel Barroso. Pasuesit e tij i dhanë strukturën këtij vizioni. Sot, BE-ja ka kompetencë në 

lidhje me fushat e politikave, në të cilat shtetet kombëtare nuk mund të përballojnë të vetme 

mbrojtjen e qytetarëve të tyre.Kështu, ajo feston përvjetorin e pestë të një marrëveshje tregtare 

me Shtetet e Bashkuara, që tregon se sa shumë kanë nevojë për njëra tjetrën, dy hapësirat më të 

mëdha ekonomike. BE-ja përcakton politikat energjetike për zgjerimin e shpejtë të Unionit në 

Gjeorgji, Moldavi dhe Ukrainë. Një politikë e përbashkët e jashtme dhe e sigurisë, i krijon 

mundësinë Europës të flasë gjithnjë e më shumë me një zë të vetëm: Partnerët ndërkombëtarë e 

dinë tashmë se ku kanë nevojë për t’u drejtuar. Evropa është një treg i madh dhe mbi të gjitha, 

për shërbimet e telekomunikacionit, për ligjin e rreptë antitrust dhe për të drejtat e konkurrencës 

së lirë.Borxhet e reja duhet të regjistrohen në Bruksel. Shpesh ato ishin të padeklaruara dhe pas 

një amendamenti përfundimtar të Traktatit të BE-së, Qeveria Federale duhet te presë vendimet e 

Gjykatës Kushtetuese Federale.

d) Më tej, drejt Bashkimit Europian II.-Brukseli duhet të jetë më pak i përfshirë në 

legjislacionin kombëtar dhe në të ardhmen të rregullojë vetëm gjërat e mëdha, – ky premtim, i 

cili sugjeron transferimin dhe rikthimin e kompetencave të kryeqyteteve dhe më shumë autonomi 

për shtetet anëtare, kthehet në një rregull funksional në çdo pesë vjet, nëpërmjet zgjedhjeve 

europiane. Nuk ia vlen shumë këtë herë.Bashkimi Evropian së bashku do të rritet shumë më fort 

në vitet e ardhshme, Shtetet Anëtare do të zhvendosin më shumë kompetenca në Bruksel për 

çështjet e brendshme, ekonomike, të migrimit, te emigracionit, të energjisë dhe të politikave 

bujqësore. Në rastin tonë, kjo do të thotë: Qeveria jonë Federale dhe Bundestagu gjerman do të 

vazhdojnë të humbasin rëndësinë.Në dhjetë vjet, ne do të kemi një BE shumë më të integruar, me 

një Komision Evropian të rilindur! 7Rruga do të jetë me gunga, do të ketë debate të ashpra në 

6  http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=62445
7  http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=62445
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mes të qeverive, por në fund të fundit një “shtyrje kombëtare e mendjengushtësisë” (Robert 

Schuman), do të mbizotërojë. Kjo nuk do të ndodhë kurrë, për shkak se papritmas te gjithë kanë 

ndryshuar për të bindur evropianët. Jo, ky është në fund të fundit tregu, i cili e sjell këtë lëvizje 

në drejtim të një Bashkimi Europian II.Në një botë të globalizuar dhe të ndërlidhur me lëvizjen e 

lirë të kapitalit, rritja e konkurrencës dhe një tendencë për formimin e blloqeve strategjike (zona 

rajonale ekonomike, marrëveshjet për tregti të lirë, e të tjera), vendet evropiane duhet të 

bashkojnë forcat dhe të koordinojmë edhe më ngushtë se më parë me njëri-tjetrin, përndryshe 

rrezikojnë humbjen e mirëqenies, rënie te potencialit te produktivitetit dhe humbje të 

energjisë.Kapitali, energjia, refugjatët, borxhi, ndotja, të gjitha këto nuk mund te ndalohen ne 

kufijtë kombëtarë, kështu thotë logjika e interesave të gjithsecilit vend për të ruajtur dhe për të 

motivuar shtetet ekzistuese në shumë fusha politikash të përbashkëta.Si një komunitet 

transferimi, BE-ja në vitin 2025 do të jetë shumë më e fortë se sa është sot. Gjermania, siç ka 

treguar tashmë në tre vitet e fundit, nuk mund të ndalet në këtë zhvillim. Në dhjetë vitet e fundit, 

BE-ja do të ketë të paktën 30 shtete, në vend të 28 anëtarëve të tanishëm.

KONKLUZION

Bashkimi Europian është një histori suksesi historic. Asnjëherë në historinë Europiane 

nuk ka pasur kaq shumë kombe të bashkuara për paqe pëe një kohë kaq të gjatë. Në një respekt të 

gjerë, EU ka luajtur një rol pozitiv për një zhvillim politik dhe ekonomik, social dhe mjedisor në 

Europë. EU ka kontribuar në ribashkimin e Europës. Ajo ka qënë një actor pozitiv në 

promovimin e zgjidhjeve paqësore për të kapërcyer konfliktet ndërkombëtare. Në ndërtimin e një 

rrjeti të fortë pune për politikat e mjedisit, EU bëhet një frejtues kryesor ndërkombëtar për 

tranzicionin dhe për një shoqëri ekologjike të qëndrueshme, gjithashtu ka akoma shumë punë për 

tu bërë. Zgjerimi I EU-së, ka drejtuar në stabilizimin demokratik të rajonit europian. Në 

promovimin e saj për të drejtat e minoriteteve dhe të drejtat e njeriut, anti-diskriminim dhe 

politikat gjinore, EU zgjedh një shteg progresiv. Anëtarët e EU kanë drejtuar në zbutjen 

disniveleve ekonomike ndërmjet vëndeve të ndryshme europiane duke e zgjidhur ceshtjen pa 

diferencime. 
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Për sa kohë, dhe për momentin, EU si një projekt i njerzve dhe i shteteve është në një 

krizë politike. Kjo duket qartë nga referendumi I bërë në Hollandë dhe në Francë. Aktualisht, 

debatet për EU-në dominohet prej dy perspektivave që nuk janë atitezë: në njërën anë është një 

skeptitizëm i fortë në lidhje me EU-në, për trasparencën demokratike, për burokracinë dhe për 

transparencën demokratike, burokracia e saj si edhe ajo e marrë prej dominanzës neo-liberale të 

politikave ekonomike të EU-së. kjo kombinohet edhe me një frikë që e kanë shumë njerëz, që 

mund të humbin kontrollin për jetën e tyre. Në anën tjetër, njerzit besojnë se EU do të ruajë 

“Modelin Social Europian” me një standart të lartë social, mjedisor, konsumator dhe standarte të 

tjera dhe të mbrojë 3 ata prej efekteve negative të globalizmit ekonomik. Nga perspektiva e parë, 

Eu ka shkuar shumë larg, për të dytën nuk ka bërë aq sa duhet. Për të dyja Eu është dakord që 

nuk po punon aq sa duhet. Procesi I Kushtetutës, ulja e kohëve të fundit të buxhetit të 

përgjithshëm të Eu-së I vendosur nga vëndet anëtare në një rrjet pune për perspektivat financiare 

për vitet 2007-2013 tregoi se sa e thellë ishte kriza. EU është përballur me probleme strukturale 

për t’u zgjidhur. EU duhet të gjejë një përkufizim të ri për rolin e saj në kontekstin politik për të 

rritur mbështetjen për ideologjitë conservative si edhe ato nacionaliste në vënde të ndryshme 

anëtare. EU po paguan një cmim të lartë për vitet që nuk ak pasur sukses në kurajon politike dhe 

jo sukses në vizionin a liderave politikë të Vëndeve Anëtare. 

Mënyra e marrjeve të vendimeve mënyra se si është organizuar dhe shpërndarja e fuqisë 

ndërmjet niveleve të ndryshme vendim marrëse ndërmjet 25 vëndeve anëtarë të EU-së është 

problematike. Qeveri Kombëtare ende mund të bllokojnë vendime të rëndësishme të cilat mund 

të jenë një hap përpara në procesin e integrimit e cila mund të paraqesi hapa përpara për 

mjedisin, shoqërinë dhe për jetën e qytetarëve. Kriza në në projektin Europian mundet me një 

zgjerim të mundshëm të japi një thellim të problemeve të globalizimit. Rruga e procesit të 

globalizimit . Mënyra se si ëhstë organizuar procesi I globalizimit ka bërë që njerzit të kenë 

gjithmonë e ë tepër frikë. Qartësime të tilla po avullojnë së bashku me besimin e qytetarëve mbi 

institucionet. Procesi kryesor mbi globalizimin ekonomik ka nevojë për një përgjigje politike më 

të fortë. Politikanët Europianë nuk duken të aftë për të bindur qytetarët e tyre për vlerat e shumta 

të EU-së në këtë cështje. Në sytë e shumë personave, EU duket të bëhet një motor I 4 një procesi 

negative të globalizimit në vend që të zgjidhi shumë probleme të qytetarëve. 
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Ne kemi nevojë për një EU të integruar mirë politikisht dhe ekonomikisht si një lojtar I 

pazëvendësueshëm në fushën e politikave dhe për arritjet më të rëndësishme të gjelbra. Ne duam 

që këto fusha të përkufizohen në mënyrë të qartë. Dhe ne duam që t’ju sigurojmë që marrja e 

vendimeve do të jetë eficente, demokratike, transparente dhe që strukturat do tu shkojnë deri në 

fund zgjidhjes së ceshtjeve. Më pas ka fusha ku vendim-marrja mund të jetë më efikase nëse 

merret në nivel kombëtar, rajonal ose në nivele lokale. Personalisht jam optimiste rreth asaj që 

përben të ardhmen e BE.Besoj dhe shpresoj që unioni europian do të arrijë të gjeje shtegun për të 

dalë nga kriza shumëdimensionale që po përballet aktualisht.Besoj tek parimet e BE dhe te fakti 

që kontinenti europian nuk mund të mendohet pa BE.Mendoj se do të vazhdojë edhe për gjatë 

kohë të funksionojë si një mekanizëm I vetëm,me treg dhe monedhë të përbashkët,ndërsa mbeten 

shumë të diskutueshme politikat e jashtme dhe të brendshme të tij.Padyshim që BE do pësojë 

ndryshime,qoftë në një të ardhme të afërt apo të largët,mbase kjo është ajo për cfarë realisht ka 

nevojë,pra një ndryshim tërësor por gjithmonë në suazat e një strukture si ajo e BE para 60 

vitesh.BE nuk do të shpërbëhet dhe nuk mund të shpërbëhet,përkundrazi do të vazhdojë të jetë ai 

modeli I duhur ku aspirojnë të integrohen dhe bëhen pjese vendet tona.
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Abstrakt

E drejta e cifteve për të pasur fëmijë, përbën një të drejtë themelore në një shoqëri demokratike, 

gjë e cila bën që shtetet të ndërmarrin masa të karakterit jo vetëm juridik në këtë drejtim. Në këtë 

punim I është kushtuar rëndësi e vecantë metodave alternative të riprodhimit të asistuar, duke 

analizuar kushtet juridike për aplikimin e këtyre metodave, llojet e metodave, garancitë juridike 

për subjektet që përfshihen në këtë procedurë, parimet nga të cilat udhëhiqet riprodhimi I 

asistuar. Vëmëndje e vecantë I kushtohet dhurimit si mënyre atipike në fushën e riprodhimit;  

dhurimi gametëve mashkullor, atësia vs babaibiologjik; shpërblimi demit në rastin e gabimit në 

procedur, ruajtja e Anonimatit të dhuruesit kundër të drejtës së fëmijës për të njohurat 

inbiologjik. Krahas aspekteve të mësipërme trajtohen konceptet që lidhen me dhurimin e  

embrioneve; cështjet që kanë të bëjnë me  amësinë surrogative; atësinë në rastin e dhurimit të 

embrionëve dhe transferimi I të drejtës prindërore;  problemet juridike të regjistrimit të fëmijës 

në vëndet që ndalojnë asistimin në forma tëcaktuara; “ Rasti Manesson Kundër Francës”  dhe 

qasja e bërë nga Gjedn. Trajtimi mbështetet jo vetëm në elaborime teorike, por e asistuarn ganjë 

praktikë gjyqësore e larmishme, kryesisht të Gjykatave Italiane, Franceze, Britanike, SHBA-ve, 

si dhe të Gjednj në kuadër të nenit 8 të kednj.
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HYRJE 

E drejta e cifteve për të pasur fëmijë, përbën një të drejtë themelore në një shoqëri demokratike, 

gjw e cila bën që shtetet të ndërmarin masa të karakterit jo vetëm juridik në këtë drejtim. Në këtë 

punim i është kushtuar rëndësi e vecantë metodave alternative të riprodhimit të asistuar, impaktit 

që kane në të drejtën familjare, kryesisht në cështjet që lidhen me amësinë dhe atësinë. 

Trajtimi mbështetet jo vetëm në elaborime teorike, por e asistuar nga një praktikë gjyqësore e 

larmishme, kryesisht të Gjykatave Italiane, Franceze, Britanike, SHBA-ve, si dhe të Gjednj në 

kuadër të nenit 8 të kednj.

1. Riprodhimi Aritificial në këndvështrim të ligjit për shëndetin riprodhues

         E drejta për të pasur familje përbën një të drejtë kushtetuese si dhe konvencionale.  Prania e 

një normative të karakterit ndërkombëtar evidenton rëndësinë sociale si dhe juridike që shtetet 

duhet dhe i japin të drejtës për të pasur familje. Në këtë drejtim edhe Shteti Shqiptar ka marrë 

masa të përgjithshme si dhe të posacme për të garantuar individët e shoqërisë në të drejtën e tyre 

për të pasur familje.   Ky detyrim që rrjedh nga konventa evropiane për të drejtat e njeriut 

parasheh shtrirjen e tij  vecmas edhe në  ligjin për shëndetin riprodhues1 . Duhet thënë se ligji për 

shëndetin ripordhues përbën kuadrin juridik bazik përmes të cilit përcktohen linjat e planifikimit 

familjar në këndvështrim të pasjes dhe ruajtjes së shëndëtit të gruas si dhe në këndvështrim të  

përcaktimit të metodave alternative të riprodhimit.   Në referim të këtij ligji vihet re prania e 

dispozitave të përgjithshme të cilat në vetvete përcaktojnë parimet mbi të cilat ngrihet dhe 

ndërtohet ky ligji.  Në këtë kontekst, evidentohet ndër të tjera një parim bazik (themelor)  i cili 

gjendet i mishëruar edhe në dispozita të karakterit teknik, si (i) Parimi pëlqimit të lirë. Në zbatim 

të këtij parimi “ Çdo grua, e lirë dhe e përjashtuar nga çdo formë diskriminimi, detyrimi dhe 

dhune, ka të drejtë për t'u kontrolluar e për të vendosur lirisht për të gjitha çështjet që lidhen 

me seksualitetin e saj dhe shëndetin seksual e riprodhues”.2   Kjo normativë parimore në 

vetvetet karakteriziohet nga prania e parimeve të tjera kushtetuese dhe konvencionale si  “parimi 

mos diskriminimit”, gjw e cila  forcon praninë e tij.  Pavarësisht vlerave juridike të këtij parimi, 

1  Ligj nr.8876, datë 4.4.2002
2  Neni 6  I Ligjit për shëndetin riprodhues 
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mendoj se dispozita në fjalë nuk është ndërtuar drejt duke thënë:- “ cdo grua e lire”. Termi 

juridik i saktë i cili duhet vendosur do të ishtë “ çdo grua është e lirë”   Krahas  parimit të 

pëlqimit të lirë, ligjvënësi është treguar i kujdesshëm, në përcaktimin e subjekteve dhe të drejtës 

së tyrë për të mundësuar pasjen e një fëmijë përmes përdorimit të metodave alternative duke 

specifikuar se “Të gjithë individët dhe çiftet kanë të drejtë të përfitojnë nga përdorimi i metodave 

të sigurta, të përballueshme dhe të pranueshme të planifikimit familjar, sipas zgjedhjes së tyre, si 

dhe ndaj metodave të tjera të zgjedhura për rregullimin e fertilitetit.   Të gjithë individët dhe 

çiftet kanë të drejtë të përfitojnë shërbime të përshtatshme të kujdesit shëndetësor për të pasur 

shtatzani dhe lindje të sigurt dhe një fëmijë të shëndetshëm.   Të gjithë individët kanë të drejtë 

për të përfituar nga progresi shkencor dhe teknologjitë e reja lidhur me riprodhimin e 

seksualitetin, kur ato janë të sigurta dhe të pranueshme.    Kjo dispozitë  krahas aspekteve 

parimore vendos edhe praninë e detyrimeve për subjektet publike apo privatë që mundësojnë 

zbatimin e metodave alternative. Në këtë pikpamje këto subjekte duhet të operojnë përmes 

përdorimit të metodave të cilat  përvec se duhet të jenë të sigurta duhet të jenë edhe të 

përballueshme.Lidhur me elementin “siguri të metodave”, referon në situatën ku ajo metodë 

është e testuar dhe ka rezultuar e sukseshme në përdorim.  

1.2 Kushtet eventuale për lejimin e përdorimit të metodave artificial.

          Prania e një legjislacioni të tillë shpreh kujdesin që shteti ofron ndaj individëve të saj. Por 

dëshira për të mundësuar pasjen e fëmijëve në çift  përmes metodave alternative, kjo në 

pamundësi të riprodhimit natyral, padyshim që nuk mund të lihet në diskrecion të operatorëve që 

kërkojnë të përfitojnë nga përdorimi tyre. Në këto kushte,  ligjvënësi përcakton kushtet, të cilat 

mund të përkthehen si kushte juridike eventuale të cilat duhet të ekzistojnë për të mundësuar 

përdorimin e këtyre metodave. Nga përmbajtja në tërësi e këtij ligji vërhet prania e  kushteve të 

tilla si 

-  kur individi ka mbushur moshën për t'u martuar; 

- kur bashkëshortët kanë dështuar në përpjekjet për një periudhë prej dy vjetësh për të 

pasur fëmijë deri në momentin kur kryhet transferimi i embrionit dhe inseminimi; 

- në prani të mjekut specialist të licencuar; 

- vetëm pasi të jetë marrë pëlqimi me shkrim për çdo cikël nga individët e interesuar.
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          Nisur nga mënyra sesi ligjvënësi ka përcaktuar kushtet, lind pyetja nëse mund të kërkojë 

përdorimin e metodave  artificiale   gruaja e pamartuar e cila  ka mbushur moshën për martesë, si 

dhe  personave që bashkëjetojnë. Ligji nuk jep përgjigje direkte lidhur me pyetjet e ngritura, 

duke e bërë këtë një cështje të diskutueshme.   Megjithatw sa i përket pyetjes së parë, rezulton në 

pamje të pare se  një grua e pamartuar mund të kërkojë zbatimin e metodave alternative, në 

kushtet kur ligjvënësi shprehet “ kur individi ka mbushur moshën për tu martuar” , pra që mund 

të mos jetë i martuar.  Por mendoj se ky kusht duhet  interpretuar në atë mënyrë që i jep fryme 

edhe kushteve të tjera . Si rrjedhojë, sa kohë ligji evidenton si kusht të dytë  përpjekjet e 

bashkshortëve për të pasur fëmije ,e cila ka rezultuar e pasukseshme, bën të dalim në 

konkluzionin se të drejtën për të kërkuar përdorimin e këtyre metodave nuk mund ta ketë një 

grua e pamartuar edhe pse ka mbushur moshën për martesë. Mbetet për tu diskutuar fakti nëse 

personat që bashkjetojnë munden të kërkojnë përdorimin e këtyre metodave.  Në interpretim 

“stricto sensu” të ligjit, duket se këtë të drejtë e rezervon vetëm për personat e martuar, në 

kushtet kur përmend temrin “bashkëshort”.  ç’ka do të thotë  se në eventualitetin e paraqitjes së 

dy individëve bashkjetues të cilët kërkojnë aplikimin e metodave alternative,organet apo 

institucionet përkatëse duhet të refuzojnë një kërkes të tillë. Por : një refuzim për aplikueshmëri  

mendoj se passjell  shkelje të nenit 8 të Kednj.   Pavarësisht faktit se Gjykata Evropiane për Të 

Drejtat e Njeriut në një sër cështjes ka mbajtur qëndrimin se detyrimi që rrjedhin nga neni 8,nuk 

implikojnë shtetin në detyrimin e tij për ti garantuar  efektet e nenit  8 inter alia personave që 

bashkjetojnë3, por këto diferencime mund të aplikohet në  mardhëniet pasurore që formohen dhe 

jo në ato  personale, sic është e drejta për të pasur fëmijë4. 

1.3 Garancitë  që ofron ligji për mbrojtjen e personalitetit të gruas.

         Zbatimi i metodave alternative në kuadër të riprodhimit artificial  nuk mund të përceptohet 

pa marë në konsideratë  mbrojtjen dhe respektimin e personalitetit të gruas.   Gruaja si qënie 

humane identifikohet nga unitetit individual, prani  e cila garanton respektin dhe dinjitetin  në 

cdo manifestim të jetës fizike dhe mendore. Këto garanci janë të përqafuara edhe nga ligji për 

3 G.A.B. c. Spagna, n° 21173/93 ; Quintana Zapata c. Spagna, no 34615/97,  
4 Po aty
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shëndetin riprodhues, të cilat gjënden të shpërndara në një sër dispozitash.  Linjat e para 

orientuese jepen nga neni 6 i ligjit sipas të cilit “Respektimi reciprok i marrëdhënieve të 

barabarta nga ana e grave dhe burrave gjatë lidhjeve seksuale dhe riprodhimit nënkupton 

respektin, moscenimin e integritetit të secilit, mirëkuptimin dhe ndarjen e përgjegjësive për 

sjelljet seksuale dhe pasojat e tyre”. Ndërkohë në mënyrë më specifike  ligjvënësi evidenton një 

dispozitë garantuese  të dinjitetit të gruas në kuadër të riprodhimit.  Kështu në nenin 9  ligjvënësi 

ka përcaktuar “Çdo individ ka të drejtën të zgjedhë marrëdhëniet e tij seksuale dhe të kontrollojë 

jetën e tij riprodhuese. Zgjedhja duhet të bëhet me vullnetin e tij që nënkupton se asnjë grua nuk 

duhet të detyrohet të jetë shtatzënë si dhe çdo ndërhyrje mjekësore e lidhur me shëndetin 

riprodhues dhe seksual duhet kryer me pëlqimin (pranimin) e personit mbi të cilin do të kryhet 

ndërhyrja.

         Kjo dispozitë garantuese orienton në qëndrimin se gruaja nuk mund të detyrohet të mbetet 

shtatzënë e për rrjedhojë aplikimi metodave alternative nuk mund të bëhet pa pëlqimin e saj. 

Prania e një norme të tillë tregon karakterin material të saj,e cila e vetme nuk mund të përbëjë një 

mjet efektiv  për të garantuar respektimin e dinjitetit dhe personalitetit të gruas. Është kjo 

arësyeja për të cilën ligjvënësi ka krijuar mekanizma juridik  në funksion të respektimit të 

personalitetit. Prania e një mekanizmi të tillë  përmëndet nga neni 17 I ligji sipas të cilit “Çdo 

individ ka të drejtën të mbrojë aftësitë e tij riprodhuese, duke u ankuar kundër veprimeve, 

vendimeve, dëmeve të të tretëve, kur cenohen të drejtat që lidhen me shëndetin riprodhues”.

2. Parimet e elaboruara ne funksion te pranimit te metodave asistuese.

          Ligji për shëndetin riprodhues  parasheh disa parime të karakterial material në kuadër të 

riprodhimit të asistuar. Nga përmbajtja e ligjit dhe interpretimi tij në tërësi vërehet prania e 

parimive (i) Parimi informimit dhe këshillimit5; (ii) Parimi pëlqimit të lirë;6 (iii) parimi 

mosdiskriminimit7; (iv) Parimi i mëmësisë së sigurtë8; (v) Parimi interesit personal9; (vi) Parimi i 

5 Neni 5 i Ligjit Për Shëndetin Riprodhues
6 Neni 6 i Ligjit Për shëndtin Riprodhues
7 Po aty
8 Neni 7 i Ligjit Për Shëndetin Rriprodhues
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mbizotërimit të dëshirave personale; (vii) Parimi i përfitimit të metodave të sigurta10 Lidhur me 

parimin e informimit dhe këshillimit, ligjvënësi e ka shpërndarë në dispozita të ndryshme, 

shpërndarje e cila kërkon të sjellë në vëmëndje rëndësinë që ka në kuadër të riprodhimit të 

asistuar.  Në nenin 5 të tij ligjvënësi ka përcaktuar se cdo individ ka të drejtë të informohet por 

edhe të këshillohet në mënyrë që të ushtroje sa më efektivisht  të drejtën që kanë për riprodhim.  

Në pëputhje dhe me frymën që përcjell neni 5 ligjvënësi ka parashikuar në funksion të 

informimit dhe këshillmit detyrimin që marin përsipër autoritetet shtetërore ose/dhe privatë që 

ofrojnë shërbim publik  për të infromuar  qytetarët mbi metodat të cilat janë të lejueshme për tu 

përdorur me qëllim riprodhimin artificial. Kështu neni 18 i ligjit përcakton se “Çdo individi 

duhet t'i sigurohet informim dhe shërbime shëndetësore, t'i jepet ndihmë mjekësore dhe sociale 

me metodat e teknikat e zgjedhura, në përputhje me veçoritë individuale të pranuara dhe të 

parashikuara me ligj, për të parandaluar shtatzëninë e padëshiruar, duke pasur parasysh 

gjendjen e shëndetit, moshën dhe karakteristikat individuale” 

          Krahas tyre qëndron edhe parimi më themelor( shih më lartë) ai  i pëlqimit të lirë. Në 

pikpamje doktrinore pëlqimi i lirë mund të përkufizohet “ Si aftësia e gruas që me vullnetin e 

sajë të lirë, të lejojë aplikimin e metodave alternative”  Në këto kushte pëlqimi lirë mund të 

shprehet (i) si e drejta për të zgjedhur, (ii) e drejta për të shprehur vullnetin pa u ndikuar nga 

faktor të jashtëm njerëzor.Lidhur me të drejtën për të mos u diskriminuar, ligjvënësi vendos 

standartin sipas të cilit individët në kushte të njëjta nuk mund të marin trajtim të ndryshëm. Ky 

parim si shprehje e barazisë evidenton rolin që shteti ndërmer për ti garantuar qytetarëve të tij 

trajtime të njëjta në situata të njëjta. Por:- kjo persiatje nuk duhet kuptuar  si e drejta e cdo 

individi pa kufizime,  për të kërkuar aplikimin e metodave alternative në fushën e riprodhimit të 

asistuar, por si e drejta e cdo individi që plotëson kushtet sipas këtij ligji për të realizuar 

riprodhimin përmes asistimit. Një qëndrim i kundërt pa diskutim që do të përbëntë një ndërhyrje 

në jetën private e cila nuk do të mund të ishte e justifikuar në një shoqëri demokratike.  Krahas 

këtij parimi qëndron edhe ai i mëmësisë  së sigurtë, i cili gjendet i shprehur në ligj. Neni 8 i ligjit 

shprehet se  Mëmësia e sigurt kupton të drejtën që çdo grua të marrë kujdesin që i nevojitet për 

të pasur një shëndet të mirë nga shtatëzania deri në lindjen e fëmijës. Elementet kryesore për të 

9  Neni 8 i Ligjit Për Shëndetin Riprodhues
10 Neni 10 I Ligjit për Shëndetin Riprodhues
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siguruar mëmësinë e sigurt përfshijnë akcesin për kujdes me cilësi të lartë para lindjes, gjatë dhe 

pas lindjes, parandalimin e shtatzanisë së padëshirua, parandalimin e abortit të pasigurt dhe të 

lindjes së parakohshme. 

           Mëmësia e sigurtë në referim të kesaj normative merr rol të rëndësishëm në rastet e 

fëmijëve të lindur me probleme, njohur ndryshe si  ërongful life11. Në shkrimin e tij prof Masimo 

evidenton se  ky nocion i ri për të drejtën positive është zhvilluar së tepërmi nga përdorimi I 

teknikave  mjeksore12.   Duhet thënë se përdorimi i metodave  alternative solli edhe një evoluim 

të nocioneve13 por edhe të jurisprudencës. Një nga reflektimet e reja mbi të drejtën, është e drejta 

për të lindur i shëndetshëm.14 Në kushtet e pranimit të një të drejte të re, sigurisht lind nëvoja për 

ti garantuar mbrojtje juridike,kryesisht përmes shpërblimit të dëmit.  Në praktikën tonë gjyqësore 

ende të tilla padi janë të panjohura, por nuk janë të tilla për vënde të ndryshme15. Kështu 

jurisprudenca e Gjykatës së Kasacionit Italiane në këtë drejtim është e prekshme. Ajo qw mbetet 

ende e diskutueshme është cështja e legjitimitetit, pra cilët janë subjektet që mund të kërkojnë 

shpërblim dëmi. 

          Kështu me vendimin n. 16123/06 por më tepër me vendimin   e datës 11.05.2009 n. 

1074116 Gjykata mbajti qëndrimin se  “ e drejta për të lindur fëmijë nga prindërit, si e drejtë që 

gëzon mbrojtje juridike nga neni 8 i kednj,  përfshin edhe të drejtën për të lindur fëmijë të 

shëndetshëm. Pranimi një teze të tillë konfiguron dy situata  juridike, njëra në këndvështrim të 

përgjegjësisë civile nga ana mjekut për shkak të neglizhencës së tij në drejtim të mosinformimit 

të prindërve, si dhe të drejtën e prindërve, dhe të fëmijëve për kërkuar shpërblimin e dëmit”.   Në 

referim të kësaj praktike jurisprudenciale, amësia e sigurtë mer rëndësi të vecantë,e shprehur 

11 Massimo Cavino Professore associato di Diritto costituzionale Università del Piemonte Orientale "Amedeo 

Avogadro" Il diritto a non nascere tra giudici e legislatore: Italia e Francia a confront, shih edhe në 

http://ëëë.dirittifondamentali.it/unicas_df/attachments/article/95/cavino.pdf  aksesuar me datë 09.01.2016 ora 14: 22
12 Po aty fq 2
13  Sot kjo shkencë  njihet si “ bio laë” apo “bio diritto” 
14 Shiko: http://ëëë.biodiritto.org/ojs/index.php?journal=biolaë
15 Në Itali dhe France  jurisprudence është e konsoliduar në drejtim të pranimit të nocionit “ e drejta për lindur I 

shëndetshëm”,e për rrjedhojë në të drejtën për të kërkuar shpërblimin e dëmit. Diskutimi mbetet ende i pa plotë 

lidhur me subjektet që mund të kërkojnë shpërblimin e dëmit,në sensin, prindërit mund të kërkojnë vetëm dëmin 

moral apo edhe atë material ?.
16  (III sez. civile, Corte di Cassazione)

http://www.dirittifondamentali.it/unicas_df/attachments/article/95/cavino.pdf%20%20aksesuar%20me%20dat%C3%AB%2009.01.2016
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ndër të tjera në detyrimin e mjekut për të informuar në mënyrë të plotë prindërit rreth 

problemeve të evidentuara në embrion,detyrim,ku mospërmbushja pasjell legjitimitetin e 

prindërve dhe fëmijës për të kërkuar shpërblimin e dëmit.

2.2 .Metodat e parashikuara nga ligji në kuadër të riprodhimit të asistuar

         Riprodhimi mjekësor i asistuar  sipas të drejtës shqiptare përfshin praktikat klinike dhe 

biologjike, të cilat mundësojnë konceptimin in vitro, transferimin e embrioneve dhe inseminimin 

artificial, si dhe të gjitha teknikat e tjera të barasvlershme që lejojnë riprodhimin jashtë procesit 

natyror. Nga përmbajtja kësaj dispozitë ligjvënësi evidenton praninë e disa teknikave riprodhuese 

të cilat sipas rastit mund të jenë klinike ose biologjike, ndërkoh në referim të llojit të metodës 

evidenton 3 metoda indikuese si (i) konceptimin in vitro; (ii) transferimin e embrioneve;(iii) 

inseminimin artificial. Ndërkoh lë të hapur mundësinë e përdorimit të teknikave të tjera të cilat 

janë të barasvlefshme dhe që lejojnë riprodhimin jashtë procesit natyror. Lidhur me insiminimin 

artificial duhet kuptuar si përfitimi i semenevë (gametët)  nga donatori dhe injektimi tyre tek 

gruaja17.  Kjo metode është rregulluar nga vet legjislatori,duke vendosur edhe kushtet relevante 

që duhet të ekzistojnë në funksion të përdorimit të saj. Konkretisht;neni  34 i ligjit  përcakton se 

kjo kryhet kur:   (i) bashkëshorti i saj rezulton infertil; (ii) dhuruesi nuk është bashkëshorti i 

gruas18.

         Në drejtim të kushteve legjislacioni ynë shfaqet  më i gjërë marë në krahasim me 

legjislacionin francez nga ku edhe është prejardhja e ligjit tonë. Sipas të drejtës franceze  nuk 

mund të jenë subject i zbatimit të ligjit ndër të tjera gratë mbi 45 vjec  si dhe ciftet 

homoseksuale19. Krahas metodës së mësipërme ligji njeh edhe “ fekondimi in vitro”, metodë e 

cila konsiston në fertilizimi në rrugë eksperimentale të vezëve femërore me spermën e 

mashkullit, të një çifti jashtë organizmit të gruas.  Edhe përdorimi kësaj metode kushtëzohet nga 

prania dhe respektimi disa kushteve të karakterit subjektiv,dhe që lidhen me gjëndjen 

17 Giuseppe  Cassano “ Il diritto di famiglia nei nuovi orientamenti giurisprudenziali,volume 4 faq 106 paragrafet 
1,2,3.
18 Shih nenin 34 të Ligjit Për Shëndetin Riprodhues
19 ASSEMBLEE NATIONALE, Rapport n. 3111 fait au nom de la Commission spéciale chargée d’examiner le 

projet de loi relatif à la bioéthique (n. 2911) par J. Leonetti, cit., pg 58.  
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shëndetësore të personave.  Kështu sipas ligjit, fekondimi artificial zbatohet në një nga rastet kur: 

a) te gruaja shfaqen dëmtime ose defekte në tuba; b) burri është infertil ose bartës i sëmundjeve 

gjenetike me rrezik për jetën;  c) sperma e partnerit mashkull rezulton e papërshtatshme për 

kryerjen e një lindjeje natyrore.20

3.1  Dhurimi  si mënyre atipike në fushën e riprodhimit;3.2  Dhurimi gametëve mashkullor  

3.2.1 Atësia vs Babai Biologjik ; 3.2.2 Shpërblimi dëmit në rastin e gabimit në procedurë. 3.3. 

Ruajtja e Anonimatit të dhuruesit kundër të drejtës së fëmijës për të njohur atin biologjik.

3.1  Dhurimi  si mënyre atipike në fushën e riprodhimit.

            Përcaktimi i dhurimit si mënyrë atipike në fushën e riprodhimit të asistuar, vjen për shkak 

të natyrës së ngurtësuar që ka dhurimi si nocion i  së drejtës civile klasike. Në referim të K.Civil 

mbi kontratën e dhurimit, vihet re se mund të jenë objekt dhurimi sende ose/dhe të drejta reale 

,nocione këto të cilat nuk përfshijnë element të tillë si gametët mashkullor. Dhurimi gametëve 

ose ndryshe semenëve gjendet i parashikuar nga Ligji Për Shëndetin Riprodhues, neni 34 i tij. 

         Fakti parashikueshmërisë së tij në këtë ligj e bën atë një kontratë të vecantë dhurimi  si dhe 

një kontratë atipike në kuptim të Kodit Civil. Lidhur me dhurimin, ligji në fjalë  nuk përcakton 

elementë që lidhen me vlefshmërinë e veprimit juridik, sic mund të ishte forma. Sipas të drejtës 

franceze kontrata e dhurimit të gametëve i nënshtrohet kufizimeve juridike që lidhen me 

respektimin e disa elementëve;-me impact direkt në vlefshmërinë e vetë veprimit juridik. Kështu 

sipas neni 1244 paragrafi dy i kodit civil Francez që kontrata e dhurimit të semenëve të jetë e 

vlefshme duhet të (i) jepet pëlqimi i dhuruesit; (ii) pëlqimi i ciftit që përfiton si dhe (iii) të lidhet 

në prani të një noteri.   Në mungesë të kushteve të qartësuara është e nëvojshme të përcaktohen 

disa modalitete të cilat  e bëjnë mardhënien juridike të dhurimit solide.  Në Ligjin Për Shëndetin 

Riprodhues,ka vetëm një dispozitë që lidhet me mënyrën sesi shprehet pëlqimi.  Kështu sipas 

nenit 34 të ligjit zbatimi teknikave të riprodhimit bëhet pasi të jetë marë me shkrim pëlqimi i të 

interesuarve. Dhënia e pëlqimit përbën fazën përpara aplikimit të metodës dhe jo momentin 

20 Neni 41 i Ligjit Për Shëndetin Riprodhues.
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lidhjes së veprimit juridik të dhurimit.  Në këto kushte është e sygjerueshme  që dhurimi të bëhet 

përmes një kontrate noteriale e cila pavarësisht se lidhet para autoritetit public nuk do të shërbejë 

për vlefshmëri por për provueshmëri, në hipotezën se mund të ketë pretendime mbi atësinë 

,problemet e të cilave do identifikohen më poshtë…

3.2 Dhurimi  Gametëve Mashkullor 

         Trajtimi i kontratës së dhurimit të gametëve mashkullor ka rëndësi për dy arësye. Së pari 

për shkak të impaktit që ka në fushën e riprodhimit artificial, duke qënë se është forma më e 

përhapur.  Dhe së dyti për shkak të raporteve juridike që krijohen  midis dhuruesit, përfituesve 

dhe fëmijës së lindur nga insiminimi artificial. Ligji ynë në drejtim të dhurimit të gametëve është 

i mangët duke mos elaboruar asnjë element që lidhet me këtë kontratë.  Ajo çka përcjell ligji 

është fakti se  dhënia e gametëve duhet bërë falas, pra pa kundërshpërblim. Ky përfundim vjen si 

rrjedhojë e kuptimit që mer kontrata e dhurimit.

 

3.2.1 Atësia fëmijës së lindur nga përdorimi metodave alternative, Rasti Francës dhe 

Anglisë.

          Moment i cili kërkon vëmëndje të vecantë është fakti nëse dhuruesi mund të krijojë raporte 

familjare me fëmijën e lindur përmes insiminimit artificial ?.   Edhe në këtë pikë ligji nuk 

shprehet, duke e lënë në dorë të doktrinës si dhe jurisprudencës ti japin zgjidhje cështjeve të tilla. 

Cështja e pretendimeve mbi krijimin e raporteve familiare midis fëmijëve dhe dhuruesve përbën 

pikprerjen e parë të ligjit për shëndetin riprodhues dhe kodit të familjes.  Në kushtet e një fëmije 

të lindur nga përdorimi kësaj metode si do të  konsiderohet fëmija lindur gjatë martesës apo në 

bashkjetesë ? ; Së dyti cështja që ngrihet për diskutim është nëse fëmija do të konsiderohet në 

kuptim të ligjit familjar si fëmijë i lindur nga martesa a mundet dhuruesit të pretendojë 

kundërshtimin e atësisë së prezumuar nga martesa dhe njohjen e atësisë ?. 

         Këto dy cështje janë ngritur për zgjidhje edhe në doktrinën21 dhe  juridiksionin francez, në 

kushtet kur  vete ligji francez nuk shprehej (situate e njëjtë juridike si në shqipëri) . Gjykatat 

21 Shiko :  G. TAORMINA, Le droit de la famille à l’épreuve du progrès scientifique, in Recueil Dalloz, 2006, 1071.  
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franceze 22 në këtë vendim mbajti qëndrimin se  “është evidente se dhurimi gametëve mashkullor 

përbën një akt human. Në këtë kuptim dhurimi gametëve duhet trajtuar në mënyrë të atillë që cdo 

interpretim të mos kthehet ndesh me frymën e aktit të dhurimit. Si rrjedhojë dhuruesi  me 

momentin e dhurimit, shkëput raportin që krijohet me gametët e tij dhe nuk mund të ndjekë 

ligjërisht fatin e gametëve të tij,përvec kur bëhet fjalë për ruajtjen e anonimatit”. Si rrjedhojë 

dhuruesi nuk mund të pretendojë krijimin e raporteve familiare me fëmijën e lindur dhe as të 

pretendojë të drejta që rrjedhin nga atësia. Ky qëndrim ka në qëllimin e tij ruajtjen e interesit më 

të lartë të fëmijës për të mos e vendosur atë në një situatë,ku njihet me babanë biologjik, cka 

mund të sjellë pasoja në shëndetin e tij.     Ndodhur në situatë të tillë juridike ligjvënësi francez 

ndërhyn në kodin civil  (23 ) duke përcaktuar se “ në rastin e dhurimit të gametëve dhuruesi nuk 

mund të pretendojë vendosjen e mardhënieve familiare me fëmijën e lindur dhe se fëmija lindur 

prezumohet i lundur nga martesa”

         Në këndvështrim të atësisë, interesant paraqitet legjislacioni Anglez ( Human fertilisation 

and embryology act 1990) . Sipas tij,  të drejtën për të kërkuar aplikimin e metodave alternative 

në kuadër të riprodhimit të asistuar e kanë, bashkshortët, bashkjetuesit, personat  single, si dhe 

homoseksualët(24).  Në drejtim të atesisë jurisprudenca angleze është e konsoliduar dhe mban 

qëndrimin se fëmija lindur gjatë martesës përmes përdorimit të metodave alternative 

prezumohet nga pikpmaja ligjit si fëmijë i lindur nga martesa25. Ndërkohë mbetet e 

diskutueshme cështja e atësisë në rastin e cifteve bashkjetuese.  Gjykata Angleze26 mbajti 

qëndrimin se  fëmija i lindur nga një cift bashkjetues do të marë të njëjtin trajtim si fëmija i 

lindur  nga martesa, me kusht që prindi tjetër të ketë dhënë pëlqimin paraprak për aplikimin e 

kësaj metode.  Ndërkohë sipas të drejtës franceze  nëse  bashkjetuesi ka dhënë pëlqimin dhe më 

pas nuk mer përsipër atësinë, nuk mund të detyrohet qoftë edhe përmes një vendimi gjyqësor të 

marë përsipër atësinë, si rrjedhim, në këto kushte prindit tjetër  i lind e drejta të kërkojë 

shpërblimin e dëmit të shkaktuar.27   Në të njëjtën linjë është edhe legjislatori Italian i cili me 

22   Cass. Civ, 10 luglio 1990
23 Shih: neni 311-19  Kodit Civil Francez
24 Shih: http:/ëëë.legislation.gov.uk/ukpga/1990/37/pdfs/ukpga_19900037_en.pdf 
25 Po aty
26   Cështja  Re D ( child) the house of lords.
27 Shih nenet 311-20 paragrafi 4 dhe 5 i K. Civil Francez

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/37/pdfs/ukpga_19900037_en.pdf
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ligjin 40/2004 përcakton se “të lindurit përmes aplikimit të metodave asistuese  kanë statusin e 

fëmijëve legjitim apo të njohur”28

          Sipas ligjit shqiptar ; cështja e atësisë nuk është e rregulluar me përjashtim të birësimit 

surrogativ. Si rrjedojë do të zbatohen dispozitat e ligjit të përgjithshëm,Kodi Familjes, lidhur me 

atësinë. Ajo ç’ka përbën pikpyetje është fakti nëse babai bioligjik mund të deriviojë pretendime 

mbi atësinë apo krijimin e raporteve sociale-familjare-pasurore. Në këtë pikë ende të paqartësuar 

nga legjislatori :- gjykoj se për ruajtjen e interesit më të lartë të fëmijës,babai biologjik nuk mund 

të pretendojë krijimin e raporteve familjare,dhe më tej “njohjen e atësisë”.  Përparësia që 

Gjyakata Evropiane i jep “ atësisë ligjore” në raport me atë biologjike është evidentuar në një sër 

cështjes. Kështu në një cështje29 të shqyrtuar nga Gjednj, kërkuesi pretendonte njohjen e atësisë 

së fëmijëve të lindur prej tij me një grua e cila ishte e martuar (mardhënie jashtmartesore).  

         Gjykatat e brëndshme e refuzuan kërkesën për njohje atësie, në kushtet kur legjislacioni 

vëndas nuk i lejonte të ngrinin pretendime mbi atësinë personat që pretendonin lindjen e fëmijve 

me një grua e cila kishte qënë e martuar. Në këto kushte pretendonte shkejlje të nenit 8 të 

Konventës. Gjykata mbajti qëndrimin unanim se nuk ka shkelje të nenit 8 duke argumentuar se “ 

e drejta e babait biologjik për të njohur atësinë me qëllim krijimin e raporteve familiare nuk 

mund të prevalojë në këtë rast mbi interesin më të lartë të fëmijës30.  Bazuar në reflektimet e 

mësipërme,edhe pse cështja e atësisë nuk është rregulluar nga ligji për shëndetin 

riprodhues,mendoj se dhuruesi nuk mundet të pretendojë të drejtën e atësisë së një fëmijë të 

lindur përmes përdorimit të metodave alternative,dhe si rrjedhojë  fëmija i lindur gjatë martesës 

do të ketë si at bashkshortin e nënës me kusht që ky të ketë dhënë pëlqimin paraprak për 

përdorimin e këtyre metodave. Pranimi një teze të tillë sjell efekte jo vetëm në këndvështrim të 

raportit që krijohet midis dhuruesit dhe fëmijës së lindur por edhe tek personat e tjerë. Kjo në 

kuptimin,që gruaja nuk mundet të kundërshtojë atësinë e prezumuar ashtu sic edhe babai ligjor 

nuk mund të  reflektojë kërkesa me një qëndrim të tillë.

     Në praktikën gjyqësore italianë në kuadër të atësisë, ka pasur disa problematika, në kuptimin 

që bashkshortët  pasi kishin bërë të mundur aplikimin e metodave alternative, zgjidhin martesën.  

28 Shih : Nenin 8

29 Chavdarov c. Bulgaria – Quinta Sezione – sentenza del 21 dicembre 2010 (ricorso n. 35159/09)
30 Po aty
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Në këto kushte ish bashkëshorti(burri) kërkon kundërshtimin e atësisë së prezumuar në reflektim 

të këtij fakti juridik. Sipas legjislacionit Italian të kohës bashkshorti mund të kundërshtonte  

atësinë e prezumuar nëse provon se  gjatë 300 ditëve ka qënë në impotent e për rrjedhojë nuk 

mund të lindte fëmijë.  Ati e ngre një pretendim të tillë, ndërkohë ish bashkshortja prapson duke 

thënë se “ paditësi ka dhënë konsensusin e tij për realizimin e fëmijës përmes metodave 

alternative,duke qënë koshient për pasojat që derivojnë”. Në kuadër të këtij prapsimi,paditësi 

prapson duke thënë se “legjislacioni Italian nuk i njeh përdorimin e këtyre metodave e për 

rrjedhojë nuk mund të derivojnë detyrime që rrjedhin nga atësia”  Gjykata vendosi pranimin e 

kërkesës padisë mbi kundërshtimin e atësisë bazuar në intepretimin rigoroz të ligjit sipas të cilit 

“  ati prezumuar mund të kundëërshtojë atësinë nëse provon që brënda 300 ditëve nga lindja 

amrtesës ka qënë impotent”.31  Cështja në fjalë shkon në gjykatën kushtetuese, ku gjykata mori 

në konsideratë raportin “interesi më i lartë i fëmijës vs e vërteta biologjike”32. Në analaizë 

gjykata thekson se në një shoqëri demokratike ku vlerat e familjes dhe të drejtat e fëmijës 

përbëjnë bazën,nuk mundet që përmes dispozitave ligjore të c’bësh këto vlera. Gjykata sjell  në 

vëmëndje të vërtetën reale sesa atë biologjike, dhë në këtë pikpamje i duhet dhënë përparësi 

vullnetit të mëparshëm të bashkshortëve për të pasur fëmijë, sesa vullnetit të mëvonshëm për të 

c’bërë këtë vullnet. Një zgjidhje e kundërt nuk mbron interesin më të lartë të fëmijës.

3.3 Anonimati vs E drejta Për Njohjen e Origjinës. 

          Krahas kufizimeve që lidhen me babain biologjik në raport me fëmijën e lindur sipasoj e  

përdorimit të metodave asistuese, është shtruar për diskutim edhe raporti që krijohet midis 

fëmijës me dhuruesin, ndryshe babain biologjik33.  Në vazhdimësi të këtij diskutimi,pyetja e 

shtruar është nëse mundet fëmija të njoh identitetin e  dhuruesit, ose babait gjenetik34 Ligji për 

Shëndetin Riprodhues  në drejtim të anonimatit nuk evidenton rregullim të vecantë mbi ruajtjen e 

anonimatit, psh të dhuruesve.  Ky fakt përbën një mangësi të ligjit,i cili duhet përmirrësuar 

përmes ndryshimeve.  Ligji në fuqi ka vetëm një dispozitë që lidhet me anonimatin, por që 

31 Trib Cremona,27.02.1994
32 Corte cost 26.09.1998
33 Shiko :Quaderni di  diritto mercatto della tecnologia  
(http://ëëë.dimt.it/ëpcontent/uploads/2015/02/Bilotti_DIMT3_2014.pdf )
34 Shiko :Po aty 

http://www.dimt.it/%C3%ABpcontent/uploads/2015/02/Bilotti_DIMT3_2014.pdf
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nuk i drejtohet drejtpërdrejt subjekteve që ndërveprojnë në kuadër të përdorimit të 

metodave alternative. Kështu  në nenin 14 të tij përcaktohet se “Shërbimet mjekësore 

shtetërore, personat juridikë publikë dhe privatë, si dhe personat që kanë të drejtë të ushtrojnë 

këtë veprimtari në përputhje me legjislacionin në fuqi, detyrohen të ruajnë konfidencialitetin 

dhe anonimitetin e të dhënave, për të cilat vihen në dijeni për shkak të veprimtarisë që ato 

ushtrojnë”.  Kjo dispozitë vendos standartin sipas të cilit  askush nuk mund të ketë akses mbi të 

dhënat e subjekteve që kanë qënë pjesë e procedurave mjeksore në këto institucione. Kjo do të 

thotë se fëmijët e ardhur në jetë përmes metodave alternative nuk mund të njihen me origjinën e 

tyre biologjike. 

        Duhet thënë se ky rregullim ligjor nuk përafron standartet ndërkombëtare dhe ato të qasura 

nga praktika e Gjednj. Psh: sipas legjislacionit Italian para viteve 2005 ruajtja e anonimatit ishte 

e detyrueshme dhe askush nuk mund të merte informacion mbi to. Me reformën e vitit 200835 u 

rregullua në mënyr të hollësishme  raporti që krijohej midis dhuruesit dhe përfituesve, si dhe 

dhuruesit me fëmijet e lindur nga këto metoda.  Kështu në baz të reformës së vitit 2008  fëmijët e 

lindur nga këto metoda, legjitimohen në kuptim të ligjit të marin të dhëna të paidentifikueshme, 

lidhur me vëllezërit dhe motrat biologjik, të tilla si ; mosha dhe seksi  dhe me lejen e këtyre të 

fundit edhe emrat dhe mbiemrat, që bëjnë të mundur identifikimin. Ndërkoh me mbushjen e 

moshës 18 ai mund të  marë të dhëna mbi babain biologjik lidhur me moshën36,si dhe me 

miratimin e tij emrin e dhe mbiemrin. Qëndrimi legjislatorit tonë nuk përputhet edhe me 

praktikën e Gjednj, e cila  lidhur me këtë fakt 37 ka mbajtur qëndrimin se “e drejta e fëmijës për 

të njohur origjinën e tyre konstituon  një element sinjifikativ të sistemit kushtetues  në mbrojtjen e 

të drejtave të njeriut” . Në këtë pikpamje vlerësoj se normativa e ligjit në fjalë që  garanton 

anonimatin e dhuruesit nuk mund të shtrij efektet e tij edhe tek fëmijët e lindur si rrjedhoj e 

përdorimit të materialit të dhuruesit, lidhur me të drejtën e këtij të fundit për të njohur origjinën 

e tij,për rrjedhojë personin pa veprimin e të cilit nuk do të kishte ardhur në jetë. ç’do qëndrim i 

ndryshëm nuk do të ishte coherent dhe në përputhje me indikacionet e dhëna nga Gjednj mbi 

këtë problematikë. 

   3.2.2 Shpërblimi dëmit në rastin e gabimit në procedure.

35 Shiko: Ligjin 40/2005
36 Shiko : Po aty neni 9 i ndryshuar
37 Shiko : Vendimin 33783/09 datë 25.09.2012
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           Një tjetër problem që lidhet me  të drejtën prindërore është cështja e shpërblimit të dëmit 

në rastet e gabimeve në procedurë38.  Në mënyrë të vecantë  vjen e trajtuar cështja Leeds 

Teaching Hospital NHS Trust v A39. Paditësit  ishin me ngjyrë të bardhë ndërkoh që fëmijët 

kishin lindur me ngjyrë jo të bardhë, ç’ka hodhi dyshimet mbi gabimin e mjekëve në procedurë.   

Pas hetimeve të kryerja rezultoi se mjekët kishin ngatërruar epruvetën ku ruhej materiali 

mbjedhës ,i cili më tej rezultoi se i përkiste një personi më ngjyrë të ndryshme  nga ajo e 

prindërve. Ndodhur përball këtij fakti fëmijët iu drejtuan gjykatës duke kërkuar shpërblimin e 

dëmit. Sipas kërkuesve shkeljet e pretenduara ishin 3.      Së pari : Për shkak të ngjyrës së tyre 

ishin bërë object tallje nga të tjerët;  Së dyti : Për shkak të bezdive dhe komenteve shpifëse që 

kishin marë për shkak të pangjashmërisë së tyre me prinderit ligjor;Së treti : Për shkak se 

ekzistone rreziku që fëmijët e tyre të ardhshëm nuk dihej cfar ngjyre do të kishin.

        Lidhur me këto pretendime gjykata vendosi rrëzimin e kërkesë padisë duke arsyetuar si 

vijon “ në një shoqëri demokratike ngjyra e lëkurës (ashtu sic edhe ngjyra e syve, flokëve, 

gjatësia,inteligjenca) nuk është dhe nuk mund të përbëjë një motiv për të kërkuar shpërblimin e 

dëmit. Një vizion alternative (i kundërt) do të prodhonte pasoja negative në shoqëri pasi do të 

përbëntë shkak për të promovuar pabaraizë”.

4.1 Dhurimi Embrioneve ;4.2 Amësia surrogative;4.3 Atësia në rastin e dhurimit të embrionëve 

dhe Transferimi i të drejtës prindërore; 4.4 Probleme juridike të regjistrimit të fëmijës në vëndet 

që ndalojnë asistimin në forma të caktuara; 4.5 “ Rasti Manesson Kundër Francës”  dhe qasja e 

bërë  nga Gjednj”

         Një nga format e riprodhimit të asistuar është edhe ajo e dhurimit të embrioneve  nga një 

grua. Kjo metodë përcaktohet në nenet 40 dhe 41 të ligjit. Nga përmbajtja e tyre jepet edhe 

kuptimi i kësaj metode sipas të cilit “Me fekondim artificial kuptohet fertilizimi në rrugë 

eksperimentale i vezëve femërore me spermën e mashkullit, të një çifti jashtë organizmit të gruas. 

Pjesëmarrja në të kushtëzohet nga pëlqimi me shkrim i gruas, e cila dhuron vezët dhe burrit që 

dhuron spermën.( fekondimi artificial)   Krahas përkufizimit,  legjislatori përcakton edhe kushtet 

38 Gabim në procedurë konsiderohet neglizhenca e mjekëve gjatë aplikimit të metodave alternative që ka sjellë 
sipasojë dëmtime në shëndetin e fëmijës së lindur.
39 Shih : N. GAMBLE, Lesbian parents and sperm donors: Re G and Re Z, in Family Laë, Nov. 2013, 1426-1429.  
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eventuale për përdorimin e saj, konkretisht :  tek gruaja shfaqen dëmtime të cilat nuk mundësojnë  

lindjen natyrale,ose bashkshorti vuan nga një sëmundje e cila mbart rrezik për jetën,ose sperma 

tij është e papërshtatshme për lindje natyrale40.  Përmes kësaj metode nëna surrogative mbetet 

shtatëzënë  me qëllim që pas lindjes së fëmijës ta dorëzojë tek  cifti “kërkues”.  Realizimi bëhet 

ose përmes spermës së mashkullit ose përmes spërmes së një dhuruesi të ndryshëm nga 

bashkshorti i gruas në cift. 

          Sa i përket dhurimit të embrioneve legjislatori nuk evidenton kushte objective apo 

subjective,sic mund të jetë mosha e gruas41.  Në një pikpamje tjetër nuk përcakton edhe kushtet 

për vlefshmërinë e kontratës së dhurimit si dhe formën e saj.  Sipas project  ligjit për shëndetin 

riprodhues përcaktohej si formë e kontratës ajo shkresore dhe që lidhej përpara noterit42, ku 

gruaja merte përsipër dorëzimin e fëmijës43.  Në kushtet kur mungon vullneti ligjvënësit për të 

përcaktuar modalitete mbi kontratën e dhurimit,  me qëllim që palët të jenë të mbrojtura ato 

duhet të bëjnë një deklaratë noteriale ku nëna  biologjike dhe familja e ardhshme ti  nënshtrohen 

procedurave të birësimit.   Referimi tek ligji për birësimin vjen në kushtet kur në Kodin e 

Familjes ligjvënësi ka përcaktuar  dispozitat mbi birësimin zbatohen edhe për birësimin 

surrogativ44. Megjithatë  mbetet për tu diskutuar vlefshmëria e kësaj deklarate noteriale, në 

kushtet kur birësimi është një cështje e cila nuk mund të nxitet si procedurë nga ekzistenca e një 

detyrimi të paraparë në një deklaratë.

- Debati dhe Jursiprudenca e huaj mbi amësinë surrogative mbi vlefshmërine  

juridike të kontratës së dhurimit

         Cështja më e debatueshme në kuadër të metodave assistive për lindjen e fëmijëvë është ajo 

e amësisë surrogative45. Sipas një qëndrimi, kontratata për dhurimin e embrioneve është e 

pavlefshme,dhe nuk mund të deriviojë pasoja juridike në kuptim të së drejtës familjare. Nulliteti i 

kësaj kontrate vjen për shkak se; cënon parimet e rendit public nga njëra anë dhe nga ana tjetër 

40 Neni 41 Fekondimi artificial zbatohet në një nga rastet kur: a) te gruaja shfaqen dëmtime ose defekte në tuba; b) 
burri është infertil ose bartës i sëmundjeve gjenetike me rrezik për jetën; c) sperma e partnerit mashkull rezulton e 
papërshtatshme për kryerjen e një lindjeje natyrore.
41 Sipas legjislacionit Italian të sipërcituar gruaja duhet të jetë jo më shumë se 35 vjec
42 Raport Fillestar dhe Periodik i Shteteve Pale ( shiko edhe  në http://arkiva.mfa.gov.al/dokumenta/crc_report.pdf) 
aksesuar me daten 05.01.2016 
43 Po aty faqe 27 pika 108
44 Shih Nenin 
45 Il diritto di famiglia nei nuovi orientamenti giurisprudenziali,volume 4 pg 131

http://arkiva.mfa.gov.al/dokumenta/crc_report.pdf
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nuk formëson karakterin pasuror si element për vlefshmërinë e kontratës.46 Në këtë linjë 

arsyetimi ka ecur edhe jurisprudenca italiane (e mëprashme). Ku një grua (nëna surrogative) 

refuzonte dorëzimin e fëmijës në bazë të kontratës së dhurimit. Përfituesit i drejtohen gjykatës së 

Monzës47 e cila vendosi “konstatimin e pavlefshmërisë së kontratës per shkak se objekti saj është 

i kundraligjshëm,me argumentin se:- vendosja e trupit në dispozicion të të tretëve  me qëllim 

realizimin e një fertilizimi in vitro,është jo e pranueshme për shkak se cënon integritetin fizik si 

dhe vjen në kundërshtim me zakonet e mira (buon costume). Një qëndrim i tillë është mbajtur në 

fillesat e saj edhe në jurisprudencën amerikane48,ku gjykata kaliforniane mbajti qëndrimin se një 

kontratë e tillë është e pavlefshme për shkak se cënon parimet e rendit public.

        Fryma e jurisprudencës së gjykatave amerikane është përkrahur dhe nga jurirsprudenca e 

Gjykatës Kushtetuese Austriake49 e cilan në vendimin e saj thekson se  kufizimi ligjor lidhur me 

pamundësinë e lidhjes së një kontrate të tillë nuk përbën një normë në kundërshtim me parimet 

kushtetuese,sic është e drejta për të pasur familje,duke qënë se një qëndrim i tillë ligjor,mbron 

personalitetin e gruas, si dhe interesin më të lartë të fëmijës.

Amësia Surrogative ( Vështrim Krahasimor)

 (Rasti i Britanisë së Madhe)

          Amësia në rastin e dhurimit të embrioneve është jo e lehtë për tu trajtuar.  Lidhur me 

amësinë surrogative vënde të ndryshme mbajnë qëndrim të ndryshëm, si përsa i përket faktit nëse 

është e lejueshme ashtu edhe lidhur me modalitetet që ndiqen për aplikueshmërine e kësaj 

metode kur është e lejuar nga legjislatori.  Mbi këtë problematikë legjislatori anglez  shfaqet më 

në avancë duke rregulluar me detaje cështjet që kanë të bëjnë me amësinë dhe atësinë.  Sipas 

legjislacionit anglez  në rastin e amësisë surrogative  në pikpamje të ligjit mbetet nënë e fëmijës 

nëna surrogative, pra ajo që ka dhuruar embrionin e saj dhe ka lindur fëmijën50.  Sipas këtij 

seksioni të ligjit, nëna ka të drejtë të mbajë fëmijën duke qënë nëna ligjore deri sa të vijë kërkesa 

46 Po aty
47 Tribunal di Monza sent 27.10.1989
48  Për më tepër shiko : Botim “ il foro italiano iv 97)
49 Per më tepër shiko : La procreazione medicalmente asisttita fq 107
50 48 Human Fertilisation and Embryology Act 2008, Section 33.
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për marjen e fëmijës “parental order 51,52   e cila paraqitet ose nga nëna surrogative ose nga cifti 

“porositës”

        Pak më e ndërlikuar është cështja  e atësisë në rastin e amësisë surrogative. Në kushtet kur  

sipas common law  fëmija lindur gjatë martesës konsiderohet se ka për at bashkshortin e nënës, at 

i fëmijës do të jetë sërish bashkshorti nënës surrogative3453, përvec kur sperma e përdorur është 

ajo e ciftit kërkues. Ndërkoh nëse lindja e fëmijës është bërë e mundur me spermën e një 

dhuruesi, burri i ciftit kërkues mund të kërkojë atësinë përmes parental order. Deri në bërjen e 

kësaj kërkese baba i fëmijës do të jetë bashkshorti gruas,nënës surrogative. Një problem i shtruar 

për zgjidhje, është nëse prezumimi se fëmija lindur gjatë martesës ka për at bashkshortin e nënës 

vepron në cdo rast të amësisë surrogative ?  Sipas  ligjit britanik35, që bashkshorti gruas të 

konsiderohet at i fëmijës edhe në rastin e amësisë surrogative, duhet më parë të ketë dhënë 

pëlqimin54 për realizimin e procedurës55.

(Rasti i Italisë)

          Sipas legjislacionit Italian, amësia surrogative nuk lejohej, dhe për më tepër përbënte vepër 

penale.  Mbi këto refleksione ligjore kanë lindur edhe problemet e para juridike jo vetëm në 

planin e brëndshëm por edhe në atë ndërkombëtar. Cështja e parë që vuri në diskutim 

kushtetueshmërinë e këtij ndalimi ligjor ishte  “paradiso kundër  italisë”56. Kërkuesit kishin 

lidhur martesë me njëri tjetrin por nuk ishin në gjëndje të lindnin fëmijë. Në kushtet kur 

legjislacioni Italian,ndalonte “amësinë surrogative” ato largohen në drejtim të ukrahinës ku kjo 

metodë ishte e lejuar. Ata duke bërë të mundur gjetjen e një gruaje dhuruese, sjellin në jetë 

fëmijën i cili në zbatim të legjislacionit ukrahinas kalon tek cifti kërkues. Më tej ato rikthehen në 

itali, ku akteve që i jepnin atyre amësinë dhe atësinë në zbatim të legjislacionit ukrahinas,ti jepej 

51 Parental Order ndryshon nga birësimi, për shkak se parental order përbën një mjet detyrues për nënën surrogative 
të dorëzojë fëmijën përmes një procedure ligjore. Ndërkoh në rastin e birësimit,duke qënë se është akt vullneti i lirë 
është e veshtirë cështja e detyrueshmërisë së nënës surrogative të jap fëmijën.
52 Parental Order ndryshon nga procedura e biresimit, ne kushtet kur biresimi eshte nje akt vullneti, parental 
order perben nje mjet shtrengues dhe detyrues.
53  34 48 Human Fertilisation and Embryology Act 2008, Section 33.
35 Shiko seksionin 36-38
54 Në eventualitetin se bashkshorti nuk ka dhënë pëlqimin, përbën shkak për tu legjitimuar në procesin gjyqësor me 
object kundërshtimin e atësisë
55 The agreed fatherhood conditions (M has given the person responsible a notice stating that he consents to 
being treated as the father of any child resulting from treatment provided to Ë under the licence)
56 Paradiso e Campanelli c. Italia, ric. n. 25358/12
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vlefshmëri juridike në shtetin Italian.   Shteti jo vetëm që nuk i njohu amësinë dhe atësinë por 

edhe i mori fëmijën duke e cuar në një qëndër kujdesi, duke e lënë kështu fëmijën pa prindër. Në 

këto kushte kërkuesit i drejtohen strasburgut duke pretenduar se veprimet e autoriteteve kishin 

cënuar të drejtën e tyre për një jetë familjare. Në këtë cështje Gjykata Evropiane konfirmoi 

qëndrimin e saj57, cështja e ekzistencës ose jo të jetës familjare është një cështje fakti e cila varet 

nga prania e mardhënieve të ngushta familjare58. Gjykata kthen në vëmëndje se cështja është e 

ngjashme me rastin e një nëneje luksemburgese e cila kishte adoptuar një fëmijë  jasht shtetit 

luksemburges, adoptim ky që nuk ligjërohej nga ana  e autoriteteve luksemburgese. Në përputhje 

me faktet gjykata theksoi se  mos lejimi i cifteve që janë të pamundur për të lindur fëmijë, për të 

përdorur mjete alternative përbën shkelje të nenit 8 të kednj. Gjykata nuk gjen arsye për të 

besuar se kjo ndërhyrje është e nëvojshme në një shoqëri demokratike.  Bazuar në vendimin e 

Gjednj, Gjykata Kushtetuese Italiane59 vendosi të deklarojë antikushtetueshmërinë e 

legjislacionit Italian.

          Lidhur me amësinë surrogative, referimi bëhet edhe në dispozitat e kodit të familjes. 

Kështu ligjvënësi në nenin 261 të tij përcakton se    “Për birësimin surrogativ, të parashikuar në 

ligjin nr.8876, datë 4.4.2002 “Për shëndetin riprodhues”, zbatohen të njëjtat kritere dhe 

procedura për birësimin, sipas këtij Kodi dhe legjislacionit përkatës.  Kjo dispozitë  referuese 

sjell në vëmëndje se  marja e atësisë dhe amësisë në rastin e fëmijës së lindur nga një nënë 

surrogative  bëhet duke zbatuar inter alia dispozitat mbi birësimin. Në këtë pikpamje  birësimi i 

fëmijës  së lindur nga nëna surrogative kërkon plotësimin e disa kushteve sic është;  dhënia e 

pëlqimit të prindërve të fëmijës60,dhënia pëlqimit përpara gjykatës kompetente61.  Vendosja e 

këtyre kritereve dhe ekzistenca e mundësive për tërheqjen e pëlqimit, vendos në pasiguri 

prindërit “kërkues”, kjo në eventualitetin se Gjykata mund të mos pranojë kërkesën për birësim, 

ose prindërit ligjor të fëmijës  të mos japin pëlqimin paraprak, ose pasi e kanë dhënë atë ta 

tërheqin. Nga tërësia e këtyre artikujve ligjor, rezulton se project ligji mbi shëndetin riprodhues 

57  Shiko Sh kundër Austrisë ,vendim i 1  prrillit 2010
58 Marckx c. Belgio, 13 giugno 1979, § 31, Serie A n. 31; K. e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, § 150, CEDU 2001 
VII).
59 sentenza n. 162 del 2014,
60 Mandro Arta “ E drejta Familjare”, faqe 480
61 Shih : nenin 247 të Kodit të Familjes
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ka qënë më favorizues në kushtet kur  parashikonte praninë e një kontrate midis prindërve 

kërkues dhe atyre ligjor, se pas lindjes së fëmijës këta mernin përsipër  “dorëzimin e fëmijës” 62. 

       Lidhur me cështjen e amësisë, ligjvënësi pamvarësisht faktit se nuk e shpreh në mënyrë 

taksative, rezulton të japë përgjigje përmes intepretimit të zgjeruar që i bën normave juridike. 

Kështu në referim të nenit  246  të  kodit të familjes në të cilit përcaktohet se për birësimin e të 

miturit kërkohet pëlqimi i të dy prindërve të tij , del kuptueshëm qëllimi ligjvëënsit, i cili fëmijën 

e lindur nga nëna surrogativ e trajton si fëmijë të lindur nga martesa dhe si e tillë fëmija i përket 

nënës surrogative dhe bashkshortit të saj.    Duke qënë se ligjvënësi meret me cështje të 

“ngushta” ,lë pa trajtuar disa problematika të cilat eventualisht mund të jenë object shqyrtimi në 

të ardhmen.  Një ndër to është mungesa e pëlqimit të bashkshortit të gruas surrogative për 

aplikimin e metodës alternative. Në këto raste kur ai nuk ka dhënë pëlqimin sepse nuk është 

njoftuar ose pasi është njoftuar refuzon ta japë,a do të konsiderohet fëmija i lindur gjatë martesës 

?. Lidhur me këtë cështje gjykoj se duhet bërë një interpretim i ngushtuar i dispozitave të Kodit 

të Familjes, në atë mënyrë që i jep kuptim institutit por që mbron edhe interesin më të lartë të 

fëmijës. Në këtë pikpamje  mungesa  e pëlqimit paraprak nga ana e bashkshortit duhet parë 

ngushtësisht me dhënien ose jo  të pëlqimit për birësim pas lindjes së fëmijës. 

       Kjo; në kuptimin se  nëse bashkëshorti refuzon të japë pëlqimin për aplikimin  e metodës 

alternative dhe më pas refuzon të japë pëlqimin për birësimin e fëmijës së lindur përmes asaj 

metode për të cilën ai ishte dakord, bën që ai të mbetet baba i fëmijës duke e shprehur këtë me 

veprime konkludente (mos dhënia pëlqimit per birësim). Kjo mendoj se sjell pasoja edhe në 

drejtim të mjeteve të kundërshtimit të atësisë së prezumuar.  Bazuar në persiatjen e mësipërme, 

në hipotezën që ati prezumuar pasi ka refuzuar dhënien e pëlqimit për birësim, kundërshton 

atësinë e prezumuar, kjo kërkesë e tij duhet rrëzuar si e pambështetur.  Një qëndrim i kundërt do 

të kishte pasoja direkte mbi interesat e fëmijëve, për shkak se do të contë në përfundimin se 

fëmija do mbetej pa baba, përfundim i cili padiskutim nuk është në përputhje me interesin më të 

lartë të fëmijës.

62  Raport Fillestar dhe Periodik i Shteteve Pale ( shiko edhe  në http://arkiva.mfa.gov.al/dokumenta/crc_report.pdf) 
të cituar më lartë

http://arkiva.mfa.gov.al/dokumenta/crc_report.pdf


                                                                                                                                The Heritage 18
ISSN 1857-7482, Nr. 18, 2017___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__

248
METODAT ARTIFICIALE TE RIPRODHIMIT DHE IMPAKTI I TYRE NË TË DREJTËN FAMILJARE

         Një tjetër problematikë që vjen në vëmëndje është mos dhënia e pëlqimit për birësim nga  

ana e nënës surrogative dhe bashkshortit të saj, pasi më parë të kenë shprehur dakordësinë për 

dorëzimin e fëmijës pas lindjes.  Në këtë pikë, me të drejtë ngrihet pyetja nëse kërkuesit mund të 

ngrënë padi ndaj prindërve të fëmijës,dhe nëse po cilën padi.  Nga mënyra sesi konfigurohen 

mjetet proceduriale të karakterit kërkimor ose ankues në kodin e familjes, lë pak vënd për të 

menduar se një nga këto mjete mund të përmbush pritshmëritë e kërkuesve. Kjo; për shkak se 

ligjvënësi si në Kodin e Familjes ashtu edhe në Ligjin specific, nuk parashikon asnjë mjet që i 

përgjigjet situatës konkrete. Megjithatë , pamundësia e kërkuesve për të zgjidhur cështjen përmes 

dispozitave të kodit të familjes, nuk i përjashton ata nga e drejta për të kërkuar shpërblimin e 

dëmit sipas dispozitave të kodit civil.

 4.5 “ Rasti Manesson Kundër Francës”63  dhe qasja e bërë  nga Gjednj” dhe problemet e 

evidentuara mbi vlefshmërinë e kontratës së dhurimit të gametëve femëror.

           Burrë e grua, kërkuesit e parë nuk kanë mundur ta realizojnë mirë projektin e tyre si 

prindër për shkak të infertilitetit të kërkueses së dytë. Pasi kanë provuar më kot fertilizimin in 

vitro me gametat e tyre, kërkuesit e parë vendosin të provojnë një fertilizim “in vitro”  me 

gametat e kërkuesit të parë dhe një vezë të dhuruar,  me qëllim implantimin e embrionëve të 

pllenuar në uterusin e një gruaje tjetër. Për të bërë këtë gjë, ata shkuan në Kaliforni, ku këto 

modalitete janë të parashikuara me ligj dhe përfunduan një marrëveshje për ngjizje (shtatëzani) 

për të tjerë. Në 1 mars të vitit 2000 u konstatua një shtatzani binjakësh dhe, me një vendim të 14 

korrikut 2000, Gjykata e Lartë e Kalifornisë, ku u drejtuan së bashku kërkuesit e parë dhe nëna 

mbartëse me bashkëshortin e saj, dekretoi se çdo fëmijë që do të lindte nga kjo e fundit pas katër 

muajsh do të kishte për « baba gjenetik » kërkuesin e parë dhe kërkuesen e dytë për « nënë me 

ligj ».Në këto kushte kërkuesit i drejtohen autoriteteve franceze për lëshimin e certifikatave për 

fëmijët e tyre. Kërkesë kjo e cila pranohet. Me pas prokuroria pranë rrethit gjyqësor në kreteil, 

ngre padi civile duke kërkuar anullimin e certifikatave për shkak se lëshimi tyre ka formalizuar 

një marrëveshje që vjen në kundërshtim me ligjin francez siçështë ajo e bërjes së fertilizimit in 

63 Duhet thënë se ky qëndrim nuk përkarhet me nga Gjednj,e cila në cështjen  e citar “Paradiso v Italia” ka mbajtur 
qëndrim të kundërt.
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vitro.  Pas shumë betejash ligjore Gjykata e Kasacionit në Francë vendosi pranimin e kërkesë 

padisë së ngritur nga prokuroria.  

         Në seancë gjyqësore avokati i palës kërkuese arsyetoi si vijon  °rendi publik ndërkombëtar 

nuk mund të kundërvihej për të refuzuar një të drejtë të fituar në mënyrë të rregullt jashtë shtetit 

ose një vendimi të huaj të shpallur sipas rregullave nga një gjykatë e huaj, të prodhojë në Francë 

efektet juridike që rrjedhin prej tyre kur një një refuzim i tillë ka për pasojë cenimin e një parimi, 

një lirie ose një të drejte të garantuar nga një konventë ndërkombëtare e ratifikuar në Francë.  

Veçanërisht, ai nënvizoi se, në çështjen ëagner dhe J.M.ë.L. kundër  Luksemburgut (no 76240/01, 

28 qershor 2007), Gjykata, në sferën e veprimit të nenit 8 të Konventës, kishte mbajtur parasysh 

« jetën familjare efektive » dhe « lidhjet familjare që ekzistonin de facto » midis një beqareje 

luksemburgeze dhe një fëmije që ajo e kishte birësuar në Peru, pa i kushtuar asnjë vëmendje 

faktit që ajo kishte shkuar të kërkonte jashtë një sistem juridik që i lejonte të fitonte atë që nuk ia 

lejonte ligji në vendin e saj. Sipas tij, i transpozuar në rrethanat e rastit, ky element lejonte të 

mendoje se edhe pse i fituar nga një anashkalim i ligjit ndalues kombëtar, një marrëdhënie 

ligjore e krijuar në mënyrë të rregullt jashtë vendit nuk mund të mos prodhojë efektivitetin ligjor 

që ajo gjeneron përderisa duhet të zbatohet për një komunitet familjar efektiv dhe t’i lejojë atij të 

organizohet e të zhvillohet në kushte normale sipas nenit 8 të Konventës. 

           Pavarësisht këtij argumentimi, Gjykata e Kasacionit vendosi mos pranimin e 

pretendimeve te ngritura nga avokati mbrojtës si dhe pranimin e kërkesës së ngritur nga 

prokurori duke arsyetuar :   Në kushtet kur legjislacioni brendshëm pengon aplikimin e metodave 

alternative të riprodhimit të asistuar,kur ajo bëhet përmes dhurimit të gametëve nga një person i 

cili nuk ka lidhje familjare,juridike apo fakti me personat e interesuar,nuk mund të pranohet 

njohja e një vendimi dhe pasojat e njohjes së tij të cilat në në mënyrë uniforme do të përbënin një 

legalizim të një mardhënie juridike e cila në kushtet e rendit juridik të brëndshëm do të ishte e 

pavlefshme. si rrjedhoje vendosi të çregjistrojë çertifikatat e lëshuara.

Kundër këtij vendimi kërkuesit i drejtohen Strabsurgut duke pretenduar ndër të tjera 

shkelje të nenit 8 të KEDNj.
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Lidhur me trajtimin në meritë gjykata thekson se ka ndërhyrje duke marë në analizë nëse 

ndërhyrja plotëson kriteret konvencionale;

         Së pari  fjalët « parashikuar nga ligji » të cilat figurojnë në nenin 8 § 2 imponojnë jo vetëm 

që masa ose masat e inkriminuara të kenë një bazë në të drejtën e brendshme por gjithashtu të 

shikojnë cilësinë e ligjit në fjalë : ky i fundit duhet të jetë i kuptueshëm dhe i parashikueshëm. 

Për të përmbushur kushtin e parashikueshmërisë, ligji duhet të deklarojë me saktësi të 

mjaftueshme kushtet në të cilat mund të zbatohet një masë me qëllim që personat e interesuar të 

mund të rregullojnë sjelljen e tyre duke ndjekur sipas rastit këshillat e duhura. Ajo thekson  se 

kërkuesit nuk sjellin asnjë element për të mbështetur pohimin e tyre sipas të cilit më parë 

ka pasur në Francë një praktikë më liberale për sa i përket njohjes së një marrëdhënieje 

bijësie midis fëmijëve të lindur jashtë vendit nga një ngjizje për të tjerë dhe çiftit që do të 

jenë prindër me kontratë. Ajo konstaton gjithashtu se në kohën e fakteve tashmë, nenet 16-

7 dhe 16-9 të kodit civil parashikonin shprehimisht pavlefshmërinë e marrëveshjeve të 

ngjizjes për të tjerë dhe deklaronin se bëhej fjalë për një pavlefshmëri të rendit publik.

          Së dyti Sipas Gjykatës, ....kërkuesit në këto kushte e dinin se ekzistonte, të paktën një 

rrezik serioz, që gjykatësi francez të vendoste kështu në rastin e tyre, edhe pse asnjë dispozitë e 

të drejtës së brendshme nuk përbënte shprehimisht pengesë për njohjen e një lidhjeje bijësie 

midis kërkuesve të parë dhe kërkueses të tretë dhe të katërt dhe pavarësisht parimit të efektit të 

zbutur të rendit publik (që Këshilli i Shtetit e konsideron madje të pazbatueshme për situatën;...). 

Pra, ka vend të thuhet se ndërhyrja ishte « e parashikuar nga ligji », në kuptimin e nenit 8 të 

Konventës. Se treti : Gjykata përkundrazi kupton se refuzimi i Francës për të njohur një lidhje 

bijësie midis fëmijëve të lindur jashtë vendit nga një ngjizje për të tjerë dhe prindërve me 

marrëveshje buron nga vullneti për të shkurajuar shtetasit e saj të përdorin jashtë territorit 

kombëtar një metodë riprodhimi që Franca e ndalon në territorin e vet, nisur nga perceptimi i saj 

për këtë problematikë, me qëllim që të ruajë fëmijët dhe – siç del nga studimi i Këshillit të 

Shtetit i 9 prillit 2009 (...)- nënën mbartëse. Ajo pranon për pasojë se Qeveria mund të mendojë 

se ndërhyrja e kontestuar synonte dy qëllime legjitime të cituara në paragrafin e dytë të nenit 8 të 

Konventës : « mbrojtjen e shëndetit » dhe « mbrojtjen e të drejtave të njeriut »
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KONKLUZION

(i)  E  drejta e bashkshortëve për të pasur një jetë familjare, realizuar përmes përdorimit të 

metodave alternative të riprodhimit,gëzon mbrojtje juridike të vecantë. Por; realizimi kësaj të 

drejte është e kushtëzuar nga prania e disa kushteve  ;

- kur individi ka mbushur moshën për tu martuar;

- kur bashkëshortët kanë dështuar në përpjekjet për një periudhë prej dy vjetësh për të 

pasur fëmijë deri në momentin kur kryhet transferimi i embrionit dhe inseminimi; 

- në prani të mjekut specialist të licencuar; 

- vetëm pasi të jetë marrë pëlqimi me shkrim për çdo cikël nga individët e interesuar.

(ii)  Lidhur me subjektet që legjitimohen për të bërë të mundur aplikimin e metodave alternative 

në kuadër të riprodhimit të asistuar , pavarësisht se ligji përdor termin bashkshortët, u arrit në 

përfundimin se ky element duhet interpretuar nën drritën e vendimarrjes së Gjednj, duke ia 

garantuar si të drejtë edhe subjekteve që bashkjetojnë me njëri tjetrin,ose sic njihet ndryshe 

“martesë fakti”

(iii)       Krahas kushteve juridike ligji për shëndetin riprodhues bën një hap më tej duke 

evidentuar edhe parimet mbi të cilat ngrihet dhe ndërtohet ky ligj, sic është parimi i ruajtjes së 

personalitetit, i pëlqimit të lirë si dhe i informimit. Lidhur me parimin e informimit u soll në 

vëmëndje pasoja praktike në rastin e fëmijës së lindur me probleme, për të cilat prindërit nuk u 

njoftuan si rrjedhojë e neglizhencës së mjekut, sic është e drejta e prindërve dhe ose fëmijëve  

për të kërkuar shpërblimin e dëmit të shkaktuar;

(iv)       Në kuadër të dhurimit të gametëve mashkullor u ngritën cështje në këndvështrim të 

marjes së atësisë dhe amësisë. Në sintezë rezultuan si rrjedhojë e arsyetimit bazuar në element 

deduktiv se  (a) dhuruesi e humbiste mardhënien e tij me përfituesit si dhe fëmijët me bërjen e 

dhurimit, përvec kur prindërit lejonin që ai të mbantë kontakte, (b) dhuruesi nuk legjitimohet të 

kërkoj të drejta atësie mbi fëmijën e ngjizur nga sperma e dhuruar prej tij, (c)  ati ligjor nuk 

mund të pretendojë kundërshtimin e atësisë së prezumuar; (d) fëmija lindur nuk mund të 
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pretendojë njohjen si at të tij të dhuruesit; si dhe (e) nuk mund të pretendojë të drejta pasurore si 

para ashtu edhe pas vdekjes së dhuruesit.

(v)       Lidhur me raportin që krijohet midis  “të drejtës për të qënë anonim dhe të drejtën e 

fëmijës për të njohur origjinën” e tij duhet të prevalojë kjo e fundit si një standart i përqafuar nga 

gjednj.

(vi)        Lidhur me cështjen e atësisë dhe amësië në rastin e amësisë surrogative,rezulton se 

zbatohen të njëjta rregulla që lidhen me birësimin. Kjo në kuptimin që at dhe nënë e fëmijës së 

lindur përmes dhurimit të gametëve femëror do të konsiderohet nëna biologjike dhe bashkshorti 

saj. Po ashtu në eventualitetin se bashkshorti i nënës surrogative  nuk ka dhënë pëlqimin për 

dhënien e gametëve36  dhe më pas refuzon dhënien e pëlqimit për birësim nuk mund mund të 

pretendojë kundërshtimin e atësisë së prezumuar si dhe mbetet at i fëmijës.

(vii)     Në lidhje me mos dhënien pëlqim të nënës surrogative dhe bashkshortit të saj për 

birësimin e fëmijës, në kushtet kur kanë dhënë pëlqimin për aplikimin e metodës, nuk legjitimon 

kërkuesit të pretendojnë të drejta atësie apo amësie por vetëm pretendime civile,sic është 

shpërblimi dëmit pasuror por edhe moral. Po ashtu nëna surrogative dhe ati prezumuar nuk mund 

të krijojnë një aksion mbi bazën e normave të së drejtës familjare,por nuk përjashtohet mundësia 

që të referojnë zgjidhjen e cështjes  përmes dispozitave të kodit civil,konkretisht ato mbi 

shpërblimin e dëmit.

REKOMANDIME

(i) Ligji Për Shëndetin Riprodhues duhet të përmirësohet në drejtim të përcaktimit të 

nocioneve dhe parimeve të tij duke i grupuar në një kre të vecantë;

(ii) Së dyti, ligji duhet të rregullojë cështjet që lidhen me kushtet që duhet të plotësojnë 

individët që përfshihen në procedurat mjeksore, sic është psh vendosja e kufijëve 

36 Utero in afitto
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moshor në përputhje me rekomandimet e këshillit të europës në kuadër të riprodhimit 

të asistuar;

(iii)Së treti, duhet të përcaktojë qartë raportet që krijohen në trinomin dhurues- përfitues-

fëmijë të lindur;

(iv)Së katërti, duhet të përcaktojë qarte se dhuruesi nuk mund të pretendojë të drejta atësie 

mbi fëmijën e ardhur në jetë përmes përdorimit të metodave alternative;

(v) Së pesti, duhet të përcaktojë formën dhe mënyrën sesi shprehin vullnetin e tyre personat e 

interesuar për aplikimin e metodave asistuese;

(vi)Së gjashti, lidhur me amësinë surrogative duhet bërë ndryshim duke ju rikthyer versionit 

fillestar, ku nëna surrogative merte përsipër dhënien e fëmijës pas lindjes.

(vii) Së shtati, duhet të bëhet pjesë e sistemit juridik të brëndshëm instituti “parental 

order”, në mënyrë që: nëse nëna surrogative nuk pranon të japë fëmijën,ajo të 

detyrohet përmes një vendimi gjyqësor ;

(viii) Së teti,  ligji duhet përcaktojë qartë mënyrën sesi duhet të shprehet vullneti i atit të 

prezumuar në cështjen e amësisë surrogative,për të shmangur problemet praktike.

(ix)Së nënti, duhet  të rregullojë përmes dispozitave ligjore rastin e vdekjes së njërit kërkues 

dhe pasojat që vijnë nëse fëmija ngjizet përmes metodave alternative pas vdekejs së 

njërit kërkues (bashkshorti)
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TO CLICK OR NOT TO CLICK: A COGNITIVE LINGUISTIC APPROACH TO A 

MENTAL THEORY OF WEBSITE DOMAINS

Lorena BORT-MIR

Abstract

Over the last years must research has been done on the way we understand this online 

world that is filling our physical, real lives (Navarro 2008; Navarro et al. 2008; Navarro, Aguado 

and Silvestre, 2008; Navarro and Silvestre, 2009). These scholars are trying to find the cognitive 

patterns that we follow when surfing the net, stating that users are understanding one virtual idea 

(e.g. a blog) in terms of a physical one (e.g. a newspaper). 

The interest of the present paper lies in determining whether it is possible that the knowledge we 

transfer from the real to the virtual world may be influencing what we guess about a website 

before visiting it, and hence affecting the decision-making of visiting that website or not with 

just reading its address.

Taking the Mental Model Theory (Craik, 1967; Johnson-Laird, 1983), the Idealized Cognitive 

Models (ICMs, Lakoff and Johnson,1980) and the Theory of Mental Spaces (Facounnier, 1985) 

as our starting-points, I suggest a cognitive-linguistic approach to the development of a plausible 

Mental Theory of Website Domains. A quantitative research has been done using an indirect 

elicitation technique (Jones et al. 2011) which has led me to analyze the content of any 

individual’s mental model and the extent to which there is a ‘shared understanding’ among the 

group of participants in the experiment. 

This research has been done thanks to the funds of the project P1.1A2014-02 carried out by the 

GReSCA Research Group at Universitat Jaume I.

Keywords: Mental Theory of Website Domains, Theory of Mental Spaces, Idealized Cognitive 

Models, Mental Model Theory.
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THE IMPACT OF INTERNET IN ACADEMIC RESULTS AND ITS PERCEPTION BY 

STUDENTS 

Anxhela FERHATAJ

Roland SAHATCIJA

Ariel ORA

Abstract

The internet has evolved vigorously in recent times. This evolution has had significant 

positive and negative aftereffects. One of the negative effects is internet dependency.

The objective of the research is the study of internet dependency and its impact on academic 

performance. This study utilizes quantitative research and the questionnaire as research 

instrument. The study sample consists of 90 Albanian university students.

Data was analyzed with SPSS 20 and JASP-0.8.1.2. This study uses the following statistical 

analyses: frequency tables, cross-tabulation, Pearson correlation coefficient, regression analysis, 

Bayesian Pearson Correlation, Bayesian Independent Samples T-Test, One - Way ANOVA.

The study concluded that time spent online has a positive impact on internet dependency. 

There does not exist a significant statistical correlation between internet dependency and 

academic performance. Another conclusion of the research is that students are addicted to the 

internet.

Keywords: internet dependency, social media dependency, online gaming dependency, films and 

music dependency, student’s academic performance.
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THE  RIGHT TO PROPERTY  IN  CONSTITUTIONAL  CASE  LAW

PhD.c. Erdi KUKA

PhD. Saimir SHATKU

Abstract

Ownership is one of the oldest rights inherent in humanity, which consists in the 

individual's right to enjoy and dispose of things freely, within the limits set by law. Ownership 

right is one of the most important civil law jurisdictions in general and also constitutes the main 

form of exercising human rights over objects by turning in this way to the catalyst of a country's 

economic development. If the property is not properly legally regulated, there will be a lack of 

one of the main pillars of capitalism and market economy. The importance of this right is 

expressed by the fact that it is regulated and protected not only in the national legal, but also in 

constitutional and international terms. It is evident that with the functioning of a global market 

economy, ownership, mainly real estate, is the main basis for the development of the society as a 

whole.

The evolution of ownership was not to be reflected in the main Albanian legal acts, 

changing from one period to the next, each characterized by specific features in its exercise. In 

this paper will be highlighted the timely changes of the concept of ownership in different 

Albanian political regimes, as well as the constitutional jurisprudence regarding this right.

The ownership and rights that derive from it are closely related to the realization of 

fundamental human rights and as such, should be analyzed in their entirety, so that each of us 

becomes aware of and recognizes the rights and obligations that arise from the right of 

ownership recognized by law.

Keywords: Global economics, collective, capitalism, agricultural cooperative, expropriation;
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF CORRECTIONAL SERVICE IN PROTECTING 

THE RIGHTS OF CONVICTS, EMPHASISING RECENT LEGAL AND 

ORGANIZATIONAL CHANGES

Fadil BERISHA, PHD Candidate

Abstract 

   The institution below dealing with the execution of criminal sanctions in Kosovo is the 

Kosovo’s Correctional Service. Since its founding, this institution has undergone many changes 

both from an organizational point of view and from legal regulation. The many changes that have 

taken place in the Criminal Code of Kosovo have naturally reflected in its work and activity. The 

role and importance of this institution is well known, they have achieved many positive results. 

The recent trends that have taken place in the correctional services in democratic 

societies have made these services of a human nature and in many cases decisive factor on 

delinquents who have been convicted of serious crimes by a final court decision , to rehabilitate 

the same through programs that contained re-education, re-socialization, reintegration. Today, 

the democratic world is focused on avoiding the practice of imprisonment in the larger cases and 

giving priority to alternative sentences of probationary character.

 Programs that contain detention on remand in providing the defendant in the procedure, 

but also the imprisonment sentence as the type of the most severe punishment are considered as 

old-fashioned programs and is defined as an objective that in the near future, Correctional 

programs should, as far as possible, be replaced with probation programs, as the goals of 

rehabilitation, rehabilitation, re-socialization or reintegration are indicating the most appropriate 

program to achieve these goals.   

Keywords: Sanctions, reforms, executions, rehabilitation, re-education, re-socialization, 

reintegration

.
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MARKET REQUIREMENTS FOR STAFF AND CHALLENGES IN EMPLOYMENT

Msc. Remzi LLUMNICA- cand PHD

Abstract

            The purpose of this research "Market Demand for Personnel and Challenges in 

Employment" is to provide information on the labor market in Kosovo and reflect the level of 

new staff growth challenging the labor market. This paper reflects all developments and trends 

that have occurred for the reporting period for the registration of unemployed, jobseekers and 

employers as well as providing services and active labor market measures.

            The information used in this paper is mainly derived from the Employment Management 

Information System (SEMP), reports from this institution and other information from various 

sources. From this source all data on registered unemployment, vacancies, regular employment 

mediations, vocational training and other active employment measures were obtained.

             Trends in the labor market and dynamics of different activities require special and annual 

study because development processes are characterized by rapid changes.

             Important remains the major changes that occur in the labor market and the reflections of 

the employer and the employee. The employers' contribution has always been extraordinary for 

the fact of extracting qualitative data in a way that policy makes it based on facts and evidence. 

Despite the fact that unemployment continues to be a major challenge, the institution that deals 

with the identification and registration of this category.

Keywords: Employers, labor market, Employment Management Information System.
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JOB CREATON AND ENERGY INDEPENDENCE THROUGH IMPLEMENTATION 

OF SOLAR ENERGY IN MACEDONIA

Stefan VELJANOVSKI PhD Candidate

Abstract

The Macedonian economy requires sustainable and renewable solutions to the problem 

lingering around electricity production. High dependence on an outdated thermal power plant has 

led to misuse of natural resources and inefficiencies in the production process. The root of the 

problem in the sector focuses around lack of investments and innovation. These factors have 

been the primary contributors of the high percentage of electricity imports from neighboring 

countries. Directing the research towards the electricity sector and the high level of 

unemployment will allow for implementation and a better understanding of the impact of solar 

energy on the economy.

A solution to the high unemployment rate and electricity imports can be found in the 

implementation of solar energy to create a diverse and independent energy market in Macedonia. 

Solar energy investments must start to take shape in the residential, commercial, and industrial 

sectors of the Macedonian economy. To satisfy the demand in each market, a variety of solar 

technologies can be implemented to adapt to each sector and generate an impact on the economy. 

Adaptation of the technology has a labor intensive aspect that must be satisfied through 

employment of skilled and unskilled workers providing long term economic benefits. 

To achieve the goal of low unemployment and energy independence, government 

institutions and private sector companies must be approached to provide support in the 

implementation process. Government institutions such as the Energy Agency, state, and 

municipal authorities can pave the way with streamlined legislation that will allow for fast 

implementation of the technology. Simplified legislation allows for foreign investors with 

experience in the sector to invest in the country. The private sector companies and financing 

institutions can produce results through funding, manufacturing and installations. A combined 

effort will ensure implementation of solar technologies to create a low unemployment and 

energy independent country. 

Keywords: Job creation, solar technologies, energy independence.
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AUTHORIAL VOICE IN PETRO MARKO’S NOVELS

Dr. Mariglena MEMINAJ

Abstract 

Petro Marko’s is a typical case, which testifies to the relations that exist between his 

literary work and his life and activity. For this reason, the status of Petro Marko’s oeuvre is 

represented as rather obscure because in it the boundaries between the lived and the fictitious are 

more difficult to mark off. 

In this paper, I look into the rapport between the instance of author as person and text, the 

identification of the dimensions of “authorial voice” in some of the narrative figures like the 

narrator, the character, in order to better understand and know their nature and characteristics, 

which eventually will lead to a possible interpretative approach. It happens that in Petro Marko’s 

novels, although we are aware of the text’s belonging, we manage to feel in narration, in the 

character’s descriptions and throughout the text the presence of a voice which we can resolve to 

call authorial voice, which represents the point of view, experience, prejudices, convictions and 

everything else that stems from the author. I will try to identify how this authorial voice comes 

out in the figures of narrator and character. In Petro Marko’s novels, despite the narrative point 

of view, we happen to get confused with our impressions that Petro Marko narrates in the first 

person. The truth is that, even if he narrates in the third person, the writer still sees through the 

eyes of the first person (the character), and both characters introduced through the first person 

and those introduced through the third person are built upon the author’s memory, experience 

and consciousness. In general, Petro Marko’s narrative is one of inner vision, subjective of time, 

historical events in which the writer participated himself. This subjectivity is expressed in the 

novel through the main character’s subjectivity. 

Keywords: Authorial voice, autobiography, narrator, character.
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THE IMPACT OF INTERNET IN ACADEMIC RESULTS AND ITS PERCEPTION BY 

STUDENTS

Roland SAHATCIJA

Ariel ORA

Anxhela FERHATAJ

Abstract

The internet is a field that is constantly changing and its impact can be seen in every 

aspect of society. It is an element of great importance in the educational system. Internet users 

are increasing every year. Internet is widely used. Its main role consists in the speed with which 

information is diffused.

This research’s main objective is the study of the internet’s impact of academic results and the 

student’s perception of the internet’s impact on academic performance. The research instrument 

used in this paper is the questionnaire, which was distributed online. The study sample consists 

of 90 students from Albanian universities. The software utilized in the analysis of the data is 

SPSS 20 and JASP-0.8.0.1. In order to prove the hypotheses a confidence interval of 95% has 

been applied. The following statistical analyses have been used in this study: cross tabulation, 

frequency tables, Pearson correlation coefficient, regression analysis, student test, One-Way 

Anova. 

The study concluded that the internet has an impact on the student’s results and the 

student’s perception on the internet’s impact on academic performance. Students use the internet 

mostly to connect on social media and to watch movies or listen to music. However, students’ 

use of social media has a negative impact of students’ academic performance.

Keywords: Use of internet for academic study, use of internet for social media, use of internet 

for entertainment, student’s academic results, student’s perception on the internet’s impact on 

academic results.
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SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN THE REPUBLIC OF 

MACEDONIA

PHD Gëzim SELIMI

Msc.Arbana SELIMI

Abstract

The agricultural sector, and also agricultural production, both in the Republic of 

Macedonia and Albanian areas, has been and continues to be one of the key factors in defining 

the economic development, living standards and welfare of the population. The role of 

agriculture in the Republic of Macedonia is too high.

Despite this fact, there is a comprehensive view that agriculture as a branch of the 

economy is neglected in the national development strategy and there is a clear need for greater 

institutional support, marketing support and financial investment, particularly through affordable 

loans. Institutional support, marketing and crediting will increase investment in this sector, will 

help the development of agriculture, reduce poverty, reduce unemployment and stimulate the 

development of the economy in general.

Supporting the development of the agricultural sector of the Republic of Macedonia is 

done through a supportive policy, which constantly needs improvements and improvements. The 

implementation of the most appropriate policies, investment growth and the accreditation of 

agriculture can be very positive steps in the development of the agriculture sector in particular 

and the economy of R. Macedonia as a whole.

Keywords: Agricultural production, agriculture, lending, investments.
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CRIMINAL APPEARANCES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AFTER ITS 

INDEPENDENCE

Msc. Senada LAÇKA

Msc. Abidin TRENA

Abstract

 

             Criminality is one of the widespread phenomena in today's world as an activity against 

life, work, citizens’ property, private and public state institutions, national and international. The 

development of society, mentioning here its democratization, the opening of borders, the global 

tendencies of the free movement of goods, capital, services and people, international transport, 

communication and information technology are the most positive occurrences of our time, but, 

on the other hand, this process brings to itself the premise that facilitates the creation and activity 

of criminal groups, which benefit from the opening, movement, dynamics and national and 

international democratization. With all the legal framework and the breadth of international and 

national institutions, specially set up for the fight against organized crime or having it one of the 

priorities of their action.

In the general sense, neither the Balkan states, including the Republic of Macedonia, 

cannot be separated from the possibility of influencing the factors of internal and regional 

transition and the existence of several criminal phenomena such as organized crime, corruption 

or money laundering which are at the same time the object of studying this scientific paper.

Key words: Criminality, Republic of Macedonia, organized crime, corruption, money 

laundering.
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4G TECHNOLOGY: THE IMPORTANCE AND POPULARITY OF THE 4TH 

GENERATION WIRELESS COMMUNICATION IN MACEDONIA

Rezarta Zhaku HANI, MSc

Lirinda Vako ABEDINI, MSc

Armir ZIBA, MSc

Abstract

As we all can assume the technology is the daily routine of any person, regardless of 

his/her profession. According to Apple’s statistics that say that there are more iPhones sold than 

people are born every day, we can see what an irreplaceable thing the smartphones have become 

to our lives. It is fascinating to see that this smartphones are not simply phones we can also call 

them small PCs, because their functions are not that distinct from each other’s. But as the human 

nature is, we are never satisfied with what we get, that’s why the 1st generation of wireless 

communication nowadays can be fined on its 4th level and more advanced than it has ever been 

before. 

In this paper we have made research on the importance and popularity of the 4th 

generation wireless communication in Macedonia, where did it come from or its evolution what 

does it offer to the world and what will be its future in Macedonia.

Keywords:  4G Technology, CST, Communication.
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INSTITUTIONALIZATION OF THE INTERNATIONAL TRADING SYSTEM

Biljana CIGLOVSKA PhD 

Abstract

The Second World War left behind devastated economies on European continent, which 

was necessary to revive and to rebuild in order to foster the world economy development. The 

USA is initiator for this process, whereupon they endorse great support for the Western Balkan 

countries and allow them free access to the American market. The main aim of the USA is 

creating a stabile base for democratic government and confidential ally in the fight against the 

growth of USSR. As a result of the difficulties in the international trade development during the 

post-war period, which is characterized with intensive protectionism and regionalism, there is a 

need of creating unified way of trade regulation. The institutionalization process of the 

international economic relations began back in 1944 in Breton Woods, when the International 

Monetary Fund (IMF) and the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 

were established. The main aim was to be achieved an integral institutional integrity in the three 

main directions: the international monetary flows, the international investments and the 

international trade. 

Keywords: Trading system, international trade, institutionalization, GATT.
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EVALUATION OF THE ENVIRONMENTAL SITUATION OF SOIL, IN LAND, IN SEA 

IN THE SITE OF THE FORMER PVC SODIUM SUBSTANCES VLORA (ALBANIA)

Msc. Astrit DENAJ

Prof. Dr. Dritan SPAHIU 

Msc. Fatjon MUSLI

Abstract

In this paper is estimated the concentration of mercury, caused by the remains of the 

former Soda PVC Vlora (Albania) plant, on land and at sea. The mercury concentration estimate 

is based on the Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometry (CV AAS). For the analysis of soil 

samples, the Reference Method provided by UNEP / IAEA for Pollution Study has been applied. 

The mercury concentration was carried out with the Varian Spectraa 10 plus device equipped 

with the CV AAS system. In this territory samples were taken in the ground, in 42 different 

sampling stations. From the data of the analyzes performed, the concentration of Hg in the soils 

was higher than the preliminary limit allowed by UNEP Chemicals (0.3mg / kg).

Keywords: Mercury, Soda PVC Vlora, CV AAS, contaminated soils.
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CITIZENSHIP AND NATIONALITY

Msc. Safet ASANI

Msc. Driton HARUNI

Abstract

International private law remains an important area of law because of its nature and its 

effects of the globalization and integration processes. The main objective of this research paper 

is the analysis of the laws of Europe and the USA, and the country of Republic of Albania and R. 

of Macedonia in general and in particular dispositions which regulate the choice of law 

applicable to the acquisition the citizenship of a country. This analysis has a triple purpose: 

firstly it aims to highlight solutions offered by the Albanian law supported by theoretical and 

practical considerations and secondly to analyze the level and quality approximating the 

Albanian legislation with the European Union. In order to give an overview of the quality and to 

offer better choices given by the Albanian law, in this paper are analyzed regional laws which 

are inspired the European legislation. Finally and not least important  this paper aims to help a 

little bit the judicial practice which in this area remains unexplored and unconsolidated.

 Citizens who enjoy the same rights and obligations (loyalty, enjoyment of political 

rights, the exercise of military service, the joy of state protection for citizens abroad, national 

defense, the right of extradition etc.) are conquest to  state jurisdiction are called citizens. 

Citizens who enjoy private civil rights and enjoy personal immunity, not authorized and other 

liabilities are non-nationals citizens. 

Citizenship can be acquired in different ways: a) when parents (ancestors) were born in 

that country (jus sanguinis), b) when born in the territory of that State (jus soli), c) marriage to a 

citizen of that country (matrimonii jure), and d) naturalism, where individuals who have no 

connection with that country can earn citizenship if they remain at a particular time in that 

country and undergo some relevant tests. Loss of citizenship can be granted under conditions 

provided by law, it is removal or denial of citizenship and its acquisition, as well as the territory 
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of a country exceed the territory of another state, respectively, becomes the territory of another 

state.

Keywords: State, law, jus sanguinis, jus soli, jure matrimony.

THE POSITION OF GERMAN DIPLOMACY TOWARDS ALBANIAN UPRISING IN 

1910

PhD Candidate Ismije BESHIRI

Abstract

This research offers a view of the Albanian uprising in 1910 as found in German 

diplomatic documents at the archive of the German Foreign Ministry. It offers unpublished and 

unknown information so far for the Albanian public.  The uprising in 1910 was a continuation of 

early Albanian resurgences, starting with Prizren League in 1878, Peja League and the uprisings 

at the beginning of 1900. Albanian insurgences continued in 1911 and 1912 culminating with the 

full independence of Albania declared in 28 November 1912.  This insurgency was directed 

against ottomans that strengthened centralization, raised taxes, imposed military service, and the 

usage of Turkish language with Arabic leters. Documents claim for a rapid spreading of the 

insurgency following the killing of ‘a Turkish guest’ in Peja. This forced the Ottoman Empire to 

dislocate troops in a size unseen before. It is said that some 30.000 troops were dislocated in 

Kosovo. The uprising, which ended with demilitarization, and initially was seen as pacification 

of Albanians, prompted refugees in Montenegro, among them also Isa Boletini. But, in spring 

1911 the uprising began again which turned to be larger and more aggresiv.

Keywords: Albanian uprising, Ottoman Empire, Albania.
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TODAY’S DILEMMAS AND THE FUTURE PROSPECTS OF EU

Msc. Nurten Kala DAUTI 

Bsc. Amarilda DULE

Abstract

The European Union is a unique partner ship in which member states have united their 

sovereignty in certain areas of policies and laws harmonized in a broader economic, political and 

social range.EU member states are characterized by the single  customs union, the single market 

in which goods, people and capital move freely, the existence of a unified currency and the so-

called” Schengen area”.The UE has taken steps and measures for building a common foreign 

policy, has taken common measures for internal security and it is obviously committed to 

enlargement,especially with the focus on Wetern Balkan countries.

Many authors ahave dealt with the EU from every aspect since the time of creation and tu 

the present day, but what has already focused all atenttions is the EU-s future, what is happening 

at a present and what will happen to it in the future.

Keywords: Integration, economy, tension, politics, crisis.
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ARTIFICIAL METHODS OF REPRODUCTION AND THEIR  IMPACT ON FAMILY 

LAW

Prof. Dr. Dhurata BILO

Abstract

The right of couples to have children constitutes a fundamental right in a democratic 

society, which causes states to take measures of a purely legal nature in this regard. In this paper 

special attention is paid to alternative methods of assisted reproduction by analyzing the legal 

conditions for the application of these methods, types of methods, legal guarantees for the 

subjects involved in this procedure, the principles from which assisted reproduction is guided. 

Particular attention  is paid to donation as an atypical way in the field of reproduction; 

fatherhood vs. Biological father; reimbursement of damages in case of error in the procedure, 

maintenance of donor anonymity against the chil’s right to know the biological father. In 

addition to the above aspects, concepts related to the donation of embryos are treated; issues 

related to surrogated motherhood; paternity in the case of embryo donation and transfer of 

parental right; legal cases of child registration in countries that prohibit assistance in certain 

forms. The Manesson Case Against France&quot; and the approach made by ECHR &quot;The 

treatment relies not only on theoretical elaboration but assisted by a diverse judicial practice, 

mainly of the Italian, French, British and US Courts and of ECHR under Article 8.       

Keywords: legal, methods of reproduction, family, surrogate, parental right        .




