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SLOW BUT SURE: 

THE RISE OF ALBANIAN SOCIOLOGY

Social Studies 2013, 3 (7): 5-7
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twenty books, almost all pioneers of sociology in Albania, in three fields: Theoretical Sociology 
(1), Sociology of Social Problems (2), and Methods of research (3). 
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Polish (12), Turkish (13), Romanian (14), and Ukrainian (15)

During the last two decades 
there have been extreme and 
multidimensional transformations 

in Albania. Economically, we have moved 
from a centralized economy, where the 
state was the only owner and the only 
employer, to a liberalized but chaotic 
economy; politically, we have moved 

from a Stalinist authoritarian regime to a 
problematic democracy; socially we have 
moved from the “equal distribution of 
the poverty” to the most extreme social 
disparities, more extreme than anywhere 
in Eastern Europe. Albania has become a 
laboratory for studying rapid change and 
its associated social problems as well as 
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international migration, experienced by half 
the population (35 per cent permanent, 15 
per cent temporary) in only two decades.

A l b a n i a ’ s  p o s t - c o m m u n i s t 
transformations also brought with it the 
first wave of sociology. In most Eastern 
European countries, there was always 
some tradition of sociology, even under the 
harshest communist rule. In Albania, on 
the other hand, sociology was completely 
banned from university curricula. There 
was never a department of sociology at the 
University of Tirana and not one institute 
of sociology among the approximately 
40 institutes of the Albanian Academy 
of Sciences. Marxism-Leninism was the 
ultimate truth, the monopoly of the Labor 
[Communist] Party which was immune 
to any kind of criticism. It did not draw 
on empirical evidence when considering 
social problems. The traditional schools 
of thought, including existentialism, 
Freudian psychology, structuralism, and 
phenomenology were altogether forbidden 
as were the works of Plato, Aristotle, Hegel, 
Dostoevsky, Sartre, etc. Weber, Durkheim, 
Simmel, Pareto, Popper, Mill, Parsons, 
Merton, and other famous Western social 
thinkers meant nothing to us.

The fight against sociology was also 
considered part of the so-called class 
struggle as we can see from Currents of 
Political and Social Thought in Albania, a 
“prestigious” book published in 1985 by the 
Albanian Academy of Sciences, only four 
years before the collapse of the Berlin Wall: 

The French sociologist Auguste Comte 
is known as the first creator of bourgeois 
sociology. Comte’s positivist sociology 
emerged as a reaction against Marxism, to 
reconcile the contradictions between the 
proletariat and the bourgeoisie, to sabotage 
class warfare that was intensifying…

In this book, and others of the 
time, sociology is considered bourgeois, 

reactionary, racist, anti-human, and 
an imperialist science. Until 1990, all 
sociologists of the world were considered 
dangerous and every school of social 
thought was prohibited, except the local 
“Albanian version” of Marxism.

A “new course” on sociology was only 
adopted after the death of Enver Hoxha, 
the Albanian dictator, in 1986. In his 
speech to the 9th Congress of the Labor 
[Communist] Party of Albania, known 
as “the congress of continuity”, the new 
Albanian leader Ramiz Alia referred to 
sociology among other social sciences, for 
the first time in an official document, saying: 

The priority of the technical and natural 
sciences should not eliminate the role of the 
economic, philosophical, sociological, legal, 
and educational sciences – in other words, 
the social sciences – when considering the 
current major problems of the socialist 
construction and ideological war.

So, the official road for the development 
of sociology was opened, but with 
some strict conditions: (1) refer only to 
the Albanian ‘original’ experience; (2) 
be a militant sociology, related to the 
construction of socialism and ideological 
war; (3) be a Marxist-Leninist science, 
based only in Marxist-Leninist texts.

From all this, it is clear that sociology 
could develop, only with many difficulties, 
and only after the collapse of communism. 

The first step to institutionalize 
sociology was the creation of the Albanian 
Sociological Association (ALSA) on the 
eve of the “great transformation,” in 
November 1990. But this organization 
failed very quickly, first of all because 
its founding members were a mixed lot 
– philosophers, demographers, lawyers, 
historians, physicians, novelists, natural 
scientists, journalists, artists, and even 
architects. Secondly, ALSA failed because 
of outside political interferences.



   7Social Studies  Vol. 7  No. 3

The second attempt to institutionalize 
sociology in Albania came with the 
founding, in September 1991, of a separate 
Faculty of Philosophy and Sociology at the 
University of Tirana. But within one year, 
the Faculty was suspended, at the behest 
of the first democratic government, which 
swept into power in the elections of March 
1992, reflecting clearly the political nature 
of its “democratic” opposition to sociology.

In 1998, two of the first Albanian 
sociologists (Tarifa and myself), while in 
the USA, founded the first international 
journal of the Albanian sociologists 
Sociological Analysis. It was a very critical 
period in Albania’s modern history, 
characterized by social unrest, political 
turmoil, and economic collapse – a time of 
complete breakdown in the social fabric.

After many ups and downs and 
through many hardships, the Sociological 
Association of Albania was founded in 
November 2006, with the new name of 
the Albanian Institute of Sociology (AIS). 
Since April 16, 2007 Albanian Institute of 
Sociology is a regular collective member 
of International Sociological Association 
(ISA), and since October 10, 2008 a 
member of the European Sociological 
Association (ESA). On the initiative 
of Albanian Institute of Sociology and 
with the support of the International 
Sociological Association, the Balkan 
Sociological Forum (BSF) was founded 
in Tirana in November 2011.

With the foundation of the Albanian 
Institute of Sociology, sociology began to 
take off: the first separate department of 

sociology was founded, and then others 
followed. Now many Albanian universities 
are graduating specialists of sociology at 
the Bachelor’s, Master’s, and even PhD 
level. Since 2009 the Albanian government 
has included sociology in the national list 
of professions. It is also taught in all high 
schools and universities and a considerable 
number of think tanks now undertake 
sociological research.

Since its first meeting the Albanian 
Institute of Sociology has grown from 
the original 35 founding members, to 7-8 
times that number today; participation 
in our congresses has grown from twelve 
papers at our first Conference in 2007 
to 410 papers presented by 587 authors 
and coauthors, coming from 22 different 
countries at the seventh Conference of 
Vlora in 2012. We now have an expanding 
bibliography of sociological works in 
Albanian as well as several journals: 
Social Studies, Sociological Analysis, and 
Sociological Lens.

I f  there has been a successful 
“sociological transition,” there are new 
challenges ahead, namely to create a 
new democratic and effective Albanian 
Sociological Association (ALBSA) that 
will embrace all Albanian sociologists, to 
continue to organize annual conferences 
and forums, to increase cooperation with 
“sociologists without borders,” and slowly 
increase sociology’s impact on Albanian 
and Balkan societies. 

One thing is clear; we have an 
important role to play in the challenges 
facing our great little country.
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INTEGRATION APPROACH; 

PUBLIC PROCUREMENT CASE

Social Studies 2013, 3 (7): 9-15

AbstrAct 

Still nowadays public procurement remains a relatively new concept in the entire Western 
Balkans. Using public procurement process to purchase goods, services, or works for the 
Albanian Government Bodies, were possible only after 1990, when the first steps to a free 
and open market were dropped. Given the commitments taken with the purpose of the entry 
into the European Union, all countries in the region, including Albania, have begun the 
process of integration, in order to achieve the standards of the European Union. Integration 
process on public procurement field means the approximation of public procurement law 
and through it, the entire public procurement system, with the respective EU Directives. 
The key issue, discussed through this paper is, if it is possible to realize a hundred percent 
approximation while Albania is not yet an EU member, having into consideration that the 
purpose of the Procurement Directives is to create an internal market for public contracts 
among Member States themselves. This paper has been developed through collecting and 
analyzing of information and data statistics on integration process in the procurement field 
in Albania and also analyzes of foreign literature dedicated to Procurement Directives and 
public procurement in EU. 
Key Words: 4-6 Public procurement; Integration process; Approximation of procurement 
legislation; Procurement law; Procurement Directives.

Reida KASHTA (SHAHOLLARI)
Public Procurement Agency, Albania

E-mail: reidashahollari@yahoo.com; 

Reida Kashta Shahollari, is working at Public Procurement Agency (PPA) as Director of Legal, 
Monitoring and Publication’ Directory, in Albania. She has a Master Degree on European Studies 
from the Graduate School of European Studies of Albania and currently she is a PhD candidate at 
the University of Tirana, Albania and University of Turin, Italy. Her research interests are in Public 
Procurement. She is co-author of several Manuals on public procurement procedures, for contracting 
authorities and economic operators in Albania as are: “Manual on preventing the conflict of interests 
in public procurement”; Guideline on “Awarding of the Public Contracts”; Manual on “Public 
Procurement Review Procedures for Contracting Authorites” etc. She is lecturer at the Magistrate 
School of Albania at “Public procurement” Course from the year 2008.
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INTRODUCTION

The political changes that occurred 
in our country in the 90s inevitably were 
followed by drastic changes of the economic 
system. One of the first changes in this 
direction was to allow private enterprises 
and opening of the market. These changes 
affected not only private sector, but also 
public sector and public law, on which is 
based the establishment and functioning of 
state institutions. Private enterprise was so 
closely related with public procurement, a 
term unknown until that time in Albania. 
By creating a market economy based on 
free competition, there was a need to 
establish a legal and institutional framework 
for the regulation and implementation of 
the public procurement system. From its 
beginnings until nowadays, this system 
is associated with ongoing changes and 
improvements. 

The biggest changes of the legislative 
framework in Albania came after the 
signing of the Stabilization-Association 
Agreement (SAA).1 Considering the 
importance of the public procurement 
ruling in a Country, and furthermore, its 
importance in EU context, because it is 
one the most sensitive topic, which impact 
directly the concept of free and open market 
in EU, Albania’s commitment to aligning 
its legislation has included specifically 
public procurement field. 

There are two articles in the SAA, 
setting up requirements in the field of 
public procurement and in concrete, 
article 70 and 74. Article 70 of SAA, 
describes in principle, the obligation of 
Parties to recognize the importance of 
the approximation of Albania’s existing 
legislation to that of the Community 
and of its effective implementation. 
Albania shall endeavour to ensure that its 

existing laws and future legislation shall 
be gradually made compatible with the 
Community Acquis. Albania shall ensure 
that existing and future legislation shall 
be properly implemented and enforced. It 
also gives the time frame, during which this 
approximation should be done. According 
to this article the public procurement is 
called as important area, the approximation 
of which should be done during the first 
stage, foreseen by the SAA.

While the above mentioned article, 
provide the general principal, the article 74 
is directly focused on public procurement 
area. According to this article the opening-
up of the award of public contracts on the 
basis of non-discrimination and reciprocity 
is a desirable objective of both Parties. Also 
according to this article Parties agree on 
equal treatment of Albanian companies 
participating in contract award procedures 
in the Community, with Community 
Companies and vice versa, but in different 
time period and with different conditions. 
In the context of this provision, Albania 
should introduce the Community rules 
on public procurement area and the 
Community shall examine periodically 
whether Albania has indeed introduced 
such legislation. 

As we can see, there are different words 
used to describe the process of integration 
in the field, like: “approximation of 
legislation”, “compatibility of the Albanian 
legislation with the Community Acquis”, 
“introduction of Community rules on 
Albanian public procurement area”, 
“alignment of legislation” etc. The issue here 
is if we should understand the same thing 
from these different words, and at which 
level the Albanian legislation on public 
procurement law, can be approximated 
with EU Directives, while Albania is not a 
Member State yet.

1 The Stabilization and Association Agreement between Republic of Albania and European Communities 
and their Member States, has been signed in June 12, 2006, and entered into force in April 1, 2009.
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ANALYSES AND DISCUSSIONS 

In addition to economic conditions 
and problems encountered in practice, in 
about ten years of experience of applying 
public procurement, the need for changing 
public procurement law, was dictated by the 
Albanian commitments in the SAA. In this 
frame, in 2006 was approved a new law on 
public procurement (PPL).2 This signs the 
first steps toward approximation of public 
procurement law with Directive 2004/18/
EC3 of the EU.4 Any way the approximation 
of PPL with the acquis, at this stage 
was partial. Considering the above said 
commitments in the SAA and following 
the National Plan for the Implementation 
of SAA,5 public procurement law has been 
amended several times from 2006 to 2012.6 
In periodical Progress Reports of EC 
from 2006 to 2009, has been underlined 
the gradual improvement done in public 
procurement area, especially toward the 
approximation of the legislation with the 
acquis.7 Meanwhile in the Analytical Report 
of EC 2010,8 it is clearly expressed that the 
Albanian legislation is broadly aligned with 
the general principles applying to public 

procurement on the internal market. The 
legislative and institutional framework 
provides a good basis for development of 
an effective public procurement system 
in line with EU rules and so far Albania 
has fulfilled its SAA commitments in this 
area However, according to this Analytical 
Report, not all the provisions of the public 
procurement directives have yet been 
transposed, by that time. Even though 
the Analytical Report of 2010 was very 
positive regarding public procurement 
area, the two following Progress Reports of 
2011 and 20129 stated that the legislative 
framework on public procurement is not 
fully in line with acquis. On the other hand 
on National Plan for the Implementation 
of SAA for period 2012-2015,10 at mid-
term priorities, which according to that 
document correspond to time period 2013-
2015, on the area of public procurement 
is foreseen as task, further amendments 
of public procurement law toward further 
approximation with acquis communautaire.

A screening of Albanian PPL, as 
it is amended, with the respective EU 
Directives on Public Procurement,11 will 
show that there are some provisions in 

2 Law 9643/2006 “On public procurement”, as amended. Available at www.app.gov.al 
3 Parliament and Council Directive 2004/18/EC, “On the coordination of procedures for the award of 

public works contracts, public supply contracts and public service contracts”.
4 According to the Albania 2007 Progress Report of EC “…Albania has taken steps towards bringing its 

legislation into line with the acquis by approving a new public procurement law. Implementing legislation 
is in force. The new public procurement law takes into account the principles of non-discrimination and 
equal treatment, transparency, value for money and legal protection of bidders’ interests…”.

5 The National Plan for the Implementation of the Stabilization and Association Agreement (NPISAA) 
is a fundamental document for all public institutions for prioritizing, planning, coordination and monitoring 
their implementing activities under SAA.

6 During this time period, PPL has been amended six times. For details see the consolidated version 
of the PPL available at www.app.gov.al

7 See the Progress Reports of EC 2006-2009. Available at www.mie.gov.al
8 See the Analytical Report of EC 2010. Available at www.mie.gov.al
9 See the Progress Reports of EC 2011-2012. Available at www.mie.gov.al.
10 Approved by Decision of Council of Ministers no. 486, date 25.07.2012 “For approval of National 

Plan for the Implementation of the SAA, and determination of institutional responsibilities for approximation 
in the Albanian legislation of any act of the legislation of European Union”

11 Parliament and Council Directive 2004/18/EC, “On the coordination of procedures for the award 
of public works contracts, public supply contracts and public service contracts. Parliament and Council 
Directive 2004/17/EC, “On the coordination of procurement procedures of entities operating in the water, 
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the respective EU Directives which are not 
transposed in the Albanian PPL. A deeper 
analyse of these provisions, demonstrates 
that PPL does not provide for a Common 
Procurement Vocabulary (CPV)12, as it is 
provided for by article 14/1 of the 2004/18/
EC Public Sector Directive and article 13/1 
of the 2004/17/EC Utilities Directive. 
The requirement of the Directives to make 
reference in the notice to the CPV, does refer 
to the Member States, or put in another way, 
it doesn’t make sense to be used by a State, 
which is not a EU Member. On the other 
hand this requirement of the Directives is 
not obligatory, even for the Member States 
themselves (Trepte, 2007: 483). 

The same situation is with the provision 
about Prior Information Notice (PIN), 
regulated in article 35/1 of the Public 
Sector Directive and Periodic Information 
Notice (PIN), which is regulated in article 
41/1 of the Utilities Directives, but it is 
not an obligation provided by the PPL. 
These notices has the same function, to 
indicate the intention of Contracting 
Authorities/Entities to award contracts in 
the future, but do not guaranty the award 
of such contracts (Trepte, 2007: 492). 
The benefit of using these notices is the 
shortening of deadlines for the receipt of 
tenders and further more this requirement 
is not obligatory for the Member States, 

but according to the respective Directives, 
publication of the PIN shall be compulsory 
only where the contracting authorities take 
the option of shortening the deadlines for 
the receipt of tenders.13

A comparison of the aim of the acts 
and the general principles of the Albanian 
Public Procurement Law and the respective 
EU Directives, demonstrates that there are 
differences in these aspects too. 

In a first view, the principles provided 
by the PPL are the same as the ones 
provided by Directives,14 but seeing 
them on their respective environments of 
application, their perspectives are different. 
According to the Albanian PPL, the 
principle of non-discrimination and equal 
treatment of economic operators is one of 
the basic principles. This principle comes 
in line with the commitments undertaken 
on article 74 of SAA, as analyzed earlier 
in this paper. The same principle is also 
foreseen by the Public Sector Directive, 
but the interpretation of the principle itself 
and its scope is different. The Albanian 
provision is focused on non-discrimination 
and equal treatment among economic 
operators without specifying any reason 
for discrimination. In any case because 
of this general context, the prohibition 
of the discrimination on national basis 
is included.15 On the other hand the 

energy, transport and postal service sectors”. Directive 2007/66/EC of the European Parliament and of the 
Council of 11 December 2007 amending Council Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC with regard to 
improving the effectiveness of review procedures concerning the award of public contracts (to be implemented 
by Member States into national law before 20 December 2009).

12 CPV designate the reference nomenclature applicable to public contracts as adopted by Regulation 
(EC) No 2195/2002, amended by Commission Regulation (EC) No 2151/2003 of 16 December 2003 
(OJ 2003 L329/1), while ensuring equivalence with the other existing nomenclatures.

13 See Art. 35/1 of 2004/18/EC Public Sector Directive and art. 41/1 of the 2004/17/EC Utilities 
Directive.

14 See art. 2 of Law no.9643, date 20.11.2006 “On Public procurement”, as amended and art. 2 of the 
2004/18/EC Public Sector Directive.

15 This general provision of the principle of non-discrimination in the Albanian PPL is considered 
as fulfilment of the commitment undertaken in the Central European Free Trade Agreement (CEFTA), 
Chapter VI, C- Government Procurement, article 35, which provides among others that: “Each Party shall 
no later than 1 May 2010 ensure the progressive and effective opening of its government procurement 
market so that, with respect to any relevant laws, regulations, procedures and practices, the goods, services 
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Directive, except the general principle of 
equal treatment and non-discrimination of 
economic operator, does foresee explicitly 
the prohibition of discrimination on 
national basis.16 By this explicit provision 
it is clear that one of the particular aims of 
the procurement directives is to ensure that 
foreign undertakings have the opportunity 
to bid for public contracts. The same 
position is maintained from the Court of 
Justice, which has expressly stated that 
the main purpose of the EU’s provisions 
on public contracts is: ‘to ensure the free 
movement of services and the opening-
up to undistorted competition in all 
the Member States”.17 The opportunity 
to bid for public contracts is closely 
connected with the regulation of the EU’s 
internal market, where every restriction 
on trade is closely assessed pursuant 
to Article 34 and 56 of the Treaty of 
Rome (1957). In the internal market 
there is a prohibition of giving different 
treatment to undertakings on the ground 
of their nationality (Poulsen, Jakobsen & 
Kalsmose-Hjelmborg 2012: 31). 

These differences exist because of 
different scopes of both acts. Albanian 
PPL’s scope is to regulate the public 
procurement system in the country, being a 
national law. The respective EU Directives’ 
scope is to regulate the public procurement 
system within the European Union, 
being supranational laws. Directives are 
addressed to Member States, instructing 
them to implement (in whatever way is 
required) certain Union policies within fix 

timetable (Folsom, 2005: 73). Practically 
the aim of the Procurement Directives is 
to create an internal market where there is 
a free movement of goods and services and 
effective competition for public contracts. 
This aim is clearly expressed at the 
preamble of both procurement Directives 
once stated among others that the award of 
contracts concluded in the Member States 
on behalf of the State, regional or local 
authorities and other bodies governed 
by public law entities, is subject to the 
respect of the principles of the Treaty and 
in particular to the principle of freedom 
of movement of goods, the principle of 
freedom of establishment and the principle 
of freedom to provide services and to the 
principles deriving there from, such as the 
principle of equal treatment, the principle 
of non-discrimination, the principle 
of mutual recognition, the principle 
of proportionality and the principle of 
transparency. Contracts should be awarded 
on the basis of objective criteria which 
ensure compliance with the principles 
of transparency, non-discrimination and 
equal treatment and which guarantee 
that tenders are assessed in conditions 
of effective competition. The aim of 
the procurement directives to create an 
internal market has been stated by the 
Court of Justice in several cases.18

The Albanian PPL is not fully 
approximated with the respective EU 
Directives, and this is strongly related to 
the fact that Albania is not an EU Member 
State yet. 

and suppliers of the other Parties are granted a treatment no less favourable than that accorded to domestic 
goods, services and suppliers. In particular, the Parties shall ensure that their entities: 

a. do not treat a locally-established supplier less favourably than another locally-established supplier on 
the basis of the degree of foreign affiliation to, or ownership by, a person of another Party; and 

b. do not discriminate against a locally-established supplier on the basis that the goods or services offered 
by that supplier for a particular procurement are goods or services of another Party”. 

16 See art 3 of the 2004/18/EC Public Sector Directive.
17 See Court of Justice Case C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur, para. 31.
18 See Court of Justice Case C-213/07 Michaniki AE, para.39; and Joined Cases C-285/99 and C-286/99 

Impresa Lombardini, para.34.
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CONCLUSIONS

More than the assessment of the 
fulfilment of the obligations stemming 
by SAA, a deeper analysis by comparing 
the contents  of  the SAA and the 
European Union Directives themselves, 
demonstrates that respective Directives 
not only are directly addressed to the EU 
Member States, but shows also that they 
are not binding one hundred percent 
even for these countries. However, the 
commitments and obligations of SAA go 
further than the Directives’ provisions, as 
Albania is required and committed to fully 
approximate the Albanian procurement 
legislation with respective EU Directives, 
as a preliminary step to join EU. 

Analyzing the expression “fully 
approximation with EU Directives”, 
which stand in to the basis of the 
integration process, it is very important 
to understand and interpret in the 
right way these two words; “fully” and 
“approximation”. Their understanding 
should not be done separately to each 
other. It is true that requirement and 
commitment from the other side is for fully 
approximation of the legislation on the 
public procurement sector, but at the end 
it is only approximation, and not a copy of 
the respective Directives. To this respects, 
this is one of the key aspects which should 
be taken into consideration along the 
integration process. The approximation 
and/or adaptation theory is not worthy 
only for countries like Albania, which 
aspires to become an EU Member, but 
also for the EU Member States themselves. 
This approach of transposition of EU 
Directives into the national legislation 
of the Member States, is affirmed clearly 
from the ECJ, which in a case19 has stated 
that “…is not necessarily required that its 

provision be incorporated formally and 
verbatim in express, specific legislation, 
and that a general legal context may, 
depending on the content of the directive, 
be adequate for the purpose, provided 
that it does indeed guarantee the full 
application of the directive in a sufficiently 
clear and precise manner…”. 

Following the same line with this 
statement of ECJ, another aspect which 
should be considered along the integration 
process, is the entire environment where 
this process takes place. 

The precondition for Albania in 
this sector is to fully approximate its 
legislation in a relatively short period of 
time, meaning that in such short period 
of time, the Albanian public procurement 
system should move from a very infantile 
phase of some years ago, toward a much 
consolidated phase the EU Member States 
are nowadays. It is true that Albania has 
only to follow models which already exist in 
the European Union, but it is also obvious 
that only the fully approximation of the 
legislation, in the theoretical plan, does not 
mean the accomplishment of the process. 
The final objective is to make the legislation 
applicable. Making the public procurement 
legislation applicable and realizing a fully 
functional procurement system, in line 
with EU standards, does not mean only 
harmonization with the respective EU 
Directives, but it is necessary to harmonize 
this legislation with other legal framework 
in Albania. Otherwise it will not be 
applicable. Such legislative interventions 
should go along with economic and social 
changes, as public procurement is not only 
a legal process, but it is also an economic 
and social process (Kashta, 2013). 

Analyzing all documents and facts in 
this paper, at the end can be stated with 
certainty that in the public procurement 

19 See Court of Justice Case C-433/93, Commission/Germany, paragraph 18.
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sector Albania has made a lot of progress 
toward the approximation with the acqui. 
It is important to keep in mind that the 
approximation process is not a process of 
“translation” of Directives into the national 
legislation, but it should be focused in 

finding the appropriate mechanism of 
realizing the full effectiveness of EU 
rules and normally achieving the main 
objective of public procurement rules, 
as is the efficiency, or value for money 
(Arrowsmith, Linarelli & Wallace 2000).
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Qasja integruese, rasti i prokurimeve publike
Ende në ditët e sotme prokurimi publik mbetet një koncept relativisht i ri në të gjitha 

vendet e Ballkanit Perëndimor. Përdorimi i procesit të prokurimit publik për të blerë mallra, 
realizuar shërbime, apo kryer punë publike, për administratën shqiptare, u bë e mundur 
vetëm pas vitit 1990, kur u hodhën hapat e parë drejt një tregu të hapur dhe të lirë. Pasur 
në konsideratë angazhimet e marra me qëllim hyrjen në Bashkimin Evropian, të gjitha 
vendet në rajon, përfshirë dhe Shqipërinë, kanë filluar procesin e integrimit, në mënyrë 
që të arrijnë standardet e Bashkimit Evropian. Procesi i integrimit në fushën e prokurimit 
publik, nënkupton përafrimin e ligjit të prokurimit publik dhe nëpërmjet tij të gjithë sistemin 
e prokurimit publik, me Direktivat përkatëse të BE-së. Çështja kryesore që diskutohet në 
këtë punim, është të analizohet nëse është e mundur të realizohet një përafrim në masën 
njëqind për qind, ndërkohë që Shqipëria nuk është ende një vend anëtar i BE-së, pasur në 
vëmendje se Direktivat e BE-së në fushën e prokurimit, kanë si qëllim të krijojnë një treg 
të brendshëm për kontratat publike midis vetë shteteve anëtare të BE-së. Ky punim është 
realizuar duke mbledhur dhe analizuar informacione dhe të dhëna mbi procesin e integrimit 
në fushën e prokurimit publik në Shqipëri, si dhe duke studiuar dhe analizuar literaturën e 
huaj dedikuar Direktivave të Prokurimit Publik dhe procesit të prokurimit publik në BE. 

Fjalë kyçe: 4-6: Prokurimi publik; Procesi i Integrimit; Përafrimi i legjislacionit të 
prokurimeve; Ligji i prokurimit; Direktivat e prokurimit.

ABSTRAKT: 
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MIGRATION, SOCIAL INTEGRATION AND 

SOCIAL CAPITAL: ALBANIAN SOCIETY CASE
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AbstrAct 

The end of communism regime and the raise of democratization process helped Albanian 
society to be ‘open border’ toward all countries in the world. This phenomenon was 
quite new for Albanian society. Migration involves a series of events that can be highly 
traumatizing of social identity and capital, furthermore problems of integration. The 
process involves uprooting, being separated from traditional values, being placed in new 
social and cultural different situations of hosted countries. So for many migrants, social 
integration process is not quite easy. Resistance to their participation in society results 
from strong bindings of social capital, language problems, culturally defined behavior that 
often reinforces stereotypes and prejudices. This situation brought out many challenges for 
social capital of migrants and their integration in hosted societies. This paper is focused on 
the analyses of Albanian migration during post communist period till nowadays. Also is 
discussed about the si pasojw e analyze of recent Albanian migration, emigrants and their 
integration process in the hosted societies such as Italy and Greece. Consequently to this, it 
is going to be focused on the challenges of their social capital during the integration period. 
Keywords: Migration; Social Integration; Social Capital; Albanian Migration Case
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INTRODUCTION

The implosion of the communist 
regimes in Central and Eastern Europe 
during 1990’s has made the new context 
more different and dynamic. The closed 
borders between Eastern and Western 
European countries were suddenly opened 
and many people from these regions, faced 
with the dismantling of the regime system 
and welfare state in their countries of 
origin, started seeking better life chances 
and work opportunities in Europe. One 
of these countries was Albania too. An 
Albanian migration phenomenon is quite 
different from other countries. According 
to Vullnetari, Albanian emigration after 
1990’s presents a unique case not only 
in post-communist Europe, but also 
more widely, by reason of its massive 
concentration over a short period of time 
and its specific features. ‘Van Hear has 
described it as ‘a new migration order’, 
King considers Albania a ‘laboratory for 
the study of migration and development’, 
while Carletto, Davis, Stampini and 
Zezza talk about a ‘country on the move’ 
(Vullnetari, 2012: 20). Consequently to 
this, it is necessary to claim that migration 
is as important as complex phenomena in 
the post communist Albanian society.

The massive exodus occurring over this 
period, mainly to the neighboring countries, 
Greece and Italy, was an additional safety 
valve. ‘The biggest exoduses were in July, 
1990, when several thousand Albanians 
took refuge in foreign embassies in Tirana, 
and from March to August, 1991, when 
boats almost submerged by dense crowds 
of shabbily dressed Albanians, crossed the 
Adriatic to Italy. Over the same period, 
thousands of Albanian men walked across 
the mountains from southern Albania into 
northern Greece’ (De Waal, 2005: 65). 

 The process of migration has 
increasingly been seen as involving 
social, cultural, economic, political and 

demographic changes as well as processes of 
society reorganization. For many migrants, 
social integration process brought out social 
and cultural identities problems. Resistance 
to migrant’s participation in society results 
from language problems and culturally 
defined behavior that often reinforce 
stereotypes and prejudices. Both of these 
situations are challenges for social capitals 
bringing and bounding ties of Albanian 
migrants. 

So is important to stress that migration 
has been one the most dynamic features of 
the Albanian transition. In the following 
parts of this study, it is going to be discussed 
on the migration and its relation between 
social capital and integration of migrants. 
Also it is going to be analyzing the Albanian 
migration phenomena in the social capital 
and social integration perspective.

MIGRATION AND 
SOCIAL INTEGRATION

Human migration is the process of 
movement of people from one country 
to another for the purpose of taking up 
permanent or semi permanent residence, 
usually out of the countries. A group of 
migrants who are or are not forced to migrate 
but they want to leave their countries for 
different reasons such as political or political 
transition, education, a better social and 
cultural life. All of these reasons have been 
influenced Albanian migration too. 

‘There is a clear need to study migration 
impacts in societal context, and to see 
how migration as a process is an integral 
part of broader transformation processes 
embodied in the term “development”, but 
also has its internal, self-sustaining and self-
undermining dynamics, and impacts on such 
transformation processes in its own right 
(De Hein, 2008: 2). So, is very important 
to say that emigration play a very important 
role not just for reorganization of life, but 
for society’s cultural, social, economical 
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and political perspective. According to this 
perspective is necessary and important to say 
that the problematic form of migration is 
reflected to the social relation of one society. 
Consequently, migration is very benefit for 
the economical conditions but sometimes 
its impacts or symptoms causes the social 
anomies for sending and hosted societies. 
This phenomenon affects social identities 
of migrants, such as the feelings of not 
belonging in the hosted society and in their 
home society too. This feeling is mostly 
related to tolerance or diversity acceptance 
of migrants by social actors of hosted society. 
This phenomena may influence the collapse 
of social capital which the migrants have gain 
in their societies. According to this issue, is 
important to claim that that social, cultural 
and even the personal identity of migrants 
must be fit or involve in the social, cultural 
political and economical life of the host 
country. Migrants may not be complaining 
voluntary to these conditions and these may 
form the complexity of migration and the 
anomic situation of integrity.

The concept ‘integration’ is used by 
social researches in migration field for 
referring the degree of involvement of 
migrants in hosted society as the other 
social actors. The term ‘integration’ is to 
emphasize respect for and incorporation 
of differences and the need for mutual 
adaptation. According to Fix, ‘integration’ 
reflects an appreciation of diversity instead 
of the homogeneity that ‘assimilation’ has 
come to connote’ (Fix, 2001: 50). Gray 
claimed that integration is adopted with 
the goals of the migration policies that 
involve the management of migration and 
migrant settlement. There is an implication 
that integration is about participation 
or involvement which takes place to a 
certain degree (Gray, 2006: 131). ‘Since 
it is the root metaphor in terms of which 
successful migrant insertion into ‘host’ 
societies is imagined ‘integration’ will, here 
be understood to refer not only to the kind 

of social positioning/incorporation which 
an individual migrant might achieve but 
also and more fundamentally, to specific 
ways of understanding the social cohesion 
of the host society’ (Zammit, 2007: 170). 

So, it is important to stress that, integration 
does not mean that emigrants must sever 
ties to their countries of birth nor abandon 
their cultures, traditions, values, religion and 
identities. For most newcomers, the initial focus 
upon arrival will be on adduction to the host 
society social life. Sometimes has been facing 
the social and economical realities formidable 
barriers to integration of many migrant. 
Durkheim claimed that this is the process of 
integration. Process of integration of migrant 
is related with social solidarity and social 
cohesion of hosted societies. So integration 
is a process that needs time. But not all times 
is successful for both migrants and hosted 
societies. Because integration is a two way 
process where migrants and hosted societies 
social actors have responsibility for wellbeing 
and social cohesion of society. According to 
Migrant Integration Framework Identities 
are six strategic pathways though which 
migrants and receive societies collaborate 
to facilitate migration integration. These 
pathways can be listed as language and 
education, economic mobility, equal 
treatments and opportunity, cultural and 
social interaction, civic participation 
and citizenship etc. (Policy Team, 2012: 
4). Integration is a dynamic process that 
‘giving’ and ‘takings’ take place over time. In 
responding to migrants’ needs, host societies 
are unlikely to be able to provide the ideal level 
of support, constrained by different factors 
such as economical resources, community 
need, integration policies, education policies, 
willing to be integrated on the hosted societies 
etc. So the migrants have to deal with set 
of existing traditions, customs, values and 
norms ect. And learning different language, 
cultural values, traditions and norms, and must 
accept the different race and ethnicity. For the 
members of hosted countries they need to 
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accept diversity of migrants for helping social 
solidarity and cohesion of society. Because 
the migrant have to be a part of integration 
process in the society and it will help social 
solidarity of hosted society. So the process 
of migrants’ integration depends on the shift 
in the host societies’ attitudes towards them. 
So migration integration process is not 
simple and most of the time is accompanied 
with different social anomies and identity 
problems. Migrant integration process is 
complex and fundamentally tied with debates 
about the migrants’ role in the sender and 
hosted societies. 

MIGRATION AND 
SOCIAL CAPITAL

The reasons of migratory flows depend 
on political, economical, social and cultural 
factors and the change the social structure 
and new perspectives in life. It is important 
to claim that migration is not generally a 
purely individual decision. Most frequently 
it takes place in a family context. One or 
two members of the family migrate while 
the others stay in their home country and 
wait for the remittances. This phenomenon 
has been reflected on Albanian migration 
too. Migration may change family structure 
in the host country as they interact with 
the local economy and new culture. This 
may have strong and important effects 
on migrant identity and socialization and 
their willingness to integrate or assimilate. 
‘Migration and remittances can increase 
investment in human and physical capital, 
reduce poverty and alter inequality in the 
home country, stock both older cohorts 
and new entrants captures network size. 
According to the sociological approach 
to the individual choice to emigration 
emphasizes the relevance of certain factors, 
such as social organization, especially the 
networks of knowledge and family links 
that can be found in the migratory chain 
(Venturini, 2004; 13). 

Society is a structure consisting of 
values   and social relations of mutual. So is 
important to note that the study of common 
principles of life becomes inevitable. One 
of common bases of some society is social 
capital as an important element of social 
structure, its implications in everyday 
life and values, norms and traditions that 
form the lifestyle in the society. ‘These 
important elements such as values, norms, 
social institutions, traditions and behaviors 
form the basis of social connections. These 
elements give life to a society (Aydemir, 
2011: 75). Different elements form the 
diversity within a society, such as the 
migrant’s social and cultural background.

The attention that is devoted in 
understanding the social connections social 
capital is very wide because human relations 
have a very broad social sense, and have 
different source of the development of 
society and dynamics. Some contemporary 
sociological studies have been focused 
on specific fields of social networks of 
individuals as are the levels of individual and 
social trust (Coleman;2000: 205), civic and 
political participation (Putman; 1995: 98) 
social and family values (Fukuyama;2009: 
215) and collective activities. From these 
studies, the definitions has been very 
reached that although the concept is very 
different and specific areas all have as a 
point of reference potential power derived 
from social connections or ties. Social ties 
have a huge potential to build social capital 
for social structure, form the link between 
social institutions consistently have the 
ability to build and reconstruct social 
values. Migrants from social ties according 
to feeling of ‘belonging’ to some race’s 
group. Albanian migrant’s forms close 
but not very stricter social ties. They seem 
to be not very strict on the protecting of 
social capital, but they are open on forming 
‘bonding’ social ties.

Putnam’s theory on social capital is 
focused on distinction between bridging and 
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bonding forms of social capital. Bonding 
social capital builds up connections 
between members of a group, and hence 
strengthens social cohesion. Bridging social 
capital links individuals within different 
social groups, thus generating wider 
networks of reciprocity (Fukuyama, 2009: 
216). ‘So it is important to claim that 
potential of social capital is as a key element 
in the construction of collective identity 
and as strong social connections between 
individuals and community’ (Aydemir, & 
Özşahin, 2011: 15). Putnam’s emphasis 
upon social capital as the ‘connective tissue’ 
which holds society together. He claimed 
that ‘human relationships are as potential 
reservoirs of power and the key to social 
improvement’ (Putman, 1995: 101).

As Putman said, during the integration 
process migrants have to form the bridging 
social capital ties with the hosted society’s 
members. This situation may influence on 
the social capital sometimes as negative 
and sometimes positive. Negative influence 
may be formed by alienation during the 
formation of ‘bridging’ ties. Alienation 
in our case means the over integration or 
assimilation to the hosted society. So as 
conclusion is important to stress that social 
capital effects migrant in the protecting of 
their social collective identity and forms 
connections between each others.

ALBANIAN MIGRATION IN 
SOCIAL INTEGRATION AND 
SOCIAL CAPITAL PERSPECTIVE

The collapse of communist regime 
helped Albanian people to migrate in 
different countries, especially to European 
ones. This was phenomena quite new for 
Albanian society and has been defined as 
the exodus and later as migration floods. 
According to Ikonomy, Albania, after 21 
years (according to the study of the World 
Bank shows that the number of migrants 
abroad Albania is around 860,485 persons, 

or about 27.5 per cent of the population) 
(Ikonomi, 2009: 15) is still problems 
because of complexity of phenomena. Data 
from MOLSAEO, shows that there were 
nearly 750,000 and 1.1 million Albanian 
migrants living abroad in 1999 and 2005, 
respectively. The majority of them lived in 
Greece and Italy (Vullnetari, 2012: 15). 
NID reported that the Albanian migrants’ 
number is 1.7 million in 2010 (NID, 2001: 
8). So we can say the number of Albanian 
migrants in different countries is so high 
and migration seems to be as a lake of 
opportunities and challenges for migrants 
and even the Albanian society.

Albanian migrants had as migration 
target Greece and Italy. But in this study 
it is important to take into consideration 
the European Union too. The migration 
and integration policies in these countries 
were quite different from each other. 
Greece applied ‘Robert Park Model’ of 
integration that is based on the assimilation 
and homogenization process. The migrant 
integration policies in Greece were focused 
on the changing in religion, norms, culture, 
language and identity ect. As the French 
policies, Greece applied nationhood 
policies for cultural assimilation. These 
policies were good just for receiving 
countries stabilization but not for Albanian 
migrants. These applications formed the 
risk and complexity of social identities 
and social capital of migrants. These 
stigmatization processes of migrant’s 
identity bring out troubles on social capital 
too. Discriminations, misunderstanding, 
social conflict est. were caused because of 
formation of ’difference’ between Albanian 
migrants and Greek citizens. These caused 
the anomic situation of integration, social 
capital and social identity of migrants. 
So bridging ties of migrants with Greek 
society’s members had to be form by using 
ksenocentrism applications. Ksenocentrism 
means the judgment of own culture and 
social capital by taking as reference the 
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other culture. This may cause the process 
of assimilation and the anomic situations 
at social capital to migrants. One sample 
is the change of religion faith too. 

Another place where Albanian 
migrants’ number is so high is Italy. We 
can say that Albanian migrants in Italy 
integrate more than Albanian migrants 
in Greece. This happens as the results of 
migration policies, based on the ‘Cultural 
Pluralist Model’. This model is based on the 
application of more tolerance of culture of 
origin countries of migrants, integration 
of migrant in receive countries and also 
ignore the idea of separation. So policies 
encouraged the maintained of difference 
of language (for Albanian migrants has 
been noted that the foreign language 
has never been an element for not being 
integrated, because Albanian migrants 
learn the language of host countries very 
fast), in culture and religion. These policies 
made possible Albanian migrants to be 
more integrated on the Italy. Also helps 
the bridging and bounding ties of migrants 
to be strong between migrants with each 
others, and migrants with the hosted 
society members. The social capital help 
migrants to be integrated easily and not 
forming the complexity in social identity.

 It is very important to say that 
integration of Albania to European Union 
is bringing new reconstruction of migration 
process. According to Brody, the process of 
migration integration appears to follow one 
of several patterns. Each of these patterns of 
integration confronts the issues of culture, 
language, identity and citizenship in entirely 
different ways and can be envisioned as 
lying on a continuum with assimilation 
falling on one end of the ‘integration 
continuum’ and ‘non-incorporation’ or 
separation falling at the opposite end 
(Brody; 2009: 20). The integration of 
migration within a host country is facing 
with the ‘integration continuum’ which 
may be also the process of assimilation and 

the acculturation of society. This process 
brings the challenges to the migrant’s 
identity’s anomies. For this reason, during 
all times migrants were challenging with 
the stigmatization or being optimize on 
the front stage of everyday life. Their most 
faced challenge is discrimination on their 
own ethnicity (such as Albanian migrants 
in Greece, France, and Germany etc). Also 
may face challenges in social capital and 
social identity too.

But after the candidate for membership 
in European Union the Albanian migration 
flows and migrant consciences have been 
changed. Because of the new policies 
focusing on decrease discrimination in 
host society and strong policies of Albania 
for protecting Albanian migrants rights 
and social identity. ‘Migrant workers enjoy 
equal treatment with nationals of the host 
countries for working conditions, payment 
of social security, union membership, 
regardless of nationality, race, sex and 
religion’ (Law on migration of Albanian 
citizens for employment purposes, No. 
9668, 18.12.2006)/Për emigrimin e 
shtetasve shqiptarë për motive punësimi, 
Ligj Nr. 9668, 18.12.2006). These policies 
help migrants to integrate easily and to 
maintain social capital in the host societies.

CONCLUSION

Migration involves a series of events 
that can be challenge for identity and 
problems of integration. Sometimes, 
the process involves uprooting, being 
separated from traditional values, being 
placed in new social and cultural 
different situations of hosted societies. 
This process causes the anomic situation 
on social capital and integration of 
migrants. The migrant’s integration in 
Greece have been challenges for religion, 
norms, culture, language and identity 
ect. Greece policies have been focused on 
cultural assimilation. These applications 
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formed the risk and complexity of 
social identities and social capital of 
migrants. These stigmatization processes 
of migrant’s identity bring out troubles 
on social capital too. Discriminations, 
misunderstanding, social conflict est. 
were caused because of formation of 
’difference’ between Albanian migrants 
and Greek citizens. These caused the 
anomic situation of integration, social 
capital and social identity of migrants. 

Italy is another place where Albanian 
migrants’ number is high. We can say 
that Albanian migrants in Italy integrate 
more than Albanian migrants in Greece. 
This happens as the results of migration 
policies, based on the ‘Cultural Pluralist 
Model’. This model is based on the 
application of more tolerance of culture of 
origin countries of migrants, integration 
of migrant in receive countries and also 
ignore the idea of separation. So policies 
encouraged the maintained of difference 
of language (for Albanian migrants has 

been noted that the foreign language 
has never been an element for not being 
integrated, because Albanian migrants 
learn the language of host countries very 
fast), in culture and religion. These policies 
made possible Albanian migrants to be 
more integrated on the Italy. Also helps 
the bridging and bounding ties of migrants 
to be strong between migrants with each 
others, and migrants with the hosted 
society members. The social capital help 
migrants to be integrated easily and not 
forming the complexity in social identity.

So as the conclusion, for many 
migrants, social integration process is not 
quite easy. Most of the time integration 
brought out social and cultural identities 
problems. Resistance to migrant’s 
participation in society results from 
language problems and culturally defined 
behavior that often reinforce stereotypes 
and prejudices. Both of these situations 
are challenges for social capitals bringing 
and bounding ties of Albanian migrants.
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probleme të integrimit të emigrantëve në vendet pritëse. Ky proces përfshin çrrënjosjen e 
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të migrimit shqiptar gjatë periudhës pas komuniste deri në ditët e sotme. Gjithashtu do 
të trajtohet analizimi i migrimit shqiptar, si dhe procesin e integrimit të emigrantëve në 
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AbstrAct 

Changes in the higher education system in Albania based on the requirements of the 
Bologna Process and European qualification for determining criteria of the workers. The 
Bologna process which began in 1999 with the signing of the Bologna declaration has 
led to the development of the European Higher Education Area combining respect for 
the diversity of programs, institutions and educational traditions in specific countries. 
As results of these process Albanian universities have introduced the following, training 
at three levels (licentiates, Master’s and PhD). Through this paper we shall try to show 
what the tools are needed to achieve autonomy and put in the efficiency for our university 
system to serve a quality education and increase the academic quality of higher education 
institutions themselves.
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1. University autonomy 
and academic freedom

Autonomy although never explicitly 
stated, has been a central theme in the 
debate on the reform of universities over 
the centuries. It was perceived as a key 
element that will allow the transformation 
of the institution in ensuring freedom 
of research and teaching. Institutional 
autonomy of the university is a fundamental 
value. It should be noted that autonomy is 
a necessary but not a sufficient condition to 
ensure the autonomy of academic freedom 
in the broadest sense by (Stichweh, 1994) 
these means:

 The ability to take independent 
decis ions within the l imits of 
institutional commitment

 Establishment of a system of values   
and the determination of the forms 
of capital and structuring will allow 
scientists to advance research in the 
relevant fields.

  Establishment of criteria such as access 
to institutions at the level of scientists 
and students

Autonomy, when exercised with a 
sense of responsibility and accountability 
will inevitably lead to perfection: a) in 
terms of academic, b) in government c) 
financial management institutions. If it 
will not be expressed in the following three 
basic pillars, we can then safely conclude, 
that autonomy is misused.

Academic autonomy is the freedom to 
decide on academic matters as curriculum, 
teaching materials and pedagogy, student 
assessment techniques, etc. (Indian 
University 1993; 1998).

Administrative autonomy to the 
institution’s freedom to manage its own 
affairs in connection with the administration. 
This is the freedom to manage affairs in 
such a way that it stimulate and encourage 

initiative and development of individuals 
working in institutions and in this way the 
institution itself.

Financial autonomy is the freedom to 
use the institution for financial resources 
available to him .He must do it in a way to 
measure taking into account its priorities. 
Autonomy and accountability are two sides 
of the same coin

What are the reasons of institutional 
autonomy?

These last two decades, we hear 
more about the institutional autonomy of 
higher schools. Referring to this experience 
different western countries have shown that 
the best operations have proved successful 
in other levels of management. There are 
several reasons why the issues of academic 
freedom and university autonomy have 
reappeared on the agenda in recent years.

1.  The fa l l  o f  d ic tatorships  and 
authoritarian regimes in the former 
communist countries of the former 
Soviet Union and in Eastern European 
countries where our country is, are lso 
included here.

2.  Development, and undoubtedly 
influence the in world leading to 
the creation of large firms especially 
multinationals

3.  Developing faster and more technology 
thanks to new communication tools 

4.  Distance education and, consequently 
creating de fact or law universities 
in ‘virtual’ activities, and whose 
connections which extend into more 
countries and are almost universal. 
They escape from state control by 
remaining virtual.

2. The value of autonomy of higher 
education for lifelong education 
(comparative perspective)

Forms of education in European 
universities are different. The work of 
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education can be centralized (within 
faculties) or decentralized (within 
departments or high school)

 Today in Europe we operate and 
many centers of education do as a 
form of interaction between universities 
and businesses.  Globalization and 
development of information technologies 
and the trend for a closer cooperation 
between European universities in the field 
of education has became priority need for 
giving autonomy to public institutions. 
In our country, this past decade has seen 
a collaboration of public and private 
universities with counterpart universities 
which enable the exchange of experiences 
in the areas where they are of interest. 
This has brought a qualitative increase 
in the context not only for improving 
the curriculum, but also in the training 
of academic staff what is reflected in the 
improvement of the quality of teaching 
and scientific research. 

EUCEN network (European network 
of university education) is a network 
which was created to promote methods 
in the field of education. In this network 
of 163 universities from 33 collaborating 
European countries being a member 
with full rights, but there are universities 
that are outside the framework of the 
European Union. Part of this network is 
the University of Vlore . (With the hope 
that other universities also be part of the 
system as quickly).

The objectives of this network 
are to promote, develop and support 
the education all policies of European 
universities, the establishment of high 
standards of qual i ty teaching and 
provision of funds for a high level of 
education, encouraging the inclusion 
of best practices and innovations in the 
field education, creation of conditions 
for the exchange of experiences and 
information, as well as cooperate between 
the members and the most important 

European institutions. It should also be 
noted that this organization has influenced 
European policy development in the field 
of education at the university level. One 
of the significant points of life through 
education is the involvement of American 
universities suggest that adolescents are 
addressed. Offers in the field of education 
for young people entered the American 
university in the late 19th century. Today 
they operate under the banner “Advanced 
Universities” which represent a strong 
combination of structural standpoint 
in many colleges. Is another form of 
independent study program (individual 
studies). They work with adolescents to 
be better informed with higher education. 
Is another form of open universities (the 
organization of free themes). This means 
organizing free hours with certain themes 
giving young people the opportunity 
to come and be part of these beautiful 
experiences in order to be able to evaluate 
and determine directions simultaneously 
and in the university they want to attend. 
In our country this practice has begun to 
apply these last 5-6 years, especially in 
public universities not allowing young 
people to inform the branch that they 
will choose. This is seen as an innovation 
in our country which affects the process 
except for the youth media which plays 
a very big role in promoting the values   
that carry these schools and that will be 
a window for the information to you. 
Another form of training is the cyclical 
program which consists of a combination 
of theoretical knowledge in higher 
education with professional experience, 
for example in the implementation of 
technology at Massachusetts Institute. 
When we say professional experiences, we 
mean the application of this knowledge 
in practice.

For example, the University of 
Durres has recent years taught the 
practice of students in the field of tourism 
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management develops in this city that 
businesses thanks to a collaboration 
between the university and the operators 
themse lves  which  br ings  pr iva te 
information of these new businesses with 
employees and their preparedness will 
work the way in this field. 

Such has been the experience of 
the collaborative university in the field 
of tourism (Vlore and Shkoder). From 
the above cases it is clear that the main 
purpose of higher education in Europe 
and the USA is a lifelong education. One 
of the reasons for a very quality education 
in higher education in our country is 
centralization, which is manifested by the 
fact that the Ministry of Education acts 
as an employer who possesses the right 
of ownership and control over it. This 
situation is not seen in the USA where 
schools also financed by public funds. 
This is considered as a manifestation of 
socialist totalitarianism where our country 
was part of the system. As stated Andrezey 
Walicki: modernization of universities 
“from above” is an impossible thing for 
Oxford and Cambridge.

3. The autonomy of educational 
institutions in our country 
(comparative analysis with other 
countries)

Education in Albania is one of the 
main functions of universities to achieve 
their goal of working to provide benefits 
in this country. The traditional model 
of education in universities includes 
Stationary education in line with the 
directives of education to be coherent. 
In some cases they are supplemented by 
post-graduate studies. We must admit 
that our curricula are not fully completed 
by the subjects and the information 
vacuum level is not taken into bachelor 
completed the postgraduate level, what 
turns a financial cost to themselves student 

and for the labor market. The reason is 
that the structural organization in most 
of the universities in our country does 
not offer opportunities for research in 
the education at market. Studies such 
as EMI have become an important part 
of the modernization of the system of 
management education centers operating 
in European universities. However, the 
distributed structures of education in 
high schools (which are managed at 
faculty level) do not allow carrying out 
actions in structures. This situation is the 
result of measures too rigid and inflexibly 
applied in our educational system. The 
consequences of this differentiation 
can be seen clearly while we study and 
compare the development of education 
in Albania and foreign universities 
before and after 90. On the one hand 
was a rapid increase in participation in 
various forms of education and on the 
other had few developments in the field 
of education which depended by central 
policies. Following the treatment of our 
subject we will consider the University 
of Glamorgan in 2006. Here was a small 
college in Wells (about 2000 students who 
trained in accordance with the old forms 
of education) which attracted more than 
20,000 students in various trainings over 
8 years. Non-traditional training method 
was implemented and non-synchronized 
with the old methods. Funds for the 
development of the content of curricula 
that were badly needed for distance 
education and for the organization and 
involvement in the learning process were 
provided by the European Community. 
The ability to increase the quality of areas 
in education for a large number of people 
carried out a fairly efficient strategy that 
is based on sound market knowledge and 
education. The gap caused by the absence 
of a systematic study of the Albanian 
education market can be filled in part by 
the results of research conducted within 
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projects funded by the European Social 
Fund.

Search in this area is conducted to 
determine the number of individuals who 
are interested in training as a need of the 
stakeholders in the education process, 
as well as the structure of the group of 
experts in this field that are cognitive of it.

Thus the educational market we have 
been focusing more on include schools 
which were seen as an opportunity for the 
adoption of lifelong education programs. 
The parameters were expressed in the 
form of a list of required staff, equipment 
and investments. Unfortunately, the 
universities of organizational standpoint 
are usually not ready for this kind of 
activity. The structure of public schools in 
our country does not allow monitoring of 
the economic situation and in particular 
the labor market. We are studying about 
autonomy from state institutions from 
the financial perspective, curricula, and 
mode of assessment of students. We have 
designed graphics with responses received 
from academic staff and then make an 
appropriate analysis of the situation.

From the graphic no 1, we see that 

the academic staff are not yet strongly free 
in the way they build curricula but they 
need to work more in public institutions 
and also in the private space to be more 
created in the curricula staff.

4. University budget and their 
structuring 

The results of the analysis of the total 
budget of many universities in our country 
show that about 70% of university income 
funds provided by state funds and the 
rest from secondary to university itself. 
Until 90 years the entire education system 
in our country has been funded by the 
government. At that time the state allocate a 
good part of the budget for education in all 
respects whether for academic qualification, 
etc. for technical respects. But after 90 years 
as well as in the education sector we have 
been affected by the transition of power 
what was reflected across these 23 years. 
We have created a lot of problems that still 
have not received needed monies.

Our budget is very low education and 
for the field of research but also in the range 
of qualifications of teaching staff. From year 

Graphic no 1: Do you think that academic staff are free to design the curriculum?
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to year the budget was made   available for 
disposition education has been growing, 
but not enough to cover all the needs in 
the system itself. The data of last 10 years 
shows that there has been an increase in 
funding for education from 6 billion in 
2006 to 9.2 billion in 2009. But I see how 
education takes percent of GDP from 1991 
until 2012 .See his graphical representation.

On the graph no 2, we see that the 
budget for education as the percentage of 
GDP is smaller compared with the OECD 
countries. As compared with regional 
countries Albania is always about 2% less. 
However, as regards the management and 
governance of universities it is planned 
for the government to be the main of 
financial management and thus realizing 
the continued control of their own to be 
constantly informed about the new funding 
scheme. The government manages the 
funds for education. But in the future, more 
needs to be collected privately from the 
students themselves. That scheme should 
certainly improve some elements: 

1.  Accreditation of universities, public 
or private candidates providing 

opportunities for students to make a 
choice as well for their education

2.  The scheme should encourage free 
competition but the ministry will be 
the main regulator for setting quotas 
and tariffs to study. Students can then 
choose themselves where they want to 
study.

3.  Determination of the number of 
students benefiting from these quotas 
would not be what object will bring 
and social effects as the number of 
students that will be supported by this 
draft will be less than the total number 
of those who will be accepted.

We need to promote equality in higher 
education, encouraging each student to 
study where they desire to study.

5. Conclusions and recommendations

From the above mentioned our 
educational system requires deep reform 
for allocation of funds.

a.  Development of scientific research 
as one of the priority directions in 

Graphic no 2: Percentage of the budget for higher education to GDP
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university development;
b.  Quality of curriculum implementation 

of programs of study to meet the 
challenges of the market.

c.  Autonomy of universities would affect 
the growth of funds for scientific 
research.

d.  Giving priority to vocational education 
and its adaptation to the requirements 
that are presently not only in the 
domestic market but also in the 
regional

Clark Kerr, the legendary architect of 
California’s university system, wrote: 

We are just now perceiving that the 
university’s invisible product, knowledge, 
may be the most powerful single element 
in our culture, affecting the rise and fall of 
professions and even of social classes, or 
regions, and even of nations.” 

He wrote that in 1963. It appears that 
it is even truer in 2013
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Ndryshimet ne sistemin arsimor te larte ne Shqipëri bazohen ne kriteret e procesit te 
Bolonjes dhe kualifikimin sipas kritereve evropiane te punëtoreve . Ky proces qe filloi ne vitin 
1999 me nënshkrimin e kartës se Bolonjes ka udhëhequr zhvillimin e arsimit te larte sipas 
standardeve evropiane , shkëmbimit te parimeve organizative te arsimit te lartë, zhvillimit 
në bashkëpunim te respektit te programeve te ndryshme te institucioneve dhe arsimit 
tradicional ne vendet specifike . Si rezultat i këtij procesi universitetet tona publike ashtu 
dhe ato private kane përfshire edukimin ne te tre nivele: Bacelor, Master dhe Doktoraturë 
. Nëpërmjet këtij punimi do te mundohemi te tregojmë mjetet qe duhen për te arritur dhe 
vene në eficencë autonominë e sistemin tone universitar për ti shërbyer edukimit sa me 
cilësor dhe rritjes se kualitetit akademik te vete shkollave te larta.

Fjalët kyç: autonomi, kualifikim, konkurrues, eficense, propogande.

ABSTRAKT: 



   32 Evaluating the EU capability on crisis management



   33Social Studies  Vol. 7  No. 3

EVALUATING THE EU CAPABILITY 

ON CRISIS MANAGEMENT THROUGH 

EUPM MISSION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 

AND EULEX MISSION IN KOSOVO

Stiliano RUSHAJ
European University of Tirana

E-mail: rushajstiliano@gmail.com;

Social Studies 2013, 3 (7): 33-41

Stiliano RUSHAJ is PhD Candidate at the European University of Tirana in the studying 
program Social Science, profiled in International Relations. Fields of interest: Nationalism, Processes 
of European Integration, Western Balkans, Middle East, Common Foreign and Security Policy, etc. 
He is graduated in Master of Science (2012), at the EUT with the thesis: The implications of “Arab 
Spring” toward EU-MENA relations, in the context of democracy promotion.

AbstrAct 

In recent years the EU has expanded its capability of actorness in the international arena. 
Through assistance or mediation it has attempted to be involved in some conflictual hot 
spots of the world today. The Western Balkan is the region in which the EU has developed 
a more complexes foreign policy, puzzling from stabilization assistance to full integration 
process. This approach complies with the European Security and Defense Policy (ESDP), 
with in turn completes the set of policy instruments available for the broader concept of the 
Common Foreign and Security Policy (CFSP). Based on this two institutional approaches 
this paper will examine the EU capability on crisis management through its first mission, 
EU Police Mission in Bosnia and Herzegovina(EUPM) and its greater one still ongoing, 
EU Rule of Law Mission in Kosovo(EULEX). In this regard, the paper will try to explain 
how is developed the crisis management capability of the EU and how is it shared among the 
policy-maker institutions? How successful have been these EU policies toward the Western 
Balkans? Which are the results and which will be the future of its role in this two countries? In 
addressing these questions, this paper will be drawn from an institutional approach, followed 
by a comparative and detailed analysis of the two missions, tracing the commons and the 
opposites of each other. Summarizing at last, the outcomes of this study, will try to contribute 
in the researching fields of European Integration, Crisis Management, and Balkan Studies.
Keywords: Crisis Management, European Union, CFSP, EUPM, EULEX 
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Introduction

For several decades the Western Europe 
and its major ally the US looked toward the 
URSS as the major concern for the security 
of Europe. By the end of the Cold War, a 
new era for the European security agenda, 
was starting. The dissolution of URSS 
and the violent break-up of Yugoslavia 
found EU unprepared institutionally and 
politically. In the same time a radical change 
was happening, the transformation of EU 
into a political union. 

In this regard the EU seemed to be 
unable to act unanimously for conflict 
transformation and/or prevention, against 
the struggles in the former Yugoslavian 
countries. Indeed, it was the Yugoslav 
catastrophe in the 1990s that originally 
challenged the EU to demonstrate that it 
can be more than a trade pact and induced 
it to develop far-reaching ambitions in 
the international arena. In due course, the 
“Balkan impulse” led to the construction of 
the European Security and Defense Policy 
(ESDP) in 1999 later renamed as Common 
Foreign and Security Policy (CFSP) and 
since then the EU’s conflict prevention and 
crisis response capacities have undergone 
significant operational and institutional 
developments, and have added further 
tools to meet the EU’s political objectives 
in conflict prevention, crisis management 
and post-conflict reconstruction.

CFSP is meant to provide the EU with 
the means to respond to global and regional 
security threats, and to enable the EU to 
better realise the goals it set for itself in the 
2003 European Security Strategy. To date, 
the EU has undertaken no fewer than 18 
CFSP operations, some of them underway, 
of varying nature and range. Although the 
geographic reach and ambition of the EU 
and its evolving CFSP is global rather than 
confined to a particular region, the Western 
Balkans hold a special place in European 
security because much of the impetus to 

create the CFSP came from the conflicts in 
former Yugoslavia during the 1990s and the 
EU’s inability to formulate an appropriate 
respond. In this context this paper is going 
to evaluate the capability of the EU on crisis 
management through the first mission of 
CFSP, the EUPM and the last still ongoing 
the EULEX.

 
The Institutional Approach

The creation of the EU’s crisis 
management architecture has been 
an amazingly swift process that has 
considerably enhanced the EU’s options 
for pursuing its external policy goals. In 
rapid succession, the European Council 
meetings between 1999 and 2001 fleshed 
out the basic architecture of the crisis 
management capability in the Council 
Secretariat. By 2003, the first ever EU 
crisis-management mission – the EU police 
mission (EUPM) – had deployed to Bosnia 
and Herzegovina (BiH) with the task of 
monitoring, training and inspecting the 
Bosnian police forces. Between 2003 and 
2006, 16 further missions with military, 
rule of law, security sector reform, police 
and monitoring mandates were sent to crisis 
regions across the globe (Hansen 2006). At 
the same time, the European Commission 
also considerably expanded its conflict 
prevention and civilian crisis-management 
activities within its development and 
external relations policies.

In terms of competences, the EU’s 
activities in the crisis management and 
peacebuilding sphere are divided into 
first-pillar Community actions and 
second-pillar civilian and military crisis-
management missions. While the former 
generally take the shape of longer-term 
institution-building projects, the latter are 
mostly short- to medium-term military 
or civilian missions aimed at operational 
capacity-building. Having at its disposal 
both military and civilian instruments 
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(short-term missions as well as longer-
term projects), the EU is widely seen 
to be in a unique position to provide an 
integrated approach to peacebuilding 
(Wallace 2005: 491).

Therefore the two main institutional 
actors of EU crisis management, the 
Council and the Commission, have both 
expanded their competences and activities 
in this field.

The Commission
The long-standing experience of 

the European Commission in the realms 
of crisis prevention and post-conflict 
reconstruction is currently nearly eclipsed 
by the highly visible deployment of second-
pillar ESDP missions. Moreover, European 
Commission assistance to countries at 
risk of violent conflict remains the bulk 
of stabilisation, relief and rehabilitation as 
well as development assistance programmes 
pursued by the Union (Commission 2001a). 
In addition to the Community’s traditional 
long-term strategy of preventing conflicts 
through development, political dialogue 
and trade, the European Commission 
has considerably expanded its activities 
in the areas of direct conflict prevention 
and crisis management in recent years. 
Within the Commission’s general remit 
to develop and consolidate democracy, to 
promote the rule of law and to foster the 
respect of human rights and fundamental 
freedoms enshrined in Art. 130 TEU, 
the link to crisis response activities has 
become particularly prominent: measures 
to promote good governance, the rule of 
law and democratisation are increasingly 
carried out in the context of preventing 
conflict and dealing with its consequences 
(Commission 2001b).

The European Commission, having 
been for most of its existence profoundly 
uninterested in security issues, has 
subsequently assumed competences 
in the security field that range from 

security-sector assistance programmes 
to the funding of security and defence-
related research. The further integration 
of clearly security-relevant policies into 
the Commission’s external assistance 
programming progressed by bringing 
conflict prevention concerns into traditional 
policy domains. Through slowly but steadily 
expanding its range of activities over the 
past decade, the European Commission has 
a vast number of instruments and funding 
mechanisms in the field of peacebuilding 
at its disposal today.

The Council
In contrast to the Commission, 

the European Council and especially 
its, General Secretariat, has constructed 
a whole new security architecture that 
today comprises civilian, police and 
military mission support and strategic 
planning capabilities. Despite serious 
and continuing military-force generation 
delays and initial lags in building up the 
civilian part of its crisis management 
infrastructure, the Council deployed 16 
civilian and military ESDP operations with 
a wide variety of mandates between 2003 
and 2006 (Council 2004). 

With mission mandates quickly 
expanding from traditional military 
stabilisation and police advisory roles to 
the rule of law, security sector reform and 
civilian monitoring tasks, the Council’s 
new crisis-management architecture has 
had to rapidly diversify and consolidate its 
organisational base (Council 2003d).

The Council, faced with the task of 
instituting a completely new function 
within its structure, has both improvised 
with new structures and quickly exported 
the resulting organisational solutions to 
new policy fields. During this difficult 
transition from being a ‘political’ body to 
becoming an‘operational’ one, the Council 
Secretariat has thus pursued the logics 
of both exploration and arrangement. 
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Following a first explorative phase in which 
the Council built up its civilian crisis-
management architecture and deployed 
its first police missions; it transposed 
the instrument of civilian short-term 
crisismanagement missions into a broader 
range of uses. Starting out with only a 
moderate planning capability for police 
missions, the Police Unit, the Council 
rapidly expanded the conceptual scope 
and range of civilian crisis management to 
include a whole new host of civilian ESDP 
operations (Dawin 2004).

These different kinds of Council 
missions all belong to a single generic 
model of civilian crisis management: they 
are modelled on the concept of short-term 
advisory and training missions, which 
first gained ground in Europe in the 
context of, for instance, the early Western 
European Union’s Police Advisory Mission 
to Albania (MAPE) between 1997 and 
2001. In recent years, this organisational 
solution of a short-term civilian police 
mission was exported to the fields of civil 
administration, security sector reform, civil 
protection, monitoring and the rule of law. 

In the end, the Council Secretariat 
has been able to increase substantially its 
standing and competence base for civilian 
crisis management. In contrast, regardless 
of the comparative advantages of resources, 
experience and established organisational 
structures on the side of the Commission, 
its activities have received considerably less 
attention. Observers have characterized this 
process as the “second-pillarization” of EU 
crisis management (Bono 2004).

The EUPM

The launch of the EUPM made the 
EU’s commitment to develop autonomous, 
civilian crisis-management capabilities 
operational. It was the Union’s first ever 
crisis-management operation within the 
framework of the CFSP. The planning of 

this mission was “an important learning 
experience for the EU and the first test of 
its crisis management concepts, procedures 
and instruments”(Council, Commission 
2003). Thus, the lessons drawn from its 
establishment are relevant for not only 
police operations, but also for other civilian 
and military crisis-management operations.

The EUPM officially started on 1 
January 2003 with a three-year mandate, 
although the Planning Team was preparing 
the transition from the IPTF mission from 
2002 (Council 2002b). The Planning 
Team and the Police Unit (within the 
Council Secretariat) were in charge of the 
formulation of the concept of operations. 
It has to be noted that the EU did not 
have any ‘manual’ for crisis management 
procedures at that time, but was in the 
process of drafting these procedures 
(Council 2003). It effectively had to ‘learn 
by doing’ the tasks of how to launch an 
operation from the begining. Nevertheless, 
the planning of the EUPM demonstrated 
the complexed character of the decision-
making process surrounding the launch 
of an EU operation, with several bodies 
involved in Brussels from the working 
group level to the Council of General 
Affairs and External Relations. The EUPM 
operated as the leading project in the field 
of police reform, as part of the programme 
of rule of law reform launched by the 
high representative in BiH, with the aim 
of creating independent, professional and 
sustainable police forces. The goal of the 
EUPM was “to establish sustainable policing 
arrangements under BiH ownership 
in accordance with best European and 
international practice”(Council 2002a). 
The EUPM had strategic objectives in 
four areas, the development of police 
independence and accountability, the fight 
against organised crime and corruption, 
the financial viability and sustainability 
of the police forces and the enhancement 
of institutions and capacity-building.
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These objectives were pursued through 
programmes on seven themes: Crime 
police,Criminal justtice, Internal affairs, 
Police administration, Public order and 
security, SBS and SIPA.

The role of the EUPM in the country 
became even more important following the 
preparations for BiH to initiate negotiations 
on the Stabilisation and Association 
Agreement. The EUPM, together with 
the high representative/EUSR, advised 
and participated in the negotiations on 
the police restructuring. The EUPM had 
the mission of educating, instructing, 
assisting, monitoring and advising local 
police. That is, the EUPM pursued a 
longterm, institutional reform programme 
aimed at producing a change in the police 
structures (Merlingen 2005, 8). It was not 
just about providing a quick relief to a crisis 
situation, but strengthening institutions, 
capacity-building and the sustainability of 
the Bosnian police forces.

In dealing with the reform of 
the Bosnian police forces, the EUPM 
encountered several problems arising from 
the difficult local circumstances in which 
the mission had to operate. According to 
Osland (2004), “the EU may learn some 
hard lessons regarding resources connected 
to the institutional establishment of the 
EUPM. Nevertheless, it is the legacy of 
the war in BiH that represents the greatest 
obstacle to the success of the EUPM” 
(Osland 2004: 553). This legacy includes 
organised crime, corruption and hardliner 
nationalism (Osland 2004). The EUPM’s 
activities (2003–05) took place in the 
context of an ethnically fragmented country 
with an unsettled political situation and a 
fragile economy. On the other hand, some 
of the weaknesses of the EUPM projects 
can be reduced to the fact that they did not 
take into account the local circumstances in 
which the projects were to be implemented. 
As Merlingen & Ostrauskaite (2005) 
note, “the challenge of devising reform 

programmes that take account of local 
circumstances and locally defined needs 
has so far not been taken seriously enough 
by ESDP police reformers” (Merlingen 
2005, 13). The EUPM’s mandate ended 
on 31 December 2005. The Council then 
decided to extend the mission for two more 
years. The subsequent mission launched 
in January 2006 till December 2007, wich 
was more limited regarding its personnel 
and objectives: it focuses on assisting police 
reform, combating organised crime and 
supporting the capacity-building of the 
SIPA and SBS, which seems a more realistic 
mandate(Official Journal of the European 
Union 2006). The new EUPM mission had 
a stronger, more proactive role in the fight 
against organised crime, assisting the local 
authorities in planning and conducting 
organised crime investigations, following 
from the seven principles agreed among 
the EUPM, EUFOR and the EUSR. 
Following its last extension and presence 
as monitoring, the EU closed its last 
operations on 30 June 2012.

The EULEX

EULEX was established in February 
2008 but it became fully operational 
only on 9.12.2008. Anticipating that the 
status talks would have some results that 
would at least lead to a significant transfer 
of responsibilities from UNMIK to the 
European Union, the European Union 
had already established a European Union 
Planning Team (EUPT) in 2006. It was 
clear from the beginning of the status 
negotiations that the formal solution 
of the status issue must be followed 
by a fundamental reorganisation of the 
international community’s operations in 
Kosovo and, therefore, those of the EU. 
According to the international plans, after 
the declaration of independence UNMIK 
was to be succeeded by an international 
mission undertaken by the EU, as it was 
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detailed in the Ahtisaari plan (Dzihic and 
Kramer 2008). 

The EULEX was conceived as the 
EU’s biggest ever civilian foreign mission 
and is intended to support Kosovo 
institutions in the area of the rule of law, 
and its mission objective was (i) to initiate 
planning to ensure a smooth transition 
between selected tasks of UNMIK and a 
possible EU crisis management operation 
in the field of rule of law and other areas 
that might be identified by the European 
Council and (ii) to provide technical 
advice for the EU to contribute to support 
and maintain dialogue with UNMIK 
as regards its plans for downsizing 
and transfer of competences to local 
institutions. The legal basis for the 
mission was created in a Joint Action 
resolution of the European Council of 
4 February 2008. One fundamental 
difficulty facing the EULEX mission 
from the outset was the fact that the 
“reconfiguration” of UNMIK – in other 
words, the reduction of personnel of the 
UN mission and the redistribution of 
tasks and competences with EULEX in 
the transitional period – was only vaguely 
conceived and above all suffered from a 
lack of legal clarity (Eulex 2010). 

Its main bodies of activity are composed 
by the Justice Component, the Customs 
Component and the Police Component:

- Justice Component 
One of the central aims of the Justice 

Component of EULEX is to improve and 
strengthen Kosovo’s judiciary to make it 
fully multi-ethnic, impartial, free from 
political influence and capable of holding 
fair trials according to international 
standards and best European practices. 
The Justice Component comprises about 
420 people. Of this, around 70 people 
work in the prison system and there 
are more than 50 judges and around 30 
prosecutors (Eulex 2011).

During 2010 the European Council 
noted with satisfaction the achieved results 
in promoting the rule of law by EULEX 
in Kosovo in a difficult environment 
of the judicial system and rule of law, 
including criminal prosecution and trial 
of criminal, sensitive and important 
cases mission played a significant role in 
strengthening stability in the region in 
accordance with it’s European perspective 
(Džihić and Kramer 2008). 

In theory it seems very simple, maybe 
a goal can be achieved very quickly. But 
it is questionable how EULEX doing 
its job, has changed the situation of the 
judicial system in Kosovo, and which is the 
contribution of EULEX in this regard? The 
judical system remains fragile and as such 
should be changed and reformed in oreder 
to have greater effectiveness in it’s work 
and to overcome obstacles and resolve cases 
that are still waiting to many years to make 
a decision and to reach their conclusion. 
The issue of judical reform is not taken 
seriously until now. 

- Customs Component 
A very important component which 

directly affects the reduction of the level 
of organized crime is a component of 
EULEX Customs. Currently the customs 
component consists of 175 international 
and 27 local staff. Customs still remain 
a weak point that needs improvement. 
Kosovo still has large contraband which 
is multiethnic, but in fact it seems that 
most of it happens in the north of Kosovo 
and this problem should be solved as 
soon as possible. 

- Police Component 
The EULEX Police Component has 

a total strength of approximately 1.400 
International police officers, deployed all 
over Kosovo. The personnel are structured 
according to their respective tasks in three 
departments: Strengthening Department, 
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Executive Police Department and Special 
Police Department. The Police Component 
is part of the overall EULEX support to 
the Kosovo authorities in the rule of law 
area.(EULEX 2012). Police Component 
is the largest component and which is 
considered as the most successful in 
its work. The personnel are structured 
according to their respective tasks in three 
departments: Strengthening Department, 
Executive Police Department and Special 
Police Department. 

As in all of Kosovo, also in the north 
EULEX has component of monitoring, 
mentoring and advising Kosovo Police. 
But EULEX also has some corrective 
powers in relation with the performance 
of KP, as part of it’s executive mandate. 
Police investigations and operations 
that fall under the executive mandate of 
EULEX (high-level corruption, organized 
crime, war crimes, etc.) are being executed 
by EULEX police. 

Since this mission is still ongoing 
there is no date for its ending, although 
many believe that it will last till the end of 
2014 and after that a new mission based 
on model of EUPM 2, with less executive 
functions but with more advising and 
monitoring funcionts, wich will trace the 
integration future of Kosovo.

Conclusion

Analyzing the EU capability of crisis 
management through its first mission the 
EUPM and its largest EULEX can be 
evaluated in different ways. Taking account 
the analyze of this study, we can find out 
many commons with each mission but also 
there are many different approaches from 
which they can be seen. In the first stance I 
argue that at the first mission, EUPM, the 
EU can be evaluated as “learn by doing” 
for the fact that it had the task of planning 
and implementing. The ‘first mission’ factor 
also introduced a degree of pressure on the 

operationalisation of the mission because 
from the planning to the implementation 
stage, “it had to be a success”. Problems 
with the planning, coordination and an 
ambiguous mandate can be explained 
in this way. The EU is still very much in 
the process of building its civilian crisis-
management capabilities. In the case of 
the EUPM, there was a long lead-time to 
prepare the mission, but the EU will not 
always have so much time. Thus, the EU 
needs to streamline its structures and speed 
up its crisis management procedures to 
be able to respond in an effective manner 
to international crises. To overcome 
fragmentation at the decision-making 
level as well as on the ground, a holistic 
approach to crisis management is also 
required. As far as shortfalls in personnel 
and finance are concerned, the main 
difficulty in this respect has been the lack 
of strong commitment from the member 
states to provide the necessary resources 
to the EU civilian crisismanagement 
operations – although it is worth noting 
that these hindrances have also been 
experienced by other organisations such 
as the UN and OSCE.

In the case of EULEX there are a 
complex of components that influenced 
the mission since its preparatory phase to 
the implementation one and the fact that 
the outcomes cannot be well evaluated 
due the mission is still ongoing. Although 
by taking account the current continuity 
I argue that at first stance the EU faced 
many problems from Kosovo disputed 
status to the preparatory of unilateral 
declaration of indipendence and the 
strong influence of UNMIK in the fields 
that the mission was going to exercise its 
functions. During the preparatory phase 
it was created the EU Planing Team of 
Kosovo (EUPTK), which would exercise 
the transition of executive functions that 
UNMIK had to the new EULEX mission.

Another issue that affected the 
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preparatory phase was the negotiations 
of Kosovo status. The EU was enable to 
come up with a common decision for the 
unilateral independence of Kosovo, due 
the fact that its role through the EULEX 
mission should have been neutral. 

After its official starting, the mission 
faced many problems relating the limited 
coverage of the government of Kosovo, 
mainly in the north, the low citizens 
support due the previous international 
organizations activity, mainly by UNMIK, 
problems relating corruption and organised 
crime an furthermore. All this issues that 
the mission started to deal were seen 

as challenges for the real outcomes that 
would have been perceived, but also they 
have fitted the political factor and the 
society in general with real state-building 
capacities and democracy to manage this 
transition toward the future process of 
integration of Kosovo in the EU.

In sum, a better system for integrating 
the lessons learned is required, if the 
EU wants to improve its still ‘fresh’ 
policing capabilities in order to play a 
distinctive role in crisis management and 
as a global security actor, improving the 
actual regional security enviroment of the 
Western Balkans and beyond.

Bono, Giovanna. 2004. “The EU’s Military 
Doctrine: An Assessment”, International 
Peacekeeping, Vol. 11, No.3, Autumn 2004, 
pp.439–456.

Commission of the European Communities. 
2001a. “Promoting a European framework 
for Corporate Social Responsibility” Brussels, 
18.7.2001COM 366 final. Available at: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/
en/com/2001/com2001_0366en01.pdf 

  (Accessed on 20 April 2013).
Commission of the European Communities. 

2001(b). “Making a European Area of 
Lifelong Learning a Reality” Brussels, 
21.11.2001 COM 678 final. Available at: 
http://eur-lex.europa.eu/ (Accessed on 10 
April 2013).

Council of the European Union 2002(a). Civil 
Military Coordination, 12307/02, Brussels, 
24.09.2002.

Council of the European Union 2002(b). 
Follow-up to the CMCO Action Plan: 
Council Secretariat/Commission outline 
paper on the CRCT, 14400/2/02, Brussels, 
02.12.2002.

Council of the European Union 2003. Civil 
Military Coordination (CMCO), 14457/03, 
Brussels, 07.11.2003.

Council of the European Union. 2004. Civil 
Military Cell: Terms of Reference, 
10580/1/04, Brussels, 15.06.2004.

Council of the European Union and European 
Commission. 2003. Lessons from the 
planning of the EU Police Mission in 
Bosnia and Herzegovina (EUPM), Autumn 
2001-December 2002, Joint Paper, Brussels, 
29.04.2003, p. 1.

Official Journal of the European Union. 2006. 
L 365/87 POLITICAL AND SECURITY 
COMMITTEE DECISION EUPM/1/2006 
of 5 December 2006 extending the mandate 
of the Head of Mission/Police Commissioner 
of the European Union Police Mission 
(EUPM) in Bosnia and Herzegovina (BiH) 
(2006/979/CFSP). Available at: http://eur-
lex.europa.eu/ (Accessed on 30 April 2013).

 Dwan R. (2004), “Civilian tasks and capabilities 
in EU operations”, Paper prepared for 
the Study Group on Europe’s Security 
Capabilities, Berlin.

Džihić V. and Kramer H.2008.: Kosovo after 
independence. Is it fulfilling its promises 
EULEX mission. Available at: http://library.
fes.de/pdf-files/id/ipa/06571.pdf (Accessed 
on 23 April 2013).

EULEX Programme Report 2010. Available at: 

REFERENCES



   41Social Studies  Vol. 7  No. 3

Ed.: Iris Zyrakja;
E-mail: iris_zyrakja@live.com; 

http://www.eulex-kosovo.eu/docs/tracking/
EULEX%20Programme%20Report%20
2010%20.pdf (retrieved on 05 April 2013).

EULEX Programme Report 2011. Available at: 
http://www.eulex-kosovo.eu/docs/tracking/
EULEX%20ProgrammeReport%202011.
pdf (retrieved on 13 April 2013).

EULEX Porgramme Report 2012. Available 
at: http://www.eulex-kosovo.eu/docs/
Accountability/2012/EULEX_Programme_
Report_2012-LowQuality.pdf (retrieved on 
19 April 2013).

Hansen Annika Z., 2006. ‘Against all Odds 
– The evaluation of planning for ESDP 
Operations Civilian Crisis Management 
from EUPM onwards’ for FFI – Norwegian 
Defence Research Establishment Study 

10/06. Available at: http://www.zifberlin.
org/fileadmin/uploads/analyse/dokumente/
veroeffent l ichungen/Evolut ion_of_
Planning_for_ESDP_Operations_11.06.
pdf (Accessed on 25 April 2013).

Merlingen M. and Ostrauskaite R. 2005. “ESDP 
Police Missions: Meaning, Context and 
Operational Challenges”, European Foreign 
Affairs Review, Vol. 10, No. 2.

Osland K. 2004. “The EU Police Mission in 
Bosnia and Herzegovina”, International 
Peacekeeping, Vol. 11, No. 3.

Wallace W. 2005. “Post-Sovereign Governance”, 
in H. Wallace, W. Wallace and M.A. Pollack 
(eds), Policy-Making in the European 
Union, 5th edition, Oxford: Oxford 
University Press.

Gjatë viteve të fundit Bashkimi Evropian e ka zgjeruar aftësinë aktoriale të saj në arenën 
ndërkombëtare. Nëpërmjet ndihmës ose ndërmjetësimit ajo ka tentuar të përfshihet në 
disa prej rajoneve më konfliktuale të botës. Ballkani Perëndimor është rajon në të cilin BE 
ka zhvilluar një politikë të jashtme më komplekse se kudo, duke u shtrirë nga asistenca e 
proceseve të stabilizimit në integrimi të plotë. Kjo qasje përputhet me Politikën Evropiane 
për Siguri dhe Mbrojtje(ESDP), e cila nga ana e saj kompleton paketën e instrumenteve 
të politikave në dispozicion, për konceptin e gjerë të Politikës së Përbashkët të Jashtme 
dhe të Sigurisë(CFSP). Bazuar në këto dy qasjet institucionale ky artikull do të shqyrtojë 
aftësinë e menaxhimit të krizave të BE-së nëpërmjet misionit të saj të parë, Misioni Policor 
i BE në Bosnje dhe Hercegovinë(EUPM) dhe në atë më të rëndësishëm ende në vazhdim, 
Misioni i BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX). Ky artikull do të shpjegojë 
se si është zhvilluar aftësia e menaxhimit të krizave të BE-së dhe se si funksionon midis 
institucioneve politikë–bërës/zbatuese; sa të suksesshme kanë qenë këtë politika të BE-së 
kundrejt Ballkanit Perëndimor; cilat janë rezultatet dhe cila do të jetë e ardhmja e rolit të 
saj në këto dy vende etj. Nëpërmjet adresimit të këtyre çështjeve artikulli do të drejtohet 
nga një qasje institucionaliste, e ndjekur nga një analizë krahasuese dhe të hollësishëm të dy 
misioneve, duke nxjerrë ne pah veçoritë e përbashkëta dhe ato që i ndajnë. Konkluzionet 
nga ky studim do të kontribuojë në fushat hulumtimin e Studimet e Integrimit Evropian, 
Studimet mbi menaxhimin e krizave, dhe mbi Studimet Ballkanike.

Fjalë kyçe: Menaxhimi i Krizave, Bashkimi Evropian, CFSP, EUPM, EULEX
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Përmbledhje

Drejtësia Kushtetuese është një revolucion intelektual i qytetërimit derisa përcjell në praktikë 
barazinë para vlerave që qëndrojnë në themel të tij. Kjo drejtësi ka si standard kushtetutën, 
e cila nuk është një ligj i thjeshtë i vendosur nga pushteti; por është një marrëveshje e gjithë 
atyre që jetojnë në një komunitet për të ndarë të njëjtat vlera që i quajnë të denja për qeniet 
njerëzore. Gjykata e zakonshme ushtron drejtësi kushtetuese kur ajo është e autorizuar nga 
kushtetuta të zbatojë normat e saj drejtpërsëdrejti. Ideja e kontrollit të kushtetutshmërisë 
funksionon jo thjesht mbi bazën e pranimit të një ligji më të lartë, por të ligjit më të lartë 
që është kushtetuta. Në Shqipëri kur gjyqtarët çmojnë se ligjet vijnë në kundërshtim me 
Kushtetutën, nuk i zbatojnë ato. Vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë të detyrueshme për të 
gjitha gjykatat. Ata pezullojnë gjykimin dhe ia dërgojnë çështjen Gjykatës Kushtetuese. 
Ky koncept i parashikuar në nenin 145/2 të Kushtetutës shqiptare, përbën edhe thelbin e 
nocionit, “kontroll incidental” ose “çështje paragjykimore”, dhe një nga kompetencat më 
të rëndësishme kushtetuese të gjyqtarëve të zakonshëm. 
Fjalë kyçe: Kushtetutshmëri, drejtësi, kontroll incidental, çështje paragjykimore

Kuptimi i kontrollit incidental të 
referimit

Me “kontroll incidental” në doktrinën 
e së drejtës kushtetuese njihet ai nocion i 
rëndësishëm i përpunuar nga kjo shkencë 

e së drejtës, e cila nënkupton një nga 
llojet e kontrolleve të kushtetueshmërisë 
së normave juridike, apo vetë dhënies së 
drejtësisë kushtetuese. Kontrolli konkret 
nuk e lejon gjykatën e zakonshme të vendosë 
vetë për pajtueshmërinë më Kushtetutën të 
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ligjit specifik, pasi një e drejtë e tillë është 
e përqendruar në Gjykatën Kushtetuese. 

Sipas këtij kontrolli, gjykata e zakonshme 
bëhet në këtë rast iniciuese për një procesi 
kushtetues lidhur me kushtetutshmërinë e 
ligjit, por ajo nuk paraqitet vet në pozicionin 
procedurial të një kërkuesi të zakonshëm. 
Gjykata kur arrin në përfundimin se ligji, 
zbatimi i të cilit ka lidhje më përfundimin 
e çështjes, është antikushtetues, e dërgon 
çështjen në Gjykatën Kushtetuese” (Sadushi, 
2004: 107).

Ky lloj përcaktimi i Kushtetutës së 98-
ës, tregon se shteti shqiptar ka përqafuar 
modelin evropian të përqendruar të 
dhënies së drejtësisë kushtetuese, ku ajo 
është kompetencë ekskluzive vetëm e 
Gjykatave Kushtetuese. 

Por përcaktimi i mësipërm, ashtu 
si në shumicën e vendeve të Evropës, jo 
vetëm që e rendit Shqipërinë në vendet që 
i përkasin modelit evropian, ku kontrolli i 
kushtetutshmërisë bëhet i përqendruar nga 
Gjykata Kushtetuese, por vë në dukje një 
nga mënyrat më të rëndësishme të vënies 
në lëvizje të saj, atë me anë të gjykatave të 
zakonshme. Ky është dhe i ashtuquajturi, 
kontroll incidental i kushtetutshmërisë së 
normave juridike që bëhet nga gjykata 
e zakonshme, duke ja referuar më pas 
çështjen në mënyrë paragjykimore Gjykatë 
Kushtetuese, shkak për të cilën ky lloj 
kontrolli quhet edhe çështja paragjykimore. 

Në këtë mënyrë, mund të thuhet, siç 
pohojnë Grewe and Fabri (1995: 17), se:

kontrolli i kushtetutshmërisë shfaqet si 
një operacion intelektual, që konsiston 
në ballafaqimin e një norme juridike me 
Kushtetutën, cilido qoftë gjyqtari që e 
zhvillon këtë veprimtari dhe cilido qoftë lloji 
i gjykimit ku përfshihet ky verifikim.

Në Shqipër i  ky l lo j  kontrol l i 
konsiderohet si konkret, sepse ka të bëjë me 
një çështje në gjykim, e cila nuk mund të 
zgjidhet pa ushtruar këtë funksion kontrolli 

kushtetues nga Gjykata Kushtetuese, gjë e cila 
parashikohet në Nenin 145/2 të Kushtetutës. 

Dallimi i kontrollit incidental nga 
kontrollet e tjera kushtetuese

Organi i cili ushtron kompetencën 
ekskluzive të dhënies së drejtësisë 
kushtetuese, në sistemet e përqendruara 
të kontrollit të kushtetutshmërisë, janë 
përgjithësisht Gjykatat Kushtetuese, 
pavarësisht emërtimeve të ndryshme 
që mund të kenë. Në fakt, në vende 
të ndryshme kompetencat e Gjykatave 
Kushtetuese janë të ndryshme, por për ta 
bërë më të thjeshtë studimin tonë për sa i 
përket formave të ndryshme të dhënies së 
drejtësisë kushtetuese, përgjithësisht do të 
mbajmë parasysh kompetencat e Gjykatës 
Kushtetuese shqiptare. Kompetencat 
kryesore të Gjykatës Kushtetuese Shqiptare 
janë përmendur në Nenin 131 të Kushtetutës, 
ndërthurur edhe me dispozita të tjera.

Përveç këtyre kompetencave mjaft 
të rëndësishme, Gjykata Kushtetuese ka 
edhe kompetenca të tjera, ku ndër të tjera 
përmendim interpretimi përfundimtar i 
Kushtetutës (Neni 124); apo verifikimi 
i shkarkimit të gjyqtarëve të Gjykatës 
Kushtetutuese dhe Gjykatës së Lartë (nenet 
128, 140), etj.

Në përgjithësi vërehet se Gjykata Kushtetuese, 
në sistemin politik dhe juridik aktual, ka zënë 
një hapësirë që e karakterizon tashmë si subjekt 
me një pushtet të padiskutueshëm. Pesha e 
vendimeve të saj të paapelueshme, rëndësia 
që marrin arsyetimet e vendimeve, etj, kanë 
bërë që ajo të marrë një rol zotërues që nuk 
parapëlqehet lehtë (Sadushi, 2004: 43).

Kontrolli i kushtetueshmërisë së 
normës juridike

Duke u nisur  nga përmbaj t ja 
e kompetencave kryesore të Gjykatës 
Kushtetuese si dhe nga sfondi i studimit 
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tonë, i vënies në dukje të karakteristikave 
të kontrollit incidental, në do të analizojmë 
hollësisht funksionin kryesor dhe më të 
rëndësishëm të Gjykatës Kushtetuese, që 
është: “kontrolli i kushtetutshmërisë së 
normës juridike”, ose me fjalë të tjera, 
kontrolli i pajtueshmërisë së ligjeve apo 
akteve të tjera me Kushtetutën. 

Në shkencën e së drejtës kushtetuese 
njihen dy forma kryesore të kontrollit gjyqësor 
të kushtetutshmërisë të normave juridike 
(ligjit apo akteve nenligjore normative): 

1. Kontrolli a priori ose siç quhet ndryshe 
kontrolli paraprak, dhe; 

2. Kontrolli a posteriori ose kontrolli pas 
hyrjes në fuqi të normës. 

Kontrolli paraprak(a-priori) 
i normës juridike
Kontrolli paraprak i normës juridike 

në përgjithësi, nënkupton “kontrollin 
e kryer nga Gjykata Kushtetuese ndaj 
marrëveshjeve ndërkombëtare, ligjeve, 
akteve normative, çështjeve që shtrohen 
për referendum, dekreteve, apo akteve të 
tjera, përpara se këto akte të këeë hyrë në 
fuqi, pra të jenë bërë pjesë e sistemit juridik. 
Fusha e kontrollit paraprak, diku paraqitet 
mjaft e gjerë dhe në disa vende të tjera ajo 
është më e kufizuar.

Me përjashtim të Francës dhe të 
disa shteteve afrikane, të cilat nuk janë 
të familjarizuara me kontrollin represiv 
të ligjeve dhe akteve të tjera, për arsye 
të zbatimit mjaft të gjerë të formës së 
rishikimit paraprak, në vende të tjera ende 
nuk është konsoliduar një sistem i pastër 
i kontrollit a priori (Sadushi, 2004: 68).

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë 
ka ruajtur një koncept mjaft kufizues ndaj 
kontrollit paraprak të kushtetutshmërisë së 
normës juridike. Që në fillim mund të themi 
se ajo nuk e pranon kontrollin paraprak të 
kushtetutshmërisë së ligjit. Ky lloj kontrolli 

(apriori), sipas Kushtetutës shqiptare njihet 
në dy raste, pikërisht ne Nenin 134/b 
si dhe Neni 152/1 të saj. Bëhet fjalë për 
kontrollin paraprak të; kushtetutshmërisë së 
marrëveshjeve ndërkombëtare, që përpara 
ratifikimit; si dhe për kontrollin paraprak 
të çështjeve të shtruara për referendum. 

Kontrolli paraprak i kushtetutshmërisë 
së marrëveshjeve ndërkombëtare
Sipas nenit 134/b e Kushtetutës, 

“Gjykata  Kushtetuese vendos për 
pa j tue shmër inë  e  mar r ëve sh j eve 
ndërkombëtare me Kushtetutën para 
ratifikimit të tyre. Në Gjykatën Kushtetuese 
nuk mund të paraqiten për shqyrtim paraprak 
të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare, 
sepse të tilla ka shumë. Paraqiten vetëm 
ato marrëveshje ndërkombëtare për të 
cilat ligji në mënyrë të shprehur kërkon të 
ratifikohen. Gjithashtu, shqyrtimi paraprak 
i kushtetueshmërisë së marrëveshjeve 
ndërkombëtare nuk përbën detyrim për 
t’i sjellë domosdoshmërisht në Gjykatën 
Kushtetuese përpara se të ratifikohen, 
pasi ky kontroll ushtrohet vetëm ndaj 
atyre marrëveshjeve ndërkombëtare të 
cilat çmohen ose vihen në dyshim nga 
organet përkatëse, se nuk përputhen 
me Kushtetutën. Ky është kuptimi i 
Kushtetutës, por njëkohësisht përbën 
edhe një qëndrim të shprehur tashmë në 
jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese 
(Sadushi, 2004: 68).

Subjektet që kanë të drejtë të vënë 
në lëvizje Gjykatën Kushtetuese për 
këtë lloj kontrolli, janë të kufizuara, 
ndërkohë që përjashtohet e drejta e 
Gjykatës Kushtetuese për tu vetëvënë në 
lëvizje (suo moto) në këtë proces. Ky lloj 
kontrolli, ”për çdo rast konkret iniciohen 
nga subjektet e parashikuara...dhe vetëm 
kur ato e çmojnë si të domosdoshëm një 
kontroll të tillë, dhe kur me kërkesë të 
argumentuar i drejtohen kësaj Gjykate”.1

1 Vendimi nr 16. dt. 2.6.1998 i Gjykatës Kushtetuese.
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Kontrolli paraprak i çështjeve 
të shtruara në referendum
Mënyra tjetër e njohur nga Kushtetuta 

e Republikës së Shqipërisë, për sa i përket 
kontrollit paraprak, është kontrolli ndaj 
çështjeve që janë shtruar për referendum 
popullor (Neni, 150/1,2; 151/2,3; 152/1; 
177/4,5 të Kushtetutës). 

Përpara se të vendoset kryerja e 
referendumit, përputhja e tij me Kushtetutën 
vlerësohet në mënyrë paraprake nga Gjykata 
Kushtetuese (Kushtetuta, Neni 2/2). Në 
këtë mënyrë, sipas Sadushit (2004: 60), 

kontrolli paraprak i kushtetueshmërisë së 
çështjeve të shtruara për referendum, sipas 
kuptimit të nenit 152 të Kushtetutës, nuk 
është i njëjtë me shqyrtimin paraprak të 
marrëveshjes ndërkombëtare. Ky dallim 
ekziston qoftë në subjektet, të cilat kanë të 
drejtë të vënë në lëvizje Gjykatën Kushtetuese 
për këtë problem, ashtu edhe në detyrimin 
e kalimit të këtyre çështjeve për shqyrtim 
paraprak në Gjykatën Kushtetuese.

Kontrolli i mëpasshëm(a-posteriori) 
i normës juridike
Kontrolli i mëpasshëm ose kontrolli 

aposterior i pajtueshmërisë së normës 
juridike me Kushtetutën, është ai lloj 
kontrolli i cili kryhet pasi kjo normë ka 
hyrë në fuqi dhe është bërë pjesë e sistemit 
juridik. Në këtë mënyrë, ndërsa kontrolli a 
priori i normës juridike kryhej nga Gjykata 
Kushtetuese në mënyrë paraprake, pra 
duke i paraprirë hyrjes në fuqi të tij, gjatë 
kontrollit a posteriori të kushtetueshmërisë 
së normës juridike, ky lloj kontrolli është 
i mëpasshëm dhe ushtrohet vetëm pasi 
norma ka hyrë në fuqi dhe ka filluar 
juridikisht të ketë efekte. 

Kontrolli i mëpasshëm (a posterior) 
i pajtueshmërisë së normës juridike me 
karakter të përgjithshëm, sidomos i ligjeve, 
me Kushtetutën, sipas doktrinës të së 
drejtës kushtetuese mbështetur edhe në 
jurisprudencë, parë nga këndvështrimi i 

objektit dhe subjektit që e vë në lëvizje 
këtë proces, ndahet në dy lloje kryesore; në 
kontroll abstrakt dhe kontroll konkret. 

I të njëjtit mendim është edhe gjyqtari 
i Gjykatës Kushtetuese shqiptare, Sokol 
Sadushi (2004: 76), i cili nënvizon se, 

kontrolli kushtetues i ligjeve (apo normave 
të tjera juridike), në doktrinë paraqitet në dy 
format e tij kryesore që janë: kontrolli abstrakt 
dhe kontrolli konkret. Nga vetë emërtimet 
nënkuptohet thelbi dhe elementët që 
karakterizojnë secilin prej tyre. Megjithatë, 
është e rëndësishme që këto dy forma të 
kontrollit të normës, të kuptohen, por 
njëkohësisht edhe të dallohen qartë.
 
Kontrolli abstrakt
Kontrol l i  i  kushtetueshmërisë 

(në mënyrë abstrakte) sipas modelit 
kelzenian nënkupton jo kundërtinë e 
drejtë subjektive - e drejtë objektive, 
por një ballafaqim ndërmjet aktesh të së 
drejtës objektive, të ligjit me kushtetutën. 
Gjyqtari kushtetues vendos për ligjin dhe 
jo për aktet e zbatimit të tij. Ky është një 
kontroll abstrakt, sepse objekti i tij janë 
normat juridike, si njësi të përgjithshme dhe 
abstrakte. Sepse interesi për një kontroll të 
tillë nuk është më i individit, por i bartësve 
të funksionit publik (Traja, 2000).

Sipas doktrinës vendase dhe të huaj 
të shkencës të së drejtës kushtetuese, 
subjektet që kanë të drejtë të vënë në 
lëvizje Gjykatën Kushtetuese mund të 
klasifikohen në këto grupe: 

1. Autoritetet publike (Organet e larta 
shtetërore/subjekte juridike publike/ 
Gjykata Kushtetuese )

2. Çdo gjykatë e zakonshme
3. Individët

Kontrolli konkret
Kontrolli konkret apo i tërthortë, 

është një tjetër formë e kontrollit a 
posterior të aktit juridik, dhe sidomos të 
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ligjit në veçanti. Ky lloj instituti gjendet i 
gdhendur në Nenin 145/2 të Kushtetutës 
në të cilin thuhet se: “Kur gjyqtarët 
çmojnë se ligjet vijnë në kundërshtim 
me Kushtetutën, nuk i zbatojnë ato. Në 
këtë rast, ata pezullojnë gjykimin dhe ia 
dërgojnë çështjen Gjykatës Kushtetuese”. 

Sipas përcaktimit të Kushtetutës 
vërejmë se, procesi gjyqësor i zakonshëm 
pezullohet dhe nuk mund të përfundojë, pa 
marrë edhe Gjykata Kushtetuese vendimin 
e saj. Pra, siç pohon studiuesja e të drejtës 
kushtetuese Aurela Anastasi (2008): 

është një çështje që shqyrtohet përpara 
përfundimit të gjykimit për zgjidhjen 
e çështjes kryesore, prandaj ky mjet 
procedural quhet edhe çështja paragjyqësore 
(paragjykimore). Vendimi i dhënë në këtë 
rast nga Gjykata Kushtetuese, nuk ka vlerë 
vetëm për palët në konflikt, por ka vlerë erga 
omnes dhe shtrihet në të gjitha konfliktet e 
ngjashme të pagjykuara ende.

Ky lloj kontrolli konsiderohet si konkret, 
sepse ka të bëjë me një çështje në gjykim, e 
cila nuk mund të zgjidhet pa ushtruar këtë 
funksion rishikues Gjykata Kushtetuese. 
Ky kontroll ka gjetur rregullimin e tij në 
Nenin 145/2 të Kushtetutës, në të cilin 
thuhet: “Kur gjyqtarët çmojnë se ligjet 
vijnë në kundërshtim me Kushtetutën, nuk 

i zbatojnë ato. Në këtë rast ata pezullojnë 
gjykimin dhe ia dërgojnë çështjen Gjykatës 
Kushtetuese” (Sadushi, 2004: 108).

Kuptimi i dhënë në këtë dispozitë të 
Kushtetutës dhe në nenet 68, 69 dhe 70 
të ligjit organik të Gjykatës Kushtetuese, 
përcaktojnë se sistemi shqiptar ka pranuar 
tashmë parimin e rishikimit të përqendruar, 
duke mos i dhënë të drejtën gjyqtarëve të 
gjykatave të zakonshme të shprehen vet për 
kushtetutshmërinë e ligjeve. 

S ipas  kupt imit  që  Kushtetuta 
shqiptare i ka dhënë rishikimit konkret, 
aktet normative që ndeshen jo rrallë 
gjatë shqyrtimit gjyqësor të çështjeve 
nga gjykatat e zakonshme, nuk mund 
të bëhen objekt kontrolli kushtetues me 
inicimin e gjykatave të zakonshme, por 
nga subjektet e tjerë që parashikon neni 
134 i Kushtetutës, nëpërmjet kontrollit 
abstrakt të sipër analizuar.

Për të kuptuar më mirë paraprakisht 
elementët dhe procedurën nëpër të cilën 
kalon një procedurë konkrete e kontrollit 
incidental, gjyqtari i zakonshëm përpara të 
cilit është ngritur çështja e pajtueshmërisë së 
një ligji me Kushtetutën, duhet të shprehet 
lidhur me të. Në këtë mënyrë, gjyqtari 
duhet të kontrollojë që çështja e ngritur mos 
të jetë e pathemeltë dhe duhet të sigurojë që 
gjykimi të mos jetë i përcaktuar nga zgjidhja 
e çështjes së kushtetutshmërisë.
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Incidental control and the application of the principle of constitutionality
Constitutional justice is an intellectual revolution civilization until followed in practice 

equality before its underlying values. In practice, this law has as standard constitution, 
where the latter is not simply determined by the local law, but is an agreement by all those 
who live in a community to share the same values that deems worthy of human beings. 
The ordinary court exercising law when it is authorized by the constitution to implement 
its rates directly. The idea of constitutionality control is working not only on the basis of 
receipt of a higher law, but the highest law that is the constitution. As a rule, in Albania: “If 
judges find that laws inconsistent with the Constitution do not apply it”. Decisions of the 
constitutional Court are binding on all courts. In this case, they suspend the proceedings 
and send the issue to the Constitutional Court. This concept provided for in article 145/2 
of the Albanian Constitution, constitutes the essence of the term “incidental control” or 
“preliminary issues” and one of the most important constitutional powers ordinary judges. 
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Përmbledhje 

Reflektimet teorike mbi opinionin publik, me gjithë përhapjen e këtij termi në gjuhën 
gazetareske, politike e kudo, nuk kanë shënuar vitet e fundit një rritje rilevante në shkencat 
sociale, ku termi opinion publik nuk i referohet thjesht bashkësisë së individëve, të cilët 
përdorin mjetet e komunikimit të masës. Një nga protagonistët më të mëdhenj të debatit 
filozofik bashkëkohor, që ka realizuar një rindërtim kritik, historik dhe sociologjik të sferës 
publike është pikërisht Jurgen Habermas. Ai është një nga teoricienët socialë më të mëdhenj 
të epokës së pas Luftës së Dytë Botërore. Shkrimet e tij kanë një ndikim të madh në fushën 
e filozofisë, sociologjisë dhe politikës. Ai më i rëndësishmi është riorganizimi i segmenteve 
të përbashkët në fushën e komunikimit, të politikës, të filozofisë e të sociologjisë, i cili,  
përbën edhe sot një përpjekje të të kuptuarit sa më të gjerë, duke ndikuar  në një sektor siç 
është opinioni publik, jo shumë i marrë në konsideratë nga studiuesit bashkëkohorë. Sipas 
analizës habermasiane, mund të flasim për opinionin publik nga pikëpamja historike dhe 
sociologjike për të kuptuar një funksion të sferës publike borgjeze ose shprehjen e qytetarëve 
privatë të mbledhur si publik e ky i fundit si subjekt social dhe kulturor, i cili udhëhiqte 
një luftë epokale për emancipim. Kështu lind koncepti i sferës publike, jo si një institucion 
ose organizatë por si një “rrjet për të komunikuar informacione dhe marrje pozicioni”, 
pra opinione. Në këtë proces flukset komunikuese kanë filtruar e sintetizuar në mënyrë që 
të përziheshin në opinionet publike relativisht me tema specifike. Por si ndikon opinioni 
publik për emancipim në rigjallërimin e sferës publike? Çfarë nuk shkon me shoqërinë 
moderne dhe pse opinioni publik e humbi autonominë dhe funksionin e tij kritik?  Teoria 



   50 Habermas dhe opinioni publik në shoqërinë moderne

Demokracia dhe opinioni publik

Koncepti mbi opinionin publik është 
një koncept tipik i periudhës moderne. Kjo 
periudhë dallohet për rritjen e  rëndësisë 
së Shtetit dhe afirmimin e racionalitetit në 
shumë fusha të jetës sociale. Në fakt, duke 
filluar nga epoka moderne, kanë hyrë në lojë 
një sërë faktorësh si: sovraniteti popullor, 
barazi politike, lindja e një sfere publike; 
elementë këto, të cilat, të marra së bashku 
kanë favorizuar lindjen dhe zhvillimin e 
opinionit publik. Këta faktorë ndikojnë edhe 
në konceptin e demokracisë. Konceptet mbi 
demokracinë dhe opinionin publik janë të 
lidhura ngushtë me njëra tjetrën.  Në ditët e 
sotme koncepti dhe roli i opinionit publik, 
zhvillohet së bashku me shoqërinë industriale 
kapitaliste dhe sistemet e qeverisjes liberale - 
demokratike. Pikërisht, gjatë shek. XVII në 
Angli dhe shek. XVIII në Francë, opinioni 
publik do të konsiderohej si një nga themelet 
e asaj forme qeverisëse, e cila bazohej jo 
vetëm në sovranitetin popullor por edhe në 
të drejtën e të shprehurit lirisht opinionet e 
tyre, për çështje të interesit publik, të cilat i 
përkisnin gjithë shoqërisë. 

Një nga protagonistët më të mëdhenj 
të debatit filozofik bashkëkohor, që ka 
realizuar një rindërtim kritik, historik 
dhe sociologjik të sferës publike, është 
pikërisht Jurgen Habermas. Ai është një 
nga teoricienët socialë më të mëdhenj të 
epokës së pas Luftës së Dytë Botërore. 
Shkrimet e tij kanë një ndikim të madh në 
fushën e filozofisë, sociologjisë dhe politikës. 
Profilit të tij si një teoricien politik social, i 
shtohet edhe ai i intelektualit publik ndër 
më të shquarit në Evropën e sotme. Sipas 
analizës habermasiane, mund të flasim për 
opinionin publik nga pikëpamja historike 
dhe sociologjike për të kuptuar një funksion 

të sferës publike borgjeze ose shprehjen e 
qytetarëve privatë të mbledhur si publik e ky 
i fundit si subjekt social dhe kulturor, i cili 
udhëhiqte një luftë epokale për emancipim. 
Kështu lind koncepti i sferës publike, jo 
si një institucion ose organizatë por si një 
“rrjet për të komunikuar informacione dhe 
marrje pozicioni”, pra opinione (Habermas, 
1977). Në këtë proces flukset komunikuese 
kanë filtruar e sintetizuar në mënyrë që të 
përziheshin në opinionet publike relativisht 
me tema specifike. 

Sfera publike borgjeze lindi në 
momentin kur një publik i njerëzve privatë 
hapën një debat kritik dhe racional mbi 
çështje politike me qëllim për të influencuar 
autoritetin shtetëror. Një grup social tentonte 
të ndërtonte një formë të hapësirës publike, 
duke kundërshtuar hapësirën publike 
shtetërore, bazuar në idenë e një shoqërie të 
ndarë nga qeveria ( Shteti) dhe të një sfere 
private të ndarë nga hapësira publike. Ky 
grup individësh të mbledhur në publik, e 
ashtuquajtura shoqëri civile, u zhvillua si një 
sferë e autonomisë private dhe në opozitë me 
shtetin, duke dënuar drejtpërdrejtë mënyrën 
e qeverisjes të bazuar në ligje të përgjithshme, 
abstrakte dhe jo të personalizuara, e duke 
pretenduar për opinionin publik, i ndërtuar 
mbi debatin kritik dhe racional, legjitimitet 
të ligjvënies (Petrucciani, 2000). 

Në vazhdim ekonomia e shoqërisë 
kapitaliste, bazë mbështetëse e shoqërisë 
civile, ofroi mjete dhe arsye për të imponuar, 
në skenën publike, pretendimet e borgjezisë. 
Ndërhyrja e ngushtë e të dy palëve do të 
shoqëronte në transformimin e ekonomisë 
ndryshime rrënjësore në shoqërinë civile 
dhe e kundërta. 

Për sa i përket çështjeve të tregut, 
sfera publike promovoi luftën për një liri 
më të madhe ku  privatët dhe  punonjësit 

habermasiane e opinionit publik, si nocion normativ i sferës publike, është një nga debatet 
e lira racionale mes të barabartëve si nje ideal që, ndonëse për momentin ka mbetur një 
ëndërr është i denjë për t’u diskutuar dhe analizuar në shoqërinë e sotme moderne.
Fjalët Kyçe:  opinioni publik, rrjeti i komunikimit, shoqëria moderne
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e administratës publike i kërkonin Shtetit 
vetëqeverisje ndaj rregullave të konkurrencës. 
Nga njëra anë plotësohej “privatësia” e 
shoqërisë civile dhe nga ana tjetër kapitalizmi 
jepte kontributin e vet në sferën publike 
duke institucionalizuar kontrollin e lirë të 
pronës prodhuese. Në fushën legjislative, 
rezultatet e këtij procesi do të manifestohen 
në nivel evropian, në kodifikimin e të 
drejtës private që garantonte bazat e lirisë 
private. Në momentin që sfera publike, si 
një shoqëri civile i kundërvihet Shtetit duke 
e përkufizuar, në kundërshtim me të, si një 
hapësirë jo personale të autoriteteve, sfera 
private e shoqërisë ndërmori një hov publik. 

Në fakt, shoqëria civile po merrte një 
formë në antitezë me autoritetin shtetëror 
të depersonalizuar dhe një pjesë e veçantë 
e elitës së emancipuar, e cila mendonte se 
ishte pjesë e rëndësishme e publikut dhe 
kundërshtare e autoritetit publik, jo vetëm 
pjesëmarrëse e direktivave shtetërore, 
si  një grup kulturor por edhe antagonist 
kryesor i autoritetit publik, si grup interesi 
(Habermas, 1962).  Sfera publike borgjeze, 
në një kamp tensionesh ndërmjet shtetit 
dhe shoqërisë, institucionalizonte praktikën 
e diskutimit kritik racional mbi çështje 
politike si një praktikë inovative vendimtare: 
përballja drejtuar interesit të përgjithshëm 
nuk duhej të ishte shmangur nga interesat 
e veçanta për të drejtuar kolektivin drejt të 
vërtetës. Kjo e vërtetë  nuk vinte si rrjedhojë 
e irracionaliteti të rregullave të vendosura nga 
autoriteti publik ose praktika e imponimit 
lateral por nga debati kritik racional, që 
përpunonte ligjet e përgjithshme të qeverisë. 
Në këtë debat politik arma më efikase e 
borgjezisë ishte përdorimi publik i së drejtës 
së individëve. Institucionalizimi i sferës 
publike në kohën moderne u bazua kryesisht 
në dy procese të ndërthurura me njëri tjetrin: 
rivlerësimi i hapësirës private dhe lindja e 
sferës publike letrare (Habermas, 1962).

Rivlerësimi i hapësirës private, i familjes 
së konceptuar si një sferë intime, përfaqësoi 
çelësin kryesor të sistemit të jetës së borgjezisë 

sepse lindte jo vetëm nga një pikë nevralgjike 
rreth së cilës qarkullon jeta e përditshme 
por edhe si një pikë referimi e aktivitetit 
ekonomik, të kryefamiljarit, e cila ofronte 
karakteristikat e nevojshme që lejonin hyrjen 
dhe pjesëmarrjen në  hapësirën publike. Gjatë 
shek. XX, format e socializimit borgjez nuk 
janë zhdukur por janë transformuar duke 
iu përshtatur transformimeve të shoqërisë 
kapitaliste. Sot, debati kritik racional i 
sferës së privatëve të mbledhur në publik 
është zëvendësuar nga kultura e konsumit të 
demokracisë së masës, sadisfaksioni individual 
i nevojave dhe nga qëndrimi jo formal në 
shoqëri me individët e tjerë  (Habermas, 
1973). Nga njëra anë komunikimi publik 
nuk i tejkalon pritshmëritë individuale pa 
debatin që i bashkon dhe nga ana tjetër 
shpërndarja e aksesit të dimensionit publik 
zgjidhet në paaftësinë e shumicës për të 
vlerësuar institucionet demokratike dhe 
për t’u impenjuar në përmirësimin dhe 
vlerësimin e tyre.

Opinioni publik dhe sfera publike 

Sfera publike ndryshon nga opinioni 
publik. Ajo nuk është thjesht një shprehje 
orientuese drejt një publiku, si ajo që vëmë 
re nëpërmjet sondazheve të opinioneve. Në  
të vërtetë tregon bashkësinë e proceseve 
komunikuese nëpërmjet të cilëve opinionet 
e individëve krahasohen dhe maturohen. 
Çdo diskutim serioz presupozon nga ana e 
bashkëbiseduesve të pranojë forcën e veçantë 
të argumentave bindës ( Habermas, 1984).  
Kjo forcë është elementi bazë i çdo sfere 
publike që funksionon mirë. Por kjo nuk 
mjafton për ndërtimin e një sfere publike; 
ajo duhet kuptuar nga ana historike, si 
rezultat formash të jetuari shumë të veçanta, 
ku pavarësisht pabarazisë së pushtetit, 
pasurisë, forcës fizike, të cilat prodhohen 
spontanisht në mënyrë jo të ekuilibruar në të 
gjitha shoqëritë, arrin të afirmojë një parim 
të hallakatur, të njohjes së argumenteve 
të mirë, që vlen pavarësisht statusit të atij 
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që i prezanton.  “Veritas, non auctoritas 
facit legem”, shprehet Habermas duke 
shkruar për sferën publike e duke treguar 
në këtë  mënyrë linjën e kufirit ndërmjet 
shoqërive  autoritare të së shkuarës dhe 
demokracive moderne. Sfera publike është 
rezultati i një qëndrimi të ri të shoqërisë 
e afirmuar me ardhjen e iluminizmit, i 
cili transformon principin e legjimitetit të 
ushtrimit të pushtetit. Nuk është tradita 
apo mandati hyjnor që legjitimon qeverinë 
por konsensusi i qytetarëve të lirë, të cilët 
gëzojnë të drejtat e pjesëmarrjes politike 
demokratike. Habermas studion sferën 
publike sepse ajo është fusha e privilegjuar 
ku në shoqëritë moderne krijohej kritika. 
Në këtë këndvështrim, sfera publike nuk ka 
një kuptim  të caktuar  vetëm për një aspekt 
të jetës sociale, ajo vë në dukje jo vetëm 
patologjitë sociale të shkaktuara nga shoqëria 
moderne por identifikon edhe prezencën e 
potencialeve të kritikës në të.  Habermas 
sheh tek sfera publike atë vend të kritikës 
sociale, i cili pas falimentimit të shpresave 
të përgjigjura nga marksizmi në klasën 
punëtore dukej sikur të ishte zhdukur nga 
harta e mendimit sociologjik. Në këtë pikë ai 
është mbështetur në eksperiencën e Evropës 
demokratike të pasluftës, në të cilën fillon 
të eci me ritme të ngadalta një vërshëllimë 
e jetës publike. Lëvizjet e protestave rinore, 
pacifizmi, transformime që imponojnë një 
mendim ndryshe të roleve dhe  identiteteve 
gjinore tradicionale, ndërtojnë sfondin në 
të cilin ajo nis një reflektim kompleks që 
fillon nga sfera publike dhe përqendrohet në 
tentativat për ndërtimin e një teorie, e cila 
mund të përkufizojë natyrën e potencialeve 
të kritikës prezente në shoqërinë moderne.  

Studimi i Habermasit mbi sferën 
publike përfaqëson elemente të përbashkët 
me teorinë e tij mbi shoqërinë dhe si e 
tillë ilustron disa probleme që kjo teori do 
të zgjidhë. Duke u bazuar tek teoria e të 
vepruarit komunikues, ai përqendrohet  në 
dy fusha kërkimi: njëra i përket  diagnozës së 
patologjive sociale të kohës sonë dhe  tjetra 

teorisë së modernizimit (Habermas, 1984).
Për sa i përket studimit të patologjive 

sociale, analiza e tij lidhet me traditën e 
klasikëve të teorisë sociale, Marx e Weber. 
Sipas Marksit patologjitë sociale rrjedhin 
nga vetë struktura e sistemit kapitalist dhe 
kthehen në kushte të mjerueshme të  klasës 
së shfrytëzuar. Weber, edhe pse analizon 
një teori ndryshe nga ajo e Marksit, në 
diagnozën e patologjive sociale, identifikon 
shkaqet e këtyre patologjive jo në fushën e 
klasës kapitaliste por në një fenomen më të 
përgjithshëm: afirmimi i padiskutueshëm 
dhe lateral i një  racionalizmi konform 
qëllimit që përshkon si kapitalizmin ashtu 
edhe sferat të tjera sociale, si burokracia ( 
Habermas, 1973).

Sipas Weber, kapitalizmi dhe burokracia 
janë të lidhura nga një qëndrim i deziluzionuar 
social në të cilin patologjia sociale vjen  nga 
kullimi tendencioz i ndjenjës së burimeve 
sociale.  Duke u frymëzuar nga këto dy 
teori, Habermas, në kuadrin e teorisë së tij 
të vepruarit komunikues, rinis idenë  mbi 
patologjitë duke u drejtuar nga tendencat 
në kolonializimin e botës së jetës.  Mund të 
flasim për konolizim të botës së jetës ku fusha 
të integruara, sipas një logjike sistematike, 
shpërndahen përtej kontesteve ekonomike 
apo politiko-administrative dhe imponojnë 
urdhrat e tyre në botën e jetës sociale. Kur 
sferat e integruara, si ajo e kulturës, e jetës 
afektive apo të vlerave palosen ndaj logjikës 
së tregut; ose kur aparati burokratik-
administrativ i Shtetit organizon jetën sociale 
kryesisht në funksion të rritjes së ngutshme të 
kontrollit të territorit, kemi atë që Habermas 
quan kolonizim i botës së jetës. Shoqëria me 
një botë të kolonizuar të jetës është një shoqëri 
në të cilën zhvillimi ekonomik, shkencor dhe 
teknik nuk përkthehet për të gjithë në kushte 
më të mira të jetës, por prodhon fenomene 
burokracie të marrëdhënieve humane, të 
cilat bien në kontrast me format e integrimit 
social të botës së jetës e në këtë mënyrë 
me konceptet e ligjeve të aktorëve socialë. 
Habermas kujton iluminizmin, si aktin e 
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vërtetë të lindjes së modernitetit kulturor që 
mbart në vetvete dy aspekte: entuziazmin për 
progresin e racionalitetit teknik – shkencor  
dhe premtimin e lumturisë brenda idesë së 
organizimit të jetës sociale, të frymëzuar nga 
principet e lirisë dhe barazisë. 

Historia e 250 viteve të fundit është plot 
progres të racionalitetit teknike –  shkencor 
por ato janë arritje të ngadalta nga ana e 
racionalitetit komunikues dhe principeve 
të tij të lirisë dhe barazisë (Rosati, 1994).  
Për këtë motiv  Habermas flet për një 
modernizim të përgjysmuar: në sektorin 
teknik – shkencor, ai ka prodhuar nja 
racionalizim të vendosur dhe efikas ndërsa 
në sektorin e arsyetimit të botës së jetës, 
nga premtimet e iluminizmit ende nuk 
është kryer një realizim praktik i kënaqshëm. 
Në këtë pjesë, modernizimi i përgjysmuar 
ofron një panoramë të përafërt me kritikën 
sociale që Horkheimer e Adorno kishin 
përpunuar në fazat e para të Shkollës së 
Frankfurtit. Ajo që ndryshon tek Habermas 
është mendimi i tij për iluminizmin, i parë 
si një projekt historik i papërfunduar, i cili 
përveç progreseve teknike – shkencor pranon 
edhe realizimin  e një shoqërie të lirë dhe të 
barabartë. Sipas tij, potencialet e kritikës, 
që nxisin në këtë drejtim, janë elementë 
të strukturës të vepruarit komunikues që 
ç’tradicionalizojnë botën e jetës sociale. 

Nëse do të kthejmë kokën pas, do 
të kujtojmë efektet e lindjes së radios dhe 
televizionit në sferën e opinionit publik. 
Virtualisht, pavarësisht klasës që i përkasin, të 
gjithë qytetarët mund të shprehin opinionet 
e tyre. Në të kundërt shpalljet e qeverisë do 
të kapërcenin sferën e kufizuar dhe kritika 
e opinionit publik tradicional, që lexon 
gazetat dhe i komenton në hapësirat e sferës 
publike dhe jetës shoqërore, për të arritur 
drejtpërdrejtë në dimensionin privat të një 
mase njerëzish, merr emrin popull, publik 
apo përdorues. Kjo formë është quajtur 
“opinion i masës”, e cila lind në vitet e para 
të shek. XX, pikërisht me lindjen e radios. 
(Parascandolo, 2000).   Sipas opinioneve të 

ndryshme, radio dhe televizioni janë kufizuar 
në zgjerimin e rrethit të opinionit publik dhe 
opinioni i masës, larg nga përfaqësimi i një 
kategorie sociologjike, nuk është gjë tjetër 
veçse rezultati i këtij zgjerimi. Opinioni 
publik përfaqëson një sferë të përcaktuar, i 
përket një elite qytetarësh të vetëdijshëm për 
statusin e tyre, të drejtat dhe detyrimet. Ajo 
përbëhet nga shtresa e mesme e shoqërisë, 
e cila përfaqësohet nga individë, të cilët janë 
pjesë e ekonomisë, financës, institucioneve 
politike, editorisë, kulturës dhe shkencës. 
Ndërsa opinioni i masës përfaqëson një sferë 
të kufizuar që ushqehet me sugjerimet dhe 
demagogjinë, të cilat i përkasin irracionales. 
Ky grup manifeston ekzistencën e tij si një 
forcë pasive vetëm në sondazhe, të cilët 
shpesh herë mund të manipulohen.

Globalizimi dhe opinioni publik

Opinioni publik, nga njëra anë, ka disa 
karakteristika të ngjashme në gjithë vendet 
e botës dhe nga ana tjetër, ka karakteristika 
specifike kombëtare, të cilat lidhen me një 
eksperiencë sociale, ekonomike dhe politike. 
Në vende të ndryshme do të gjejmë qytetarë, 
të cilët nuk kanë informacionin e nevojshëm 
për shumë çështje aktuale të jetës politike 
të vendit të tyre. Vazhdimisht promovohen  
diskutimet  e ndryshme publike, tavolinat 
e rrumbullakëta, tribunat politike dhe 
diskutimet kulturore. Çdo gjë duket sikur 
shkon mirë por ky proces i nënshtrohet një 
transformimi thelbësor, formës së një malli 
konsumi. Edhe konsumi kulturor duket sikur 
është në shërbim të propagandës ekonomike, 
politike, pra të propagandës së kompanive të 
mëdha dhe organizatave politike, të lidhura 
ngushtë dhe aleate për të pasur pëlqimin e 
opinionit publik për interesat dhe nevojat e 
tyre ( Cristante, 1999).

Vitet e fundit, opinioni publik, në 
krahasim me shtypin, mund të gjejë vetëm tek 
Interneti një instrument të ngjashëm për sa i 
përket seleksionimit dhe rregullave racionale 
të diskutimit. Jo vetëm kaq, por Interneti 
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mundëson pjesëmarrjen dhe interaktivitetin 
e çdo individi në diskutimet shkencore, 
politike, kulturore; një hapësirë që shtypi 
i shek.XIX ua lejonte vetëm publicistëve, 
një kategori e ngushtë përfaqësuesish të 
shoqërisë civile (Parascandolo, 2000).

S ipas  Habermas ,  f enomeni  i 
globalizimit, me lindjen paralele të  një 
sfere të re ekonomike dhe një shoqërie 
globale, identifikoi kthimin e qëndrimit 
social – politik në ridimensionimin e rolit 

të shtetit demokratik, në formën në të cilën 
historikisht është ndërtuar: forma e shtetit 
nacional.

Pikërisht opinioni publik duhet të jetë 
baza e demokracisë, i cili nuk identifikohet 
me institucionet e përfaqësuara por kryen 
një funksion kritik, pra një funksion kontrolli 
dhe nxitjeje ndaj ndryshimeve duke shprehur 
në këtë mënyrë një këndvështrim mosbesues 
ndaj Shtetit dhe mbështetës në aftësitë dhe 
potencialet e shoqërisë civile.  
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Habermas and the public opinion in modern society
The theoretic reflections on the public opinion, despite the widespread use of this term in 

the media, politics speech and elsewhere, have not marked recently a remarkable growth in the 
social sciences, where the public opinion term does not simply refer to the unity of individuals, 
which use the mass communication means. One of the most distinguished protagonists of the 
contemporaneous philosophical debate, who has realised a critical, historical and sociological 
reconstruction of the public sphere, is precisely Jurgen Habermas. He is one of the greatest social 
theorists of the era after World War II. His writings have a great impact in the field of philosophy, 
sociology and politics. The most prominent one is the reorganization of mutual segments in the 
field of communication, politics, philosophy and sociology, which constitutes even nowadays an 
endeavour on wide comprehension, by affecting a sector like public opinion, not much taken into 
consideration from the contemporaneous scholars. According to the Habermas’ analysis, we can 
talk about public opinion from the historical and sociologic point of view in order to understand the 
function of the bourgeois public sphere or the expression of private citizens gathered as a public, and 
the latter as social and cultural subject, which leaded an epochal war toward emancipation. This is 
the way the public sphere concept emerges, not as an institution or organization but as a “network 
to communicate information and to take stands”, so opinions. In this process the communicating 
flows have been filtered and synthesized in order to intertwine in the public opinions with specific 
topics. But how does the public opinion affect the emancipation and revitalization of the public 
sphere?  What is wrong with the modern society and why has public opinion lost its autonomy 
and its critical function? Habermas’ theory on public opinion, as a normative notion of the public 
sphere, is one of the most rational free debates among the equals as an ideal that, although currently 
just a dream, is worth to be discussed and analyzed in the contemporaneous modern society. 

Key words: public opinion, communication network, modern society.
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Përmbledhje 

Bashkëpunimin e shkollës me prindër studiues të ndryshëm e konsiderojnë si një çështje me 
interes të veçantë të nxënësve për zhvillimin dhe përparimin e jetës shkollore të tyre. Mirëpo 
si çështje mjaft e rëndësishme është bashkëpunimi i kujdestarëve të klasave me prindër 
,e veçanërisht angazhimi i tyre për ti nxitur prindërit të jenë sa më afër jetës shkollore të 
fëmijëve të tyre. Hulumtimi ka pasur për qëllim të studioj angazhimin e kujdestarëve të 
klasave në nxitje të prindërve për bashkëpunim të mirëfilltë e cilësorë duke u përqendruar 
në qëndrimet e vet kujdestarëve të klasave dhe prindërve të nxënësve të tyre ,si dhe të vë 
në pah pengesat me të cilat ata ballafaqohen. Pyetja kërkimore e hulumtimit ishte:Sa dhe 
si angazhohen kujdestarët e klasave në nxitje të prindërve për bashkëpunim?Analiza e të 
dhënave të dala nga ky hulumtim tregon për një angazhim jo të mjaftueshëm të kujdestarëve 
të klasave dhe për mos interesim të prindërve për të bashkëpunuar. Të dhënat e këtij 
hulumtimi ndoshta do të ndihmonin në vetëdijesimin e kujdestarëve të klasave për një 
angazhim më të madh, në gjetjen e formave më të mira të mundshme që prindërit të jenë 
partner të vërtet bashkëpunues duke krijuar një besim reciprok në mes të dy palëve dhe 
motivim të tyre drejt një partneriteti bashkëpunues e të suksesshëm.
Fjalët kyçe: kujdestar klase, angazhim, bashkëpunim, prind

Angazhimi i kujdestarëve të klasave 
për ti motivuar dhe nxitur prindërit 
për bashkëpunim është një element 

i rëndësishëm dhe me interes të veçantë, 

i cili ndihmon zhvillimin e personalitetit, 
edukimit, jetës sociale të fëmijëve, e 
veçanërisht drejt një të ardhme më të mirë 
të fëmijëve. Roli i kujdestarit të klasës 
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është mbizotërues dhe me vështirësi në 
përafrim të prindërve. ”Kujdestari i kasës 
është hallka e parë në zinxhirin e gjatë të 
komunikimit në mes prindit dhe shkollës. 
Nga mënyra se si ai i afrohet prindërve, 
informon, organizon dhe udhëheq, në masë 
të madhe do të varet,jo vetëm qëndrimi i 
prindërve ndaj tij personalisht por edhe 
ndaj shkollës.....” (Sijakovic, 2011: 18). 
Besueshmëria, respekti dhe komunikimi 
i ndërsjellë mësues kujdestar dhe prindër 
janë tri elemente mjaftë të rëndësishme 
kur kemi parasysh, njohjen e fëmijëve dhe 
dhënien e informacioneve prindërve për 
zhvillimin personal, emocional, zhvillim të 
aftësive dhe arritjet shkollore të fëmijëve si 
dhe krijimin e hapësirave të mjaftueshme 
si mundësi e mirë për prindër të japin 
kontributet e tyre me dhënie të ideve, 
sugjerimeve dhe mendimeve lidhur me 
punën e shkollës dhe jetën shkollore të 
fëmijëve të tyre. Krijimi i hapësirave të 
mjaftueshme, me ofrim të mënyrave dhe 
formave të ndryshme për kyçje të prindërve 
na shpie drejt një bashkëpunimi efektiv 
e cilësor. ’’Shkollat duhet pranuar dhe 
angazhuar prindërit si partner, të marr 
parasysh mendimet dhe sugjerimet e tyre, 
dhe tu ndajnë kohë për vizita të rregullta 
me mësimdhënës” (Bezinovic, 2010: 92). 
Praktikat e përditshme shkollore tregojnë se 
kujdestarët e klasave pakë angazhohen në 
drejtim të motivimit dhe nxitjes së prindërve 
për tu kyçur në jetën shkollore të fëmijëve të 
tyre, në mungesë të vullnetit, iniciativave të 
mësimdhënësve për inkurajim të prindërve 
apo ndoshta edhe në mungesë të edukimit 
të prindërve dhe programeve të ndryshme 
të përsosjes për kujdestar të klasave.

Hulumtimi ka pasur për qëllim të 
studioj angazhimin e kujdestarëve të klasave 
në nxitje të prindërve për bashkëpunim të 
mirëfilltë e cilësorë duke u përqendruar në 
qëndrimet e vet kujdestarëve të klasave dhe 
prindërve të nxënësve të tyre, si dhe të vë në 
pah pengesat me të cilat ata ballafaqohen. 

Pyetja kërkimore e hulumtimit ishte: 

Sa dhe si angazhohen kujdestarët e klasave 
në nxitje të prindërve për bashkëpunim? 

Objektivat e hulumtimit:

1. Të identifikojmë dhe pasqyrojmë 
angazhimin e kujdestarit të klasës në 
nxitje të prindërve për bashkëpunim.

2. Të analizojmë, krahasojmë dhe vëmë 
në pah opinionet dhe qëndrimet 
e prindërve, mësimdhënësve ndaj 
angazhimit të kujdestarëve të klasave.

3. Të ofrojmë rekomandime në drejtim 
të angazhimit më të madh dhe ngritjes 
së vetëdijes të kujdestarit të klasës dhe 
prindërve për forcim të bashkëpunimit.

Vështrim kritik i literaturës

Bashkëpunimi i shkollës me familjen 
është debatuar nga shumë studiues të 
ndryshëm, vëmendja e të cilëve është 
përqendruar në përfshirjen e prindërve dhe 
praktikave që ofrojnë shkollat. Po ashtu 
rolin i kujdestarit të klasës e përshkruajnë si 
primar në ngritje të motivimit të prindërve 
për të bashkëpunuar. Kujdestari i klasës 
nëpërmes komunikimit të rregullt me 
prindër dhe angazhimit të tij në mënyrë 
permanente nxitë bashkëpunimin dhe 
njëkohësisht ngrit optimizmin e prindërve 
për të bashkëpunuar. Mësuesit duhet: 

...(4) të nxisin bashkëpunimin duke 
ofruar veprimtari që prindërit dhe fëmijët 
mundë të bëjnë së bashku; (5) të shpallin 
hapur rezultate bashkëpunimi,duke dhënë 
informacione të përshtatshme dhe në kohën 
e duhur për arritjet e nxënësve (Coleman, 
1988. cit. Fullan, 2001: 316).

Po ashtu, krijimi i një atmosfere 
të ngrohtë mirëseardhje të prindërve 
në shkollë duke organizuar aktiviteteve 
të përbashkëta për prind, nxënës, 
mësues kujdestarë, është një parakusht i 
nxitjes së interesimit të prindërve për të 
bashkëpunuar, e veçanërisht për nxënës 
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kur kemi parasysh jetën sociale të tyre. 
Sipas Sijakovic (2011: 19),

Aktivitetet e përbashkëta të mësimdhënësve, 
prindërve dhe moshatarëve në dhe jashtë 
klasës, janë të një rëndësie të madhe për një 
zhvillim optimal intelektual dhe shoqëror-
emocional të nxënësve.

Kur kemi parasysh komunikimin në 
mes kujdestarit të klasës dhe prindërve, 
me rëndësi të veçantë është informimi 
i rregullt i prindërve për vonesë, ngecje 
në mësim nxënie, për mos angazhim të 
fëmijëve të tyre në lëndë të ndryshme 
mësimore apo për të arriturat e tij. Një 
formë e mirë e komunikimit me prindër 
është edhe organizimi i javës së prindërve 
ku sipas Rukiqit, ”Këtu u jepet një mundësi 
e mirë prindërve të ballafaqohen me të 
shkuarën, të tashmen dhe të mendojnë 
për të ardhmen e shkollimit të fëmijëve të 
tyre” (Rukiq, 2012: 88). Me shfletimin 
e literaturës relevante, shohim se për 
të nxitur bashkëpunimin e prindërve, 
kujdestari i klasës si njëri nga faktorët kyç 
të bashkëpunimit duhet të angazhohet 

në drejtim të ofrimit të praktikave më të 
mira të cilët do të motivonin dhe nxitnin 
prindërit për një bashkëpunim më të mirë.

Metodologjia e hulumtimit

Ky studim është realizuar në dy shkolla 
publike të Gjilanit dhe një shkollë private 
në Prishtinë ku janë pasqyruar qëndrimet 
e prindërve dhe kujdestarëve të klasës, 
të shkollave në hulumtim. Në hulumtim 
morrin pjesë gjithsej 90 kujdestar të 
klasave në mesin e tyre, kujdestar të një 
shkolle të mesme të lartë, një shkolle 
fillore dhe kujdestar të shkollës private 
dhe 180 prindër të nxënësve të klasave të 
cilët i përfaqësojnë këta kujdestar. Përmes 
pyetësorit kemi mbledhur qëndrimet e 
kujdestarëve të klasave dhe prindërve.

Analiza dhe të dhënat e hulumtimit

Analiza e të dhënave të dala nga ky 
hulumtim tregon për një angazhim jo të 
mjaftueshëm të kujdestarëve të klasave 
dhe për mos interesim të prindërve për të 
bashkëpunuar. Në vazhdim po paraqesim 

Grafiku 1: Paraqitja grafike, në përqindje, e qëndrimeve të kujdestarëve të klasave dhe prindërve ndaj 
angazhimit të kujdestarit të klasës në nxitje të prindërve për të bashkëpunuar
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vetëm analizën e të dhënave të fituara nga 
disa pyetje të pyetësorit për kujdestar klase 
dhe prindër. Në grafikë janë paraqitur së 
bashku përqindja e kujdestarëve të klasave 
dhe prindërve. 

Nga  gra f iku  1  vërehet  se  41 
e kujdestarëve të klasave apo 67.78 
për qind e tyre, gjegjësisht 37.22 për 
qind e prindërve, ishin të mendimit se 
angazhohen mjaft, gjersa për alternativën 
angazhohem-t por ja sa duhet, ishin 
përcaktuar 32.22 për qind e kujdestarëve 
të klasave dhe 62.78 për qind e prindërve. 
Këto të dhëna tregojnë për një dallim të 
qëndrimeve të prindërve dhe kujdestarëve 
të klasave, prej ku shohim se kujdestarët 
e klasave nuk angazhohen sa duhet 
drejt motivimit të prindërve për të 
bashkëpunuar.

Në pyetjen se: a informohen prindërit 
rregullisht për vonesë, ngecje apo për të 
arriturat e fëmijës, kemi marrë këto të 
dhëna: 61.12 për qind e kujdestarëve të 
klasave dhe 62.78 për qind e prindërve 
ishin për alternativën, zakonisht në 
mbledhjet prindërore, gjersa 38.88 
për qind e kujdestarëve të klasave dhe 

37.22 për qind e prindërve ishin për 
alternativën po,rregullisht. Këtu vlen 
të ceket se për shkak të hapësirës jo të 
mjaftueshme për ti paraqitur të dhënat për 
çdo shkollë ,theksojmë se 38.88 për qind 
e kujdestarëve të klasave dhe 37.22 për 
qind e prindërve të shkollës private dhe 
një pjesë e vogël e tyre të shkollës fillore i 
informojnë prindërit me rregull.

 Sa u ofrojnë prindërve takim me 
termin të veçantë për çdo nxënës kemi 
marrë këto të dhëna: Pjesa dërmuese e 
kujdestarëve të klasave 82.22 për qind 
e tyre dhe 85.56 për qind e prindërve 
pjesëmarrës në hulumtim ishin përcaktuar 
për alternativën, jo, kurse 7.78 për qind e 
kujdestarëve të klasave dhe 4.44 për qind 
e prindërve për alternativën ndonjëherë. 
Nga kjo shohim se nuk u ofrohet prindërve 
takim me termin të veçantë për çdo 
nxënës. Caktimi i terminit të veçantë 
për çdo nxënës për prindër është mjaft i 
rëndësishëm sepse prindërit marrin një 
pasqyrë të përgjithshme mbi gjendjen e 
fëmijës gjegjësisht zhvillimin e tij.

 Në pyetjen se a organizohen takime 
të prindërve me mësimdhënësit lëndorë? 

Grafiku 2: Paraqitja grafike në përqindje e qëndrimeve të kujdestarëve të klasave dhe prindërve ndaj 
informimit të prindërve nga ana e kujdestarit të klasës.
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Kemi marrë këto të dhëna: 53.34 për 
qind e kujdestarëve të klasave dhe 10.56 
për qind e prindërve ishin për alternativën 
jo, pasi që kujdestari i klasës i informon 
për të arriturat e nxënësve në lëndë tjera, 
13.3 për qind e kujdestarëve të klasave 
dhe 56.11 për qind e prindërve ishin për 

alternativën, ndonjëherë me iniciativë të 
tyre, gjersa për alternativën, po, zakonisht 
gjatë mbledhjeve me prindër me çdo 
mësimdhënës veç e veç. Vlen të theksohet 
se mësimdhënësit e shkollës private për 
çdo mbledhje me prindër organizojnë 
takime edhe me mësimdhënës lëndor 

Grafiku 3: Paraqitja grafike në përqindje e qëndrimeve të kujdestarëve të klasave dhe prindërve për 
ofrim të takimit me prindër për çdo termin.

Grafiku 4: Paraqitja e grafike në përqindje e qëndrimeve të kujdestarëve të klasave dhe prindërve ndaj 
organizimit të takimeve me mësimdhënësit lëndor nga ana e kujdestarit të klasës .
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edhe atë në klasa të veçanta me secilin 
mësimdhënës ku i kushtohet kohë e 
veçantë se cilit prind dhe i informojnë për 
sjellje, ngecje apo arritje të fëmijëve të tyre.

Në pyetjen e radhës se a ftohen 
prindërit të jenë prezent gjatë procesit 
mësimorë? 87 për qind e kujdestarëve të 

klasave dhe 88.34 për qind e prindërve kanë 
theksuar se asnjëherë nuk u ofrohet prezenca 
e prindërve gjatë procesit mësimorë, gjersa 
13 për qind e kujdestarëve të klasave (të ciklit 
të ulët) dhe 11.66 për qind e prindërve të 
fëmijëve në ciklin e ulët, ishin për alternativën 
ndonjëherë kur kërkojnë prindërit. 

Grafiku 5: Paraqitja grafike në përqindje e qëndrimeve të kujdestarëve të klasave dhe prindërve ndaj 
prezencës së prindërve gjatë procesin mësimorë.

Grafiku 6: Paraqitja grafike në përqindje e qëndrimeve të kujdestarëve të klasave me shkallën e kënaqësisë 
ndaj ardhjes së prindërve në mbledhje prindërore.
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 Të dhënat nga grafiku 6 flasin se 
ardhja e prindërve në mbledhjet prindërore 
apo takime individuale nuk është e 
kënaqshme. Prej tyre 48.89 për qind e 
kujdestarëve të klasave janë shprehur se 
aspak nuk janë të kënaqur me ardhjen e 
prindërve në mbledhje me prindër apo 
takime individuale, 27.78 për qind e tyre 
ishin për alternativën pak,gjersa 23.33 
për qind ishin për alternativën deri diku. 
Nga këtu shohim se ardhja e prindërve 
në mbledhje dhe takime individuale nuk 
kënaqin kujdestarët e klasave dhe se ata 
shprehen se prindërit janë të pa interesuar 
dhe se zakonisht në këto mbledhje vinë të 
njëjtit prindër.

Përfundimet dhe rekomandimet

Mbështetur në të dhënat e hulumtimit 
vërejmë se angazhimi i kujdestarit të 
klasë në shkollat e mesme publike është 
në një nivel të ulët, kur kemi parasysh 
nxitjen e prindërve për të bashkëpunuar 
në krahasim me shkollën private ku 
angazhimi i kujdestarit është dukshëm 
më i mirë. Duke krahasuar perceptimet 
e kujdestarëve dhe prindërve të nxënësve 
të këtyre kujdestarëve në shkollën private 
shohim se nuk kemi dallime në përgjigjet 
e tyre. Nga këtu vërejmë se në shkollën 
private komunikimi i kujdestarit të klasës 
dhe prindërve bëhet me rregull, sepse 
për çdo vonesë, ngecje në mësim apo 
edhe arritje të lartat nxënësit, prindërit 
informohen me kohë, me forma të 
ndryshme të komunikimit, si informimi 
nëpërmjet telefonatave, postës elektronike, 
me shkrim, mënyrës së organizimeve të 
mbledhjeve të prindërve duke pasur takime 
të veçanta me çdo mësimdhënës lëndor. 
Po ashtu edhe organizimi i aktiviteteve të 
ndryshme për nxënës, si: java e shkencës, 
java e bamirësisë, ku janë pjesë e këtyre 
edhe prindërit duke dhënë një kontribut 
të veçantë, pastaj vizitat në shtëpitë e 
nxënësve me qëllime të ndryshme si ato 

të njohjes me familjen e nxënësit dhe me 
rastin e festave fetare apo edhe organizimi 
i ekskursioneve për prindër, gjë që tek 
prindërit ngjall kureshtje më të madhe për 
të bashkëpunuar dhe mundëson zhvillimin 
e marrëdhënieve bashkëpunuese.

Nga ana tjetër nga përgjigjet e 
kujdestarëve dhe prindërve të shkollave 
të mesme publike, mundë të themi se 
nuk kemi angazhim të mjaftueshëm të 
kujdestarëve të klasës dhe mos interesim 
të prindërve për të bashkëpunuar. Mungon 
organizimi i aktiviteteve të përbashkëta 
për  pr ind,  nxënës ,  mës imdhënës , 
gjithashtu informim jo i rregullt nga ana e 
kujdestarëve. Si përfundim mund të themi 
se në institucionet arsimore të mesme 
mungojnë programe adekuate edukimi 
dhe aftësimi për punë të kujdestarëve 
të klasave. Të dhënat e këtij hulumtimi 
ndoshta do të ndihmonin në vetëdijesimin 
e kujdestarëve të klasave për një angazhim 
më të madh, në gjetjen e formave më të 
mira të mundshme që prindërit të jenë 
partner të vërtet bashkëpunues duke 
krijuar një besim reciprok në mes të 
dy palëve dhe motivim të tyre drejt një 
partneriteti bashkëpunues e të suksesshëm.

Prandaj është e nevojshme që në 
të ardhmen: Fakulteti i edukimit të 
hartoj programe të posaçme për punë 
të kujdestarëve të klasës, për student 
të mësuesisë. Të organizohen përsosje 
t ë  v a zhdue shme  p ro f e s iona l e  t ë 
mësimdhënësve - kujdestarëve të klasave 
dhe edukimi i tyre në drejtim bashkëpunimit 
dhe krijimit të respektit reciprok dhe 
besimit të ndërsjellë nëpërmjet dialogut si 
rruga më e mirë në dhënien e mundësisë 
prindërve të jenë më afër problemeve 
të fëmijëve të tyre dhe pjesëmarrës të 
barabartë të jetës shkollore. Po, ashtu 
është i nevojshëm edukimi i prindërve 
dhe aftësimi i tyre për pjesëmarrje në 
punën e shkollës duke organizuar trajnime, 
seminare apo projekte të ndryshme me 
tema që nxisin bashkëpunimin.
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REFERENCAT

The school cooperation with parents, different researches consider it as an issue with 
particular interest to students, in the development and progression of their school life. 
But, as a matter of great importance is the cooperation between class teachers and parents, 
especially their commitment to courage parents to be closer to their children school life. 
The research aimed to study the commitment of class teachers to courage parents for high-
quality genuine cooperation focusing on class teachers attitudes and on parents of their 
students, and to highlight the obstacles they face. Survey research question was: How and 
how much do the class teachers commit in incentive of parents cooperation? An analysis 
of the data from this study shows a not sufficient commitment of the class teachers and 
disinterest of parents to cooperate. Data from this research will probably help class teachers’ 
awareness for a greater commitment in finding the best ways possible for parents to be 
truly collaborative partner by creating a mutual trust between the two parties and their 
motivation towards a cooperative and successful partnership.

Keywords: class teacher, commitment, cooperation, parents
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e vitlindjes 1978. Ka kryer studimet e larta në Fakultetin e Shkencave Humane, dega Juridik, në 
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të shkruar dhe në të folur.

Përmbledhje 

Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, në epokën e globalizimit kanë marrë një rëndësi 
të veçantë dhe kanë një shtrirje universale. Për ligjërimin, garantimin e këtyre të drejtave, 
në një proces gjyqësor ka një rol të veçantë avokati. Ai afirmohet si mbartës i këtyre të 
drejtave, duke garantuar një proces të drejtë ligjor. Mbrojtja ligjore në procesin penal është 
specifike si për nga vetë natyra e çështjeve penale ashtu dhe nga roli që merr avokati në këto 
çështje. Nisur nga fakti që avokatët kanë një ekzistencë të pavarura në jetën juridike, duhet 
të kenë lirisht akses në ambientet e paraburgimit dhe institucioneve të vuajtjes së dënimit. 
Por në fakt, në praktike ndodh ndryshe nga çfarë parashikohet në kuadrin ligjor. Në këtë 
artikull do të trajtohen rastet e problematikave të hasura në praktikë gjatë mbrojtjes ligjore 
në procesin penal, duke përdorur metodën përshkruese shkencore. 
Fjalë kyçe: I pandehuri, avokati, proces penal, mbrojtje ligjore, kuadër ligjor

Hyrje

Në këtë artikull do të trajtohen tërësia 
e të drejtave të të pandehurit, si një nga 
figurat qendrore të procesit penal. Të drejtat 
dhe liritë themelore të njeriut, në epokën 
e globalizimit kanë marrë një rëndësi të 

veçantë dhe kanë një shtrirje universale. 
Në ushtrimin e aktivitetit të përditshëm 
si avokate, konstatohen një sërë rastesh të 
mosrepsektimit të dispozitave ligjore në 
favor të të pandehurve. Do të trajtohen 
rastet e problematikave të hasura në këtë 
fushe. Mes të tjerash, në këtë temë, do të 
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dalin në pah nismat ligjore, historiku i tyre, 
ku trajtohen të drejtat e të pandehurit për 
të garantuar një proces të rregullt ligjor, si 
dhe domosdoshmëria e respektimit dhe e 
zbatimit te ligjit. Për ligjërimin, garantimin 
e këtyre të drejtave, në një proces gjyqësor 
ka një rol të veçantë avokati. Ai afirmohet si 
mbartës i këtyre të drejtave, duke garantuar 
një proces të drejtë e të rregullt ligjor.

Mbrojtja ligjore në procesin penal është 
specifike si për nga vetë natyra e çështjeve 
penale ashtu dhe nga roli që merr avokati në 
këto çështje. Nisur nga fakti që avokatët kanë 
një ekzistencë të pavarur ne jetën juridike, 
duhet të kenë lirisht akses në ambientet e 
paraburgimit dhe institucioneve të vuajtjes së 
dënimit. Pavarësisht faktit se në legjislacion 
janë përcaktuar shprehimisht të drejtat e të 
pandehurit në një proces penal, në praktikë 
ndeshen një sërë problematikash përsa i 
përket respektimit të tyre.

Pikërisht për këtë fakt në këtë studim 
ngremë disa pyetje thelbësore: Këto të 
drejta janë vetëm në teori apo gjejnë zbatim 
dhe në procedurën e përditshme hetimore 
e gjyqësore? Sa vërtet i garantohen të 
pandehurit të drejtat që i njeh ligji nga 
zbatuesit ne praktikë të legjislacionit ? Sa i 
njohin të pandehurit të drejtat e tyre dhe a i 
bëhen të njohura nga personat që kanë për 
detyrë t’ia bëjnë me dije atyre?

Në këtë artikull do të trajtohen rastet e 
problematikave të hasura në praktikë gjatë 
mbrojtjes ligjore në procesin penal, duke 
përdorur metodën përshkruese shkencore. 

Kuadri ligjor që garanton të drejtat e të 
pandehurit në Shqipëri dhe historiku i saj

Historiku i të drejtave të të pandehurit 
daton që nga viti 1912, kur është formuar 
dhe shteti i parë shqiptar. Qeveria e Vlorës ka 
shkruar ligje të ndryshme mbi organizimin 
e drejtësisë në Shqipëri. Sa i përket sistemit 
të së drejtës penale në Shqipëri, në kuptimin 
e plotë të fjalës, për të mund të flitet vetëm 
pas miratimit të Statutit të Lushnjës (1920) 

deri në vitin 1939.
Me ardhjen e Ahmet Zogut në pushtet, 

gjatë viteve 1920 - 1928 ligje të ndryshme të 
drejtës penale janë dekretuar. Në të njëjtën 
kohë, e drejta shqiptare zakonore (Kanunet), 
vepronte në zonat malore të vendit. Kodi 
Penal Shqiptar hyri ne në fuqi më 01/06/ 
1928. Ky Kod Penal shënoi shkëputjen e 
Kodit Penal shqiptar nga ndikimi Osman 
dhe orientimin drejt Kodit Penal evropian. 
Një nga parimet më demokratike të këtij 
Kodi është parimi i ligjshmërisë, sipas 
të cilit «nuk ka bindje pa ligj» (Nullum 
crimen, nulla poena sine lege), e cila në 
vetvete përbën mbrojtjen e të drejtave të 
njeriut. Gjatë viteve 1939 - 1944 Shqipëria 
u pushtua nga të huajt, një faktor historik 
ky, i cili gjithashtu ka shërbyer në të drejtën 
penale. Në periudhën 1945 – 1990, në 
Shqipëri ishte vendosur pushteti i diktaturës 
së proletariatit dhe luftës së klasës, ku e 
Drejta Penale dhe Kodi Penal , si pjesë e saj 
i shërbeu partisë - shtet. Kodi Penal i viti 
1952 kishte dispozita që mbrojnë parimin 
e legjitimitetit, por në këtë kod ashtu si në 
ligje të tjera penale të asaj kohe, nuk mund 
të flasim për mbrojtjen e të drejtave dhe 
lirive të njeriut. Ndryshimet demokratike që 
ndodhën në fillim të viteve ‹90 në Shqipëri, 
si dhe tranzicionin nga një sistem totalitar 
në një sistem demokratik, shënoi një kthesë 
themelore në historinë e shtetit shqiptar dhe 
institucioneve të saj. 

Orientimi demokratik i shtetit kërkoi 
ndërmarrjen e reformave totalet për 
ndërtimin e shtetit të së drejtës. Për herë të 
parë, pas periudhës së gjatë të totalitarizmit, 
parimet themelore demokratike të shtetit 
të së drejtës, në mesin e të cilat mbrojtja 
e të drejtave të njeriut , gjeti vendin në 
ligjin Nr. 7491, dt. 29.04.1991 «Për 
dispozitat kryesore kushtetuese», si dhe më 
vonë me ligjin Nr. 7561, dt. 29 4/1994 
“Mbi disa ndryshime dhe amendamente 
në ligjin Nr. 7491, dt. 29.04.1991 «Për 
dispozitat kryesore kushtetuese». Në kuadrin 
e reformave institucionale në shtetin e ri 
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demokratik shqiptar, ligjvënësi shqiptar 
ishte i detyruar për të bërë ndryshime në 
Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë, 
ndryshime që u aprovuan me ligjin Nr. 
7895, dt. 27.01.1995. Kodi i ri Penal u 
ndërtua në bazë të modeleve bashkëkohore 
të Kodeve Penale të shteteve demokratike 
si: Franca, Gjermania, Italia, etj dhe për 
kohën që u aprovua, iu përgjigj standardeve 
ndërkombëtare. Ligji penal nuk është 
statik dhe i pandryshuar, përkundrazi ai 
ka ndryshuar në varësi të kushteve sociale, 
ekonomike dhe politike të vendit dhe 
në përputhje me kërkesat objektive të 
praktikave gjyqësore.

Kodi Penal i vitit 1995 dhe Kodi i 
Procedurës Penale janë aktualisht në fuqi, 
por që nga koha që kane hyre ne fuqi e deri 
më sot, ata kanë kaluar nëpër amendime 
dhe shtesa të shumta, pjesë e të cilave janë 
të lidhura me mbrojtjen e të drejtave dhe 
lirive të njeriut.

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, 
burimi i parë dhe themelor i të drejtave 
në Shqipëri, ligji me fuqi më të lartë 
në hierarkinë e akteve ligjore në vendin 
tonë (neni 116), në pjesën e dytë të saj 
sanksionon “Të drejtat dhe liritë themelore 
të njeriut”. Në nenin 15 të saj ajo shpall se: 
“Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut 
janë të pandashme, të patjetërsueshme e të 
padhunueshme, dhe qëndrojnë në themel 
të të gjithë rendit Juridik”. Ndërsa në nenin 
42 sanksionon se: “Liria, prona dhe te 
drejtat e njohura me Kushtetutë dhe me 
ligj, nuk mund të cenohen pa një proces të 
rregullt ligjor”, se “Kushdo, për mbrojtjen 
e të drejtave, të lirive dhe të interesave të 
tij kushtetues dhe ligjore, ose në rastin e 
akuzave të ngritura kundër tij, ka të drejtën 
e një gjykimi të drejtë dhe publik, brenda një 
afati të arsyeshëm, nga një gjykatë e pavarur 
dhe e paanshme, e caktuar me ligj”.

Kjo dispozitë kushtetuese dhe të tjerat 
në vazhdim të saj përbëjnë katalogun e të 
drejtave dhe lirive themelore të njeriut, të 
afirmuara këto në Kushtetutë, dhe kanë 

si qëllim të garantojnë respektimin dhe 
mbrojtjen e këtyre të drejtave, për shkak 
të vetë epërsisë që gëzon Kushtetuta në 
hierarkinë e ligjeve.

 Në këtë aspekt, si ligji themelor i shtetit, 
Kushtetuta garanton “paprekshmërinë e 
personit”, që do të thotë se individi jo vetëm 
i gëzon këto të drejta por shteti merr përsipër 
detyrimin për t’i siguruar ato realisht. Ndaj 
edhe Kushtetuta e kushtëzon cenimin 
apo kufizimin e këtyre të drejtave vetëm 
nëpërmjet “një procesi të rregullt ligjor.”

Ky term në vetvete nënkupton një të 
drejtë “gjigande” që përfshin disa të drejta 
të tjera kushtetuese e ligjore, mbi bazën 
e të cilave krijohet dhe kushtëzohet vetë 
ekzistenca e “procesit të rregullt ligjor”. Të 
tillë janë të gjithë elementët e parashikuar 
ne n.42/2 të Kushtetutës (gjykimi i drejtë, 
publik, brenda një afati të arsyeshëm, 
nga një gjykatë e pavarur, e paanshme), 
neni 30 (prezumimi i pafajësisë), neni 31 
(garancitë e procesit penal), neni 32 (e drejta 
e mosinkriminimit), neni 33 (e drejta për tu 
dëgjuar), neni 34 (e drejta për ankim ndaj 
vendimit gjyqësor).

Nëpërmjet garancive të mësipërme, 
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë ka 
afirmuar standardet ndërkombëtare të të 
drejtave dhe lirive themelore të njeriut, në 
mënyrë të veçantë të “Konventës Evropiane 
të të Drejtave të Njeriut” e cila, në bazë të 
Kushtetutës, është bërë pjesë e sistemit të 
brendshëm juridik (neni 17/2).

Konventa Evropiane e të Drejtave 
të Njeriut, si një akt me fuqi kushtetuese 
në Republikën e Shqipërisë, ka gjetur 
pasqyrim dhe përshtatje të plotë në dispozitat 
kushtetuese.

Krahasuar me periudhat e hershme 
kohore pozita e të pandehurit vazhdimisht 
ka ardhur duke u përmirësuar, pasi më parë 
i pandehuri gëzonte disa të drejta simbolike 
në procedurë e të cilat nuk i garantonin 
një Gjykim të drejtë dhe të paanshëm. 
I pandehuri i nënshtrohej shpeshherë 
torturave, mundimeve, dhunës për ta 
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pranuar fajësinë për veprën penale për të 
cilën dyshohej dhe shpeshherë ndodhte që 
personat e pafajshëm të dënoheshin ndërsa 
fajtorët të liroheshin nga akuzat. Sigurisht që 
një rol të ndjeshëm në përmirësimin e pozitës 
së të pandehurit ka dhe implementimi i rolit 
te avokatit ne procesin penal. Ai garanton 
akoma më tepër një proces të drejtë, të 
rregullt ligjor.

Sot kushtetuta dhe Kodi i Procedurës 
Penale parashikon dhe ofron shumë të drejta, 
privilegje dhe garanci për të pandehurin, 
të drejta këto që garantojnë se ndaj tij do 
të zhvillohet një proces penal i drejtë,i 
paanshëm, i shpejtë dhe se vetëm personat 
përgjegjës do të shpallen fajtor dhe do të 
dënohen sipas ligjit. Fatkeqësisht të drejtat e 
të pandehurit si një nga të drejtat themelore 
të njeriut janë duke u shkelur vazhdimisht 
nga organet e procedimit penal, dhe si 
pasojë shumë persona bien viktima të këtyre 
shkeljeve pikërisht nga mos njohja e këtyre 
të drejtave që u takojnë me ligj. 

Roli i mbrojtësit në procesin penal

Mbrojtësi në procesin penal ka një rol 
të rëndësishëm dhe të pazëvendësueshëm . 
Mbrojtësi është një aktor i domosdoshëm 
ne procesin e dhënies së drejtësisë. Personi 
nën hetim ose i pandehuri nëpërmjet 
një mbrojtësi garanton respektimin e të 
drejtave që i njeh ligji dhe i jep besimin 
e zhvillimit të një procesi të drejtë ligjor. 
Avokati për realizimin sa më efikas të 
mbrojtjes së të pandehurit përdor të gjithë 
instrumentat ligjor që parashikohen në 
ligj. Por nga ana tjetër, avokati duhet t’i 
shërbejë interesave të drejtësisë. Respektimi 
i funksionit profesional te avokatit është 
një kusht esencial për shtetin e së drejtës 
dhe për demokracinë në një shoqëri. Nisur 
nga vetë roli i mbrojtësit ne procesin penal, 
del si domosdoshmëri qe avokati të ketë 
pavarësi absolute, pavarësi kjo qe sjell besim 
në procesin e drejtësisë dhe në pavarësinë e 
gjyqësorit. Avokati duhet të jetë i lirë nga 

çdo influencë në realizimin e mbrojtjes. Një 
nga detyrat primare të avokatit është ruajtja 
e konfidencialitetit dhe ky detyrim i shërben 
interesave të miradministrimit të drejtësisë.

Sigurisht që detyra e mbrojtësit është 
të veprojë në interesin më të lartë të klientit 
të tij, në rastin tone të të pandehurit, por 
gjithnjë ne respektim të ligjit. Procesi i 
rregullt ligjor merr përparësi dhe të gjithë 
aktorët që marrin pjesë ne zhvillimin e këtij 
procesi duhet të përdorin çdo instrument 
ligjor që i shërben këtij procesi. Mbrojtësit 
duhet ti krijohen të gjitha kushtet dhe 
mundësitë për realizimin e mbrojtjes. 
Kështu ai duhet të njihet me parë me gjithë 
aktet e dosjes hetimore apo gjyqësore, për 
aq kohë sa nuk dëmtohet procesi hetimit 
apo gjykimit. Mbrojtësi duhet të njihet 
me çdo veprim procedural që ka lidhje me 
të mbrojturin prej tij. Mbrojtësit duhet ti 
sigurohet takimi dhe komunikimi i lirë me 
të mbrojturin prej tij, të drejta ligjore këto që 
gjejnë vend gjerësisht ne legjislacionin tonë.

Sa më sipër, duket qartë se roli i avokatit 
ne procesin penal është i një rëndësie të 
veçantë. Për këtë arsye, duhet që dhe 
mbrojtësi dhe figura e tij të respektohet dhe 
trajtohet me dinjitet dhe nga aktorët e tjerë 
të drejtësisë. Në ushtrimin e funksionit tim 
si avokate, në aktivitetin e përditshëm has një 
sërë pengesash e vështirësish në realizimin e 
një mbrojtjeje sa me efikase e ligjore, të cilat 
do ti trajtoj më poshtë.

Problematikat e hasura në praktikë në 
procesin e mbrojtjes së personit nën 
hetim

Referuar nenit 38 te Kodit të 
Procedurës Penale, i pandehuri edhe kur 
është me masë sigurimi izoluese ose kur i 
është hequr liria për çdo lloj shkaku tjetër, 
merret në pyetje i lirë. 

Është e nevojshme të theksohet se i 
pandehuri, si rregull, nuk merret në pyetje 
me qëllim që të fitohet pohimi i tij se është 
autor i veprës penale, por me qëllim që 
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të njoftohet mbi bazat e akuzës dhe t’i 
mundësohet mbrojtja. Megjithëkëtë fakt, i 
pandehuri nuk ka obligim që të deklarojë, 
çdo të thotë se ai ka të drejtë të heshtë. 
Ligjvënësi ka përcaktuar se gjatë marrjes 
në pyetje duhet të respektohet plotësisht 
dinjiteti i të pandehurit. Në këtë drejtim, 
gjatë çdo marrje në pyetje të tij Kodi i 
Procedurës Penale ndalon keqtrajtimin, 
shkaktimin e lodhjes, ndërhyrjet fizike, 
përdorimin e drogës, torturës, shtrëngimit 
ose hipnotizimin, kanosjen, dhunën, 
premtimet në kundërshtim me ligjin dhe 
veprimet qe dëmtojnë kujtesën e tij. Gjykata 
Evropiane e të Drejtave të Njeriut në disa 
vendime të saj, vlerëson rëndësinë e veçantë 
të lirisë nga tortura. Por në fakt janë të 
panumërta rastet kur personat e ndaluar 
apo të arrestuar, në momentet e para 
pyeten nga oficerë të policisë gjyqësore pa 
praninë e mbrojtësit duke dhënë deklarime 
sipas orientimeve të punonjësve të policisë, 
duke deklaruar emra bashkautorësh fiktivë 
apo duke dhënë shpjegime, të cilat në fakt 
nuk kanë lidhje me faktin i cili i atribuohet 
personit nën hetim, por i shërbejnë çështjeve 
të tjera penale për të cilat kanë interes 
punonjësit e policisë. Personat nën hetim, 
në momentet e para të ndalimit të tyre, nuk 
informohen rreth faktit të ndalimit të tyre 
apo arrestimit dhe pyeten disa herë nga 
punonjësit e policisë, duke mos u pasqyruar 
çdo detaj të pyetjes në proces – verbalet 
përkatëse, dhe deklarimi merret vetëm 
atëherë kur personi nën hetim jep variantin 
“ e kënaqshëm” për punonjësin e policisë.

Referuar nenit 53 të Kodit të Procedurës 
Penale, personi i arrestuar në flagrancë, ose 
i ndaluar ka të drejtë të flasë me mbrojtësin 
menjëherë pas arrestimit ose ndalimit. I 
pandehuri i paraburgosur ka të drejtë të flasë 
me mbrojtësin që në momentin e ekzekutimit 
të masës së sigurimit. Pra, në zbatim të kësaj 
dispozite, personi i arrestuar apo ndaluar, 
menjëherë pas arrestit apo ndalimit, duhet 
te kontaktojë me mbrojtësin e zgjedhur. 
Në fakt, nga praktika jonë e përditshme, 

rezulton se mbrojtësi mund të kontaktojë 
me personin e arrestuar apo të ndaluar vetëm 
kur çështja i kalon prokurorisë dhe mbrojtësi 
bashkë me prokurorin përkatës shkojnë 
në ambientet e paraburgimit për të marrë 
deklarime nga personi i dyshuar. Pra, ne 
shkelje te dispozitave te Kodit të Procedurës 
Penale, mbrojtësi nuk lejohet nga punonjësit 
e Komisariatit të Policisë që të kontaktojnë 
me personin e arrestuar apo të dyshuar që në 
momentet e para, fakt ky që i jep mundësinë 
këtyre punonjësve të marrin shpjegimet 
që dëshirojnë nga këta shtetas. Për të mos 
përmendur pastaj rastet kur mbrojtësi dhe 
klienti shihen dhe konsultohen ne sallën e 
gjyqit para seancës së masës së sigurimit. 
Gjithashtu, në referim të nenit 7 te Ligjit 
9109, dt. 17/7/2003 të ndryshuar, avokati 
ka të drejtë të takojë personin e mbrojtur prej 
tij në mënyrë private dhe pa kufizim kohor. 
Organi i prokurorisë, gjykata, administrata 
e burgjeve dhe Policia e Shtetit, janë të 
detyruar të sigurojnë praninë e avokatit, 
kur këtë e kërkon personi i mbrojtur prej 
tij, i ndaluar, i arrestuar ose që është duke 
vuajtur dënimin. Në të gjitha rastet prania 
e avokatit duhet të sigurohet menjëherë. 
Vlen për tu theksuar se mosrespektimi i 
këtyre dispozitave nga aktorët e drejtësisë, 
sjell pavlefshmërinë e veprimeve te kryera 
në shkelje të ligjit dhe cenon në këtë mënyrë 
procesin e rregullt ligjor. 

Para se të merren në pyetje shtetasit 
nën hetim, është e domosdoshme 
konsultimi me mbrojtësin e kërkuar nga 
vetë peronat nën hetim, si kusht për një 
proces të drejtë e legjitim.

Avokati në këtë rast ka rolin e 
vëzhguesit gjate një procesi hetimi e më 
pas gjykimi, rol i cili zgjat në vazhdimësi 
deri në fazën e ekzekutimit të dënimit 
penal. Çështja e të drejtave themelore dhe 
mbrojtja e tyre është një detyrë e mbrojtësve 
që të garantojnë respektimin e këtyre 
te drejtave gjatë procedurave hetimore 
e gjyqësore. Respektimi i së drejtës së 
mbrojtjes nënkupton një proces të drejtë 
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dhe të paanshëm. Realizimi i së drejtës së 
mbrojtjes s’mund të bëhet veçse nëpërmjet 
një procedure të tillë. Në të njëjtën kohë 

s’mund të kemi një proces të drejtë dhe 
të paanshëm nëse e drejta e mbrojtjes nuk 
respektohet. 
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The rights and fundamental freedoms of humans, in the era of globalization have taken 
special attention and have already a universal scope. For the legalization, guaranteeing of these 
rights, the lawyer has a special role in a trial. He asserts himself as the carrier of these rights, 
guaranteeing a fair legal process. Legal protection of the criminal process is specific to the 
nature of criminal cases and the role that the lawyer takes in these issues. Given the fact that 
lawyers have an independent existence in the world of the law, they should have free access to 
detention facilities and the penitentiary institutions. But in fact, the practice is different from 
what is expected in the legal framework. In this article there will be treated cases of practical 
problems faced in the legal defense during penal process, using descriptive scientific method.
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Përmbledhje 

Fillimet e Gjermanisë në NATO ka qenë shume te brishta. Kjo lidhur me peshën e saj ne 
vendimmarrjen ne këshillin e NATO-s. Por dalëngadalë roli gjerman nëketë organizate të 
rëndësishme politiko – ushtarake filloi të rritej dhe zëri gjerman po behej te ndihej ne te gjitha 
problemet kryesore, që po e shqetësoninsituatënbotërore në përgjithësi. Prandaj qëllimi i 
temës sime është evidentimi i rolit gjerman në NATO dhe më gjerë. Do te flitet gjithashtu 
edhe për një koncept te ri “NATO e re”. A është ky koncept i ri apo një realitet, që po 
haset dhe përjetohet në situatën e sotme politiko - ushtarake dhe të sigurisë në botë? Do te 
nxirret në pah zëri i politikes gjermane në zgjidhjen e problemit të Afganistanit. Gjithashtu 
do te flitet për përpjekjet e Gjermanisë për ngritjen e një ushtrie të përbashkët evropiane, 
do ti vihet theksi rolit te Gjermanisë si inciatore e kësaj nisme, që vlen për tu vlerësuar. 
Do te flitet, gjithashtu, edhe për perspektiven e rolit te Gjermanisë në “NATO-n e Re”. 
Fjalë kyçe: Gjermania, NATO e Re, ushtria evropiane, Afganistan

Historiku i hyrjes së Gjermanisë në NATO

Republika Federale e Gjermanisë u 
themelua si shtet më 23 Maj 1949 dhe u 
krijua në tre zonat e pushtuara (dominimet) 

nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 
Francës dhe të Britanisë së Madhe. Ajo u 
krijua mbi bazën e e Paktit të Gjermanisë 
(Deutschlandvertrag) midis Gjermanisë 
dhe 3 Fuqive të Mëdha.Në bazë të këtij 
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pakti, në Gjermani pushonte së ekzistuari 
statusi i pushtimit dhe përfundonte 
gjithashtu regjimi i pushtimit. Gjithashtu, 
pushonte së ekzistuari Komisioni i Lartë 
Aleat (AHC), që kishte udhëhequr deri 
atëherë Gjermaninë dhe nuk do të kishte 
më komisarë vendorë. Republika Federale 
Gjermane sipas këtij traktati do të kishte 
statusin e një shteti sovran dhe pavarësi të 
plotë lidhur me çështjet e brendshme dhe 
të jashtme. Shteti i sapoformuar gjerman 
do të ndiqte një politikë të jashtme sipas 
principeve të Kartës së Kombeve të 
Bashkuara dhe gjithashtu me parimet e 
statutit të Këshillit të Evropës. Republika 
Federale synonte ti afrohej bashkësisë 
së kombeve të lira, të mbështeste dhe të 
kontribuonte për arritjen e qëllimeve të 
një bote të lirë.Ajo synonte, gjithashtu 
anëtarësimin në organizatat e ndryshme 
ndërkombëtare.Nga ana e tyre, Fuqitë 
e Mëdha u angazhuan të mbështesnin 
çdo iniciativë dhe çdo kërkesë nga ana 
e Gjermanisë për tëu anëtarësuar në 
organizatat ndërkombëtare.

Ndërsa NATO–ja u krijua më 4 
prill 1949 në Uashington, si rrjedhojë e 
konfliktit Lindje – Perëndim pas Luftës së 
Dytë Botërore. Pas luftës në Kore në vitet 
ë50 dhe nga frika e një invadimi sovjetik 
ndaj vendeve të demokracive perëndimore, 
kryeministri anglez Winston Churchill në 
gusht të 1950 kërkoi ngritjen e një ushtrie 
evropiane me pjesëmarrjen e Gjermanisë 
dhe për këtë do të kërkohej bashkëpunimi 
i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas 
mosaprovimit nga ana e parlamentit francez 
të marrëveshjes për mbrojtjen evropiane, 
fuqitë perëndimore dhe SHBA-ja kërkonin 
urgjentisht një zgjidhje për këtë çështje dhe 
çështja u zgjidh me hyrjen e Gjermanisë 
Perëndimore në Paktin e Atlantikut Verior 
(NATO).Për këtë, më shumë ishin të 
interesuara SHBA-ja dhe Britania e Madhe. 
Zgjidhja e këtij ngërçi u gjet në Konferencën 
e Londrës të shtatorit 1954 midis 9 Fuqive 
të Mëdha. Franca nga ana e saj vazhdonte 

të ishte skeptike për këtë anëtarësim, sepse 
mendonte se me hyrjen e saj Gjermania do 
të riarmatosej përsëri dhe do të ishte një 
rrezik imediat për atë vetë. Por Kancelari 
Gjerman Konrad Adenauer në një vizitë 
zyrtare e siguroi Francën se Gjermania nuk 
do të ishte faktor rreziku për asnjë vend 
të Bashkimit Evropiano–Perëndimor. Pra, 
anëtarësimi i Gjermanisë u mundësua falë 
të ashtuquajturave “Paktet e Parisit”, të 
cilat u nënshkruan më 23 Tetor 1954. Me 
to u rinjoh sovraniteti i Gjermanisë dhe 
u zgjidh çështja e hyrjes së saj në NATO 
dhe në Bashkimin Evropian–Perëndimor. 
Një ditë më parë Këshilli i NATO-s njëzëri 
i kishte bërë ftesë zyrtare Gjermanisë 
Federale tëi bashkohej kësaj organizate 
ushtarake. Paktet e Parisit u ratifikuan pas 
shumë polemikave në Bundestag më 27 
shkurt 1955 dhe më 5 maj 1955 këto pakte 
hynë në fuqi dhe njëkohësisht Republika 
Federale Gjermane u anëtarësua me të 
drejta të barabarta në Paktin e Atlantikut 
Verior (NATO). Ajo më vonë krijoi edhe 
forcat e saj të armatosura (Bundeswehr). 
Krahasuar me vendet e tjera, Gjermania 
nuk lejohej të kishte një shtab të saj të 
përgjithshëm. Ajo duhej tëi vendoste edhe 
në kohë paqeje forcat e saj ushtarake nën 
kontrollin e NATO-s. Pikat kryesore, të 
cilave duhej tëu përmbahej Gjermania 
sipas Pakteve të Parisit ishin: 

a)  Mbrojtja nga ana e BEP-it si një 
instancë kontrolli. 

b)  Heqja dorë nga ana e Gjermanisë të 
prodhimit të armëve atomike dhe të 
shkatërrimit në masë në territorin e 
saj (armët atomike, biologjike dhe 
kimike). 

c)  Detyrimi i SHBA-së dhe Britanisë 
së Madhe për stacionimin e trupave 
të tyre në kontinent. d) Gjermania 
deklaronte heqjen dorë prej 
përdorimit të dhunës dhe detyrimin 
për zgjidhjen e problemeve në 
mënyrë paqësore.
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“NATO-ja e re”, koncept apo realitet?

Pas shpërbërjes së Traktatit të Varshavës 
dhe mbarimit të Luftës së Ftohtë u 
mendua se NATO-ja e kreu detyrën e 
saj si mbrojtëse e kampit të demokracive 
perëndimore ndaj atyre popullore, si 
kundërpeshë e Traktatit e ndaj presionit 
dhe kërcënimeve sovjetike. NATO-ja ishte 
një organizëm kundërveprues ndaj Ushtrisë 
së Kuqe. Situata e mëvonshme politike 
ndërkombëtare tregoi, se ky organizëm 
duhej të vazhdonte të ekzistonte. Këtu 
duhet të kemi parasysh luftërat ndëretnike 
në vendet e ish-Jugosllavisë (Bosnjë, 
Kroaci, Slloveni, Kosovë), si dhe në disa 
vende të ish-Bashkimit Sovjetik. Prandaj, 
mund të themi se ishte larguar një rrezik, 
ai komunist, por kishin dalë në skenë disa 
rreziqe të tjera me karakter ndërkombëtar. 
Prandaj nga shumë analistë kërkohej, që 
NATO- ja të ndryshonte. Në të vërtetë 
NATO-ja u është përgjigjur dhe u është 
përshtatur ndryshimeve të ndodhura në 
hapësirën transantlantike të sigurisë dhe më 
gjerë në rrafshin global. Kjo është reflektuar 
në të gjitha samitet e organizuara ndërvite, 
veçanërisht ato të pas Luftës së Ftohtë 
duke filluar nga samiti i Romës (nëntor 
1991), i Brukselit (janar 1994), i Madridit 
(korrik 1997), i Uashingtonit (prill 1999), 
i Pragës (2002), i Stambollit (2004), i 
Bukureshtit (prill 2008), etj. Sidomos në 
Samitin e Pragës 21 – 22 nëntor të vitit 
2002 u pa tepër e nevojshme një rilindje 
e aleancës, e cila deri në sulmet terroriste 
të 11 Shtatorit 2001 ndaj Kullave Binjake 
në New York dhe Washington shihej dhe 
vlerësohej si një organizatë e paprekshme 
dhe e sigurt. Por pas këtyre situatave 
shumë të rënda u pa e domosdoshme një 
ridimensionim i NATO-s. Kjo d.m.th., se 
NATO-ja duhej ti përshtatej sfidave të reja 
pas sulmeve terroriste të 11 Shtatorit 2001 
dhe ti përmbahej rolit si bërthama e lidhjeve 
të sigurisë transatlantike. Marrëveshjet 
e nënshkruara gjatë këtij samiti i dhanë 

shansin NATO-s, që të transformohej në 
një organizatë të re politiko – ushtarake, 
që më vonë do të quhej “NATO e re”. 
Ndërkohë publiku i gjerë i vendeve anëtare 
duhej ta pranonte kursin, drejtimin e ri, 
që po merrte aleanca transatlantike, kjo 
duke parë edhe perspektivën e situatës së 
përgjithshme ndërkombëtare. 

“NATO-ja e re” dallohet në 4 fusha, që 
për shumë analistë të këtyre çështjeve janë 
të debatueshme: 

a)  NATO - një aleancë e amerikanizuar?
b)  Rritja e peshës ushtarake 
c)  Rruga drejt një NATO-je globale 
d)  Rruga drejt parandalimit apo evitimit 

të konflikteve

a) Shumë prej jush mund të mos bien 
dakord me termin që parashtrova pak më lart 
“NATO --- një aleancë e amerikanizuar?”. 
Koha pas sulmeve terroriste të 11 Shtatorit 
tregoi dhe vërtetoi, se qe dëshira dhe 
vullneti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës 
për një zgjerim shumë të madh të NATO-s 
me vende të reja nga Evropa Lindore dhe 
Qendrore, megjithëse shumë prej tyre nuk 
plotësonin sa duhetkërkesat, që nevojiten 
për hyrjen në këtë organizatë. Kjo ndodhi 
për dy arsye të rëndësishme:

Administrata Bush, megjithëse në 
fillim ishte shumë skeptike për këtë zgjerim, 
me ndryshimet e pësuara pas sulmeve 
terroriste e ndryshoi menjëherë qëndrimin 
e saj, me qëllimin e vetëm që ajo në 
luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar 
të mos ishte e vetme, por të kishte sa më 
shumë vende si mbështetëse. Pra dëshira 
amerikane ishte rritja e vendeve përkrahëse 
të luftës kundër terrorizmit global. 

Faktori i dytë, që ndikoi në këtë çështje, 
qe kursi i ri i marrëdhënieve midis NATO-s 
dhe Rusisë. Kjo u pa qartë në mbështetjen 
pa kushte, që dha presidenti rus Vladimir 
Putin në luftën kundër terrorizmit, duke 
dhënë të gjithë mbështetjen me anë të 
informacioneve të nevojshme të shërbimeve 
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sekrete. Mund të themi, që ky ishte edhe 
guri i themelit për një erë të re, një fillim 
të ri, për një “NATO të re”.

Megjithatë Moska nga ana e saj bëri 
një sy qorr e një vesh shurdhër para këtij 
zgjerimi të NATO-s drejt Evropës Lindore 
e Qendrore, pra në ish – zonën e saj të 
dikurshme të influencës. Ky zgjerim solli 
dhe nxiti një angazhim total të SHBA-së 
në NATO. 

Arsyeja e dytë ishte besnikëria e 
plotë që treguan këto vende të reja për 
mbështetjen dhe mbrojtjen e interesave 
amerikane. Për këtë do sjell dy shembuj 
konkretë: 
I. Shtypi francez, kur u anëtarësua 

Polonia, e quajti këtë vend “Kali i 
Trojës” i SHBA-së në këtë organizatë. 

II. Shembulli i dytë është dalja hapur në 
krah të SHBA-së e Rumanisë, që doli 
kundër Gjykatës Ndërkombëtare të 
Drejtësisë. Kjo ndodhi, sepse qeveria 
e Bukureshtit kishte një marrëveshje 
me shtetin amerikan në gusht të vitit 
2002, në bazë të cilës ajo nuk pranonte 
të nxirrte asnjë qytetar amerikan para 
kësaj gjykate. Pra mund të themi, se 
NATO-ja po merrte një fytyrë dhe linjë 
proamerikane edhe në fushën e sigurisë 
ndërkombëtare. Edhe anëtarësimet e 
mëvonshme në këtë aleancë përforcuan 
akoma më shumë linjën proamerikane, 
jo vetëm në fushën ushtarake të 
SHBA-së, por edhe në influencën 
politike në rritje të saj. 

b) Arsyeja e dytë për një “NATO të re” 
është rëndësia në rritje e peshës ushtarake 
që zë një vend i caktuar. Kjo do të thotë, 
që pesha dhe rëndësia e një vendi nuk do 
të matet më nga roli tradicional që ka pasur 
ky vend, por do të matet nga kapaciteti 
aftësues ushtarak, që mund të ofrojë një 
vend i caktuar. Kjo nuk ka të bëjë me 
sasinë e buxhetit për mbrojtjen të një shteti, 
por kapacitetet e nevojshme tësigurimit, 
sepse mund të ndodhë, që vendet e vogla 

ose vendet e sapoanëtarësuara mund të 
fitojnë një peshë dhe rëndësi më të madhe 
se vendet tradicionale, kjo duke parë 
përpjekjet e mëdha të këtyre vendeve për 
një angazhim akoma më të madh në kuadrin 
e NATO-s. 

c) Një arsye tjetër, që e çoi këtë 
organizatë drejt “NATO-s së re” qe edhe 
“tendenca drejt një NATO-je globale”. 
Shumë politikanë evropianë u treguan 
tepër skeptikë dhe nuk pranuan idenë e 
hedhur nga sekretarja amerikane e Shtetit 
Madeleine Albright në 1997 për një 
“globalized NATO”, për tëi bërë ballë 
ndryshimit të spektrit të kërcënimeve. Por 
pas 11 Shtatorit 2001 të gjithë ekspertët e 
kësaj fushe erdhën në një mendim të vetëm: 
“Distancat gjeografike po luajnë gjithmonë 
e më tepër një rol të vogël nëpër analizat 
lidhur me kërcënimet me karakter politik 
dhe ndaj sigurisë në përgjithësi”.“NATO-
ja e re” me kapacitetet e reja ushtarake 
nuk priret vetëm drejt një force të madhe 
luftarake, por drejt një aftësie për të 
dislokuar trupat ushtarake kudo dhe në çdo 
kohë.Motoja e re e kësaj kohe është “frikëso, 
parandalo dhe mbro” (to deter, disrupt and 
defended). Me këtë, përkufizimi gjeografik 
i NATO-s për të ndërhyrë me trupat e saj 
mori fund.

d) Arsyeja tjetër është përqasja e 
Strategjisë Kombëtare të Sigurisë (National 
Security Strategy) me atë të NATO-s, sepse 
deri atëherë SHBA –ja dhe NATO-ja kishin 
ecur në dy rrugë të ndryshme. Gjithsesi, 
nuk mund të themi se kemi njësim midis 
dy koncepteve. Ajo që e përforcoi akoma 
më shumë këtë realitet të pashmangshëm 
ishte edhe samiti i fundit në Lisbonë, ku 
përmes konceptit të ri strategjik NATO-ja 
e re mori fytyrën e saj të vërtetë. 

Ndërsa një ekspert tjetër gjerman 
Uli Cremer në librin e tij “NATO-ja e 
Re: Luftrat e para / Rruga nga një pakt 
ushtarak drejt një pakti luftarak” bën një 
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tjetër dallimi midis “NATO- së Vjetër” me 
“NATO-n e Re”: 

NATO e Vjetër: 
 Në organizatën “e vjetër” bënin pjesë 

16 shtete – anëtarë. 
 Boshti kryesor politik dhe ushtarak qe 

konflikti Lindje – Perëndim; NATO 
qe një pakt ushtarak, e cila kishte 
vetëm një kundërshtar të saj, adashin 
(pendant) e saj, Traktatin e Varshavës. 

 Aleanca transantlantike qe e kufizuar 
vetëm brenda kufijve të Evropës 

NATO e Re: 
 NATO-ja ka marrë kompetenca më 

globale. 
 NATO-ja ka marrë një drejtim ofensiv, 

është kthyer në një aleancë luftarake. 
(Aleancë lufte) 

 Kreu zgjerimin më të madh të bërë 
ndonjëherë nga alenca. U anëtarësuan 
vende nga Evropa Lindore dhe 
Qendrore. 

 Në takimet e organizuara nga NATO-
ja është hedhur ideja për një zgjerim 
tjetër, kësaj radhe me vende në Azinë 
Lindore. 

Gjermania, Ushtria e Përbashkët 
Evropiane dhe NATO-ja 

Ideja e një ushtrie të përbashkët 
evropiane nuk është ndonjë ide e re, që 
po qarkullon në korridoret e kancelarive 
evropiane. Kohët e fundit shumë politikanë 
të lartë të Bashkimit Evropian kanë 
përkrahur përsëri këtë ide. Ashtu siç e 
deklarova më përpara, kjo ide u hodh nga 
kryeministri anglez Winston Churchill si 
një kundërpeshë, si mburojë për mbrojtjen 
e demokracive perëndimore për ti bërë ballë 
presionit dhe trysnisë sovjetike pas Luftës 
së Dytë Botërore. Në këtë iniciativë do të 
merrnin pjesë Franca, vendet e BeNeLux, 
Italia si edhe Republika Federale Gjermane. 

Vetë Gjermania ishte shumë e 

interesuar, sepse kështu ajo riarmatosej 
përsëri dhe njëkohësisht i jepte fund statusit 
të pushtimit, për të cilin fola pak më sipër. 

Vetë Asambleja e Këshillit të Evropës e 
përkrahu idenë e një ushtrie evropiane me 
pjesëmarrjen e një kontingjenti gjerman 
në përbërje. Kjo iniciativë u përkrah 
fuqishëm edhe në Shtëpinë e Bardhë, ku 
vetë sekretari amerikan i Shtetit Dean 
Acheson më 11 Shtator 1950 u shpreh 
hapur dhe qartë në favor të një ushtrie 
të përbashkët evropiane me pjesëmarrjen 
gjermane, por nën “ombrellën” e NATO-s. 
Ai, që e institucionalizoi këtë ide, ishte 
kryeministri francez Rene Pleven (1901 
– 1993), me të ashtuquajturin “Plani 
Pleven”. Ky plan ishte orientuar nga 
plani Shumann. Sipas këtij plani, Franca 
kërkonte të arrinte të pengonte krijimin e 
një ushtrie të rregullt gjermane. Ushtria e 
Përbashkët Evropiane konceptohej sipas 
modelit të NATO-s, d.m.th. bashkimi i 
të gjitha forcave ushtarake evropiane nën 
një komando. Ky projekt do të çonte në 
shkrirjen e të gjitha vendeve evropiane në 
një bashkim real politik. Edhe sot kjo ide 
e viteve ë50 ka gjetur përkrahje te shumë 
ekspertë të njohur të fushës së sigurisë. Kjo 
duket në situatat kritike, që po kalon rajoni 
dhe Evropa në përgjithësi vitet e fundit. 
I pari, që është shprehur pro kësaj ideje 
është eksperti i njohur gjerman Wolfgang 
Ischinger, i cili në një intervistë dhënë 
gazetës së përditshme “The European” ka 
deklaruar: “Ideja e një ushtrie të përbashkët 
evropiane më duket shumë, tejet tërheqëse. 
Por nga ana tjetër duhet të pranojmë, se kjo 
ide ështënjë qëllim i largët, që nuk mund 
të realizohet në pak vite, por do të duhen 
shumë vite, dekada, deri në realizimin e 
saj. Sepse në radhë të parë duhen menduar 
gjërat, që mund të realizohen më përpara, 
që janë rritja e efikasitetit dhe e forcës 
goditëse të forcave ushtarake evropiane.” 
Por më tej ai shtron pyetjet: “A kemi vërtet 
nevojë për lloje të ndryshme aeroplanësh 
dhe tankesh? A nuk është më lirë, sikur të 
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bashkohemi në disa lloje të përbashkëta 
mjetesh ushtarake? A i nevojitet çdo shteti 
mbajtja e të gjithë makinerisë ushtarake: 
marina, forcat ajrore, forcat tokësore, etj? 
Dhe ai arrin në konkluzionin, që duhet 
patjetër krijimi i ushtrisë së përbashkët 
evropiane. Kancelarja gjermane Angela 
Merkel në një intervistë për të revistën e 
njohur gjermane “Der Spiegel” shtroi dhe 
kërkoi menjëherë ngritjen e një ushtrie 
evropiane dhe ndërtimin e strukturave të 
reja të Bashkimit Evropian. Ajo deklaroi: 

Ne duhet ti afrohemi sa më parë idesë së një 
ushtrie të përbashkët evropiane. Komisioni 
i Bashkimit Evropian duhet të veprojë sa 
më shpejt dhe padyshim me kompetencë 
të plotë. Ideja e bashkimit evropian edhe 
sot është një çështje midis luftës dhe paqes. 
Prandaj ne nuk duhet ta quajmë si një diçka 
të mbaruar, që ka përfunduar. Kjo ide duhet 
të jetë qëllimi ynë për të gjithë kontinentin. 

Për të arritur këtë, sipas saj, duhet 
të vihet në realitet kjo ide e ushtrisë së 
përbashkët evropiane. Kjo ide u mbështet 
fuqishëm edhe nga Zëvendëskancelari 
dhe Ministri Jashtëm gjerman Guido 
Westerwelle në Konferencën për Sigurinë 
të zhvilluar në Mynih, ku ai deklaroi: 

Qëllimi afatgjatë është ngritja e një 
ushtrie evropiane nën kontrollin e plotë 
parlamentar. Bashkimi Evropian duhet të 
marrë përgjegjësitë e veta politike si një 
aktor global. Bashkimi Evropian duhet 
ti menaxhojë vetë krizat dhe të zhvillojë 
aftësitë për të vepruar shpejt, në mënyrë 
fleksible dhe të bashkuar.

Gjithashtu ai në këtë konferencë 
deklaroi: “Askush s’duhet të ketë frikë 
nga Evropa, por duhet të kenë besim 
te Evropa.” Me këtë ai la të kuptojë, që 
“Bashkimi Evropian si model kooperimi 
duhet të shtrihet edhe jashtë Evropës 
Perëndimore”. Kjo iniciativë u mbështet 

edhe nga ish-kryeministri belg Guy 
Verhofstadt në një intervistë dhënë gazetës 
së njohur gjermane “Die Welt”, i cili 
deklaroi:

Një ushtri evropiane e përbërë prej njëqind 
mijë trupash do ta përmirësonte dukshëm 
gatishmërinë për mbrojtjen e hapësirës 
evropiane dhe do ta forconte akoma më 
shumë NATO-n. Dhe se kjo do të kursente 
në maksimum shpenzimet ushtarake të 
vendeve evropiane.

 Por, përse u kthye përsëri kjo ide pas 
viteve 2000? Cilat ishin disa prej arsyeve? 
Sipas mendimit tim janë disa faktorë, 
qëndikuan: a) “NATO-ja e re” po bëhet 
akoma më globale, po merr përsipër më 
tepër përgjegjësi dhe se ajo po kalon kufijtë 
e saj tradicionalë gjeografikë. b) Situatat e 
ndera, që kanë ndodhur dhe po ndodhin 
brenda arenës evropiane (situata në 
Ballkanin Perëndimor, ku koha vërtetoi se 
nevojitej një ushtri e përbashkët evropiane, 
për të parandaluar luftërat dhe masakrat 
në Kosovë, Bosnje – Hercegovinë, Kroaci. 
Krizat në Kaukazin Verior, Gjeorgji, 
Armeni, Azerbajxhan, rajone, që janë 
shumë afër zonës evropiane.) c) Një 
arsye tjetër është drejtimi me sukses i 
Komandos së ISAF-it nga ana e Eurokorps 
nga gusht 2004 – shkurt 2005. Kjo ide ka 
kundërshtarët e vet. Në radhë të parë është 
SHBA-ja, që i frikësohet humbjes së vendit 
të saj dominant në arenën ndërkombëtare, 
pra humbjes së monopolit nga ana e saj. 
Së dyti qeveritë besnike apo “shtetet 
satelitë” të Amerikës, ajo britanike dhe 
ajo spanjolle përmes kryeministrit Hose 
Maria Aznar janë shprehur kategorikisht 
kundër kësaj ideje që në vitin 2003. 
Por, gjithsesi unë jam i mendimit, se në 
situatat e paparashikuara në të ardhmen 
nevojitet krijimi dhe ngritja e një ushtrie 
të përbashkët evropiane, që të parandalojë 
krizat e mundshme brenda dhe në kufij 
të Evropës. 
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Perspektiva e rolit të Gjermanisë në 
NATO-n e Re; Gjermania si fuqi 
evropiane dhe partner i fuqishëm i 
“NATO-s së re”

Historikisht fuqizimi i Gjermanisë 
është parë gjithmonë me një lloj dyshimi, 
me një lloj skepticizmi nga të gjitha vendet 
e tjera evropiane dhe kjo lidhet me të 
shkuarën e saj të errët si shteti që filloi 
Luftën e Dytë Botërore, si shteti që i vuri 
zjarrin të gjithë botës, vetëm e vetëm për të 
arritur synimet e veta ekspansioniste. 

Gjermania e bashkuar është parë 
me syrin skeptik, sepse ajo është në 
kërkim të përcaktimit të një politike të 
jashtme të qëndrueshme. Kjo ndodh, 
sepse nga njëra anë kemi një Gjermani 
superfuqi ekonomike, nga e cila kërkohet 
më shumë angazhim politiko – ushtarak në 
arenën ndërkombëtare dhe kjo mbështetet 
fuqishëm nga SHBA-ja dhe nga ana tjetër 
fqinjët e saj, sidomos Britania e Madhe dhe 
Franca, kanë vënë në dyshim përpjekjet 
e saj për gjoja krijimin e “Gjermanisë 
së Madhe”. Kjo duket më shumë si një 
shprehje e vonuar, si pohim i një dështimi të 
madh. Për këtë dua të përmend një shprehje 
të famshme të thënë nga i pari sekretar 
i përgjithshëm i NATO-s, baroni dhe 
politikani britanik Hastings Lionel Ismay. 
“To keep the Americans in, keep the Russians 
out and keep the Germans down“ (Mbani 
amerikanët brenda (në Evropë), rusët 
nxirrini jashtë dhe gjermanët tëi mbani 
të nënshtruar). Kjo shprehje intepretohet 
në tre drejtime: Amerikanët janë siguria 
për Evropën, rusët janë një rrezik evident 
në çdo moment, që mund të vënë në 
rrezik ose ta trazojnë situatën evropiane 
në përgjithësi dhe ajo, që është më e 
rëndësishme, të mbahen “nën thundër” 
gjermanët, sepse potenciali dhe aftësia e tyre 
është e paparashikueshme. Kjo tregon edhe 
njëherë, sesa e frikshme paraqitej Gjermania 
në sytë e Evropës. 

Gjithashtu, kjo vërtetohet më së miri 

edhe në një artikull të revistës së njohur 
gjermane “Der Spiegel” të datës 8 Nëntor 
1999, ku deklarohet me shkronja të mëdha: 
“Edhe sot 10 vite pas rënies së Murit të 
Berlinit Evropa i frikësohet fuqisë dhe forcës 
gjermane”. Analisti gjerman për çështjet 
ndërkombëtare Michael Staak në vitin 1998 
shtroi pyetjen: Gjermania, një superfuqi 
apo një fuqi ekonomike? Përgjigjja, që 
mund ti jepet kësaj pyetjeje në situatën e 
sotme globale është: Gjermania e Bashkuar 
duhet ti luajë të dyja rolet. Ajo duhet të jetë 
edhe superfuqi ekonomike, edhe superfuqi 
ushtarake, kjo duke parë rajonet e shumta 
të trazuara që po lulëzojnë nga dita në ditë. 

Shumë analistë gjithmonë e më 
tepër po vënë në dukje se Gjermania 
po i largohet politikës së saj të jashtme 
tradicionale, pra një politike autonome 
dhe po i mëshon më shumë integrimit 
në politikën e përgjithshme perëndimore, 
si dhe bashkëpunimit e kooperimit me 
vendet - partnere të NATO-s dhe vendet e 
Bashkimit Evropian. Vetë Joschka Fischer, 
ish- ministri gjerman i jashtëm, deklaroi në 
prill 1999: “Helmut Kohl kishte të drejtë, 
kur ai e përshkruante integrimin evropian 
dhe antlantik si një çështje midis luftës 
dhe paqes. Dhe konflikti në Kosovë është 
para se gjithash një çështje të sigurimit 
evropian.”Por ka edhe ekspertë të tjerë 
gjermanë si Dieter Dettke, profesor i 
asiociuar në universitetin e Georgetown-it, 
që deklaron, se struktura e Bundeswehr-it 
(ushtria gjermane) nuk është e përshtatshme 
për tu bërë ballë sfidave të së ardhmes në 
fushën e politikës së sigurisë. Gjithsesi, 
Gjermania e Bashkuar është vlerësuar 
jashtëzakonisht nga shumë politikanë për 
rolin e saj vendimtar në shumë nisma dhe 
ngjarje të rëndësishme. Në përafrimin e 
Rusisë me NATO-n një rol të fuqishëm ka 
luajtur Gjermania. Këtë e nënvizoi edhe 
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Anders 
Fogh Rasmussen në një takim, që pati në 
Berlin me kancelaren gjermane Angela 
Merkel, ku vlerësoi shumë kontributin e 
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Gjermanisë në uljen e tensioneve midis 
NATO-s dhe Rusisë. 

Por nga ana tjetër, Merkel u shpreh 
kategorikisht kundër hyrjes së Rusisë 
në aleancën transatlantike. Ajo qe më 
shumë e mendimit për “një partneritet 
strategjik”, që do të tregohej përmes 
“projekteve konkrete”. Dhe pjesëmarrjen 
e presidentit rus Dmitri Medvedev në 
samitin e Lisbonës më 19 – 20 nëntor 
2010 ajo e vlerësoi maksimalisht “një hap 
përpara”, që tregonte vullnetin e mirë nga 
të dyja palët për të shkrirë akujt midis 
tyre. Në këtë takim midis dy politikanëve 
më në zë, që u zhvillua disa ditë para 
fillimit të samitit të Lisbonës, kancelarja 
gjermane Merkel u shpreh: “Rusia ka 
shprehur “sinqeritet, gatishmëri” lidhur me 
programin e mbrojtjes antiraketore dhe se 
kjo ishte një ogur i mbarë për mbarëvajtjen 
në rregull të samitit”.Gjithashtu një vlerësim 
shumë pozitiv për rolin e Gjermanisë si 
fuqi evropiane dhe si interlokutore në 
marrëdhëniet NATO – Rusi ka dhënë 
edhe ish-Sekretari i Përgjigjëm i NATO-s 
në konferencën ndërkombëtare të 2009-s 
me temë “Gjermania dhe NATO : 1955 
– 2020”, ku ai thekson rëndësinë e madhe 
të hyrjes së Gjermanisë në NATO dhe 
anëtarësimi i saj në aleancën atlantike e 
bëri këtë vend një partner me të drejta të 
barabarta dhe me vlera të pamohueshme. 
Gjithashtu, Gjermania ka çuar më tej në një 
shkallë më të lartë marrëdhëniet NATO – 
Rusi, duke u bazuar në parimin, se siguria 
globale është e mundur me Rusinë dhe jo 
kundër Rusisë. 

Afganistani, Gjermania, NATO-ja dhe 
lufta kundër terrorizmit

 
Që Afganistani, pas tërheqjes së 

trupave sovjetike në vitin 1989, do të mbetej 
një vend shumë i vështirë e problematik, 
kjo s’do shumë për ta kuptuar, prandaj 
është tema më e nxehtë për momentin, 
që po zë pjesën më të madhe të të gjithë 

spektrit politik ndërkombëtar. Kjo për 
faktin e thjeshtë, të rëndësisë, që ka ajo 
për sigurinë globale. Në pamje të parë 
ndërhyrja e NATO-s në Afganistan duket 
si një ndërhyrje e pamenduar mirë nga 
ana e organizatës. Por për shumë ekspertë 
të fushës së sigurisë kjo ndërhyrje qe 
brenda natyrës dhe rregullave të saj, kjo 
për faktin, se sulmet ndaj SHBA-së e 
morën spunton direkt nga Afganistani. 
Megjithatë, angazhimi i NATO-s në këtë 
vend ka provokuar një debat të fortë 
lidhur me të ardhmen e kësaj aleance. Kjo 
lidhet më shumë me aftësinë e NATO-s 
për të përballuar misione “out of area”, 
jashtë kufijve të saj gjeografikë. Ashtu siç 
deklaron edhe Michael Rühle, nëndrejtori 
në komisionin e planifikimit politik pranë 
Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, 
mund të ndodhë, që për herë të parë në 
historinë e saj NATO-ja të dështojë në këtë 
mision shumë të vështirë. Por koha dhe 
vendi treguan, se ky mision nuk ka dështuar 
në objektivat e tij kryesorë në luftën kundër 
terrorizmit ndërkombëtar. 

Në këtë debat të ashpër Gjermania 
ka një rol kyç, shumë të rëndësishëm. Kjo 
ndodh për disa arsye: Së pari, historia e 
saj është lidhur ngushtë me zhvillimin e 
NATO-s, më shumë se çdo vend tjetër 
anëtar. Së dyti, Gjermania mori pjesë 
masivisht në zhvillimin e mëtejshëm 
të aleancës pas mbarimit të Luftës së 
Ftohtë. E treta, Gjermania ishte një 
ndër të parët anëtarë të NATO-s që e 
përfshiu Afganistanin në vëmendjen, 
në agjendën e aleancëstransatlantike. Së 
katërti, Gjermania është një ndër vendet më 
të mëdhenj evropianë dhe më me ndikim të 
madh në kontinentin e vjetër dhe që është 
një ndër kontribuesit më të rëndësishëm 
ekonomik dhe ushtarak në Afganistan. 
Më e rëndësishmja është, është, se që këtu 
filloi një proces shumë i rëndësishëm, i 
ashtuquajturi“Procesi Petersberg” apo “Bonn 
process”, që u zhvillua nga 27.11.2001 - 
05.12.2001.Baza e të gjithë këtij procesi 
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ishte plani 5-pikësh lidhur me periudhën e 
tranzicionit politik në Afganistan.Ky debat 
lidhur me politikën e sigurisë në këtë vend 
ka dërguar sinjale të forta te fuqitë e tjera. 

Përfundime

Me fjalë të tjera: Kujdes se Gjermania 
po merr dalëngadalë vendin, që i takon 
në arenën e sotme politike globale. Kjo 
ndodh, sepse jo vetëm në Afganistan, por 
edhe në çështjet e tjera të rëndësishme 
të aleancës transatlantike penetrimi i 
Gjermanisë ka qenë dukshëm i vështirë. 
Kjo u duk shumë qartë, në momentin e 
sulmit të SHBA-së në Irak, ku Gjermania 
e kundërshtoi me forcë këtë ndërhyrje “të 
pavend”, sipas mendimit të saj. Kjo solli 
një ngrirje, një krizë të marrëdhënieve 
NATO – Gjermani dhe Gjermani – SHBA. 
U duk, sikur Gjermania po merrte rolin e 
një “inatçori” brendaNATO-s. Por me këto 
qëndrime kontradiktore ajo po kthehej 
në një “Francë të dytë”. Dhe kjo ndodhte 
pikërisht tani, që Franca vetë po rishikonte 
qëndrimin e saj ambivalent karshi aleancës 
veri - atlantike. Kjo nisur nga deklaratat 
e presidentit francez Nikolas Sarkozy, i 
cili e riktheu Francën në NATO, duke 

qënë se dhe presidenti Sarkozy i përket 
linjës proamerikane në Evropë. Ai është 
presidenti i parë francez proamerikan në 
historinë e politikës franceze. Por siç e 
theksova edhe më sipër, Gjermania doli nga 
guacka e politikës autonome në fushën e 
sigurisë ndërkombëtare dhe mori gjithnjë 
e më tepër përgjegjësi mbi vete, të cilën po 
e reflekton siç duhet sot në Afganistan, ku 
ajo ka komandën e Forcës së Reagimit të 
Shpejtë (Quick Reaction Force / QRF), 
që nga vera e vitit 2008. Gjermania po 
ndikon shumë në strategjinë e NATO-s, 
që ndryshe quhet “Afghan ownership” 
ose ndihma politike, ekonomike dhe 
ushtarake për delegimin e përgjegjësive 
institucioneve afgane. Kjo është Exit – 
Strategy ose strategjia më e mirë për daljen 
e NATO-s nga Afganistani. Jo pa qëllim, 
presidenti afgan Hamid Karzai propozoi 
mbajtjen e një konference ndërkombëtare 
për Afganistanin në nëntor 2011, pikërisht 
në Bon, atje ku filloi edhe “Bonn Process” 
ose “Petersberger Konferenz”, ku u 
projektua rruga e re e zhvillimit demokratik 
të Afganistanit. Pra, mund të them, se 
Gjermania po shndërrohet në vendin, ku 
po merren vendime shumë të rëndësishme 
për të ardhmen e këtij vendi problematik.
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The beginnings of Germany in NATO have been very fragile. This related to its weight 
to decision-making Council of NATO. But slowly the German role in this important 
political - military organization began to grow and the voice of Germans is heard in all 
the cardinal problems that worry the world situation in general. Therefore the aim of my 
thesis is the identification of the German role in NATO and beyond. It will also talk about 
a new concept of “new NATO”. Is this a new concept or a reality that is encountered 
and experienced in the present political-military situation and security in the world? Will 
the voice of German policy be highlighted in solving the problem of Afghanistan? It will 
also talk about German efforts to establish a common European army. A special emphasis 
will be put on the role of Germany as initiator of this initiative. It will also talk about the 
perspective of the German role in “New NATO”
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Përmbledhje 

Ky punim ka për qëllim, që të kuptojmë se njësitë frazeologjike mbiemërore janë pjesë e 
rëndësishme e gjuhës, dhe si të tilla, shprehin emocione apo gjendje mendore. Ndikimi 
i njësive frazeologjike mbiemërore në gjuhë vjen nga mundësitë e shumta dhe tiparet e 
spikatura, që e lejojnë përdorimin e njësive frazeologjike në tekste të ndryshme, duke qenë 
edhe një mjet i pasurimit të pashtershëm të gjuhës. Duke u nisur nga këto të dhëna, fryt 
i përvojës në procesin e mësimdhënies, është vënë re se njësitë frazeologjike mbiemërore 
luajnë rol të rëndësishëm, si në të kuptuarit ashtu edhe të përdorimit të tyre në ligjërim. 
Duke propozuar një model përshkrues teorik ndërgjuhësor brenda fushës së frazeologjisë 
dhe një model përqasës mes gjuhës angleze dhe shqipes, arrijmë në përfundimin, se gjuhët 
janë sa të ngjashme aq edhe të ndryshme. Me shembuj konkretë do të shihet sesi njësitë 
frazeologjike janë pjesë e pandarë e gjuhës, e kësisoj, zënë një vend të veçantë edhe në tekste 
të ndryshme, si mjet i pashtershëm i pasurimit të gjuhës.
Fjala kyçe: gjuhë, shprehje frazeologjike mbiemërore, mësimdhënie, ligjërim.

1. Njësitë frazeologjike e përdorimi i tyre

Në këtë punim, duke përqasur njësitë 
frazeologjike me vlerë mbiemërore në 
anglisht dhe në shqip, zbulohen disa tipare 

të përbashkëta dhe të veçanta jo vetëm në 
drejtimin teorik, por edhe në lidhje me 
praktikën e mësimit të këtyre dy gjuhëve. 
Njësitë e lartpërmendura frazeologjike zënë 
një vend të veçantë jo vetëm në praktikë, 
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por edhe në tekstet letrare. Nëpërmjet 
ndërthurjes së formës me përmbajtjen 
realizohen skema të figurshme, të cilat 
paraqesin koncepte të ngulitura në kulturë 
dhe lidhen me njësi të veçanta leksikore. 
Kjo përqasje është me interes si në 
planin teorik, ashtu edhe në atë praktik, 
sidomos për të kuptuar, sesi pasqyrohet 
nëpërmjet njësive frazeologjike kultura dhe 
psikologjia kombëtare. Përdorimi i njësive 
frazeologjike është mjaft i rëndësishëm për 
bashkëveprimin shoqëror, sepse individi 
pasqyron në situata të caktuara shprehjet 
e duhura, duke treguar identitetin e një 
grupi të caktuar.

Njësitë frazeologjike janë pjesë e 
rëndësishme gjuhësore, të cilat bëjnë të 
mundur bashkëveprimin shoqëror dhe 
reflektojnë modelet kryesore të mendimit 
njerëzor. Këto njësi frazeologjike janë të 
zbërthyeshme në shkallë të ndryshme dhe 
lidhen me struktura konceptuale metaforike 
dhe metonimike. Për këtë arsye, në procesin 
e të kuptuarit dhe të përdorimit të tyre 
merren parasysh të dy aspektet: ai gjuhësor 
dhe ai njohës. Në aspektin gjuhësor mund 
të përfshijë elementet semantike dhe 
ato morfosintaksore, kurse në përbërjen 
semantike të njësive frazeologjike shprehin 
gjendje ose emocione.

Gjatë procesit të të mësuarit të një 
gjuhe, qoftë kjo gjuha amtare apo ajo e 
huaj, mbetet gjithnjë një sfidë përvetësimi 
i gjuhës së figurshme. Megjithëse mund 
të duket një fenomen pak i rëndësishëm 
në zhvillimin gjuhësor, procesi mësimor 
edhe përkthimor janë pjesë e rëndësishme 
e zhvillimit gjuhësor. Aftësia për të 
kuptuar njësitë e figurshme gjuhësore, siç 
janë njësitë frazeologjike, lëviz paralelisht 
nga një aftësi e kufizuar gjuhësore e të 
shprehurit, në të cilën shkon gjuha konkrete 
e karakterizuar nga realizimi formal, në 
një aftësi të plotë gjuhësore, ku përdorimi 
gjuhësor mbështetet në aftësi të tjera, përtej 
atyre gjuhësore. Edhe pse figurat letrare 
janë pjesë e rëndësishme në procesin e të 

kuptuarit të gjuhës, ato paraqiten mjaft 
komplekse në natyrën e tyre. 

Njësitë frazeologjike janë togfjalësha,që 
mbartin një koncept të vetëm. “Te njësia 
frazeologjike, sikurse te fjala e përbërë 
ose e përngjitur, nuk duket lidhja e 
brendshme e gjymtyrëve, sepse gjithë 
togu frazeologjik shënon një koncept të 
vetëm” (Thomaj, 2001: 2007). Nisur nga 
ky tipar, njësitë frazeologjike afrojnë me 
fjalën dhe kanë njësim kuptimor. Njësitë 
frazeologjike janë kombinime fjalësh, 
ndaj në ndryshim nga fjala, u mungon 
njësimi strukturor. Ka studiues, që për 
të dalluar njësitë frazeologjike nga togjet 
e lira, marrin në konsideratë kriterin 
semantik. Po kështu, ka përkufizime, të 
cilat na sugjerojnë, që shkalla e ndryshimit 
semantik tek një njësi frazeologjike mund 
të ndryshojë, si: “Njësia frazeologjike 
është një tog i qëndrueshëm fjalësh, që 
karakterizohet nga kuptimi tërësisht ose 
pjesërisht i transferuar” (Ginzbourg, 
Khidel, and Knyazeva, 1999: 231). 

Ndryshimi semantik ose ndikon në 
një prej gjymtyrëve ose në tërë togun e 
fjalëve. Shpeshherë njësitë frazeologjike 
përkufizohen si togfjalësha të ngurtësuar, 
që gjatë ligjërimit hyjnë si njësi të gatshme. 
Nëse komponentët e togfjalëshave të 
lirë mund të ndryshojnë sipas nevojave 
të komunikimit, gjymtyrët përbërëse të 
njësive frazeologjike përdoren si togfjalësha 
të pandryshueshëm.

Kriteri i qëndrueshmërisë është 
vlerësuar si jo i besueshëm në dallimin 
e njësive frazeologjike nga togfjalëshat 
e lirë, sepse në disa njësi frazeologjike 
mund të zëvendësojmë, të paktën, një nga 
komponentët leksikorë. Psh.: “qitur” me 
“nxjerrë”, “me buzët varur”dhe me “buzët 
plasur”(i mërzitur, i zemëruar) ose “e 
bardhë” me “e zezë”, “me zemër të bardhë” 
dhe “e kishte zemrën e zezë” (blozë), “për 
të qitur sytë” dhe “për të nxjerrë sytë”…(i 
shkathët, çapkën), “e prishi zemrën” dhe 
“e prish gojën”.
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Atëherë ishte djalë dhe të gjitha këto i 
dukeshin të huaja, sikur i përkisnin një 
tjetri,një njeriu të largët,që në fund të 
fundit,mirë t’i bëhej, se i atij “zanati ish”. Por 
s’paskësh qenë kështu. “Dita ime më e bardhë 
ishte dita kur pela më polli një mëz. Dita ime 
më e zezë kur gruaja më polli vajzën e dytë…
Të kisha një djalë…”Sa herë i vinte në mend 
kjo dëshirë, i këputej në mes, se tashmë i 
plakur, e kuptonte kotësinë dhe trazirën që 
i sillte ky mendim (Blushi, 1979: 63).

Gaz si atëherë s’ka pasur kurrë në shtëpinë 
tonë. E mora vesh më vonë, se këto të gjitha 
m’i kish kurdisur vetë xhaxhai – hej, Zot, që 
je një – që të mos e prish zemrën se nuk më 
mori në luftë… (Kuteli, 1972: 23).

Togfjalëshi frazeologjik është i 
qëndrueshëm dhe plotësisht i motivuar. 
Qëndrueshmëria dhe motivimi (idiomatika) 
mund të konsiderohen si aspekte të 
ndryshme të togfjalëshave frazeologjikë, 
dhe në të vërtetë, qëndrueshmëria është 
tipar i togfjalëshave të pamotivuar ose të 
motivuar. Motivimi ështe tipari dallues 
i njësive frazeologjike, që përfshijnë 
togfjalësha të qëndrueshëm dhe jo të 
qëndrueshëm. Ka njësi frazeologjike, tek 
të cilat parashikueshmëria e gjymtyrëve 
të tyre përcakton edhe qëndrueshmërinë 
(p.sh. në rastin e njësive frazeologjike 
“fol” e “qesh” ose “shkel” e “shko”). Nëse 
të paktën, njëri nga elementët e njësisë 
frazeologjike nuk përdoret jashtë saj me të 
njëjtën vlerë, qëndrueshmëria është e plotë.
Në njësi të ndryshme frazeologjike shkalla 
e parashikueshmërisë është e ndryshme. 
P.sh. “i bërë bishë”, “i bërë vrer”,“i bërë pulë”, 
“ i bërë xurxull”, “ i bërë esëll” etj.

2. Disa pasqyrime të teorive në praktikë

Gjuhësia krahasuese, si pjesë e 
shkencës së gjuhësisë së përgjithshme, 
është një shkencë shpjeguese, dhe si e 
tillë,ka për detyrë të shpjegojë faktin real, 

që gjuhët ndryshojnë dhe se gjuhë të 
ndryshme janë të afërta me njëra-tjetrën. 
Shkallët e ndryshme të afrisë së gjuhëve dhe 
ndryshimet gjuhësore mes tyre shpjegohen 
me anë të hipotezave shkencore, të cilat 
provohen, rishikohen dhe renditen, 
duke përvetësuar një pikëpamje. Kështu, 
kuptojmë se ndryshimet gjuhësore nuk 
janë thjesht një funksion i kohës dhe i 
realiteteve sociale, por edhe funksion i 
ndryshimeve gjeografike. 

Studimi i njësive frazeologjike me 
vlerë mbiemërore është i rëndësishëm për 
të zbuluar aspekte të perceptimit për lidhjet 
mes gjuhës dhe të menduarit. Përgjatë 
punimit është vërejtur se ndryshimet dhe 
ngjashmëritë në fushën e frazeologjisë 
gjuhësore në shqip dhe në anglisht 
reflektojnë, herë kulturën dhe natyrën 
e ndryshme të këtyre gjuhëve dhe herë 
zhvillimet e ngjashme në vazhdën kohore.

Kövecses dhe Szabo’ në studimin e tyre 
“Idioms: A vieu from Cognitive Semantics” 
kanë krahasuar pikëpamjet tradicionale me 
ato njohëse. Sipas pikëpamjes tradicionale, 
njësitë frazeologjike janë fenomene të 
veçanta në gjuhë dhe vetëm çështje 
të gjuhës, të shkëputura nga sistemi 
konceptor, që kanë njerëzit, shprehje, 
kuptimi i të cilave nuk nxirret nga gjymtyrët 
përbërëse, me tipare të veçanta sintaksore. 
Dhe po sipas kësaj pikëpamjeje të gjuhësisë 
njohëse (Bilkova, 2000: 32): 

Njësia frazeologjike nuk është thjesht një 
shprehje, kuptimi i së cilës thjesht lidhet 
me kuptimin e gjymtyrëve përbërëse, por 
kuptimi tërësor i saj nxirret nga njohuritë 
tona të përgjithshme për botën (të ngulitur 
në sistemin konceptor).

3. Përdorimi i njësive frazeologjike 
mbiemërore në tekstet letrare

Në jetën e përditshme secili prej nesh i 
bën krahasimet e sendeve ose të veprimeve 
gjithnjë duke pasur një konceptim të 
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përgjithshëm për botën, që është e 
ngulitur në sistemin konceptor. Këtë do ta 
vërtetojmë me mjaft shembuj të shkëputur 
nga letërsia artistike, sepse në situata të 
caktuara ligjërimore personazhet kanë 
përqasur (duke krahasuar ose nëpërmjet 
krahasimit si figurë letrare) njohuritë e 
tyre për botën. Shumë prej koncepteve 
tona lidhen me ndjenjat ose vlerësimet 
tona. Ato mund të mos përcaktohen nga 
një metaforë e vetme, por organizohen 
në skica metaforike lidhur me përvojat 
apo këndvështrimet e gjithsecilit. P.sh.:“e 
ka zemrën flori”, “e ka zemrën det”, “e ka 
zemrën hazine”, “e ka zemrën hambar”, “e 
ka zemrën e bardhë”, “kazemër të artë”, “e 
ka zemrën e gjerë”, etj. 

Meqenëse metafora mbështetet në 
përvojat njerëzore, mund të gjejmë edhe 
shumë ngjashmëri ndërkulturore. Ky është 
një argument, që japin studiuesit e gjuhësisë 
njohëse, të cilët pohojnë se gjuha motivohet 
pjesërisht edhe nga skemat konceptore. 
Karakteri metaforik i njësisë frazeologjike 
mund të lidhet edhe mes krahasimit të 
gjymtyrëve të njësisë frazeologjike.

Në qenka puna kaq trashë, haj! Edhe ne, 
dyfeqet mbi sup e oburra! Për në Kozicë, ku 
janë qypat renge me florinj. Kjo ka qenë, që 
thua ti, një natë me hënë po e bardhë, sikur 
të paskej rënë dëborë (Kuteli, 1972: 24).

U guros agai nga dhembja, kur e sollën të 
birë nga lëmi, në tirë. U guros më fort kur i 
pa fytyrën si qiri i bardhë, që s’i ngjante asfare 
njeriut të gjallë – po tjetër bote (Kuteli, 
1972: 53).

…Edhe si foli këto, burri ndër të bardha u 
ngrit përpjetë, lart e lart, edhe u tret si një re 
e bardhë (Kuteli, 1972: 58).

Kjo më ngushëlloi pak. Po jo së gjithash, 
se kisha pasur natën një grusht me pare të 
bardha nëpër duar e m’i kish tretur mëngjesi 
(Kuteli, 1972: 73).

Asohere në kohën e foshnjërisë sime, 
perëndia ish një plak i lashtë, i plotë nga 
shtati, që rrinte diku, atje lart këmbëkryq, 
e qepte me gjilpërë e shajak të bardhë, për të 
veshur botën (Kuteli, 1972: 74).

Ne rrinim këtej, me të mëdhenjtë. Edhe 
Marina ish atje tej: më e bardhë se niseshteja 
eturkave e se pëlhura e kaurkave. Këtë ma panë 
sytë e mi! (Kuteli, 1972: 173). 

 …Bridhte era nëpër qiell edhe çonte e 
përçonte larg ret’ e bardhëza si vela lundre. Aq 
shumë e desh Kirolloi Katerinëzën, sa desh 
ta bënte mollë e ta mbante në gji (Kuteli, 
1972: 208).

Edhe sa për verë, gjer aty sa e ktheu prapë, 
se butet ishin në dera edhe plloskat në goja: 
me trëndelinë, me borzilok – e lehtë a e 
rëndë – si të ta desh e bardha zemër. E sa për 
të ngrënë s’ka si bëhet më mirë…(Mitrush 
Kuteli, Tregime të zgjedhura, fq. 227-228).

Shpirtrat e lumtur që silleshin mbi të 
ishin të bardhë si argjendi i larë, e gjithë 
të bardhë ishin edhe ata që shkuan nëpër 
ujë. Qëndruan që të dy anës e vështruan 
bukurinë që buronte atje ku zoti ka stisur 
fronë e tij (Kuteli, 1972: 233).

Balli i Marinës sime rrihte të ngrysej e 
nuk ngrysej dot. Ishte i sheshtë, i bardhë 
si mermeri. Tamam si Mali ynë i Thatë kur 
vishet me dëborë, që e bën të shndritë dielli 
i janarit të mirë (Kuteli, 1972: 247).

Njësitë frazeologjike motivohen edhe 
nga metafora të ndryshme konceptore. 
Një mënyrë për të zbuluar njohuritë 
metaforike, është ajo nëpërmjet studimit të 
ngushtë të imazheve mendore, që krijojnë 
njerëzit për njësitë frazeologjike. Mund të 
formohen imazhe për një njësi të caktuar 
frazeologjike, kuptimi i së cilës ka bazë 
metaforike. Kështu, njësia frazeologjike “ 
chichen as the wet ”-“si pulë e lagur” është 
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njëra prej tyre. Për të krijuar një imazh 
mendor të saj, u përgjigjemi disa pyetjeve: 

- Përse e krahason me pulën?
- Ku ishte pula, kur u lag ?
- Kush e lagu pulën?
- Si rri pula, kur laget?
- A rri fajtori si pula e lagur?

Duke iu përgjigjur këtyre pyetjeve, 
arrijmë të kuptojmë lidhjen e shprehjes 
frazeologjike me vlerë mbiemërore, 
me trajtën krahasimore dhe me bazë 
metaforike; pra, kuptimin e figurshëm të 
njësisë frazeologjike.

Kuptimet e figurshme të njësive 
frazeologj ike mund të  motivohen 
nga njohuritë konceptore që kanë në 
bazë metaforën. Në themel të njësive 
frazeologjike mbiemërore qëndron kuptimi 
metaforik, i cili realizohet në bazë të 
ngjashmërisë në njësitë frazeologjike.P.sh.: 
“si gjelat e detit” dhe “cut and mause game”.

 Joli ktheu vështrimin nga Skënderi, që 
kishte futur grushtin në mollëz dhe përpinte 
çdo fjalë të pedagoges ruse. Joli nxori 
stilografin dhe shkroi më poshtë: “I shkreti 
Majakovsk! Po e përdorin si gjelat e detit për 
Vitin e Ri!” (Blushi, 1979: 234).

Oh,God! How had she ever lived without 
these gorgeos red dolls! She played the cat-
and-mousegame with Tony for two more days 
(Jacqueline, 1998 : 211).

Mjaft prej njësive frazeologjike kanë 
edhe histori, që mund të shpjegojë origjinën 
e kuptimit dhe të përdorimit të tyre, ndaj 
për të gjetur kuptimin metaforik të një 
njësie frazeologjike nuk e kemi të vështirë, 
po të njohim ecurinë e zhvillimit të saj. 

Ndër figurat letrare më të përmendura 
në gjetjen e origjinës së njësive frazeologjike 
me vlerë mbiemërore janë krahasimi dhe 
metafora. Në mbështetje të pikëpamjes 
njohëse argumentojmë, se metafora 

depërton në ligjërim aq sa edhe lë gjurmë 
në mënyrën sesi e konceptojmë botën 
rreth nesh. Për të gjetur kuptimin e 
njësive frazeologjike, veçanërisht ato 
të motivueshme, duhet të bazohemi 
në metaforat konceptore. Metaforat 
konceptore lidhin botën e jashtme rreth 
nesh me fushën abstrakte në mendjen tonë. 
Sipas studiuesve të gjuhësisë njohëse, e 
para quhet “fusha burimore” dhe tjetra 
“fusha objekt”. Kjo e fundit përcakton 
kuptimin e përgjithshëm të një njësie 
frazeologjike dhe njihet si fusha objekt e 
metaforës konceptore (Bilkova, 2000: 3).

Meqenëse metafora mbështetet në 
përvojat njerëzore, mund të gjejmë edhe 
shumë ngjashmëri ndërkulturore. Ky 
është një argument, që japin studiuesit 
e gjuhësisë njohëse, të cilët pohojnë se 
gjuha motivohet pjesërisht edhe nga 
skemat konceptore. Karakteri metaforik i 
njësisë frazeologjike mund të lidhet edhe 
mes krahasimit të gjymtyrëve të njësisë 
frazeologjike.

Lëre, lëre! Dil pak jashtë! – tha Duroja. 
- Po dal, po me mend …
Duroja turfulloi si kalë i lodhur duke i ardhur 
rrotull bustit që rrinte aty mbi qilim, i plogët 
e shpërfillës për gjithçka (Laço, 1991: 179).

The was enraged. ‘where have you been!’ 
‘I want to a movie between shows’. She 
deliberately made it saund like a lie. ‘Oh sure! 
And tonight? You sure must have lit out 
of there fast!’ ‘ I was there. The doorman 
must have made a mistake’ (Jacqueline, 
1998: 210).

Lidhja mes dy objekteve është lidhja 
ekzistuese mes botës reale dhe fiziologjisë, 
ndërsa shqisat shënojnë kuptimet, që 
lidhen me funksionimin që ato kanë. 
Përgjithësisht lidhja mes organeve dhe 
referentit kuptimor të tyre përcaktohet nga 
ndryshimet kulturore. Kjo, sipas Moon 
(1998: 194), bazohet në metonimitë, që 
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përfshijnë sende e vende dhe janë njësi të 
lidhura me kulturën e një vendi. Njësia 
frazeologjike në gjuhën shqipe “frikë nga 
hija e tyre” dhe “afraid of their shadows” 
shpreh një lidhje të natyrshme si në 
anglisht dhe në gjuhën shqip. 

… A couple of kids from up North. Just 
couldn’t wait to visit death row and flash 
their badges and meet a real live Klan 
terrorist. They ëere so damned scared they 
were afraid of their shadows. They asked me 
stupid questions for hour, then left. Never 
heard from anybody again (Grisham, 1994: 
171).

Edhe metonimia, ashtu si metafora 
është konsideruar nga mjaft gjuhëtarë, 
si thyerje e rregullave gjuhësore dhe të 
dy mekanizmat janë studiuar të ndara. 
Zakonisht gjatë ligjërimit bëhet lidhja 
mes gjymtyrëve të njësisë frazeologjike 
dhe kuptimit të tyre frazeologjik, edhe 
kur origjina e njësisë frazeologjike është 
e paqartë. Në mjaft raste ndeshim edhe 
njësi frazeologjike me bazë metoniminë; 
p.sh.:“me djersën e ballit” ose “më mbajnë 
shpatullat e mia (krahët e mi)”. Metonimia 
është zëvendësimi i një termi, që ka me 
të parin lidhje vazhdimësie. Ajo vendos 
lidhjet midis elementeve të një strukture 
të dhënë konceptore, që zakonisht lidhen 
me pjesë të trupit të njeriut: balli, krahët, 
koka, shpatullat, etj. Pra, me elementë të 
trupit të njeriut, aftësive të tij fizike ose 
mundësive të tij.

E pushtoi ai dyshim që e pati edhe në zyrë.
Bëri mbledhjen e asamblesë për ta shkarkuar. 
Nuroja bëri autokritikë. “Do t’i laj gabimet 
me djersën eballit”- tha. Murat Stojkut i 
erdhi t’i vërviste ndonjë nga ato shprehjet 
që i mbante në majë të gjuhës… (Laço, 
1991: 301).

Nëpërmjet krahasimit realizohen 
më tepër njësi frazeologjike me vlerë 

mbiemërore. Ideja e krahasimit për 
formimin e njësive frazeologjike të tilla 
është baza semantike.Njësitë frazeologjike 
të shprehura me anë të krahasimit janë 
të lehta për t’u kuptuar, sepse ideja e 
krahasimit është më e qartë, për shkak se 
ngrihet mbi bazën e ngjashmërisë, p.sh: 
“si telajo e vjetër”, “si re me breshër”, “si 
ujku plak”.

Njësia frazeologjike e mbështetur në 
idenë e krahasimit nuk parakupton, që 
në gjuhë të ketë qenë patjetër më parë 
një strukturë me lidhëzën krahasuese të 
shprehur materialisht. Në togfjalëshat 
e ti l lë,  që janë shtyrë më tepër si 
frazeologjizma dhe janë ngurosur, kanë 
fituar një karakter idiomatik dhe kanë si 
pikënisje të temës së tyre një tipar edhe më 
të abstraguar të sendit, që shërben për të 
bërë krahasimin.

Të nesërmen kur mori vesh fshati çudinë, 
erdhi, me qefalie në krye, t’i lutet që t’i 
shpëtojë të gjithë nga minjtë. Edhe djali, 
që ish zemërbardhë, i shpëtoi nga minjtë 
sa ment u çmend bota nga gëzimi (Kuteli, 
1972: 99).

Në mjaft raste njësitë frazeologjike 
përdoren për të emërtuar veprime të 
njerëzve me ato të kafshëve ose shpendëve, 
në bazë krahasimore ose jo. Për shembull:

Kështu me Kiton, unë, kështu. E po dhe atij 
bruz i shkonte puna, megjithëse e kobisja. 
Kot e kanë që thonë ku kobit njeriu, shpifet 
miu… Kish plot, shyqyr, krahë pune, 
bagëti, miqësi dhe vetë ish i fortë si kau. E 
po, për bukë goje s’do rrija unë te djali, de, 
se s’isha shërbëtore, si ato të parat (Xoxa, 
1980: 406).

 ... Ishte Shpresa, ajo që filloi të thellonte 
sytë.
- S’jam lepurak, që të kërkoj vrimë në qytet! 
Unë e shikoj jetën në dritë të syrit (Xoxa, 
1980: 180).
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 Ai e dinte: po të kishte ikur nga fshati, 
nën presionin e sulmit dhe të ndërsimeve të 
kryetarit, kishte për ta humbur krejt besimin 
e xha Likos dhe të pirganasve. Shpeshherë 
njerëzit e këqinj janë si qentë e dobët: po ike të 
sulen më keq; po sulmove ia krisin me vrap. 
Ai kishte qëndruar… (Xoxa, 1980: 364).

Mbase ty të kujtohet një thënie e të 
madhit Hegel për imituesin: “Natyra me 
madhështinë e saj i ngjan një elefanti, 
imituesi i saj është si një krimb që zvarritet 
prej elefantit.” Kjo thënie ka një kuptim 
të madh. Tregimi im ndofta nuk kishte 
vlera universale. Por imituesi im ka bërë 
një shkrim mjaft të rëndomtë (Agolli, 
1981: 54).

 Ngandonjëherë, ndajnatave, hipte njeri mbi 
kurriz të të tjerëve edhe i trokiste në dritarja. 
Po Shkurta nuk nxirrte zë, as që shkelte te 
pragu i derës. Rrinte brenda i tulitur si miu, 
se macet ishin jashtë… (Kuteli, 1972: 111).

 …U shtri në shtrat me sytë dhelpërakë, të 
Papagjonit nëpër mure. Sy të shpëlarë, 
kokërrdhokë të dalë si vezë syza, surrat miu. 
I kam ruajtur spiunllëqet e tua për të gjithë 
ata që m’i ke shokë dhe do t’i botoj. Me emër 
tjetër, me pseudonim; do t’i dërgoj me zarf 
anonim, por do t’i botoj. Do të të shkallmoj 
(Çuli, 1991: 278).

 Ish kaq i tretur ky Kapllan aga sa mezi i 
ngjante agos tonë të parë, që e dinim sa një 
listë plotë. I bardhë si sheleg: me flokë, me 
vetull, me mustaqe. Po i gëzuar, i gëzuar si 
s’kish tjetër në botë! (Kuteli, 1972: 9).

 Një kohë i pari i pijanikëve të fshatit ka qenë 
Kamber Kollozheku, - një i gjatë sa njëplep, 
i zeshkët si hoshaf e me hundë me sqep si të 
shqiponjës.
- Pse i thoshin Kollozhek? - ke për të pyetur ti.
- Prit se ta them: kish dalë asaj kohe kënga e 
Kollozhekut dhe Kamberi e këndonte ditë e 
natë, se pinte ditë e natë (Kuteli, 1972: 285).

- Dale të pyesim këtë shokun, - tha një grua 
e thatë, që kishte një fshesë në dorë. – Kur 
e si do të mbarojë kjo luftë? 
- Ama ç’pyetje i bëre, - tha një ushtar i 
shkurtër, me fytyrë të rrumbullakët, me sy si 
të kaut dhe me një palë mustaqe të trasha e 
të zeza (Marko, 1991: 175).

- Lëre, lëre! Dil edhe pak jashtë ! – tha 
Duroja.
- Po dal, po me mend…
Duroja turfulloi si kalë i lodhur duke i ardhur 
rrotull bustit që rrinte aty mbi qilim, i plogët 
e shpërfillës për gjithçka (Laço, 1991: 179).

- Sikur ua thashë njëherë. Mbrëmë isha te ai!
- Dhe ç’bëri? 
- Edhe këtë jua thashë ! Hapi krahët, si zog i 
plagosur! “ Si zog i plagosur…” - e përsëriti 
Nuroja me mend. Dhe i erdhi për të qeshur 
(Laço, 1991: 292).

In the strength of his misfortune, and energy 
of his distress, he fired for the moment like a 
proud man. In another moment, he stood as 
he had stood all the time – his usual stoop 
upon him; his pondering face addressed to 
Mr. Bounderby, with a coriousexpression on 
it, half perplexed, as if his mind were set 
upon unravlling something very difficult; 
… (Dickens, 1961: 80).

E vërteta është se maçoku i Shamshallos që 
deshëm ta dhëndërojmë, i kish mustaqet si 
rrënj’ e preshit, po ç’t’i bësh këngës e ç’t’i bësh 
krushkës Magalinë? (Kuteli, 1972: 168).

Njësitë frazeologjike nuk krijohen 
gjatë ligjërimit. Ato janë njësi të gatshme, 
ndonjëherë edhe në trajtë të ngurosur, 
prandaj elementi “përmbajtje” kushtëzohet 
nga ai “formë”. Uniteti i tyre semantik 
dhe përdorimi si njësi të gatshme i bën 
njësitë frazeologjike unike, si nga forma 
ashtu edhe nga përmbajtja. Në sajë të kësaj 
veçorie njësitë frazeologjike lidhen me fjalë 
të tjera, por pa u zbërthyer vetë. Kjo do të 
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thotë, që shpeshherë njësia frazeologjike 
hyn në fjali si një fjalë e vetme dhe kryen 
funksionin e fjalës. Studime të ndryshme 
janë bërë në lidhje me identitetin e njësive 
frazeologjike nga ana gjuhësore edhe nga 
ana psikolinguistike. 

4. Përfundime 
 
Duke përqasur njësi frazeologjike në 

anglisht dhe në gjuhën shqipe vumë re 
tipare bashkuese dhe veçuese në të njëjtat 
njësi frazeologjike ose fjalë, togfjalësha...
Vumë re, se njësitë frazeologjike, edhe në 

anglisht, edhe në shqip bazohen në të njëjtët 
mekanizma, çka realizohet në sajë të pranisë 
së koncepteve të njëjta metaforike. Një 
tregues i rëndësishëm në përqasjen e njësive 
frazeologjike në anglisht dhe në shqip 
është lidhëza krahasuese. Ajo është tregues 
i ndryshimeve të strukturës së njësive 
frazeologjike në të dyja gjuhët, ndryshim 
që të çon edhe në ndryshimet semantike 
të këtyre njësive. Ajo që bashkon njësitë 
frazeologjike në anglisht dhe në shqip është 
thelbi funksional. Njësitë frazeologjike kanë 
si pjesë të pandarë qëllimin e funksionimit 
në ligjërim dhe ngjyrimin emocional.

Agolli, Dritëro. 1981. Vepra letrare 6, Tiranë: 
Naim Frashëri.

Bilkova, Ilona. 2000. “Czech and English 
Idioms of Body Parts”, Disertacion, www.
bohemica.com 

Blushi, Kiço. 1979. Pajtoni i fundit, Tiranë: 
Naim Frashëri.

Cacciari, Cristina and Tabossi, Patrizia. 
1991. Idioms: Processing, Structure and 
Interpretation, Hillsdale Nj: Lawrence 
Erlbaum.

Çuli, Diana. 1991. Dhe nata u nda në mes…, 
Tiranë: Naim Frashëri.

Dickens, Charles. 1961. Hard Times. London 
and Glagow: Collins.

Gibbs, Raymond W. 1995. “Idiomaticy and 
human cognition”, në M. Evereaert, E. – J. 
van der Linden, A. Schenk and R.Schreuder, 
“Idioms: Structural and Psychological 
Perspectives”, Hillsdale, Nj: Lawrence 
Erlbaaum Associates.

Gibbs, Raymond W. Jr. 1993. “Why idioms 
are not dead metaphors” në Cacciari, 
Cristina & Tabossi, Patrizia (1991): “Idioms: 
Processing, Structure and Interpretation”, 
Hillsdale,Nj: Lawrence Erlbaum.

Ginzbourg, R. S.; Khidel, S. S., and Knyazeva, 
Sankin, A. A. 1999. English Lexikology, 
Moscow.

Grisham, John. 1994. The Chamber, Great 
Britain: Cox & Wyman.

Jacqueline, Susann. 1998. Valley of the Dolls. 
London, Little, Brown and Company.

Ku t e l i ,  M i t r u s h .  1 9 7 2 .  Tr e g i m e  t ë 
zgjedhura,Tiranë: Naim Frashëri.

Laço, Teodor. 1991. Zemërimi i një njeriu të urtë, 
Tiranë: Naim Frashëri.

Marko, Petro. 1991. Vepra letrare 3, Tiranë: 
Naim Frashëri.

Moon, Rosamund. 1998. Fixed expressions and 
idioms in English, Oxford: Clarendon Press 
Oxford.

Rrokaj, Shezai. 2000. Hyrje në Gjuhësinë e 
përgjithshme, Tiranë: SHBLU.

Stefanllari, Ilo; Dheri, Vangjel. 1975. Fjalor 
idiomatik frazeologjik anglisht-shqip, Tiranë: 
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i gjuhëve 
të huaja.

Stefanllari, Ilo. 1998. Fjalor frazeologjik anglisht-
shqip, Tiranë: Botimet Enciklopedike.

Thomai, Jani. 1999. Fjalor frazeologjik i gjuhës 
shqipe. Tiranë: Akademia e Shkencave e 
Shqipërisë & Shtëpia botuese “Shkenca”.

_____. 1964. “Probleme të frazeologjisë së 
gjuhës shqipe”në Akademia e Shkencave e 
RPS të Shqipërisë/Instituti i gjuhësisë dhe 
letërsisë: Studime filologjike, 2.

_____. 1975. “Frazeologjizma emërorë dhe 

REFERENCAT



   87Studime Sociale  Vëll. 7  Nr. 3

mbiemërorë”në Akademia e Shkencave e 
RPS të Shqipërisë/Instituti i gjuhësisë dhe 
letërsisë: Studime filologjike, 3.

______. 1981. “Çështje të frazeologjisë së gjuhës 
shqipe” në Akademia e Shkencave e RPS 

të Shqipërisë/Instituti i Gjuhësisë dhe 
Letërsisë.

Xoxa, Jakov. 1980. Juga e bardhë, Tiranë: Naim 
Frashëri.

Adjectival idioms; Comparative study of Albanian language vs. English 
This paper is different because there are no sufficient studies to approach adjectival 

logical Phrases units with English. Do this work in order to understand the logical Phrases 
adjectival units are an important part of the language and as such, express emotions or 
mental state. Impact of adjectival logical Phrases units in language comes from the many 
options and features that allow the outstanding units using logical Phrases in different 
texts as a means of enriching the language inexhaustible. Starting from these data that 
are the fruit of experience in teaching I noticed that adjectival logical Phrases units play 
an important role in understanding as well as their use in discourse. Having proposed 
a theoretical model interlingual piercing within the scope of phraseology and a model 
comparative between English and Albanian languages conclude that it is as similar as 
they are different.

Key words: Language, Adjectival idioms worth, Emotion, Teaching, Lecture.
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Safete STATOVCI-SHALA është hulumtuese për planifikim shkollor në Institutin Pedagogjik 
të Kosovës. Ka përvojë dhjetëvjeçare në arsim. Ka punuar mësimdhënëse në fshatin Batllavë, në 
Podujevë dhe në shkollën, “Dardania” në Prishtinë. Gjatë qëndrimit gati dhjetëvjeçar në Gjermani, 
është marrë me shumë aktivitete lidhur me arsimin në gjuhën shqipe. Vizita studimore ka realizuar 
edhe në Milano të Italisë, në Shqipëri etj., ndërsa punimet e veta i ka prezantuar në konferenca 
shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare brenda e jashtë vendit. Punimet e saj janë botuar në tri 
vëllimet e revistës: Kërkime pedagogjike (përmbledhje punimesh), botuar në Prishtinë. Ka realizuar 
hulumtimet: Mjedisi shkollor dhe ndikimi në procesin mësimor; Shkaqet e humbjes së interesimit të 
nxënësve për mësim etj.

Përmbledhje 

Shkolla si institucion arsimor nënkupton edhe planifikimin si strategji profesionale për 
organizimin sa më të mirë, sa më efektiv dhe sa më cilësor si të procesit mësimor në 
shkollë, ashtu edhe të aktiviteteve të tjera përcjellëse, të cilat janë jo më pak të rëndësishme 
për një aktivitet të gjithmbarshëm të shkollës, si parakusht për rezultate të dëshirueshme 
në institucionin e shkollës në të gjitha nivelet. Në këtë kontekst edhe organet drejtuese të 
shkollës e kanë për obligim që në çdo fillim të viti shkollor të planifikojnë, veç të tjerave, 
edhe të gjitha aspektet e komunikimit mësimdhënës-nxënës dhe prind –shkollë, si një 
levë e rëndësishme për funksionimin sa më të rregullt e normal të procesit mësimor, por 
edhe si parakusht thelbësor për arritjen e rezultateve sa më cilësore në nxënien e dijeve 
nga nxënësit dhe në motivimin e përgjithshëm të tyre për ta dashur shkollën dhe për ta 
përjetuar ngrohtësinë e ambientit shkollor. Gjithsesi, pra, planifikimi i këtyre aspekteve 
mbetet obligim jo më pak i rëndësishëm, krahas atyre për mbarëvajtjen e procesit mësimor 
në shkollë, të cilit duhet qasur me seriozitetin më të lartë të mundshëm, në mënyrë që 
çdo mësimdhënës jo vetëm të vejë një komunikim formal me nxënësin por duhet të ketë 
edhe bashkëpunim me prindër.
Fjalë kyçe: Planifikimi, bashkëpunimi, shkolla, familja
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Qëllimi 

Qëllimet i kësaj teme, duke filluar 
nga ajo më thelbësorja që ka të bëjë me 
nxjerrjen në pah rëndësin e ndikimi të 
bashkpunimit me planifikim të të gjitha 
aktiviteteve në shkollë, e me këtë rast në 
mënyrë të veçantë planifikimin e vënies së 
komunikimit të rregullt mes mësimdhënësve 
dhe nxënësve, që ka të bëjë me angazhimin 
e vetë mësimdhënësve në këtë drejtim, së 
bashku me planifikimin e organizimit të orës 
mësimore, si dhe me planifikimin e afateve 
për komunikim të rregullt në mes të shkollës, 
respektivisht organeve udhëheqëse të saj dhe 
prindërve, qoftë me Këshillin e prindërve si 
organ i shkollës, qoftë në mënyrë individuale 
me secilin prind.

Metodologjia 

Këtë trajtesë jam munduar ta realizoj 
në bazë të parametrave të paraparë 
profesionalë, kështu që kam zbatuar 
metoda shkencore adekuate, të cilat më 
kanë mundësuar qasje më të lehtë në 
përmbushjen e kërkesave shkencore në 
të gjitha nivelet teorike, siç janë, për 
shembull, metoda e analizës teorike të 
konstatimeve rreth çështjeve të trajtuara. 
Edhe metodologjia e punës deskriptive 
dhe ajo krahasimtare kanë gjetur zbatimin 
e tyre adekuat, sepse në shumë përcaktime 
teorike më është dashur të përshkruaj 
gjendje a situata konkrete në realitetin 
e sotëm shkollor, duke i përqasur me 
realitete të caktuara, sipas niveleve më të 
avancuara të planifikimit institucional a 
të komunikimit më të mirë të mundshëm 
në mes të shkollës, respektivisht organeve 
udhëheqëse të  sa j  dhe pr indërve, 
respektivisht Këshillit të prindërve si organ 
i themeluar në nivel të shkollës, apo edhe 
komunikimeve në planin individual, sipas 

interesimeve të prindërve apo edhe sipas 
kërkesave të shkollës, në raste të veçanta.

Natyrisht se edhe përdorimi i metodave 
deduktive dhe induktive kanë qenë më se të 
domosdoshme, sepse edhe për nxjerrjen e 
një përfundimi apo dhënien e një arsyetimi 
shpesh më është dashur të nisem nga 
konsiderata të përgjithshme për të arritur 
te ato të veçantat, apo duke pasur për bazë 
një konstatim të veçantë më është dashur 
të nxjerr përgjithësime që u përgjigjen 
rrethanave dhe gjendjeve konkrete në 
shkollat tona. Për aq sa më është dashur 
kam marrë parasysh edhe metodologjinë 
statistikore, duke i krahasuar disa të dhëna 
qoftë mes vete, qoftë edhe në mes të 
shkollave konkrete të marra në shqyrtim.

Aspekte të bashkëpunimit të 
veprimtarisë në shkollë 

Të gjitha veprimtaritë në shkollë i 
planifikojnë organet drejtuese të shkollës, 
siç janë drejtori dhe Këshilli i shkollës. Ata 
planifikojnë zhvillimin e shkollës, programin 
vjetor të punës, programin e gjysmëvjetorit 
dhe raportin vjetor, por gjithsesi gjatë 
përgatitjes, hartimit dhe miratimit të 
dinamikës së realizimit të këtyre veprimtarive 
duhet t’u kushtojnë rëndësi edhe aspekteve 
të komunikimit të organeve të shkollës 
me prindër, por edhe komunikimit të 
mësimdhënësve me nxënës. 

Komunikimi në shkollë do të thotë 
përfshirja e të gjithë aktorëve të shkollës 
në procesin e arritjes së synimeve dhe 
objektivave të shkollës, kështu që jo vetëm 
pjesëmarrja, por edhe marrja parasysh e 
mendimeve të gjithë aktorëve të shkollës 
në lidhje me vendimet e marra në shkollë”1. 
Prandaj që shkolla ta dëshmojë veten si 
institucion i rëndësisë së lartë shoqërore 
i duhet t’i plotësojë disa kërkesa: të ketë 
qëllime të qarta, vizionin dhe planifikimin 

1 GIZ: “Komunuikimi dhe bashkëpunimi”, Zhvillimi i kapaciteteve në udhëheqjen arsimore, Prishtinë 
2012, fq. 7.
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e përbashkët si dhe udhëheqje të mirëfilltë 
e ndryshime të udhëhequra nga drejtori.2 

Të gjithë këta faktorë që duhet ta 
karakterizojnë një shkollë të efektshme 
bashkëkohore, gjithmonë në partneritet dhe 
bashkëpunim me faktorë të tjerë dhe rrethin, 
kanë qëllim thelbësor përmirësimin e cilësisë 
së mësimdhënies, duke synuar pra arritjen 
e suksesit jo vetëm në mësim, por edhe në 
aktivitete të tjera, siç janë garat e ndryshme 
me karakter mësimor, pastaj suksese në 
përparimin e gjithanshëm të personalitetit 
të nxënësve, si në aspektin e qëndrimeve 
pozitive, ashtu edhe karakteristikave 
individuale, sociale a shoqërore.

Çdo program i zhvillimit të shkollës 
duhet të kalojë nëpër disa faza, si ajo e 
diagnostikimit, e fokusimit, e planifikimit 
dhe e implementimit. Në këtë renditje, siç 
shihet diagnostikimi paraqet elementin e 
parë, i cili pa dyshim se ka peshën më të 
madhe, sepse identifikimi i një çështjeje si 
problem që do trajtuar është ndër hapat 
e parë për ta fokusuar interesimin dhe 
angazhimin konkret për zgjidhjen e tij. 
Planifikimi duhet të jetë me qëllime, role 
dhe detyra qartë të definuara, ku organet 
udhëheqëse të shkollës duhet ta ofrojnë një 
pasqyrë reale të shkollës me vlerësime të 
prioriteteve të nevojshme dhe të definuara, 
prandaj në këtë kontekst para çdo planifikimi 
duhet pasur parasysh disa çështje: 

 A janë në mbështetje të vizionit të 
shkollës planifikimet objektive të 
programit të shkollës;

 A janë përcaktuar saktë prioritetet, në 
përputhje me rëndësinë e tyre; 

 A janë të realizueshme këto programe, 
në ç’ shkallë dhe në përputhje me 
rezultatet e dëshirueshme; 

 A janë përcaktuar periudhat kohore 
kur duhet qasur çështjeve konkrete të 
parapara për trajtim konkret; 

 A janë identifikuar bartësit konkretë të 
çdo aktiviteti, si dhe 

 A janë paraparë masat disiplinore dhe të 
tjera në rast moskryerje të angazhimeve 
të marra për rastet konkrete. 

Lidhjet prindër -shkollë duhet të 
kenë afërsi të konsiderueshme në aspektin 
përgatitjes së fëmijëve, më këtë rast Steinberg 
thotë:

Prindërit e paangazhuar, për një arsye 
ose tjetër, kanë hequr dorë nga rritja e 
fëmijëve te tyre. Ata janë shkëputur nga 
përgjegjësit e disiplinës prindërore-ata nuk 
e din se si ecën fëmija në shkollë.

Natyrisht se për çdo angazhim të 
paraparë në program duhet planifikuar edhe 
mbikëqyrjen dhe kontrollin nga organet 
kompetente, sepse ky aspekt motivon 
seriozitet më të madh në qasjen e bartësve 
të angazhimeve konkrete dhe shtyn përpara 
çështjet në realizimin e përpiktë të tyre.

Natyra e partneritetit shkollë – familje 

Nga ana tjetër, janë prindërit ata që vënë 
lidhjen e parë në mes të fëmijëve të tyre dhe 
shkollës, kështu që aspekti i komunikimit 
të prindërve me shkollën fiton dimension 
të rëndësisë së veçantë gjatë gjithë kohës 
sa zgjat vijueshmëria e tyre në shkollë. 
“Komunikimi i harmonizuar në vazhdimësi 
të procesit të bashkëpunimit (partneritetit) 
ndikon në rritjen e performancës së shkollës 
dhe procesit arsimor të fëmijëve”3.

Veç tjerave, partneriteti shkollë - prind 
është në funksion të zhvillimit intelektual 
të nxënësve, në fushën e zhvillimit të 
shkathtësive, aftësive e shprehive mendore të 
nxënësve, pastaj në fushën e socializmit dhe 
formimit moral të tyre, si dhe në fushën e 
aktiviteteve të tjera, siç janë, p.sh. krijimtaria 
artistike e nxënësve apo prirjet në lëmi të 
tjera të artit a kulturës përgjithësisht.

2 “Doracak për këshillat e shkollave fillore dhe të mesme”, Shkup 2008, fq. 46.
3 GIZ: “Komunikimi dhe bashkëpunimi”, Prishtinë 2012, fq.20.
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“Prindërit kanë rol të pazëvendësueshëm në 
edukimin e fëmijëve. Roli i prindit nuk duhet 
të jetë mbikëqyrës në procesin arsimor, por 
pjesëmarrës i barabartë në zhvillimin e fëmijëve- 
nxënësit. Ata duhet të janë partnerë të barabartë 
në krijimin e politikës shkollore. Për këtë arsye 
roli i prindit është shumë i rëndësishëm si në 
Këshillin e prindërve, ashtu edhe në Këshillin 
e shkollës”4; “Partneriteti shkollë-familje-
komunitet është proces kompleks, ngase në 
një anë zhvillohet në fushat e ndryshme dhe, 
në anën tjetër, midis faktorëve tejet të ndryshëm 
përbrenda vetes, por edhe midis tyre”5.
 
Pra, nga çdo anë që ta shikosh çështjen, 

çdo angazhim konkret në përfshirjen 
e prindërve ka qëllime të përbashkëta: 
avancimin e rezultateve dhe cilësisë së 
mësimnxënies nga nxënësit, ngritjen e 
formimit të përgjithshëm intelektual të 
tyre si dhe në ndërtimin e kapaciteteve për 
zgjidhje proaktive të problemeve në shkollë. 

Aspekti etik

Në kontekst, Këshilli i shkollës duhet të 
bëjë përpjekje që t’i kyçë të gjithë prindërit në 
aktivitetet e shkollës, duke u siguruar atyre 
informatat e rëndësishme që kanë të bëjnë 
në radhë të parë me suksesin e nxënësve, por 
edhe për çështje të tjera që konsiderohen të 
domosdoshme dhe me rëndësi në radhë të 
parë për nxënësit, e ku përfshirja e tyre mund 
të ndikojë në rezultatet përfundimtare të 
objektivave shkollorë, si: 

 të njihen prindërit me vendimet e 
shkollës, me planifikimin e realizimit 
të tyre;

 të komunikohet për programet shkollore 
e vështirësitë në realizimin e tyre;

 të kërkohet përkrahja dhe ndihma 
konkrete e tyre, 

 të inkurajohen prindërit për të 
ndihmuar në rregullimin e ambientit 
shkollor dhe në ndërtimin e një klime 
të përshtatshëm në shkollë.

Në vendet e rajonit si dhe ne vendet 
perëndimore është traditë të mbahet një e 
caktuar brenda vitit shkollor.

“Dita e dyerve të hapura” në Kosovë 
organizohet në shumë disa shkolla në 
mënyrë simbolike, dhe ngërthen në vete 
shumë aktivitete, me një pjesëmarrje të 
konsiderueshme te prindërve të cilët bashkë 
me nxënësit dhe mësimdhënësit zhvilluat 
aktivitete mësimore dhe argëtuese në shkollë. 
“Partneriteti shkollë-familje-komunitet është 
proces kompleks, ngase në një anë zhvillohet 
në fushat e ndryshme dhe, në anën tjetër, 
midis faktorëve tejet të ndryshëm përbrenda 
vetes, por edhe midis tyre”6. 

Pra, nga çdo anë që ta shikosh çështjen, 
çdo angazhim konkret në përfshirjen 
e prindërve ka qëllime të përbashkëta: 
avancimin e rezultateve dhe cilësisë së 
mësimnxënies nga nxënësit, ngritjen e 
formimit të përgjithshëm intelektual të 
tyre si dhe në ndërtimin e kapaciteteve për 
zgjidhje proaktive të problemeve në shkollë. 

Përfundime

Nga sa u tha, mund të përfundojmë 
se për jetësimin e politikave (qasjeve) 
konstruktive të shkollës në ndërtimin e një 
klime sa më të mirë dhe më të efektshme në 
shkollë duhet angazhuar të gjithë faktorët e 
mundshëm, përveç mësimdhënësve, në radhë 
të parë prindërit dhe komunitetin tjetër, me 
qëllim që të bëhen pjesë e vendimmarrjeve në 
shkollë. Andaj inkurajimi i përfshirjes së tyre 
në shkollë është punë e organeve drejtuese të 

4 “Doracak për këshillat e shkollave fillore dhe të mesme”, Shkup 2008, fq…. 
5 Deva-Zuna Afërdita: “Partneriteti shkollë-familje-komunitet”, Prishtinë 2009, fq. 78.
6 Deva-Zuna Afërdita: “Partneriteti shkollë-familje-komunitet”, Prishtinë 2009, fq. 78
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shkollës, të cilët duhet planifikuar me kohë 
secilin aktivitet në shkollë, e komunikimin 
në mënyrë të veçantë, duke e ditur rëndësinë 
e këtij aspekti për mbarëvajtjen e punëve 
në shkollë. Andaj që të arrihet ky objektiv 
rekomandojmë me sa vijon:

 të identifikohet rëndësia e planifikimit 
si segmenti më relevant, bile strategjik, 
i fushave të cilësisë së punës në shkolla,

 nga kjo të dalë vizioni i shkollës, caqet 
e arritjeve dhe harmonizimi i afateve 
dhe bartësve për realizimin e detyrave 
të përcaktuara, 

 që shkolla të bazojë filozofinë e saj në 
gjithëpërfshirjen e faktorëve relevantë 
që ndikojnë në statusin dhe profilin e 
një shkolle të suksesshme,

 të inkurajohen shkollat për të përmirësuar 
komunikimin me prindër, duke 
përkrahur aktivitetet e institucioneve 
profesionale qeveritare dhe joqeveritare 
për hartimin e doracakëve dhe 
udhëzuesve që ndihmojnë këtë proces, 

 të angazhohen shkollat në mënyra 
të ndryshme, qoftë edhe nëpërmes 
fushatave a aktiviteteve të tjera, si 
sesioneve informuese apo trajnimeve për 
vetëdijesimin e prindërve për rolin e tyre 
në shkollë, si dhe për aftësimin e tyre për 
ta ushtruar një veprimtari të tillë.

Edhe pse mund të konkludojmë se 
përgjithësisht gjendja në udhëheqjen e 
shkollave tona është e kënaqshme, sado 
që vërehet qartë se me një udhëheqje më 
atraktive dhe një komunikim të mirëfilltë, 
mund të kishte rezultate më të mira, sidomos 
në disa shkolla, duke u vërejtur se është 

lënë anash roli i komunitetit të prindërve 
në përmirësimin e ambientit të jashtëm të 
shkollave, si një pasqyrë shumë domethënëse 
për kulturën tonë të përgjithshme mjedisore. 

Në këtë kontekst, edhe aktivizimi më 
gjithëpërfshirës i shkollës dhe prindit si dhe 
i udhëheqjes profesionale nëpër shkolla do 
të kishte efekte të dukshme në përmirësimin 
e gjendjes së përgjithshme të punëve në 
shkolla, si një kërkesë e domosdoshme për 
një avancim të cilësisë së arsimit tonë në të 
gjitha nivelet. Ky planifikim i komunikimit, 
mësimdhënës –nxënës, shkollë-prind do të 
shërbenin edhe si një rregullator të raporteve 
të mira në shkolla, përveç të tjerave edhe 
promovimi i rëndësisë së përfshirjes së 
më shumë faktorëve në menaxhim do të 
shtonte fokusin për rezultate më të mira të të 
gjithëve në shkolla. Shkolla në bashkëpunim 
me familjen duhet të ndërtojë raporte të 
shëndosha, të ngrohta dhe profesionale, 
gjithmonë në përputhje me moshën dhe 
psikologjinë e nxënësve, për të arritur pastaj 
krijimin e ambientit të përshtatshëm për 
zhvillim normal të procesit mësimor në klasë. 
Po kështu edhe planifikimi i kontakteve sa 
të kohëpaskohshme, po aq edhe të rregullta 
në relacionet e shkollës me prindër është 
domosdoshmëri për të pasur jo vetëm 
mbikëqyrje fizike mbi nxënës në kuptimin 
e vijimit të rregullt të procesit mësimor, por 
edhe në kuptimin e kontrollit të sjelljeve të 
nxënësve, si dhe në çështjet organizative të 
aktiviteteve të tjera jashtëmësimore, por që 
kanë rëndësi për punën e gjithmbarshme të 
shkollës, siç janë organizimet e ekskursioneve 
të nxënësve, i aktiviteteve me rastin e festave 
kombëtare a me karakter shkollor, si dhe i 
aktiviteteve të tjera të lira në shkollë. 
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School as a educational institution also means planning professional strategies for 
organizing a better, more effective and with a great quality the learning process at school, as 
well as other associated activities, which are no less important for an event for the school, 
as a prerequisite for desirable results in the institution of the school at all levels. In this 
context, school governing bodies have an obligation to the beginning of each school year 
to plan, among other things, all aspects of the teacher-student communication and parent - 
school as an important lever for the effective functioning of regular normal learning process, 
but also as essential prerequisite for achieving qualitative results in giving knowledge of 
students and their general motivation to love school and to experience the warmth of 
the school environment. However, then the planning of these aspects is the obligation 
not less important, in addition to those, for the process in the school curriculum, which 
should be approached with the highest reliability possible, so that each teacher not only 
putting a formal communication learner but there should be cooperation with parents.
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Kozma LEKA ka lindur në Vlorë në vitin 1958 dhe është mësues pranë Shkollës Profesionale 
Tregtare në Vlorë. Ai ka kryer studimet në Universitetin e Gjirokastrës, në degën “Histori-Gjeografi” 
dhe Shkollën Pasuniversitare në Departamentin e Gjeografisë, pranë Fakultetit “Histori-Filologji” në 
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në Departamentin e Edukimit dhe Punonjës i Drejtorisë Arsimore Vlorë.

Përmbledhje 

Komuna Qendër në Rrethin e Vlorës është në vëmendje të veçantë të politikë-bërësve 
dhe institucioneve zhvillimore të Shqipërisë. Projektet dhe investimet janë të mëdha 
në shfrytëzimin efikas të pasurive natyrore, në zhvillimin urban, në turizëm, bujqësi, 
infrastrukturë dhe në rregullimin territorial. Objekti i këtij punimi është Komuna Qendër, që 
shtrihet në bregdetin e ulët të Vlorës dhe në kurorën rreth saj. Në këtë punim do të trajtohen 
pasuritë natyrore dhe njerëzore, klima e shëndetshme, bimësia natyrore, biodiversiteti etj. 
Popullsia e zonës është e re dhe me kontingjent të përshtatshëm e të dobishëm për aktivitetet 
e shumta ekonomike, pavarësisht emigrimit të konsiderueshëm. Zona ka trashëgimi të 
pasur historike dhe kulturore, objekte kulti, tradita dhe zakone të vyera. Qëllimi kryesor 
është që pasuritë natyrore dhe njerëzore të njihen e të analizohen, në mënyrë që t’u jepen 
investitorëve si mundësi për zhvillimin aktual dhe të ardhmen. Faktor tepër i rëndësishëm 
është evidentimi i mundësive reale për zhvillimin e turizmit kompleks dhe të harmonizuar 
me sektorët e tjerë të ekonomisë, duke ruajtur e mbrojtur sa më shumë të jetë e mundur 
mjedisin natyror. Për punimin janë shfrytëzuar burime të shkruara, statistika, të dhëna dhe 
informacione të ndryshme, marrë nga kjo komunë. Gjithashtu, është bërë konsulencë me 
specialistë të fushave të ndryshme, duke marrë mendimin e tyre për probleme specifike, 
ambientale, ekonomike dhe shoqërore. Problemet janë parë në sensin metodik dhe praktik 
si objekt i politikave dhe strategjive për zhvillimin e gjithanshëm të komunës Qendër Vlorë.
Fjalë kyçe: Komuna Qendër Vlorë, pasuri natyrore dhe njerëzore, trashëgimi historike dhe 
kulturore, zhvillimi i turizmit, zhvillimi i qëndrueshëm i zonës. 
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Hyrje

Komuna Qendër ndodhet në gjirin e 
Vlorës, territor i të cilit pjesërisht rrethon 
qytetin e Vlorës, duke krijuar kurorën 
lindore të tij. Komuna përbëhet nga fshatra, 
të tilla si: Kanina, Narta, Panaja, Zvërneci, 
Babica e Madhe, Babica e Vogël, Bestrova, 
Oshtima, Xhyherina, Sherishta dhe Sazani. 
Kjo komunë ka pasuri tëshumëllojshme 
ku dallohen klima e shëndetshme për 
njeriun, ujërat e lagunës së Nartës, bimësia 
e pasur, pyjet etj. Nga pikëpamja gjeologo-
tektonike, gjendet midis zonës jonike dhe 
asaj tëSazanit. Pjesa bregdetare përbëhet 
nga rërat detare të kuaternarit dhe molasat 
e terciarit. Vetë molasat përbëhen nga 
shkëmbinj ranorë dhe argjilorë. Ka dhe gips 
i ndodhur në një minierë të vogël në afërsi 
të fshatit Nartë.

Zona ka 10.5 kmvijë bregdetare, 4 
km lumenj, 164 ha rezervuar, 3100 ha 
laguna, 5270 ha tokë bujqësore, 295 
ha pyje, 2702 ha kullota, 47 ha troje, 6 
rezervuarë në shfrytëzim, 438 ha tokë e 
pashfrytëzueshme1. 

Të dhënat e paraqitura flasin për 
mundësinë e zhvillimit të një ekonomie 
të diversikuar. Ato përbëjnë subjekte të 
një shfrytëzimi të intensifikuar ekonomik, 
pa harruar konservimin dhe mbrojtjen e 
vlerave të mjedisit2. 

Potencia let  n jerëzore3 janë të 
mjaftueshme për zhvillimin ekonomik dhe 
veprimtari të shumanshme. Popullsia është 
kryesisht rurale. Ajo merret me vreshtari, 

kulturën e ullirit dhe pak me kultivimin 
e drithërave të bukës. Një pjesë e mirë 
merret me ndërtim. Në këto kushte drejtim 
i rëndësishëm është prodhimi i drithërave 
të bukës, ullinjve, pemëtarisë, vreshtarisë, 
blegtorisë. Në 18 vitet e fundit, popullsia 
e regjistruar në Komunë është rritur 4500 
banorë. Ajo parashikohet që në vitin 2020 
të arrijë mbi 22.000 banorë. 

Planet në afate për zhvi l l imin 
ekonomik, social dhe qeverisësh tëtë gjithë 
komunitetit, strategjitë e veprimit në lidhje 
me drejtimin dhe kontrollin e zhvillimit 
ekonomik, sidomos turizmit, po përshtaten 
mirëme nevojat dhe mundësitë, në rritje të 
Komunës. Rëndësi kanë përgjegjësitë dhe 
afatet kohore për realizimin e aktiviteteve 
që mbështesin zhvillimin ekonomik dhe 
sidomos turizmin, përdorimi i tokës 
me synim konservimin dhe zhvillimin e 
burimeve turistike, zhvillimit urban etj.4

Analiza e situatës së pozicionit 
gjeografik të saj në raporte me vendin, 
popullsinë dhe proceset migratore, 
infrastrukturën, shërbimet, kontrollin 
mbi territorin dhe zhvillimin urban, 
aktivitetet ekonomike, profilin turistik, 
burimet dhe financat dhe të ardhurat e 
saj janë prioritet bazë. Kjo është e lidhur 
me zhvillimin e saj, referuar balancimit të 
rritjes së qëndrueshmërisë ekonomike me 
karakteristikat e mjediseve përreth saj. 

Disa prej fshatrave në komunë njihen 
si vendbanime të lashta. Kanina njihet si 
vendbanim prej mijëvjeçarit të fundit para 
Lindjes së Krishtit etj.

1 Statistikat e Komunës Qendër. 
2 Problemet që dalin nga shfrytëzimi i mjedisit të zonës duhet të lidhen me ruajtjen nga ndotja e këtyre 

burimeve. Vihet re veprimi intensiv i njeriut me ndërtimet informale, si dhe nga zhvillimet industriale, pasi 
dëmet me humbjen e vlerës së jetës janë të mëdha. 

3 Komuna ka një popullsi mbi 19.000 banorë dhe një sipërfaqe 12.000 Ha. Sipërfaqja e përgjithshme 
82.9 km2 dhe dendësia mesatare 126 banorë për km2. Komuna Qendër është krijuar në vitin 1992, mbas 
zgjedhjeve lokale të këtij viti.

4 Kjo sidomos për fshatrat në zonat me përparësi për zhvillimin e turizmit. Kuadri ligjor ka përcaktuar 
se komunat dhe bashkitë duhet të përgatisin programet e zhvillimit, organizimin e shërbimeve në 
funksion të zhvillimit ekonomik, përfshirë organizimin e informacionit, strukturën dhe infrastrukturën 
përkatëse (Kuadri ligjor sipas ligjit 8654 dt.31 korrik 2000 “Për Organizimin e Funksionimin e 
Qeverisjes Vendore”).
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Sa më sipër janë bërë objekt i punimit 
tonë për t’i paraqitur si premisa për 
zhvillimin e ekonomisë shumëformëshe për 
sot dhe të ardhmen.5

Pozita gjeografike e favorshme për 
veprimtaritë njerëzore, ekonomike dhe 
komunikimin

Pozita fiziko-gjeografike
Komuna Qendër6 ndodhet në Rrethin 

e Vlorës. Ajo është jo vetëm komunë 
e rëndësishme e saj, por dhe një më të 
mëdhatë në Shqipëri. 

Territori  i  komunës në pjesën 
verilindore dhe lindore formon kurorën 
mbi gjirin e Vlorës7. Kjo pozitë fiziko-
gjeografike është e rëndësishme dhe me 
përfitime të mëdha. Mjedisi natyror ka 
kushte të favorshme gjeologjike dhe forma 
relievi fushor dhe kodrinor. Tokat ujërat, 
bimët dhe kafshët e shumta plotësojnë 
kuadrin për një mjedis të dobishëm 
për aktivitete të larmishme ekonomike. 
Komuna ndodhet 140 km në jug të Tiranës. 
Qendra e saj ndodhet në rrugën hyrëse për 
në qytetin e Vlorës.8

Pozita administrative - territoriale
Komuna Qendër është pjesë e Qarkut 

të Vlorës.9 Ajo ka në administrimin e saj 
vijën bregdetare të detit Adriatik. Pjesa 
tjetër e territorit shtrihet në lartësinë e 
kodrave që rrethojnë qytetin në pjesën 
veriore dhe verilindore. Komuna kufizohet 
në jugperëndim nga bashkia Orikum 
dhe në veri dhe verilindje nga komuna 
Novoselë si dhe nga ishulli i Sazanit dhe 

laguna e Nartës. Pozicioni gjeografik merr 
një rëndësi të dorës së parë në raport me 
transportin kombëtar dhe ndërkombëtar. 
Në territorin e saj ndodhet pika më fundore 
të korridorit të tetë, e cila vlerësohet si një 
nga daljet më të rëndësishme për t’u lidhur 
me rajonet e tjera të vendit dhe pjesën 
tjetër të botës perëndimore nëpërmjet detit 
Adriatik (transportit detar). 

Komuna Qendër ka një pozicion të 
rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të 
gjirit të Vlorës. Këtu është instaluar TEC-i 
me fuqi 90 MegaWatt. Interesat e komunës 
harmonizohen gjerësisht me ato të bashkisë 
Vlorë, Orikum e Komunës Novoselë si dhe 
komunave e bashkive të tjera të rrethit. 
Mundësitë që ka ky territor për zhvillimin 
e turizmit me strukturë të gjerë, energjik 
dhe të integruar, mund të realizohen me 
përdorimin efektiv të burimeve natyrore 
duke rritur mirëqenien e banorëve të zonës. 
Ky territor në kuptimin natyror, historik 
dhe kulturor, me vendbanimet që ka, me 
vendosjen e tyre në pjesën bregdetare si dhe 
fushore-kodrinore krijon shanse të mëdha 
për zhvillim dhe progres. 

Zhvillimi i turizmit është një ndër 
degët më të rëndësishme. Ai do të gjenerojë 
vazhdimisht të ardhura, do të krijojë vende 
pune, do të ofrojë zgjedhje dhe banorët 
do të rrisin mirëqenien e tyre. Aktualisht 
nëterritorine saj ka rreth 200 biznese nga të 
cilat 36 përfshihen në biznesin e madh, 144 
në biznesin e vogël dhe shumë shërbime 
individuale ambulatore. Përfundimi i 
autostradës Novoselë-Vlorë (pjesë e asaj 
Fier-Vlorë), sistemimi i rrugëve në Panaja, 
Nartë, Zvërnec ka krijuar mundësi të reja 

5 Prioritet ka turizmi për shkak të pozitës gjeografike.
6 Burimet natyrore, kulturore dhe historike janë një potencial i madh për zhvillimin e turizmit, ekonomisë 

dhe mirëqenies së popullsisë. 
7 Gjiri i Vlorës shquhet për biodiversitetin dhe resurset e mëdha natyrore, korridore ekologjike. Është 

ndër zonat me potencial natyror më të madh të vendit. 
8 Nga qendra e komunës kalon rruga hyrëse për në bashkinë Vlorë dhe po aty është kryqëzimi që të çon 

në lagunën e Nartës dhe autostradën Vlorë-Fier. Prej këtu porti i Vlorës është 5.1 km larg. 
9 Njësitë e qeverisjes vendore rregullohen me ligj “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qarkut, bazuar 

në ligjin 8652 dt. 31-07-2000”.
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në këtë territor për komunikim më të mirë. 
Fshatrat e kësaj komune kanë lidhje me 
bypass-in që do të ndërtohen në qytetin e 
Vlorës si dhe me projektin tjetër rrugor për 
banorët e lumit të Vlorës (me këtë rrugë 
lidhen fshatrat Babicë e Madhe, Babicë e 
Vogël, Sherishti, Xhyerina etj.). Rëndësi 
në këtë komunë ka ndërtimi i një shëtitore 
bregdetare në zonën e Zvërnecit, portit të 
ri, duke e lidhur me plazhin e vjetër dhe më 
tej drejt portit të Vlorës. 

Komuna Qendër - burimet 
natyrore të saj

Relievi i larmishëm10

Komuna Qendër ka reliev të larmishëm. 
Pjesa veriore dhe perëndimore ka reliev 
fushor me kuota të ulëta mbi nivelin e 
detit. Në pjesën lindore kufizohet me 
reliev kodrinor. Format e relievit bregdetar, 
lagunor, fushor dhe kodrinor ofrojnë 
mundësi për zhvillimin e infrastrukturës. 
Fshatrat kanë kushte të mira për zhvillimin 
e bujqësisë së kultivuar, transportit 
detar, peshkimit, nxjerrjes së kripës 
etj. Në funksion të relievit kemi dhe 
vendosjen e vendbanimeve. Në zonën 
fushore janë vendosur fshatrat Nartë, 
Zvërnec, pjesërisht Panaja. Ndërsa në 
zonën kodrinore janë vendosur pjesa tjetër 
e fshatrave të komunës. Infrastruktura 
rrugore ka përmirësime të ndjeshme në 
këtë zonë. Përmendim rrugët që kalojnë në 
fshatin e Nartës, Zvërnecit dhe pyllit rreth 
tij. Kohët e fundit edhe zona e Sherishtës 
dhe Panajasë kanë infrastrukturë rrugore të 
përshtatshme. Megjithatë, në këtë komunë, 
ende ka probleme me infrastrukturën 
rrugore që lidh fshatin Kaninë me qytetin 
e Vlorës, Pusin e Mezinit me portin e ri, 

fshatin Bestrovë etj., pavarësisht se ka 
mundësi që në gjithë fshatrat që lidhen 
me qafa e lugina, të sistemohen rrugët 
komunikuese. Relievi ka kushtëzuar lënien 
në dispozicion të pyjeve, një pjesë të 
konsiderueshme të territorit, si p.sh. Pylli 
i Zvërnecit11, afër portit të ri etj. Makja 
mesdhetare dhe pylli i Dushkut, dikur 
tipike në këtë zonë, sot janë zëvendësuar 
nga ullishtat12. Pylli i Pishës prej 1200 ha 
zënjë pjesë të konsiderueshme të zonës 
së Nartës. Ishulli i Zvërnecit i vendosur 
në pjesën jugore të lagunës së Nartës 
mbulohet nga pylli gjethegjelbër i selvisë. 
Ai është bazë e fuqishme e pelegrinazhit 
dhe i zhvillimit të turizmit. Dunat ranore 
dhe brezi ranor janë të famshme. Ato janë 
të zhveshura nga bimësia deri në një gjatësi 
deri në 30 m dhe në zonën e Nartës arrijnë 
6-8 metra. Sot zona, në pjesën fushore dhe 
kodrinore kultivohet kryesisht nga perimet, 
pemët frutore. 

Sipërfaqja e tokës sipas përbërjes 
kadastrale13

Komuna Qendër ka gjithsej 8360 
ha, nga këto sipërfaqe e punuar 5298 ha, 
sipërfaqe arë 2619 ha, pemëtore 623 ha, 
ullishte 2006 ha, vreshta 350 ha, pyje 596, 
livadhe 1714 ha. Toka bujqësore është 80 
ha. Faktorët gjeografikë kanë përcaktuar 
tërësisht marrëdhëniet e pronësisë dhe 
raportet e varësisë ekonomike brenda 
komunitetit, duke sjellë në interesin ose 
indiferencës e individit për mjedisin. 

Numërohen 134.000 rrënjë ullinj, 
nga të cilat 120.000 janë në prodhim, 
të kultivuara në një sipërfaqe 1573 ha. 
Ndonëse sektori vuan pasojat e organizimit 
të vogël, sot ndihet rritja e ullirit dhe e vajit 
të prodhuar prej tij. Nga bimët e arave 

10 Faktor i rëndësishëm i modelimit të relievit është aktiviteti antropogjen, që me ndërhyrjet e tij ka bërë 
që të dobësohet intensiteti i faktorëve natyrorë. 

11 Shtatë ha monument natyror. 
12 Ky fenomen vihet re në kodrat e Panajasë. 
13 1 km2 = 100 ha. Të dhënat nga departamenti i bujqësisë dhe i ushqimit në rrethe, viti 2008. 
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dominon mbjellja e foragjereve, ndërsa 
më pak përdoren për të mbjellë drithëra 
dhe bimë të tjera si patatja, fasulja etj. 
Aktiviteti blegtoral ka një peshë në rritje. 
Këtu prodhohen 347 ton mish ose 19 
kg mish/frymë dhe 42 kg qumësht për 
frymë. Veç konsumit vetjak, familjet 
fermere prodhojnë dhe tregtojnë produkte 
bujqësore, blegtorale edhe për tregun e 
rajonit, sidomos për qytetin e Vlorës dhe 
rrethinat e tij. Produktet e ullirit gjenden 
në gjithë tregun e vendit. Gjatë viteve 
të fundit, sipërfaqja e tokës bujqësore, e 
përdorur për drithëra, është reduktuar 
në favor të perimeve. Një pjesë e tokës 
bujqësore është transformuar në sera për 
prodhimin e domates dhe kastravecit. Me 
gjithë rëndësinë e tij, aktiviteti bujqësor 
vuan nga mungesa e një tregu të organizuar, 
infrastrukturës së transportit, zhvillimit të 
dobët të agro-industrisë, kreditimit jo 
shumë të lartë, shërbimeve jo shumë të 
mira agronomike etj. 

Klima
Zona karakterizohet nga klima 

mesdhetare. Dimri është përgjithësisht i 
butë, me reshje të shumta, ndërsa vera e 
nxehtë dhe e thatë. Reshjet bien në formën 
e shiut dhe me kohëzgjatje të shkurtër, 
rrezatimi diellor është mjaft uniform për 
zonën. Vlera vjetore mesatare e tij është 
1520 kwh/m2, vlera më e lartë regjistrohet 
në korrik 216 kwh/m2, ndërsa më e ulët 
në dhjetor 52.1 kwh/m2. Temperatura 
mesatare vjetore varion nga 15.4oCnë 
16.3oC. Minimalja në janar është 4.8oC, 
ndërsa maksimalja në korrik 30o C. 

Temperatura dhe diellzimi krijojnë 
mundësi për realizimin e shumë aktiviteteve 
dhe veprimtarive ekonomike (banjat detare, 
turizmi bregdetar, pemëtaria etj.). Stina e 

dimrit14 dominohet nga era e lindjes me 
shpejtësi 3.5 m/sek. Shpejtësia mesatare 
e erës është 4.5 m/sek. Të ekspozuar ndaj 
erës janë territoret në zonat bregdetare dhe 
fushore, kurse në zonat e tjera ndikojnë 
kodrat rrethuese që i mbrojnë ato. 

Reshjet bien mesatarisht 892 mm/
vit, 80% e tyre bien tetor-maj, 20 % 
në periudhën e thatë. Vlera mesatare 
e avullimit është 1173 mm. Kjo vlerë 
tregon se avullimi është më i lartë se 
reshjet dhe ekosistemi ka nevojë për prurje 
ujore. Sasia e reshjeve është e dobishme 
dhe siguron zhvillimin normal të bimësisë 
natyrore dhe të kultivuar. 

Tokat me cilësi të mira prodhuese
Gjendja e tokave është e rëndësishme 

për bujqësinë, pylltarinë dhe biodiversitetin. 
Nga ana e tyre, këto janë të rëndësishme 
për ekonominë, shëndetin publik dhe 
turizmin15. Në territoret kodrinore, fondi 
i tokës bujqësore shtrihet mbi shkëmbinj 
terrigjenë. Ato janë të shkrifëta dhe pjellore. 
Pjesa më e madhe e tokave është cilësore 
në të cilat është zhvilluar bimësia natyrore. 
Tokat bujqësore shtrihen kryesisht në 
fushat bregdetare dhe përbëjnë hapësira të 
rëndësishme ekonomike (fusha e Nartës).16

Tipologjia ekonomike e fushës është: 
drithëra buke, perime, bimë foragjere, 
pemëtari, kullota etj. Problemet lidhur me 
tokën janë: ujitja, kapaciteti i ulët ujitës i 
sistemimit dhe mbushja, prishja e kanaleve 
kulluese dhe lënia e një pjese të mirë të 
tokave pa punuar.17

Flora dhe fauna e pasur dhe e 
shumëllojshme

Bimësia është e shpërndarë në bazë të 
kushteve të klimës dhe tokave. Me vlera të 
rëndësishme mjedisore dhe ekonomike është 

14 Instituti Hidrometeorologjik, Atlasi klimatik i Shqipërisë ASHSH, Tiranë 1988. 
15 Strategjia Kombëtare Mjedisore, Draft Konsultativ II, Faqja 142. 
16 Fusha e Nartës, e cila bën pjesë në atë që quhet fusha e Myzeqesë së Vlorës. 
17 Largimi i krahut të punës në emigracion. 
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pylli i Zvërnecit. Në pellgun ujëmbledhës 
të lagunës së Nartës e zonat rreth saj 
takojmë habitate natyrore dhe një pejzash të 
gjelbër karakteristik për bregdetin e ulët të 
Vlorës.18 Laguna e Nartës dhe brigjet janë 
shpallur “Rezervat natyror i menaxhuar, 
kategoria e katërt”, ndaj lipset ruajtja e 
florës ujore dhe ajo e brigjeve detare. Bazuar 
në këtë mjedis, është përcaktuar zhvillimi 
ekonomik me tipare agrare, ku 80% e 
fshatrave të zonës janë fermerë me tipare 
social-agrare. Në këtë rajon, peizazhin e 
gjelbër e shtojnë edhe ullishtat, vreshtat, 
pemëtaria dhe mjediset e tjera të gjelbërta. 
Konkretisht, pranë Kavalonës gjendet pylli 
i madh që ndikon për pastrimin e ajrit nga 
ndotja. Në lagunën e Nartës strehohen 
23% e shpendëve të ujit të Shqipërisë. Në 
këtë lagunë ka 48676 individë në sezonin 
e dimrit. Shumica e shpendëve jetojnë 
brenda ujit, ka 32 lloj gjitarësh etj. Interes të 
veçantë kanë llojet e rralla si iriqi, lakuriqi i 
natës, lepuri i egër, delfinët turi shkurtër etj. 

Potenciale njerëzore të mjaftueshme 
për zhvillimin

Komuna Qendër është ndër më të 
mëdhatë në Shqipëri. Fshatrat me më 
shumë popullsi janë Babica e Madhe 3880 
barorë, Narta me 4269 banorë, më pak ka 
Sazani me 44 banorë dhe fshati Kërkovë 
me 698 banorë. 

Në 20 vjetët e fundit popullsia është 
rritur me 33%. Në vitin 1990 kjo komunë 
kishte 14.764 banorë, në vitin 1995 kishte 
15.930, në vitin 2000 kishte 16.184 banorë, 
në vitin 2000 kishte 18.222 banorë. Në të 
gjithë fshatrat e komunës banojnëmëshumë 
se 300 banorë.19

Emigracioni vlerësohet me 38% dhe 

efekti ekonomik është i dukshëm nga 
investimet familjare dhe individuale që ata 
kanë bërë në komunë. Dendësia mesatare 
e popullsisë ka hecur në këtë mënyrë: në 
vitin 1990 ishte 175 banorë për km2, në 
vitin 1995 ishte 189 banorë për km2 dhe 
në vitin 2000 ishte 192 banorë për km2. 
Nga migrimi kanë ardhur 2357 banorë 
dhe janë larguar 2699 banorë. Në zonën e 
lagunës së Nartës rritja e numrit të familjeve 
është bërë në vitet 1992-1995.20 Edhe në të 
ardhmen tendenca është: rritja e numrit të 
familjeve, pasi kontingjenti i popullsisë për 
të krijuar familje të reja është i lartë. Duke 
parë këto shifra, ne arrijmë në përfundimin 
se, kapitali njerëzor është i mjaftueshëm 
për të shfrytëzuar pasuritë natyrore, për 
të zhvilluar ekonomi shumëformëshe dhe 
veprimtari socialo-kulturore. Me rritjen 
e dendësisë së popullimit krijohet ideja 
se kjo komunë është e përshtatshme për 
zhvillimin. Edhe zhvillimi i infrastrukturës 
ka përmirësuar ndjeshëm lëvizjen e 
banorëve, fermerëve, tregtarëve dhe 
prodhimit bujqësor-blegtoral etj. 

Trashëgimia historike dhe kulturore, 
pasuritë natyrore si faktorë për 
zhvillimin e turizmit 

 
Kjo komunë është e pasur me objekte 

natyrore, historike dhe kulturore. Në 
fondin e trashëgimisë kulturore ka objekte, 
ngjarje, personazhe, që e klasifikojnë këtë 
zonë nga më të rëndësishmet në rajonin e 
Vlorës dhe më gjerë. Mund të përmendim 
Kalanë e Kaninës me një sipërfaqe 3625 
ha. Në shekullin e IX-të para Krishtit ishte 
qytet i fortifikuar dhe kishte 18 kulla. Është 
rikonstruktuar në shekullin e IX, X, XI, 
XV, XVIII. Thuhet se kanë punuar në këtë 

18 Ishulli i Zvërnecit, rezervatet e vegjël ujorë, ullishtat në kodrat përreth, tokat bujqësore, kriporja e 
Skrofotinës, mjedisi midis pyllit të Sodës dhe lagunës së Nartës, dunat ranore Nartë-Triport, tokat e kripura, 
liqeni i Godollës. 

19 Kjo krijon mundësi për aktivitete ekonomike, tregtare dhe bujqësore. 
20 Ligji për tokën dhe ndarjen e pasurisë të ish-Kooperativave bujqësore apo ndërmarrjeve bujqësore 

ndihmoi në këtë rritje. 
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kështjellë romanët, bizantët, venecianët, 
otomanët etj. Ajo është një fortesë shumë 
e rëndësishme për vizitorët e huaj dhe të 
brendshëm. Monastiri i Zvërnecit është 
njëdestinacion i sigurt turistik.21 Objekte 
të tjera historike janë Kalaja e Triportit e 
muri antik në det, fari i Zvërnecit, banesa e 
Shefikat Begaj në Kaninë, pusi i Kavalonës 
dhe Çezma e Zvërnecit.

Turizmi i interesit të veçantë 
Në këtë territor ka burime të shumta 

natyrore në fushën e turizmit të aventurës 
dhe ekoturizmit, turizmit rural etj. Krahas 
lagunës së Nartës22 dhe ishullit të Zvërnecit, 
kemi dhe falëzat e Dailanit që janë masive 
shkëmbore, të cilat bien thikë mbi bregun e 
detit dhe ndajnë detin dhe lagunën. Ishulli 
i Sazanit, i cili përmendet për herë të parë 
në shek.. VI para Krishtit nga Straboni 
me emrin Sason. Triportiështë një rrip 
toke në formë istmi, që shtrihet 8 km në 
veriperëndim të Vlorës, midis lagunës së 
Nartës dhe detit në perëndim. Komuna 
përbën një territor me burime të larmishme 
turistike. Këtu gjenden shumë produkte 
turistike si; turizmi i diellit dhe i plazhit, 
turizmi kulturor dhe historik, turizmi rural, 
familjar etj. ndër më të përmendurit janë 
plazhi i Nartës dhe i Zvërnecit, plazhi i 
Triportit, Porta Novës, Dailanit etj. Rruga 
që lidh Nartën me Zvërnecin dhe Vlorën, 
duke vazhduar më tej drejt Orikumit e 
Llogarasë është një akses i mirë për një 
turizëm të rëndësishëm. Në një hark kohor 
prej një ore, turistët mund të arrijnë në 
kalanë e Kaninës, Ujin e Ftohtë, plazhet e 
gjirit të Vlorës, Qytezën e Orikumit, deri 
në parkun Kombëtar të Llogarasë. 

Aspekte të tjera me rëndësi për 
zhvil l imin e turizmit janë; sistemi 
funksional i informacionit me rëndësi, 

promovimi i produkteve turistike me 
mjetet e komunikimit. 

Banorët e trevës janë të interesuar 
për të zhvilluar burimet natyrore dhe 
vlerat historike kulturore. Në komunë 
ka një inventar të plotë të produkteve 
turistike, ndaj dhe së fundi është rritur 
numri i vizitorëve. Ndërtimet informale 
po minimizohen. Është përmirësuar 
infrastruktura fizike e hyrjes dhe e 
shfrytëzimit të objekteve turistike. Janë 
identifikuar zonat që kanë nevojë për 
ndërhyrje dhe përmirësime në mjedis. 

Konkluzione dhe rekomandime

Argumentet e paraqitura në këtë 
punim natyrshëm na çojnë në përfundimin 
se komuna Qendër ka pasuri natyrore dhe 
njerëzore të mjaftueshme për zhvillimin 
kompleks, ekonomik dhe shoqëror. 

Mundësitë për zhvillim bazohen në 
daljen e saj të drejtpërdrejtë në autostradën 
Vlorë – Fier. Komuna ndodhet në pjesën 
fundore të korridorit të tetë, ku aty 
pranëështë dhe porti i ri. Pozita e saj 
është afër tregjeve rajonale (Fier – Vlorë 
– Sarandë) dhe nacionale (Durrës - 
Tiranë). Ka shumë rrugë rurale që mund 
të rregullohen dhe që lidhen natyrshëm me 
bypass-in e Vlorës (që do të ndërtohet së 
shpejti) dhe rrugën e lumit të Vlorës.

Prania e kësaj komune pranë bregdetit 
të Adriatikut, klima e shëndetshme, pasuritë 
ujore të lagunës së Nartës, rezervuarët e 
ndërtuara në këtë territor, pasuritë pyjore 
dhe bimësia barishtore në dispozicion të 
blegtorisë dhe turizmit e pastrimit të ajrit. 

Ofertën e pasur dhe të larmishme për 
turizmin bregdetar, familjar, pelegrinazhet 
në ishullin e Manastirit, turizmi rural, 
familjar, sportiv, nënujor etj. 

21 I ndërtuar në shekullin e XIII, i dedikohet Shën Mërisë dhe ndodhet në qendër të ishullit, i rrethuar 
me pemë të gjelbëruara. Çdo vit festohet 15 gushti, ditëlindja e Shën Mërisë. 

22 Laguna përdoret gjerësisht për peshkim. Përpjekjet për tharjen e pjesëve të veçanta të saj ka dëmtuar 
vlerat e mëdha ekologjike, shkencore dhe turistike. 
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Në popullsinë që e do punën, në një 
moshë të re, me tendencë për t’u kthyer 
nga emigrimi për të punuar tokën (kjo 
popullsi ka tradita në kultivimin e vreshtave, 
pemëtarisë, peshkimit, prodhimit të verës, 
festave fetare etj.). Për të rritur efektivitetin 
e këtyre faktorëve duhet përmirësimi i 
infrastrukturës fizike (riparimi i kanaleve 
të komunikimit në lagunën e Nartës, 
ujësjellësve, pastrimi i kanaleve të ujërave 
që kalon pranë fshatit Nartë, asfaltimi i 
rrugëve në Kaninë dhe Bestrovë.).

Shfrytëzimi me efektivitet i burimeve 
ujore, furnizimi me ujë gjithë kohën, 
sidomos në sezonin turistik, duke 
shfrytëzuar burimet e pasura të zonës. 

Rëndësi të veçantë ka ruajtja e 
objekteve të kultit dhe objekteve të tjera të 

trashëgimisë kulturore. 
Diversifikimi i aktiviteteve ekonomike 

dhe burimeve të ardhurave (turizmi, 
artizanati, menaxhimi i pyllit në zonën e 
Zvërnecit dhe të Nartës, shtimi i sipërfaqeve 
me perime, pemë frutore, vreshta). Rëndësi 
për turizmin ka itinerari i rrugës Zvërnec-
Vlorë-Orikum-Llogara. 

Realizimi i politikave zhvillimore, i 
programeve dhe i projekteve kombëtare dhe 
lokale, masterplanet e zhvillimit rajonal etj. 

Realizimi i produkteve dhe shërbimeve, 
duke afirmuar gjithçka që është tipike për 
këtë komunë (vaji, vera, ulliri, frutat). 

Ritmi i jetës është me dinamizmin e 
duhur, shpresat janë të mëdha sepse puna 
e nisur nga institucionet, organizatat dhe 
individët është në rrugë të mbarë.
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NATURAL AND HUMAN RESOURCES 
IN THE MUNICIPALITY “QENDËR” OF VLORA
The Municipality “Qendër” in the Region of Vlora is in the special attention of 

the policy makers and Albanian’s development institutions. Project sand investments 
are large in efficient use of natural resources, urban development, tourism, agriculture, 

ABSTRACT:
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infrastructure and territorial arrangement. The object of this paper is the Municipality 
“Qendër”, which lesion the lower coast of Vlora and crown around it. In this paper will 
be treated human and natural resources, healthy climate, natural vegetation, biodiversity, 
etc. The population of area is young with useful and adequate contingent for numerous 
economic activities, despite the considerable emigration. The area has rich historical and 
cultural heritage, cult objects, and valuable tradition sand customs. The main purpose’s 
that the natural and human resources be recognized and analyzed by us, in order to 
be presented to investors as an opportunity for current and future development. Very 
important factors the real highlight opportunities for the development of complex and 
harmonized tourism with other sectors of the economy, by preserving and protecting as 
much as possible the natural environment. For this paper have been used written sources, 
statistics, data and various information, received from this municipality. Furthermore, is 
made consultancy between specialists in various fields, by taking their opinion on specific 
environmental, economic and social issues. The issues have been seen in methodical and 
practical sense as the object of policies and strategies for the comprehensive development 
of municipality “Qendër” of Vlora.

Key words: Municipality “Qendër” of Vlora, human and natural resources, historical and 
cultural heritage, tourism development, sustainable development of the area.
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