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101

JUSTICE REFORM AND 
ECONOMIC DEVELOPMENT

Academician, Prof. Dr. Anastas ANGJELI
anastas.angjeli@umsh.edu.al

ABSTRACT

J ustice reform should not be seen as a reform in itself, as a reform 
only of the justice system, as it is broader and related to the func-
tioning of the state and good governance, it is a reform that is both 

constitutional and legal, as well as a institutional and political reform,   
this because  a “fairer justice” restores confidence in the justice system, 
in this important pillar of democracy. The reform of the justice system 
remains the “Achilles heel” for the democratic functioning of the country, 
for the state itself and its functions and the role of the powers in democ-
racy. A functional reform in the justice system is the basis, the foundation 
of a successful economic reform and a guarantee for more economic and 
social justice. Reform in the justice system is also a guarantee, a powerful 
instrument for the development of an economy that works for all. At the 
same time, this means that this reform and the changes and reform of 
economic and financial legislation must be guaranteed and implement-
ed by better considering the priorities of comprehensive and sustainable 
economic development in order to mitigate poverty and unemployment. 
The purpose of this paper is to analyze the reasons why justice reform is 
basic and supportive of economic reform and development.

Keywords: justice reform, economic reform, economic development, 
social justice

REFORMA NE DREJTËSI DHE 
ZHVILLIMI EKONOMIK

Akademik, Prof. Dr. Anastas ANGJELI
anastas.angjeli@umsh.edu.al

ABSTRAKT

R eforma në Drejtësi nuk duhet parë si një reformë në vetvete, si 
reformë vetëm e sistemit të drejtësisë, pasi ajo është më e gjerë 
dhe e lidhur me funksionimin e shtetit dhe mirëqeverisjen, ajo 

është një reformë sa kushtetuese dhe juridike e ligjore, aq edhe një re-
formë institucionale e politike pasi një “drejtësi më e drejtë” kthen besi-
min te sistemi i drejtësisë, te kjo shtyllë e rëndësishme e demokracisë. 
Reforma e sistemit të drejtësisë mbetet “thembra e Akilit” për funk-
sionimin demokratik të vendit, për vetë shtetin dhe funksionet e tij dhe 
rolin e pushteteve në këtë demokraci. Një reformë e arrirë në sistemin 
e drejtësisë është baza, themeli i një reforme të suksesshme ekono-
mike dhe garanci për më shumë drejtësi ekonomike e sociale. Refor-
ma në sistemin e drejtësisë është dhe një garanci, një instrument i 
fuqishëm në dobi të zhvillimit të një ekonomie që punon për të gjithë. 
Njëherazi, kjo do të thotë se, kjo reformë dhe ndryshimet e reformimi 
i legjislacionit ekonomik e financiar duhet të garantojnë dhe të zbato-
hen duke konsideruar më mirë prioritetet e zhvillimit të gjithanshëm 
e të qëndrueshëm ekonomik (nga pikëpamja territoriale dhe e pop-
ullsisë), për të zbutur varfërinë dhe papunësinë. Qëllimi i këtij punimi 
është të analizojë arsyet se pse reforma në drejtësi është bazike dhe 
mbështetëse për reformat dhe zhvillimin ekonomike. 

Fjalë kyçe: reforma në drejtësi, reforma ekonomike, zhvillimi ekonomik, 
drejtësia sociale
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ASPECTS OF JUSTICE REFORM
Prof.Dr. Ksenofon KRISAFI

Mediterranean University of Albania
ksenofonkrisafi@umsh.edu.al

ABSTRACT 

F or about three decades, the issue of justice system reform has been 
raised as one of the priority directions of Albanian politics. Constant-
ly and systematically talked and debated about the necessity of the 

enterprise and its realization. It is advanced by the majority with sincere 
concern as one of the most important and essential actions to carry out 
the necessary step for substantial transformations of a legislative and in-
stitutional character in the justice system. These reforms are a condition 
and premise of success for democratic developments in Albania, because 
without fair justice there can be no democratic development.
From some others, mainly political sinners, perpetrators of violations or 
even criminal offenses, the reform is commonly repeated as a propaganda 
slogan, while leaving no stone unturned to sabotage it. Located in the con-
text of the real attitudes and actions of this category of delinquents, part 
of the political spectrum, but also of the palace of justice, judges and pros-
ecutors, it is understood why the reform in the judiciary, in their mouths 
turns into false demagoguery.
The simplest and at the same time the most eloquent indicator of this 
trend seems to be the almost unbelievable results of vetting. It is not even 
ethically permissible for what has emerged from vetting to be general-
ized, muddying all or most of the country’s magistrates. But they are still 
depressing and everyone has the right to despair, thinking that justice in 
Albania may have been done by people infected by corruption and crime.
This is one of the reasons why the continuation of the reform of the justice 
system is an indisputable imperative. Some of the most important aspects 
of it will be the subject of this paper.
Keywords: justice reform Institution transformations of a legislative, 
justice in Albania

ASPEKTE TË REFORMËS NË DREJTËSI
Prof.Dr. Ksenofon KRISAFI

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
ksenofonkrisafi@umsh.edu.al

ABSTRAKT

K a rreth tre dekada që çështja e reformës në sistemin e drejtësisë 
është shtruar si një ndër drejtimet prioritare të politikës shqip-
tare. Vazhdimisht dhe sistematikisht flitet e debatohet rreth 

domosdoshmërisë së ndërmarrjes dhe realizimit të saj. Nga shumica 
ajo avancohet me shqetësimin e sinqertë si një ndër aksionet më të 
rëndësishme dhe më thelbësore për kryerjen e hapit të nevojshëm për 
transformime substanciale me karakter legjislativ dhe institucional në 
sistemin e drejtësisë. Këto reforma janë kusht dhe premisë e suksesit 
për zhvillimet demokratike në Shqipëri, sepse pa drejtësi të drejtë nuk 
mund të ketë zhvillim demokratik. 
Nga disa të tjerë, kryesisht mëkatarë politikë, autorë shkeljesh ose edhe 
veprash penale, reforma përsëritet rëndom si slogan propagandistik, 
ndërkohë që nuk lënë gur pa lëvizuar për ta sabotuar. E vendosur në 
kontekstin e qëndrimeve dhe veprimeve të vërteta të kësaj kategorie 
delinkuentësh, pjesë e spektrit politik, por edhe   e pallatit të drejtësisë, 
gjyqtarë e prokurorë, kuptohet pse reforma në gjyqësor, në gojën e tyre 
shndërrohet në demagogji false.
Indikatori më i thjeshtë dhe njëkohësisht më elokuent i kësaj prirjeje duket 
te rezultatet gati të pabesueshme të vetingut. Nuk është e lejueshme as edhe 
etike që ato ç’ka kanë dalë nga vetingu të përgjithësohen, duke baltosur 
të gjithë apo një shumicë magjistratësh të vendit. Por ato gjithësesi janë 
dëshpëruese dhe kushdo ka të drejtë të dëshpërohet, duke menduar se 
drejtësinë në Shqipëri mund ta kenë bërë edhe njerëz të molepsur nga 
korrupsioni dhe kriminaliteti. Prandaj vazhdimi me vendosmëri i reformës të 
sistemin e drejtësisë është imperative i padiskutueshëm. Disa prej aspekteve 
më të rëndësishme të saj do të jenë objekt trajtimi i kësaj kumtese. 
Ky është një nga shkaqet pse vazhdimi i reformës në sistemin e drejtësisë 
është imperativ i padiskutueshëm. Disa prej aspekteve më të rëndësishme 
të saj do të jenë objekt trajtimi i kësaj kumtese. 
Fjalë kyçe: reforma në drejtësi Transformimet institucionale të një 
legjislativi, drejtësia në Shqipëri
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THE REPERCUSSIONS OF THE COVID-19 
ON THE LABOUR MARKET

AND THE NECESSARY MEASURES TO ADDRESS SOLUTION

PhD Julian ÇOLLAKU
Mediterranean University of Albania

julian.collaku@umsh.edu.al

ABSTRACT

T he economic crisis caused by Covid-19 is showing its effects 
on the global labor market by confronting the international 
community with a no less worrying virus, that of unemploy-

ment. While previous economic crises have gradually exacerbated the 
effects on unemployment, enabling a more studied and appropriate 
approach to coping with it, the current one is expressing an immediate 
and strong impact on the sphere of labor relations, eliminating in a 
short period the gradual and arduous recovery that followed the great 
financial and industrial recession of the late 2000’s, raising new ques-
tions about this constant challenge and finding effective instruments to 
mitigate its consequences.

Through reports, analyzes, preliminary statistics of international and 
regional institutions and agencies, the paper aims to shed light on the 
concrete consequences of the crisis in increasing unemployment in 
general and the negative aspects that derive over the most vulnerable 
categories of workers, then addressing specific economic and social 
measures that some of the countries most affected by Covid-19 and its 
effects (USA, Italy, Germany, France, Spain, Albania) have adopted to 
cope with and mitigate the effects that this economic shock is produc-
ing.

In conclusion are addressed some of the active and passive policies 
of the labor market used and (re)proposed during this period, which 
facilitate the negative aspects of the crisis, focusing in specific: on the 
very efficient role of the short-time work scheme in temporary periods 
of economic and industrial crises, enabling positive employment ef-
fects with higher efficiency than traditional unemployment support; 
to professional lifelong learning in situ and on-line, flexibility of use and 
positive results of this instrument during forced closures; to the actual 
reading of the proposal of the end of the XX century on the perma-
nent reduction of the weekly duration of work, enabling a wider free 
time space for the personal training of employees, the reallocation of 
derivative funds from the reduction of working hours in new jobs and 
the benefit by the employees of more time for personal, social life and 
protection of health. 

Keywords: Covid-19; unemployment; labour market; social measures; 
short-time work; active employment policies, vocational training.
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PASOJAT E KRIZËS COVID-19 MBI 
TREGUN E PUNËS DHE MASAT 

EKONOMIKO-SOCIALE TË NDËRMARRA 
PËR PËRBALLIMIN E SAJ

PhD Julian ÇOLLAKU
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë

julian.collaku@umsh.edu.al

ABSTRAKT

K riza ekonomike e shkaktuar nga Covid-19 po shfaq efektet e saj 
në tregun e punës në rang global duke përballur komunitetin 
ndërkombëtar me një virus jo më pak shqetësues, atë të pap-

unësisë. Ndërkohë që krizat ekonomike pararendëse i shtrinin efektet 
mbi papunësinë në mënyrë graduale, duke mundësuar qasje më të 
studiuara dhe të përshtatshme për përballimin e saj, ajo aktuale është 
duke shprehur një impakt të menjëhershëm dhe të fortë mbi sferën e 
marrëdhënieve të punës, duke eliminuar në një periudhë të shkurtër 
rimëkëmbjen graduale dhe të mundimshme që pasoi reçesionin e 
madh financiar dhe industrial të fund viteve 2000, duke ngritur pikë-
pyetje të reja mbi këtë sfidë konstante dhe gjetjen e instrumentave 
efektive për zbutjen e pasojave të saj.

Nëpërmjet raporteve, analizave, statistikave paraprake të institucioneve 
dhe agjensive ndërkombëtare e rajonale punimi synon të hedhë dritë mbi 
pasojat konkrete të krizës në rritjen e papunësisë në përgjithësi dhe as-
pektet negative që derivojnë mbi kategoritë më vulnerabël të punëtorëve, 
duke trajtuar më pas në mënyrë specifike masat ekonomike dhe sociale 
që disa prej vendeve më të prekura nga Covid-19 dhe efektet e tij (SHBA-
ja, Italia, Gjermania, Franca, Spanja, Shqipëria) kanë adoptuar për për-
balljen dhe zbutjen e efekteve që ky shock ekonomik po prodhon. 

Në mbyllje të punimit trajtohen disa nga politikat aktive dhe pasive të 
tregut të punës të përdorura dhe (ri)propozuara gjatë kësaj periudhe, që 

lehtësojnë aspektet negative të krizës, duke u përqëndruar në veçanti: te 
roli mjaft efikas i skemës së short-time work në periudha të përkohshme 
krizash ekonomike dhe industriale, duke mundësuar efekte pozitive 
në punësim me efikasitet më të lartë sesa mbështetja tradicionale ndaj 
papunësisë; te formimi profesional (lifelong learning) in situ dhe on-line, 
fleksibilitetit të përdorueshmërisë dhe rezultateve positive të këtij instru-
menti gjatë mbylljeve të detyruara; te rileximi i aktualizuar i propozimit 
të fund shek. XX mbi reduktimin e përhershëm të kohëzgjatjes javore 
të punës, duke mundësuar një hapësirë kohore të lirë më të gjerë për 
formimin personal të punëmarrësve, rialokimin e fondeve derivuese nga 
ulja e orarit në vende të reja pune dhe përfitimin nga ana e të punësuarve 
të më shumë kohe për jetën personale, sociale dhe mbrojtjen e shëndetit 
psiko-fizik. 

Fjalët kyçe: Covid-19; papunësi; tregu i punës; masa sociale; short-time 
work; politika aktive, formim profesional.
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CHALLENGES

Dr. Luljeta KODRA
Mediterranean University of Albania

luljeta.kodra@umsh.edu.al  

Raisa OSMANI
Mediterranean University of Albania
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ABSTRACT

T he courts as one of the links of the justice system are considered 
as the main contributor to strengthening the rule of law and the 
fight against corruption and organized crime. During the func-

tioning of the judicial system, there was a lack of independence and 
impartiality, widespread corruption in the ranks of judges and judicial 
administration, lack of professionalism, accountability, transparency, 
efficiency, and a pronounced lack of public trust in the justice system. 

Justice reform aimed to improve the quality of access to justice, espe-
cially for categories in need; increasing public confidence in the judicial 
system; improving the image of the judiciary; guaranteeing an efficient 
and quality justice system. The two main goals of justice reform are 
to increase the independence of the system, especially from political 
influence, and to free it from corruption and incompetence.

At the time the justice reform was initiated, it was considered neces-
sary for Albania, but time showed the shortcomings that appeared in 
those who initiated the justice reform, regarding its practical imple-
mentation. We still face insufficient results today.

However, despite all the problems and delays encountered, justice re-
form remains the most positive development in recent years in Alba-

nia. Its results, though belated and partial, are the only achievements 
of a functioning rule of law democracy.

Successful implementation of justice reform is an essential criterion 
for the progress of Albania’s European integration process. High ex-
pectations for justice reform are not only related to the need for an 
effective and credible judicial system, but also to the impact of the 
reform on raising the standards of functional democracy and the rule 
of law in Albania.

Keywords: justice reform, judicial system, functioning democracy, rule 
of law.
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REFORMA NË DREJTËSI, REZULTATE 
DHE SFIDA

Dr. Luljeta KODRA
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luljeta.kodra@umsh.edu.al

Raisa OSMANI
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
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ABSTRAKT

G jykatat, si një nga hallkat e sistemit të drejtësisë, konsidero-
hen si kontribuesi kryesor në forcimin e shtetit të së drejtës 
dhe luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Gjatë 

funksionimit të sistemit gjyqësor ishte vënë re mungesa e pavarë-
sisë dhe paanshmërisë, përhapja e gjerë e korrupsionit në radhët e 
gjyqtarëve dhe administratës gjyqësore, mungesa e profesionalizmit, 
përgjegjshmërisë, transparencës, efiçencës, si dhe mungesa e theksuar 
e besimit të publikut në sistemin e drejtësisë. 

Reforma në drejtësi synoi përmirësimin e cilësisë së aksesit në dre-
jtësi, sidomos për kategoritë në nevojë; rritjen e besimit të publikut në 
sistemin gjyqësor; përmirësimin e imazhit të gjyqësorit; garantimin e 
një sistemi efiçent dhe cilësor të drejtësisë. Dy qëllimet kryesore të re-
formës në drejtësi janë rritja e pavarësisë të sistemit, veçanërisht nga 
ndikimi politik dhe çlirimi i tij nga korrupsioni e paaftësia. 

Në momentin që u iniciua reforma në drejtësi u konsiderua se ishte e 
domosdoshme për Shqipërinë, por koha tregoi mangësitë që u shfaqën tek 
ata që e inicuan reformën në drejtësi, lidhur me realizimin praktik të saj. 
Akoma sot përballemi me rezultate të pamjaftueshme.

Megjithatë, pavarësisht të gjitha problematikave dhe vonesave të hasura, 
reforma në drejtësi mbetet zhvillimi më pozitiv i viteve të fundit në Shqipëri. 
Rezultatet e saj, ndonëse të vonuara dhe të pjesshme, janë arritjet e vetme 

të demokracisë funksionale e shtetit të së drejtës. 

Vënia në jetë me sukses e reformës në drejtësi është kriter thelbësor 
për ecurinë e procesit të integrimit europian të Shqipërisë. Pritshmëritë 
e mëdha ndaj reformës në drejtësi nuk lidhen vetëm me nevojën për 
një sistem gjyqësor efektiv dhe të besueshëm, por edhe me ndikimin e 
reformës në rritjen e standardeve të demokracisë funksionale dhe shtetit 
të së drejtës në Shqipëri.

Fjalët kyçe: reforma në drejtësi, sistemi gjyqësor, demokraci funksionale, 
shtet i së drejtës
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CHALLENGES OF THE RULE OF LAW IN 
ALBANIA AND PROSPECTS

PhD Redion LULI
Mediterranean University of Albania

redion.luli@umsh.edu.al 

ABSTRACT

T he Rule of Law is the main goal to achieve for Albania on the 
road of integration to the EU and strengthening democratic pro-
cesses, but we rarely take the time to think about what the 

components of the rule of law are and how we ensure that the rule of 
law is maintained. The rule of law is the principle that no one is above 
the law. Governmental authority is legitimately exercised only in accor-
dance with written, publicly disclosed laws adopted and enforced in 
accordance with established procedural steps that are referred to as 
due process. 

This paper will focus on the independence of the judiciary as part of 
the rule of law. This article focuses on the role of the Constitutional 
court of Albania in strengthening the “rule of law” regime. The author 
aims to present the structure of the concept of legal security and how 
this legal principle is implemented in Albanian legislation as the main 
guarantee of installing the rule of law in the future. Furthermore, the 
article offers an in-depth analysis of the case of Albania, where the EU 
has experimented with some of its latest enlargement-policy ideas in 
regard to the rule of law. The article also offers some proposals and in-
sights on how the EU rule of law initiative of 2018 can be improved, in 
order to become more transformative in strengthening the rule of law 
in countries of the Western Balkans, especially in Albania.

Keywords: Albania; judicial independence; rule of law; legal security; 
principle of protection of citizens’ trust in the state and its laws.

SFIDAT E SHTETIT TË LIGJIT NË 
SHQIPËRI DHE PERSPEKTIVAT

PhD Redion LULI
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë

redion.luli@umsh.edu.al

ABSTRAKT

S hteti i së drejtës është synimi kryesor për të arritur për Shqipërinë 
në rrugën e integrimit në BE dhe në forcimin e proceseve 
demokratike, por ne rrallë gjejmë kohë për të menduar se cilët 

janë përbërësit e shtetit të së drejtës dhe si sigurojmë që të ligjit ruhet. 
Sundimi i ligjit është parimi që askush nuk është mbi ligjin. Autoriteti 
qeveritar ushtrohet në mënyrë legjitime vetëm në përputhje me ligjet 
e shkruara, të shpalosura publikisht, të miratuara dhe të zbatuara në 
përputhje me hapat e përcaktuar procedural që quhen proces i rregullt.

Ky punim do të fokusohet në pavarësinë e gjyqësorit si pjesë e shtetit 
të së drejtës. Ky artikull fokusohet në rolin e Gjykatës Kushtetuese të 
Shqipërisë në forcimin e regjimit të “shtetit të së drejtës”. Autori synon 
të paraqesë strukturën e konceptit të sigurisë juridike dhe mënyrën se 
si ky parim ligjor zbatohet në legjislacionin shqiptar si garancia krye-
sore e instalimit të shtetit të së drejtës në të ardhmen. Për më tepër, 
artikulli ofron një analizë të thellë të rastit të Shqipërisë, ku BE-ja ka 
eksperimentuar me disa nga idetë e saj të fundit të politikës së zgjer-
imit në lidhje me shtetin e së drejtës. Artikulli ofron gjithashtu disa 
propozime dhe njohuri se si mund të përmirësohet nisma e BE-së për 
sundimin e ligjit të vitit 2018, në mënyrë që të bëhet më transformuese 
në forcimin e shtetit të së drejtës në vendet e Ballkanit Perëndimor, 
veçanërisht në Shqipëri.

Fjalë kyçe: Shqipëri; pavarësia gjyqësore; rregull i ligjit; siguria juridike; 
parimi i mbrojtjes së besimit të qytetarëve në shtetin dhe ligjet e tij.
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Tiranë, Shqipëri
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ABSTRACT

T he challenges of the judicial system in Albania, the reform of the 
justice system and the absence of the rule of law are some of the 
main topics that every Albanian citizen is accustomed to hearing 

in the last thirty years of the so called “transition”. Like most European 
countries, Albania has been home to a great number of excellent and 
respected jurists, lawyers and judges. However, it is a hugely popular 
belief in the Albanian public opinion that the Albanian justice system is 
one of the most corrupted in Europe. The sorrowful fact is that this belief 
is founded, deriving as a result of systematic 30-year-old corruption of 
the greatest part of the judicial system, granting judges and prosecutors 
near absolute immunity and impunity. This study aims to analyze the 
main challenges and problems of the Albanian judicial system, which, 
despite the continuous efforts by the local authorities, and especially 
by the international institutions, continue to remain open wounds for 
the Albanian society. The analysis is based on my personal twelve-year 
experience in the exercise of the international lawyer profession, em-
phasizing on the key non-functional parts of this justice system, as well 
as proposing concrete and practical solutions to these problems.

Keywords: Rule of law, independence of legal profession, impunity, 
justice reform.

SFIDAT AKTUALE TË GJYQËSORIT NË 
SHQIPËRI

RREZIQET NDAJ SUNDIMIT TË LIGJIT DHE PAVARËSISË SË 
PROFESIONIT LIGJOR

Av. Jori BREGASI
Zyra e Avokatisë “Hoxha, Memi & Hoxha”

Tiranë, Shqipëri
joribregasi@gmail.com

ABSTRAKT 

S fidat e sistemit gjyqësor në Shqipëri, reforma në drejtësi dhe 
mungesa e sundimit të ligjit janë disa nga temat kryesore të cilat 
cilido qytetar shqiptar është mësuar ti dëgjojë tridhjetë vitet e fun-

dit  të ashtuquajtura “të tranzicionit”. Ashtu si shumica e vendeve euro-
piane, Shqipëria ka qenë shtëpia  e një numri të madh juristësh, avoka-
tësh dhe gjyqtarësh të shkëlqyer dhe të respektuar. Megjithatë,   është 
një besim shumë i zakonshëm në opinionin publik shqiptar se sistemi i 
drejtësisë shqiptare  është një nga më të korruptuarit në Europë. Fakti i 
trishtë është se ky besim është i bazuar, ardhur  si rezultat i korrupsionit 
sistematik gati 30-vjeçar të pjesës më të madhe të sistemit gjyqësor, duke  
u dhënë veçanërisht gjyqtarëve dhe prokurorëve imunitet pothuajse ab-
solut dhe  pandëshkueshmëri. Ky studim ka për qëllim të analizojë sfidat 
dhe problemet kryesore të sistemit   gjyqësor shqiptar, të cilat, pavarë-
sisht përpjekjeve të vazhdueshme nga organet vendase, e   veçanërisht 
ndërkombëtare, vazhdojnë të mbeten plagë e hapur për shoqërinë shqip-
tare. Analiza  është bazuar në eksperiencën time personale dymbëdhjetë 
vjeçare në ushtrimin e profesionit të avokatit ndërkombëtar, duke vendo-
sur theksin te pjesët kryesore jofunksionale të këtij sistemi  drejtësie, si 
dhe duke propozuar zgjidhjet konkrete dhe praktike për këto probleme. 

Fjalët kyçe: Sundimi i ligjit, pavarësia e profesionit ligjor, 
pandëshkueshmëria, reforma në drejtësi
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ABSTRACT

P ublic organizations are encouraged to make greater use of 
digital technologies either to transform existing relationships 
between government and citizens or to create new products 

and services. The main argument in favour of such digitization is to 
improve the quality and efficiency of the services provided to citizens. 
Public administrations – whether state, sub-state or supranational – 
find themselves upset in the face of a digitalization process, often im-
posed, at a time when digital stops being an option and becomes a nec-
essary choice in order to achieve the imperatives of effectiveness and 
efficiency. In this context, the era of restructuring through the creation 
of new independent agencies and authorities is now replaced by a new 
period of reorganization aimed at stimulating a transition towards the 
“digital state” or E-Gov. The objectives underlying the opening of data 
must be clearly defined. These objectives are both complementary and 
distinct. The question we posed was who owns, controls, shares and 
guarantees the security of the data provided to the public administra-
tion. What legal protections does the user have regarding confidenti-
ality, what guarantees does he have that they will not be disclosed or 
transmitted to third parties for purposes other than those for which he 

has agreed to provide them? The purpose of this study is to analyse the 
organizational structure and competencies of existing Public Adminis-
trations, having a regulatory function with regard to subjects catego-
rized or categorizable as “digital” or having a strong link with “digital”, 
such as data protection authorities, regulators of electronic networks, 
content, online games, etc. This research proposal applies a qualitative 
and hermeneutic research approach. The hermeneutic circle involves 
the following iterative steps: (1) reading, (2) mapping and classifying, 
(3) critical evaluation, (4) researching and interpreting documents. The 
search for documents, which will be carried out in an iterative and re-
flexive manner, aims to collect documents related to the field of online 
government (e-government) as well as information systems within the 
public sector. The results show that we have an empty space of this 
regulatory framework that poses a problem for private data.

Keywords: digitization; digital public administration; hermeneutic 
circle, private data
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E DREJTA E PRIVATËSISË SË TË 
DHËNAVE PERSONALE NË ERËN E 
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sonila.kamami@gmail.com

Dr Ardita BUNA
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
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ABSTRAKT

O rganizatat publike inkurajohen të përdorin më shumë te-
knologjitë dixhitale ose për të transformuar marrëdhëniet 
ekzistuese midis qeverisë dhe qytetarëve ose për të krijuar 

produkte dhe sherbime të reja. Argumenti kryesor në favor të një dix-
hitalizimi të tillë është përmirësimi i cilësisë dhe efikasitetit të shër-
bimeve të ofruara për qytetarët. Administratat publike – qofshin ato 
shtetërore, nënshtetërore apo mbikombëtare – e gjejnë veten të mër-
zitur përballë një procesi dixhitalizimi, shpesh të imponuar, në një 
kohë kur dixhitali pushon së qeni një opsion dhe bëhet një zgjedhje 
e nevojshme për të arritur imperativët e efektivitetit dhe efikasitetit. 
Në këtë kontekst, epoka e ristrukturimit përmes krijimit të agjencive 
dhe autoriteteve të reja të pavarura tashmë është zëvendësuar nga një 
periudhë e re riorganizimi që synon stimulimin e një tranzicioni drejt 
“shtetit dixhital” ose E-Gov. Në këtë kontekst të ri, objektivat në themel 
të hapjes së të dhënave duhet të përcaktohen qartë. Këto objektiva 
janë edhe plotësuese dhe të dallueshme. Në këtë kontekst, pyetja që 
shtruam ishte se kush zotëron, kontrollon, ndan dhe garanton sigurinë 
e të dhënave që i jepen administratës publike. Çfarë mbrojtjesh ligjore 
ka përdoruesi për sa i përket konfidencialitetit, çfarë garancish ka ai 
që ato të mos zbulohen apo transmetohen te palët e treta për qëllime 

të ndryshme nga ato për të cilat ai ka pranuar t’i japë? Objektivi i këtij 
studimi është të analizoj strukturën organizative dhe kompetencat e 
Administratave Publike ekzistuese, që kanë një funksion rregullator në 
lidhje me subjektet e kategorizuara ose të kategorizueshme si “dixhi-
tale” ose që kanë një lidhje të fortë me “dixhitale”, si autoritetet e mbro-
jtjes së të dhënave, rregullatorët e rrjeteve elektronike, etj. Ky propozim 
kërkimor zbaton një qasje kërkimore cilësore dhe hermeneutike. Rre-
thi hermeneutik përfshin hapat e mëposhtëm përsëritës: (1) leximin, (2) 
hartimin dhe klasifikimin, (3) vlerësimin kritik, (4) kërkim dhe inter-
pretim të dokumenteve. Kërkimi i dokumenteve, i cili do të kryhet në 
mënyrë përsëritëse dhe refleksive, synon mbledhjen e dokumenteve që 
lidhen me fushën e qeverisjes online (e-government) si dhe me siste-
met e informacionit brenda sektorit publik. Rezultatet tregojne se kemi 
nje hapesire boshe te ketij kuadri rregullues qe perben problem per te 
dhenat private.

Fjalët kyçe: dixhitalizim; administrata publike dixhitale; rrethi 
hermeneutik, të dhënat private
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THE EFFECTS OF JUSTICE REFORME, AN 
APPROACH BASED ON THE VALUES OF 
DEMOCRACY AND ON FREEDOMS AND 

HUMAN RIGHTS.
Dr. Arben  PRIFTI

Mediterranean University of Albania
arben.prifti@umsh.edu.al

ABSTRACT

T his paper aims to address the progress of the Judicial Reform 
so far, based on the values of democracy and freedoms and the 
rights of the individual, of its process related to a credible, fair, 

independent, and professional justice system. , oriented towards open 
and efficient service, which enjoys the trust of the public, and enables 
its integration into the European family. The scientific paper highlights 
the need that brought about a radical change in the situation in the jus-
tice system, which dictated a deep and lasting constitutional and legal 
reform that guarantees the European future of the country.

The scientific paper is divided into three main points. First, the paper 
begins with a brief historical overview of justice reform and the legal 
framework related to the cycle of establishing new justice institutions. 
Second, the paper addresses the concept of reform based on the 7 
basic pillars which are Justice system according to the Constitution 
and the Constitutional Court; -Judiciary; -Criminal justice ect.  Finally, 
the paper closes with conclusions about the topic addressed by the 
author and the bibliography.

Keywords: Judicial Reform, Constitution, new bodies of justice as 
the High Inspector of Justice, the Judicial Appointments Council, the 
Independent Qualification Commission, the Special Appellate Panel, 
the High Judicial Council, the High Prosecution Counsil, Constitucional 
Court, High Court, Advocacy, etc.

EFEKTET E REFORMËS NË DREJTËSI, 
NJË QASJE E BAZUAR NË VLERAT E 

DEMOKRACISË DHE NË LIRITË DHE TË 
DREJTAT E NJERIUT.

Dr. Arben PRIFTI
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë 

arben.prifti@umsh.edu.al

ABSTRAKT

K y punim ka për qëllim të trajtojë ecurinë e deritanishme të Re-
formës në Drejtësi, bazuar në vlerat e demokracisë dhe të lirive 
dhe të drejtat e individit, të procesit të saj që lidhet me një sistem 

drejtësie të besueshëm, të drejtë, të pavarur, e professional, i orientuar 
drejt shërbimit të hapur dhe efiçient, i cili të gëzojë besimin e publikut, 
dhe të mundësojë integrimin e tij në familjen europiane. Punimi shkencor 
evidenton nevojën që solli ndryshimin rrënjësor të gjendjes në sistemin 
e drejtësisë, e cila diktoi një reformë kushtetuese dhe ligjore të thellë e të 
qëndrueshme dhe që garanton të ardhmen europiane të vendit. 

Punimi shkencor është i ndarë në tre pika kryesore. Së pari, punimi 
nis me një këndvështrim të shkurtër historik të reformës në drejtësi 
dhe të kuadrit ligjor që lidhet me ciklin e ngritjes së institucioneve 
të reja të drejtësisë. Së dyti, punimi trajton konceptimin e reformës 
që mbështetet mbi 7-të shtylla bazë që janë Sistemi i drejtësisë sipas 
Kushtetutës dhe Gjykata Kushtetuese; -Pushteti gjyqësor; -Drejtësia 
penale etj. Së treti, punimi trajton pasojat që po sjell implementimi i 
reformës në drejtësi, e lidhur me respektimin e velrave të demokracisë 
dhe të lirive dhe të drejtave të njeriut. Së fundi, punimi mbyllet me 
konkluzionet rreth temës së trajtuar nga autori dhe bibliografia. 

Fjalët kyçe: Reforma në Drejtësi, Kushtetuta, organet e reja të 
drejtësisë si Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Këshilli i Emërimeve 
në Drejtësi, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, Kolegji i Posaçëm i 
Apelimit, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Gjykata 
Kushtetuese, Gjykata e Lartë, Avokatia etj.
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CONSTITUTION AMENDMENTS AND 
THE DEMOCRATIC ELEMENTS OF 

CONSTITUTIONALISM
Dr Ardita BUNA

Mediterranean University of Albania
 ardita.buna@umsh.edu.al

ABSTRACT

T his paper addresses some elements of the process of amending 
the Constitution. The Constitution itself has provided a special 
procedure for constitutional amendments and if we look at the 

history of all the changes that our Constitution has undergone during 
these almost 24 years of its life, this procedure has failed to guarantee 
its stoutness. There are always ideological objections to constitutional 
amendments, compared to other legislative changes to ordinary legis-
lation. This paper brings forth the argument that despite various im-
portant starting points we must be careful when seeking constitutional 
changes. A constitution that does protect itself from incoherent chang-
es, based on the supremacy of constitutional judicial interpretation by 
the Constitutional Court, is in a particular tension with the components 
of democratic constitutionalism.

Keywords: Judicial Reform, Constitution, High Inspector of Justice, 
the Judicial Appointments Council, the Independent Qualification 
Commission, the Special Appellate Panel, the High Judicial Council, 
the Council, the Council, High Court, Advocacy, etc.

NDRYSHIMET KUSHTETUESE DHE 
ELEMENTET E KONSTITUCIONALIZMIT 

DEMOKRATIK
Dr Ardita BUNA

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
ardita.buna@umsh.edu.al

ABSTRAKT

K y artikull adreson disa elementë të procesit të ndryshimit të 
Kushtetutës. Kushtetuta në vetvete ka parashikuar një proce-
durë të vecantë për amendamentet kushtetuese dhe nëse sho-

him mbrapa në historinë e saj 24-vjecare, kjo procedurë ka dështuar 
në garantimin e qendrueshmërisë së saj. Cdo amendament kushtetues 
shoqërohet shpesh me kundërshtime ideologjike, në krahasim me ndry-
shime të tjera legjislative. Ky artikull synon të parashtrojë argumentin 
se duhet të jemi të kujdesshëm në ndërmarrjen e këtyre ndryshimeve,  
pavarësisht shkakut që con në nisjen e procesit të amendamenteve 
kushtetuese. Një kushtetutë që nuk mundet të mbrojë veten e saj nga 
ndryshimet e shpeshta e të pabaza, duke u bazuar në supremacinë e 
interpretimit gjyqësor të Gjykatës Kushtetuese, gjendet në një tension 
të vecantë me elementet e konstitucionalizmit demokratik. 

Fjalët kyçe: Reforma në Drejtësi, Kushtetutë, Inspektor i Lartë i Dre-
jtësisë, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, Komisioni i Pavarur i Kualifi-
kimit, Kolegji i Posaçëm i Apelimit, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli, 
Këshilli, Gjykata e Lartë, Avokatia etj.
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BITCOINS AND ALBANIAN FINANCIAR 
LEGISLATION 

Prof.As.Dr. Greta ANGJELI
Mediterranean University of Albania

gretaangjeli@umsh.edu.al

PhD Drita AVDYLI
Mediterranian University of Albania

avdylidrita@yahoo.com

ABSTRACT

What Are Cryptocurrencies?

C ryptocurrency, is a virtual or digital money that takes the form 
of tokens or “coins.” While some cryptocurrencies have ven-
tured into the physical world with credit cards or other proj-

ects, the large majority remain entirely intangible.

The “crypto” in cryptocurrencies refers to complicated cryptography 
that allows for the creation and processing of digital currencies 
and their transactions across decentralized systems. Alongside 
this important “crypto” feature of these currencies is a common 
commitment to decentralization; cryptocurrencies are typically 
developed as code by teams who build in mechanisms for issuance 
(often, although not always, through a process called mining) and 
other controls. Cryptocurrencies are almost always designed to be free 
from government manipulation and control—although, as they have 
grown more popular, this foundational aspect of the industry has come 
under fire.

Types of Crypto

Cryptocurrencies are intended to be used for payments, transmitting 
value (akin to digital money) across a decentralized network of users. 

Many altcoins (i.e., not bitcoin or sometimes ether) are classified in 
this way and may sometimes be called value tokens. There are also 
blockchain-based tokens that are meant to serve a different purpose 
from that of money. Other tokens have a particular use case or function. 
Examples include Storj tokens, which allow people to share files across 
a decentralized network, or Namecoin, which provides decentralized 
Domain Name System (DNS) service for Internet addresses. These are 
known as utility tokens.

Why Are Cryptocurrencies Important?

As decentralized platforms, blockchain-based cryptocurrencies allow 
individuals to engage in peer-to-peer financial transactions or enter 
into contracts. In either case, there is no need for some trusted third-
party intermediary such as a bank, monetary authority, court, or 
judge. This has the potential to disrupt the existing financial order and 
democratize finance. The size of the cryptocurrency space has grown 
exponentially in the past decade, with new innovations and a collective 
market capitalization of more than $2.5 trillion.

Keywords: bitcoin, cryptocurrency, dominant player, market, 
decentralized platforms

36 37CURRENT CHALLENGES OF THE JUDICIARY SYSTEM 
IN ALBANIA AND DEMOCRATIZATION PROCESSES

BOOK OF
ABSTRACTS

www.umsh.edu.al

mailto:gretaangjeli@umsh.edu.al
mailto:avdylidrita@yahoo.com


BITCOINS DHE LEGJISLACIONI 
FINANCIAR SHQIPTAR

Prof.As.Dr. Greta ANGJELI
Universiteti Mesdhetar i Shqiperise

gretaangjeli@umsh.edu.al

PhD Drita AVDYLI
Universiteti Mesdhetar i Shqiperise

avdylidrita@yahoo.com

ABSTRAKT

Çfarë janë kriptovalutat?

K riptomonedha, është një para virtuale ose dixhitale që merr 
formën e argumenteve ose “monedhave”. Ndërsa disa krip-
tovaluta kanë hyrë në botën fizike me karta krediti ose projek-

te të tjera, shumica e tyre mbeten krejtësisht të paprekshme.

“Kripto” në kriptovalutat i referohet kriptografisë së komplikuar që le-
jon krijimin dhe përpunimin e monedhave dixhitale dhe transaksio-
net e tyre nëpër sisteme të decentralizuara. Krahas kësaj veçorie të 
rëndësishme “kripto” të këtyre monedhave është një angazhim i për-
bashkët për decentralizimin; kriptovalutat zakonisht zhvillohen si kod 
nga ekipe që ndërtojnë mekanizma për emetim (shpesh, edhe pse jo 
gjithmonë, përmes një procesi të quajtur mining) dhe kontrolle të tjera. 
Kriptomonedhat janë krijuar pothuajse gjithmonë për të qenë të lira 
nga manipulimi dhe kontrolli i qeverisë - megjithëse, ndërsa ato janë 
bërë më të njohura, ky aspekt themelor i industrisë është vënë nën 
kritika.

Llojet e kriptove

Kriptomonedhat synohen të përdoren për pagesa, duke transmetuar 
vlerë (të ngjashme me paratë dixhitale) përmes një rrjeti të decentral-
izuar përdoruesish. Shumë altcoin (d.m.th., jo bitcoin ose nganjëherë 

eter) klasifikohen në këtë mënyrë dhe ndonjëherë mund të quhen shen-
ja vlerash. Ekzistojnë gjithashtu argumente të bazuara në blockchain 
që synohen të shërbejnë për një qëllim të ndryshëm nga ai i parave. 
Shenjat e tjera kanë një rast ose funksion të veçantë përdorimi. Shem-
bujt përfshijnë shenjat Storj, të cilat i lejojnë njerëzit të ndajnë skedarë 
përmes një rrjeti të decentralizuar, ose Namecoin, i cili ofron shërbim 
të decentralizuar të sistemit të emrave të domenit (DNS) për adresat e 
internetit. Këto njihen si shenja të shërbimeve.

Pse janë të rëndësishme kriptovalutat?

Si platforma të decentralizuara, kriptovalutat e bazuara në blockchain 
lejojnë individët të përfshihen në transaksione financiare nga kolegët 
ose të lidhin kontrata. Në të dyja rastet, nuk ka nevojë për ndonjë 
ndërmjetës të besuar të palës së tretë, si një bankë, autoritet monetar, 
gjykatë ose gjyqtar. Kjo ka potencialin të prishë rendin ekzistues finan-
ciar dhe të demokratizojë financat. Madhësia e hapësirës së kripto-
monedhës është rritur në mënyrë eksponenciale në dekadën e fundit, 
me inovacione të reja dhe një kapitalizim kolektiv tregu prej më shumë 
se 2.5 trilion 

Fjalë kyçe: bitcoin, kriptomonedhë, lojtar dominues, treg, platforma 
të decentralizuara,
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REFORMING THE LEGISLATION ON 
COPYRIGHT IN THE FRAMEWORK 
OF THE APPROXIMATION OF THE 

ALBANIAN LEGISLATION WITH THE 
ACQUIS COMMUNAUTAIRE

PhD Besmir PREMALAJ
Mediterranean University of Albania

besmir.premalaj@usmh.edu.al

ABSTRACT

T he signing and entry into force of the Stabilization and Associa-
tion Agreement of the European Union with Albania was a pre-
lude to the complete reform of Albanian legislation and the ap-

proximation of the legal framework with EU law. Obtaining the status of 
candidate country was, among other things, the certification of Albania’s 
reform efforts in this aspect. A fundamental reform in this direction was 
the intellectual property right, especially copyright and related rights. In 
this regard, the change of the existing law of 2005 was not seen as pro-
ductive, but the creation of a new legal framework which was finalized 
with the entry into force of law no. 35/2016 “on copyright and other relat-
ed rights”. This law achieved a complete regulation of the legal framework 
on copyright, better protection of these rights and a detailed regulation 
of their collective and individual administration. Compared to the law of 
2005, the new law no. 35/2016 is not only more voluminous but has in 
some aspects conceptual innovations of copyright and better systematic 
treatment in their protection. The purpose of this paper is to identify the 
innovations brought by the reform of copyright legislation and the degree 
of its approximation to copyright in European Union countries.

Keywords: copy rights, collective and individual administration, 
approximation with EU law.

REFORMIMI I LEGJISLACIONIT MBI TE 
DREJTËN E AUTORIT NE KUADRIN E 

PËRAFRIMI I LEGJISLACIONIT SHQIPTAR 
ME ACQUIS COMMUNAUTAIRE

PhD Besmir PREMALAJ
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë

besmir.premalaj@usmh.edu.al

ABSTRAKT

N ënshkrimi dhe hyrja në fuqi e Marrëveshjes së Stabilizim-Aso-
ciimit të Bashkimit Evropian me Shqipërinë ishte prelud për 
reformimin tërësor të legjislacionit shqiptar dhe përafrimin e 

kuadrit ligjor me të drejtën e BE-së. Marrja e statusit të vendit kandidat 
ishte ndër të tjera certifikimi i përpjekjeve reformuese të Shqipërisë 
në këtë aspekt. Një reformim rrënjësor në këtë drejtim pati dhe e dre-
jta e pronësisë intelektuale, sidomos të drejtat e autorit dhe të drejtat 
e lidhura me të. Në këtë drejtim nuk u pa si produktive ndryshimi i 
ligjit ekzistues të vitit 2005, por krijimi i një kuadri të ri ligjor i cili u 
finalizua me hyrjen në fuqi të ligjit Nr. 35/2016 “për të drejtat e autorit 
dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”. Me këtë ligj u arrit një rregullim 
tërësor i kuadrit ligjor mbi të drejtën e autorit, mbrojtje më e mirë e 
këtyre të drejtave dhe rregullim i detajuar i administrimit kolektiv dhe 
individual te tyre. Krahasuar me ligjin e vitit 2005, ligji i ri nr. 35/2016 
është jo vetëm më voluminoz por ka në disa aspekte risi konceptuale 
të së drejtës së autorit dhe trajtim më të mirë sistematik në mbrojtjen 
e tyre. Qëllimi i këtij punimi është evidentimi i risive që solli reformimi 
i legjislacionit mbi të drejtën e autorit dhe shkalla e përafrimit të tij me 
të drejtën e autorit në vendet e Bashkimit Evropian.

Fjalët kyçe: E drejta e autorit, administrimit kolektiv dhe individual, 
përafrimi me të drejtën e BE-së.
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JUVENILE JUSTICE REFORM IN 
ALBANIA: PROMISING PRACTICES AND 

WAYS FORWARD
LL.M, SJDc Bujar TAHO

Mediterranean University of Albania
bujar.taho@umsh.edu.al

ABSTRACT

T his article provides an overview of the recent reform of the ju-
venile justice system in Albania. It starts with an explanation 
of juvenile justice’s philosophy and principles deriving from the 

international instruments of the United Nations, Council of Europe, and 
European Union. The recent changes resulting from the adoption of 
the Criminal Justice for Children Code will be assessed against the in-
ternational standards, highlighting, in particular, key concepts such as 
diversion, restorative justice, best interests of the child, and integrated 
services to the children in contact or conflict with the law. Having clari-
fied the normative frameworks, the focus shifts toward the judicial pro-
nouncements of Albanian courts on the matter to possibly identify key 
patterns concerning the typology of offenses and of respective measures 
awarded. Next, the article will evaluate certain promising practices con-
cerning the implementation of the legislation. Particular attention will 
be given to those practices taking place at the local level concerning the 
inter-agency coordination among law enforcement, justice institutions, 
local authorities, and other service providers. Applying an analytical ap-
proach to statutory law, judicial pronouncements, and policy measures 
the article tries to identify possible paths to be followed by government 
authorities with a view to further strengthening the implementation of 
the justice for children normative framework in the country.

Keywords: the juvenile justice, Justice reforme in albania

REFORMA E DREJTËSISË PËR TË MITUR 
NË SHQIPËRI: PRAKTIKA PREMTUESE 

DHE VIJIMËSIA
LL.M, SJDc Bujar TAHO

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë 
bujar.taho@umsh.edu.al

ABSTRAKT

K jo analizë ofron një pasqyrim të reformës së sistemit të dre-
jtësisë për të miturit që Shqipëria ka ndërmarrë kohët e fun-
dit. Analiza fillon me një shpjegim të filozofisë dhe parimeve 

që shoqërojnë drejtësinë për të miturit siç shprehen në instrumentet 
ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara, Këshillit të Evropës dhe 
Bashkimit Evropian. Ndryshimet që rezultojnë nga miratimi i Kodit të 
Drejtësisë Penale për të Miturit do të vlerësohen lidhur me shkallën e 
përputhshmërisë së tyre me standardet ndërkombëtare, duke u ndalur, 
në veçanti, tek koncepte themelore si shmangia nga ndjekja penale, 
drejtësia restauruese, interesi më i lartë i fëmijës dhe garantimi i shër-
bimeve të integruara për fëmijët në kontakt ose në konflikt me ligjin. 
Pas qartësimit të kuadrit normativ, fokusi zhvendoset drejt vendimeve 
gjyqësore të gjykatave shqiptare në fushën e drejtësisë për të mitur, 
mundësisht për të identifikuar prirjet kryesore lidhur me tipologjinë e 
veprave penale dhe të masave përkatëse të dhëna nga organet përg-
jegjëse. Më pas, analiza do të vlerësojë disa praktika premtuese të zbatimit 
të legjislacionit. Vëmendje e veçantë do t›i kushtohet atyre praktikave që 
ndodhin në nivel vendor dhe që ndikojnë në koordinimin ndërinstitucional 
ndërmjet organeve të zbatimit të ligjit, institucioneve të drejtësisë, au-
toriteteve vendore dhe ofruesve të tjerë të shërbimeve. Përmes një qa-
sjeje analitike ndaj ligjit statutor, vendimeve gjyqësore dhe masave të 
politikave, ky artikull përpiqet të identifikojë rrugët e mundshme që 
duhen ndjekur nga autoritetet qeveritare me synimin për të forcuar 
më tej zbatimin e kuadrit normativ të drejtësisë për të miturit në vend.

Fjalët kyçe: drejtësia për të miturit, reforma në drejtësi në Shqipëri
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DIGITAL EVOLUTION AND 
JURISDICTION: CIRCULATION 

CONTRACTS OF DIGITAL WORKS.
PhD. Fiona TAKO

Mediterranean University of Albania
fionatako@umsh.edu.al

ABSTRACT

I n recent decades, the use of technological tools has been increas-
ing, extending not only to almost all sectors of entrepreneurship, 
but also to those of science, art, academia, literature, etc.

Rapid technological developments constantly change the reality and 
with it the way material goods and services, whether real or digital, 
are created, distributed and used. Today we are in a factual situation 
where more and more often new markets and new models of enter-
prise development are emerging, which are inevitably associated with 
new actors, new specific needs and characteristics. Hence the need 
for legal regulation of the way of production and distribution of digital 
goods and services, adapting domestic and international legislation to 
the needs of these new markets. These norms must be effective and 
efficient, not only for the present but also for the future. Legislation is 
“obliged” to maintain the pace of technological developments but, as 
this sector is very broad and ever-changing, there is still legal insecu-
rity and uncertainty regarding the production, distribution and use of 
digital works, uncertainties related to holders of rights to digital works, 
as well as their users. Digital works, like any other good or service, 
circulate through contracts but, although they are essentially subject 
to the rules of civil law on the circulation of goods, they are subject to 
specific norms and the contracts on the basis of which they circulate 
are differentiated. significantly from traditional civil law contracts.

Through this paper we aim to shed some light on the main features of 
digital works and services, based on both international and domestic 
doctrine.

Keywords: technological development; jurisprudence; digital works; 
civil circulation; digital contracts.

44 45CURRENT CHALLENGES OF THE JUDICIARY SYSTEM 
IN ALBANIA AND DEMOCRATIZATION PROCESSES

BOOK OF
ABSTRACTS

www.umsh.edu.al

file:///C:\Users\Student\Desktop\fionatako@umsh.edu.al


EVOLUCIONI DIGJITAL DHE 
JURISPRUDENCA: KONTRATAT E 

QARKULLIMIT TË VEPRAVE DIGJITALE.
PhD. Fiona TAKO

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë 
fionatako@umsh.edu.al

ABSTRAKT

N ë dhjetëvjeçarët e fundit, përdorimi i mjeteve teknologjike ka 
qënë gjithnjë në rritje, duke u shtrirë jo vetëm në thuajse të 
gjithë sektorët e sipërmarrjes, por edhe në ato shkencor, artis-

tik, akademik, letrar etj. 

Zhvillimet e shpejta teknologjike ndryshojë në vazhdimësi realitetin 
dhe bashkë me të edhe mënyrën se si të mirat materiale dhe shërbimet, 
qofshin ato reale apo digjitale, krijohen, shpërndahen dhe shfrytëzo-
hen. Sot gjendemi në një situatë faktike ku gjithnjë e më shpesh lindin 
tregje të reja dhe modele të reja të zhvillimit të sipërmarrjeve, të cilat 
shoqërohen detyrimisht me aktorë të rinj, nevoja dhe karakteristike të 
reja specifike. Nga këtu lind edhe nevoja e rregullimit juridik të mënyrës 
së prodhimit dhe shpërndarjes të të mirave dhe shërbimeve digjitale, 
duke përshtatur legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar me nevojat e 
këtyre tregjeve te reja. Këto norma duhet të jenë efektive dhe efiçiente, 
jo vetëm për të tashmen por edhe për të ardhmen. Legjislacioni është i 
“detyruar” të ruajë ritmin e zhvillimeve teknologjike por, duke qënë së 
ky sektor është shumë i gjerë dhe gjithnjë në ndryshim ka ende paqa-
rtësi dhe pasiguri juridike përsa i përket prodhimit, shpërndarjes dhe 
përdorimit të veprave digjitale, pasiguri që lidhen si me titullarët e të 
drejtave mbi veprat digjitale, ashtu edhe shfrytëzuesit apo përdoruesit 
e tyre. Vepra digjitale, ashtu si çdo e mirë apo shërbim tjetër, qarkullon 
nëpërmjet kontratave por, edhe pse në thelb ato i nënshtrohen rregul-
lave të të drejtës civile mbi qarkullimin e sendeve, ato janë subjekt i 

normave specifike dhe kontratat mbi bazë të të cilave ato qarkullojnë 
diferencohen ndjeshëm nga kontratat tradicionale të të drejtës civile.

Nëpërmjet këtij punimi synojmë të hedhim pak dritë mbi karakteris-
tikat kryesore të kontratave mbi veprat digjitale, duke u bazuar si në 
doktrinën ndërkombëtare ashtu edhe në atë vendase.

Fjalë kyç: zhvillim teknologjik; jurisprudenca; vepra digjitale; qarkul-
limi civil; kontratat digjitale.
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APPLICABLE EUROPEAN INSURANCE 
LEGISLATION

Ph.D Tzvetelina ANDREEVA
University of national and world economy, Sofia

tzvetelina.andreeva@gmail.com

ABSTRACT

T he article examines the European legislation introduced on 
Bulgarian insurance market after joining the European Union. 
Emphasis is put on the key legal changes implemented in main 

laws and the regulations and directives that govern insurance market 
and businesses, also their impact on insurance operations. In scope 
are the insurance law, the money laundering act, insurance regulation 
on the protection of personal data, the distribution directive, other. 

The purpose of this article is to systematize the leading legal require-
ments in practice within the common market with a focus on the dis-
tribution of insurance products.

Keywords: insurance law, insurance regulations, insurance direc-
tives, distribution  

LEGJISLACIONI EVROPIAN I 
ZBATUAR I SIGURIMIT

Ph.D Tzvetelina ANDREEVA
University of national and world economy, Sofia

tzvetelina.andreeva@gmail.com

ABSTRAKT

A rtikulli shqyrton legjislacionin evropian të futur në tregun 
bullgar të sigurimeve pas anëtarësimit në Bashkimin Evro-
pian. Theksi vihet në ndryshimet kryesore ligjore të zbatuara 

në ligjet kryesore dhe rregulloret e direktivat që rregullojnë tregun e 
sigurimeve dhe bizneset, si dhe ndikimin e tyre në veprimtarinë e sig-
urimeve. Në objekt janë ligji i sigurimeve, akti i pastrimit të parave, 
rregullorja e sigurimit për mbrojtjen e të dhënave personale, direktiva 
e shpërndarjes, etj.

Qëllimi i këtij neni është të sistemojë kërkesat kryesore ligjore në prak-
tikë brenda tregut të përbashkët me fokus shpërndarjen e produkteve 
të sigurimit.

Fjalët kyçe: ligji i sigurimeve, rregulloret e sigurimeve, direktivat e 
sigurimit, shpërndarja
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THE FRAMEWORK FOR THE 
APPROXIMATION OF ALBANIAN 
LEGISLATION WITH THE ACQUIS 

COMMUNAUTAIRE DURING THE EU 
INTEGRATION PROCESS.

Dr. Elona ZENGO
University of Tirana
ekrashi@gmail.com

ABSTRACT

E uropean Union integration has faced various challenges for the 
countries of the Western Balkans. Some have encountered more 
challenges and some less. This is for a variety of reasons rang-

ing from history and political system, culture and political mindset, 
political will, geostrategic conditions, etc. The case of Albania is one 
of them, after the fall of the dictatorship, the challenges have been and 
remain challenges in every political rotation.

The main purpose of the paper is the analysis of a complex and prob-
lematic process of approximation of the Albanian legislation with the 
legal order of the European Union, which stems from the signing of the 
Stabilization and Association Agreement (SAA) on June 12, 2006. 

The aim of this process is not only for establishing a legal framework 
of the country with the acquis communautaire but has as an objective 
in creating administrative structures and the necessary conditions for 
its implementation. 

Therefore, the paper will focus on three different phases: first, it will fo-
cus on reviewing Albania’s commitments to meet the conditions known 
as the membership criteria set at the Copenhagen Summit (1993) and 
that of Madrid (1995) and periodic relations between Albania and the 

EU towards the stage of opening negotiations: second, the analysis 
will focus on all stages of the legislative process and its legal basis in 
accordance with the process of approximation of legislation as part of 
addressing the requirements of the acquis communautaire in Albanian 
legislation, as well as the institutions responsible for this process.

Finally, the analysis will conclude with the impact that this process will 
have on the framework of national policies and their implementation 
at a national level.

Keywords: European Integration, European Union, European 
approximation, acquis communautaire, EU policies.
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KUADRI I PËRAFRIMIT TË 
LEGJISLACIONIT SHQIPTAR ME ACQUIS 
COMMUNAUTAIRE GJATË PROÇESIT TË 

INTEGRIMIT NË BE.
Dr. Elona ZENGO

Universiteti i Tiranës
ekrashi@gmail.com

ABSTRAKT

I ntegrimi në Bashkimin Europian për shtete te Ballkanit perëndi-
mor ka hasur në sfida të ndryshme. Disa kanë hasur më pak sfida 
e disa më shumë përgjatë këtij rrugëtimi. Kjo për një mori arsyesh 

duke filluar që nga historiku dhe sistemi politik, kultura dhe mendësia 
politike, vullneti politik, kushtet gjeostrategjike e tej.  Rasti i Shqipërisë 
është njëri prej tyre, ku që prej rrëzimit të diktaturës sfidat kanë qënë 
dhe mbeten sfidë në çdo rotacion politik.

Qëllimi kryesor i këtij punimi është analizimi i proçesit të vështirë dhe 
kompleks të përafrimit të legjislacionit shqiptar me rendin juridik të 
Bashkimit Europian, i cili buron nga nënshkrimi i Marrëveshjes së Sta-
bilizim Asociimit (MSA) më 12 qershor 2006. 

Ky proçes nuk ka vetëm për qëllim ndërtimin e kuadrit ligjor në për-
puthje me acquis commnautaire, por edhe krijimin e strukturave admin-
istrative dhe kushteve të nevojshme për zbatimin e tij. Prandaj, punimi 
do të fokusohet në tre faza të ndryshme: së pari, do të përqëndrohet në 
shqyrtimin e angazhimeve të Shqipërisë në plotësimin e kushteve të 
njohura si kriteret e anëtarësmit të vendosura në Samitin e Kopenha-
genit (1993) dhe në atë të Madridit (1995) dhe marrëdhëniet periodike 
midis Shqipërisë dhe BE-së drejt fazës së hapjses së negociatave; së 
dyti, analiza do të përqëndrohet në të gjitha fazat e proçesit legjislativ 
dhe bazën ligjore të tij në përputhje me proçesin e përafrimit të legjis-
lacionit si pjesë e adresimit të kërkesave të acquis commnautaire në leg-

jislacionin shqiptar, si dhe institucionet përgjegjëse për këtë proçes. Së 
fundmi analiza do të përfundojë me ndikimin që do të ketë ky proçes 
në hartimin e politikave kombëtare dhe implementimin e tyre në nivel 
kombëtar.

Fjalët kyçe: Integrimi Europian, Bashkimi Europian, përafrim 
legjislacioni, acquis communautaire, politikat e BE-së
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CRIMINAL AND PROCEDURAL LAW 
IN ALBANIA, THE EVOLUTION AND 

CURRENT CHALLENGES IN THE JUSTICE 
SYSTEM

Prof.Asoc.Dr. Alketa ELEZI
Mediterran University of Albania

Info@alketaelezi.com

ABSTRACT

C riminal and procedural law is the product of a civilizing pro-
cess of human society, developed together with the state, the 
result of the work and joint efforts of peoples, nations and 

states. The features of criminal and procedural law are determined 
by the character of social relations and take the form and content that 
responds to the interests of the socio-economic system and reflects the 
degree of civilization and is the product of philosophical, economic, 
religious, ideological, political and social views. Criminal and proce-
dural law are the main effective tools for preventing and combating 
crime in society. The proper functioning of the criminal and procedural 
law system constitutes an essential condition for the well-being of the 
political, economic and social system, as well as for the way of life of 
the citizens.

The effectiveness of criminal law in combating and preventing crime 
can be ensured only if the criminal legislation, or criminal procedure 
and other special laws, are in unity with the current needs of society 
to combat and prevent the threatening phenomenon of crime which is 
always evolving.

Due to the position that criminal and procedural law has in the so-
cio-economic system of a country, in order to protect social relations, 

especially in the conditions when today it is appearing in the most 
sophisticated forms and ways, marking the growth greater in quantity 
and quality of forms of its manifestation, also dictates the need for high 
effectiveness of legislation and the criminal justice system.

Increasing the effectiveness of criminal and procedural law to guaran-
tee the rule of law, as a condition for EU membership, requires the re-
form of legislation and the legal system. But the goal of integration into 
the European Union and increasing the effectiveness of the legal sys-
tem in general and the criminal and procedural in particular, requires 
as a necessity, the continuation of legal and organizational reforms of 
the justice system, to reach the levels of European standards.

The main objective of reforming the justice system is to achieve justice 
in Albania and justice to gain the trust of citizens.

Keywords: Criminal Justice, Rule of Law, Crime, Legislation Reform

54 55CURRENT CHALLENGES OF THE JUDICIARY SYSTEM 
IN ALBANIA AND DEMOCRATIZATION PROCESSES

BOOK OF
ABSTRACTS

www.umsh.edu.al

mailto:Info@alketaelezi.com


E DREJTA PENALE DHE PROCEDURIALE 
NË SHQIPËRI, EVOLUIMI DHE SFIDAT 
AKTUALE NË SISTEMIN E DREJTËSISË

Prof.Asoc.Dr.Alketa ELEZI
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë

info@alketaelezi.com

ABSTRACT

E drejta penale dhe proceduriale është produkt i një procesi 
civilizues të shoqërisë njerëzore, zhvilluar bashkë me shtetin, 
rezultat i punës dhe i përpjekjeve të përbashkëta të popujve, 

kombeve dhe shteteve. Tiparet e të drejtës penale dhe proceduriale 
përcaktohen nga karakteri i marrëdhënieve shoqërore dhe marrin 
formën dhe përmbajtjen që u përgjigjet interesave të sistemit ekono-
miko-shoqëror dhe pasqyron shkallën e civilizimit dhe është produkt 
i pikëpamjeve filozofike, ekonomike, fetare, ideologjike, politike dhe 
shoqërore. E drejta penale dhe proceduriale janë mjete kryesorë efek-
tive për parandalimin dhe luftimin e kriminalitetit të shoqërisë. Mir-
funksionimi i sistemit të së drejtës penale dhe proceduriale përbën 
një kusht thelbësor për mbarvajtjen e sistemit politik, ekonimik e sho-
qërorë, si dhe për mënyrën e jetesës së qytetarëve.

Efektiviteti i së drejtës penale në luftimin dhe parandalimin e krimi-
naliteti, mund të sigurohet vetëm në qoftë se legjislacioni penal, apo 
edhe ai procedural penal e ligjet e tjera të posacme, janë në unitet me 
nevojat aktuale që ka shoqëria për të luftuar dhe parandalur dukurinë 
kërcënuese të kriminalitetit e cila është gjithmonë në evolim. 

Për shkak të pozites që e drejta penale dhe proceduriale ka në sistemin 
ekonomiko-shoqërorë të një vendi, me qëllim mbrojtjen e mardhënieve 
shoqërore, e sidomos në kushtet kur ai në ditët e sotme po shfaqet 
në format dhe mënyrat më të sofistikuara, duke shënuar rritjet më të 
mëdha në sasi e në cilësi të formave të shfaqje së tij, dikton edhe nev-

ojën e efektivitetit të lartë të legjislacionit dhe të sistemit të së drejtës 
penale. 

Rritja e efektivitetit të së drejtës penale e proceduriale për garan-
timin e shtetit të së drejtës, si kusht për antarësimin në BE, këkron 
si domosdoshmëri reformimin e legjislacionit dhe sistemit të së 
drejtës. Por  synimi për integrimin në Bashkimin Europian dhe rritjen 
e efektivitetit të sistemit të së drejtës në përgjithësi e asaj penale 
dhe proceruriale në vecanti, kërkon si domosdoshmëri, vazhdimin e 
reformave ligjore e organizative të sistemit të drejtësisë, për të arritur 
nivelet e standarteve europiane. 

Objektivi kryesor i reformimit të sistemit të drejtësisë, është që në 
Shqipëri të arrihet të jepet drejtësi dhe drejtësia të fitojë besimin e 
qytetarëve.

Fjalët kyce: Drejtësia penale, Shteti i së drejtës, Kriminaliteti, Re-
formë Legjislacion
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SUSTAINABILITY OF POLICIES AND 
SERVICES IN PUBLIC ADMINISTRATION 
IN ALBANIA THROUGH DIGITALIZATION 

Prof. Asoc. Dr. Nevila XHINDI
Mediterranean University of Albania

Nevila.xhindi@umsh.edu.al

MA. Geron KAMBERI
Geron.kamberi@gmail.com

ABSTRACT

P olicies related to administration and public services in Albania, 
which includes in particular e-government through the digitali-
zation of online public services, plays an important role in good 

governance, but is faced with various problems and challenges. 

The use of information technology for the benefit of public service 
management and innovation has gained special importance during the 
last 16 years (2005–2021), supported by a framework of new policies, 
strategies, laws and institutions in this regard. In this 16-year period 
despite the change of governments, there has been a “direct policy” ap-
proach regarding the importance and usefulness of information tech-
nologies to digitize state databases by enabling online administration 
services through an innovative approach to the citizens as their main 
beneficiaries.

This paper focuses on the policies related to public administration in-
novation in Albania, which specifically includes e-government through 
the digitalization of online public services. Based on European theories 
and best practices on the digitalization of public services, the paper will 
highlight the policies established, practices performed, and services 
provided by the Albanian public administration through digitalization.

PSYCHOLOGICAL, 
SOCIAL AND
POLITICAL
SCIENCES

Paneli 2

CURRENT CHALLENGES OF THE 
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The paper provides recommendations for various issues and challenges 
faced not only by public administrations, but also the Albanian citizen 
as an end user.

Keywords: digitalization, public policy, e-government, public services

QËNDRUESHMËRIA E POLITIKAVE TË 
SHËRBIMEVE DHE ADMINISTRIMIT 

PUBLIK NË SHQIPËRI PËRMES 
DIGJITALIZIMIT 

Prof. Asoc. Dr. Nevila XHINDI
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë

Nevila.xhindi@umsh.edu.al

MA. Geron KAMBERI
Geron.kamberi@gmail.com

ABSTRAKT

P olitikat lidhur me administratën dhe shërbimet publike në 
Shqipëri, ku përfshihet në mënyrë të veçantë qeverisja elek-
tronike nëpërmjet digjitalizimit të shërbimeve publike online, 

luan një rol të rëndësishëm në mirëqeverisje, por është në përballje me 
problematika e sfida të ndryshme. 

Përdorimi i teknologjisë së informacionit në dobi të inovacionit të ad-
ministrimit së shërbimeve publike mori një rëndësi të veçantë gjatë 
16 viteve të fundit (2005–2021), duke u shoqëruar me një kuadër poli-
tikash, strategjish, ligjesh e institucionesh të reja në këtë drejtim. Në 
këtë periudhë 16-vjeçare të qeverive të ndryshme ka pasur një qasje të 
“politikës drejtvizore” në lidhje me rëndësinë dhe dobinë e teknologjive 
të informacionit për të digjitalizuar bazat e të dhënave shtetërore duke 
mundësuar shërbimet online të administratës nëpërmjet një qasjeje in-
ovative në raport me qytetarin si përfitues i tyre. 

Ky punim sjell në vëmendje politikat lidhur me inovacionin e adminis-
tratës publike në Shqipëri, ku përfshihet në mënyrë të veçantë qeveris-
ja elektronike nëpërmjet digjitalizimit të shërbimeve publike online. 
Bazuar mbi teoritë dhe praktikat më të mira Europiane mbi digjital-
izimin e shërbimeve ppublike, punimi do të evidentojë  politikat e ngri-
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tura, praktikat e kryera, dhe  shërbimet që ofron  adminstrata publike 
shqiptare nëpërmjet digjitatlizimit. 

Në punim jepen rekomandime për problematikat e sfidat e ndryshme 
me të cilat është përballur jo vetëm adminstrata publike, por edhe 
qytetari shqiptar si end user.

Fjalë kyçe: digjitalizim, politika publike, qeverisje elektronike, shër-
bime publike
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THE BERLIN INITIATIVE AND 
THE OPEN BALKANS

PhD. Arjeta VESHI
Mediterranean University of Albania

arjeta.veshi@umsh.edu.al

MSc Rei SHEHU
Mediterranean University of Albania

rei.shehu@umsh.edu.al

ABSTRACT

T his paper focuses on the Berlin initiative and its combination of 
objectives in relation to the 6 countries of the Western Balkans 
with developments and above all with the harmonization of com-

mon economic policies. The Berlin Process has an agenda - known 
as the “Berlin Agenda” - where the main focus is economic growth, 
common economic policies and infrastructure projects in function of 
transport infrastructure in the service of the common economic growth 
of WB6. The agenda uses existing funding programs, such as the West-
ern Balkans Investment Framework. The aim of the South East Europe 
2020 strategy of the Regional Cooperation Council is to improve living 
conditions in the region and bring competition and development back 
into focus, closely following the vision of the EU Europe 2020 strategy. 
Based on this initiative, we want to analyze the Open Balkan process 
and its four freedoms that focus primarily on the economic develop-
ment of the Western Balkan countries. The study of this research re-
flects various issues but the major problem lies between the truncated 
cooperation of Kosovo and Serbia. The optimal solution for Albania and 
other countries of the Open Balkans lies only in the implementation of 
the Stabilization and Association Agreement, as the only common way 
to achieve a unified vision towards the European Union.

Keywords: Berlin initiative, economic growth, the Western Balkans 
Investment Framework
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NISMA E BERLINIT DHE 
OPEN BALLKAN

PhD. Arjeta VESHI
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë 

arjeta.veshi@umsh.edu.al

MSc Rei SHEHU
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë 

rei.shehu@umsh.edu.al

ABSTRAKT

K y punim sjell në qëndër të vëmëndjes  inisiativën e Berlinit dhe 
ndërthurjen e saj për objektivat në lidhje me 6 vëndet e ballkanit 
perëndimor me zhvillimet dhe mbi të gjitha me harmonizimin e 

politikave ekonomike të përbashkëta. Procesi i Berlinit ka një axhendë – 
të njohur si “Axhenda e Berlinit” – ku përqendrimi kryesor është ngritja 
ekonomike, politika të përbashkëta ekonomike dhe projekte infrastruk-
turore në funksion të infrastrukturës e transportit në shërbim të rritjes së 
përbashkët ekonomike të WB6. Axhenda përdor programet ekzistuese 
të financimit, si Kuadri i Investimeve për Ballkanin Perëndimor. Qëllimi 
i strategjisë së Evropës Juglindore 2020, të Këshillit të Bashkëpunimit 
Rajonal , është të përmirësojë kushtet e jetesës në rajon dhe të sjellë 
konkurrencën dhe zhvillimin përsëri në fokus, duke ndjekur nga afër 
vizionin e strategjisë së BE-së Evropa 2020. Duke marrë shkas nga kjo 
nismë, ne duam të analizojme  procesin Open Ballkan dhe kater lirite e 
saj që vë në fokus primar zhvillimin ekonomik të vendeve të Ballkanit 
Perëndimor.Studimi i ketij kerkimi ndër të tjera pasqyron problematika 
të ndryshme por problemi madhor qëndron midis bashkëpunimit 
të cunguar të Kosovës dhe Serbisë.Zgjidhja optimale për Shqipërinë 
dhe vendet e tjera të Open Balkans, qëndron vetëm ne zbatimin e 
marrëveshjes së stabilizim asocimit, si e vetmja rrugë e përbashkët për 
të arritur një vizion të unifikuar drejt Bashkimit Evropian. 

Fjalët kyçe: Iniciativa e Berlinit, rritja ekonomike, Korniza e Investi-
meve të Ballkanit Perëndimor
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REASONS FOR AMERICA’S 

INVOLVEMENT AND CONTRIBUTION 
TO JUSTICE REFORM IN ALBANIA

 PhD. Dritan HOTI
Mediterranean University of Albania

dritan.hoti@umsh.edu.al

 ABSTRACT

T he construction of political systems in the western space, but 
also in certain places around the globe, includes two elements, 
an authentic philosophical doctrine which has influenced not 

least in shaping the thinking system of elites but also further of a so-
ciety as a whole.  As well as the second feature which is reflected and 
accompanies the way of functioning of a system is related to the histor-
ical stratifications which have to do with a certain socio-political and 
religious environment, which this time marks not a scheme certain of 
the reflected, but an ethical system. Both are interrelated and consti-
tute the two essential characteristics of a system otherwise known as 
the institutional physiognomy of a country.

Meanwhile, based on the unpredictability of human nature, the famous 
Montesqieu suggested the separation of powers within a system, ie the 
legislative, executive and judicial systems, which would consequently 
balance each other in the function of the democratic well-being of a 
system.

As a result, within the framework of democratic societies, the institu-
tions of Justice have maintained and continue to play a key role not 
only in preventing and penalizing all injustices, but also in the insti-
tutional and democratic functioning of the system. Given that Albania 
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is currently at an important stage of a national debate on the proper 
effectiveness of the main institutions of the new Justice, a 5-year in-
vestment as a “sui generis” case in which powerful international ac-
tors are involved . The construction of the Justice system as it usually 
happens has gone hand in hand with the existence and various forms 
that the political systems in Albania have had. Inaugurated as the first 
system of Justice of the independent Albanian state, by the govern-
ment of Ismail Qemal Vlora, Albanian Justice, despite the admirable 
professional framework in the time of the Monarchy between the 2 
world wars, throughout its existence, in conditions of non- function-
ing within a democratic system, has served as an supporting element 
of the regimes, the Albanian Kingdom first and then the communist 
dictatorship. The current involvement of the United States of America, 
the main superpower of our era, in determining and approving the in-
stitutions of the new Justice in Albania is a special and very significant 
case in terms of the constitution and then the functioning of the corps 
of this Justice.

Is this persistent American involvement in the adoption of the Reform 
and its structure a case of violation of a country’s sovereignty, or is 
it consistent with the American philosophy regarding the building of 
functional and democratic institutions in allied countries and beyond?

What is the concrete American contribution to the 
contouring and efficiency of the new Justice institutions?

 » Is there a symmetry of the perceptions and expectations of the Al-
banian society with that of a significant part of the political “elite” 
in relation to this undertaking by the US for the Albanian judiciary?

 » Is the US contribution to Justice Reform a guarantee of the success 
of its mission?

 » The previous questions are also some of the issues that this paper 
aims to analyze.

NJË INTEPRETIM I ARSEVE TË 
PËRFSHRIJES DHE KONTRIBUTIT TË 

AMERIKËS NË REFORMËN NE 
DREJTËSI NË SHQIPËRI

PhD. Dritan HOTI
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë 

dritan.hoti@umsh.edu.al

ABSTRAKT

N dërtimi i sistemeve politike në hapësiren perëndimore, por 
edhe në vende të caktuara anembanë globit ngërthen ne 
vetëvehte dy elemente, Një doktrinë filozofike autentike e cila 

ka influencuar jo pak në formësimin e sistemit të të menduarit të el-
itave por edhe më tej të një shoqërie në tërësi. Si edhe tipari i dytë 
ë cili reflektohet dhe e shoqëron mënyrën e të funksionuarit të një 
sistemi ndërlidhet me shtresëzimet historike ( historical stratifications) 
të cilat kanë të bëjnë me një mjedis të caktuar socio-politik e fetar, 
i cili shënjon këtë radhë jo një skemë të caktuar   të reflektuarit, por 
një sistemi etik. Që të dyja të ndërlidhura me njëra-tjetrën përbëjnë 
dy karakteristikat thelbësore të një sistemi të njohur ndryshe edhe 
si fizionomia institucionale e një vendi.Ndërkohë nisur nga papara-
shikueshmëria e natyrës njerëzore Montesqieu-ja i famshëm sygjeroi 
ndarjen e pushteteve brenda një sistemi, pra atij legjislativ, ekzekutiv 
si dhe gjyqësorit, të cilët per rrjedhojë do të ekuilibronin njëri-tjetrin në 
funksion të mbarëvajtjes demokratike të një sistemi.Si rrjedhojë bren-
da kornizë të shoqerive demokratike, institucionet e Drejtesise ruajtën 
dhe vazhdojnë të kenë një rol-kyc jo vetëm në parandalimin dhe pe-
nalizimin e gjitha padrejtësive, por edhe të mirëfunksionimit institucio-
nal e demokratik të sistemit.   Duke marrë shkas se Shqipëria ndod-
het aktualisht ne një stad të rëndësishëm  të një debati kombëtar mbi 
efekshmërinë e duhur të institucioneve kryesore të Drejtësisë së re, një 
investim 5-vjecar si nje rast „sui generis” në të cilin janë përfshirë edhe 
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aktorë të fuqishëm ndërkombëtarë. Ndërtimi i sistemit të Drejtesisë 
sic ndodh zakonisht ka ecur paralelisht me ekzistencën dhe trajtat e 
ndryshme që kanë patur sistemet politike në Shqipëri.  I inaguruar si 
sistemi i parë i Drejtësisë së shtetit të pavarur shqiptar, nga qeveria e Is-
mail Qemal Vlorës, Drejtësia shqiptare, megjithë kornizën profesionale 
të admirueshme në kohën e Monarkisë ndërmjet 2-luftërave botërore, 
përgjatë gjithë ekzistencës së tij, në kushtet e mos-funksionimit bren-
da nje sistemi demokratik, i ka sherbyer si element- mbështetes reg-
jimeve, Mbreterisë shqiptare mësëpari e mandej diktaturës komuniste. 
Përfshirja aktuale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, superfuqia 
kryesore e epokës sonë, në përcaktimin e miratimin e institucioneve 
të Drejtësisë së re në Shqipëri përbën një rast të vecantë dhe shumë 
domethënës përsa i përket konstituimit e mandej funksionimit të kor-
pusit të kësaj Drejtësie. 

A përbën kjo përfshirje këmbëngulëse amerikane në miratimin e Re-
formës si dhe strukturës së saj një rast cënimi të sovranitetit të një ven-
di, apo është e pajtueshme  me filozofinë amerikane në lidhje ne lidhje 
me ndërtimit e institucioneve funskionale e demokratike në vendet ale-
ate dhe jo vetëm ?Cili është kontributi konkret amerikan ne konturimin 
dhe efikasitetin e institucioneve të Drejtësisë së re ?A ekziston një si-
metri e perceptimeve dhe pritshmërive të shoqërisë shqiptare me atë 
të një pjese domethënëse të « elitës » politike në lidhje me këtë siper-
marrje nga ana e SHBA-ve për gjyqësorin shqiptar ?A përbën kontributi 
amerikan në Reformën në Drejtësi një garanci per suksesin e misionit 
të saj ?Pyetjet e mëparshme përbëjnë edhe disa nga problematikat  të 
cilat kjo kumtesë synon të analizojë.

204

GAMES WITH TERMS, SERVING 
TO POLITICAL GOALS

Prof. As. Dr Roland LAMI
Mediterrenean University of Albania

roland.lami@umsh.edu.al

ABSTRACT

T he relationship between language and politics has long been the 
subject of scientific studies. Various scholars focus on the rela-
tionship between language and politics. In this relationship, lan-

guage is used to express and do something, being related to the context 
in which it is used. If one focuses on political discourse, strategies and 
argumentation structures can organize a political discussion, in which 
the opposing views of others are systematically attacked, while those 
of the political group are defended – in fact, members of this group use 
the words as in a game i.e., they play with the terms to exaggerate or 
minimize the dimensions of a political reality. If we refer to the Albanian 
political context, the games with terms serving to political goals domi-
nate the political discourse. Often, the heterogeneity of certain attitudes, 
interests, contexts or political beliefs of various international actors or 
institutions, is zeroed in the content of the discourse of local actors in 
Albania when it is needed to legitimize in the eyes of public opinion 
a particular political cause or action. And when their interest is not 
aligned with the comments of representatives of international institu-
tions, the language used contains personalized, labeling and offensive 
terms. In other words, political actors play with terms according to their 
interests. This thesis is confirmed in this paper, referring to the gathered 
data which are the processed through the content analysis method.

Keywords: discourse, political actors, legitimacy, international insti-
tutions, political agenda
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LOJËRAT ME TERMAT, NË FUNKSION 
TË QËLLIMEVE POLITIKE

Prof Asoc Dr Roland LAMI
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë 

roland.lami@umsh.edu.al

ABSTRAKT

R aportet mes gjuhës dhe politikës janë bërë objekt studimi prej 
kohësh. Studiues të ndryshëm përqendrohen në marrëdhëniet 
midis gjuhës dhe politikës. Në këtë marrëdhënie, gjuha përdoret 

për të thënë dhe për të bërë diçka, duke qenë e lidhur me kontekstin në 
të cilin përdoret. Nëse fokusohemi në ligjërimin politik, strategjitë dhe 
strukturat e argumentimit mund të organizojnë një diskutim politik, në 
të cilin qëndrimet e kundërta të të tjerëve sulmohen në mënyrë siste-
matike, ndërsa ata të grupit politik mbrohen ose luajnë me termat, në 
funksion të ekzagjerimit ose minimizimit të përmasave të një realite-
ti politik. Nëse zbresim në kontekstin politik shqiptar, lojërat me ter-
mat në funksion të qëllimeve politike predominojnë ligjërimin politik. 
Shpesh, heterogjeniteti i qëndrimeve, interesave, konteksteve apo bind-
jeve të caktuara politike të aktorëve apo institucioneve të ndryshëm 
ndërkombëtarë, zerohen në përmbajtjen e ligjërimit të aktorëve lokalë 
në Shqipëri kur lind nevoja për të legjitimuar në sytë e opinionit publik 
një kauzë apo aksion të caktuar politik, ndërsa kur interesi i tyre nuk 
përkon me komentet e përfaqësuesve të institucioneve ndërkombëtare, 
gjuha dominohet nga terma të personalizuara, etiketues dhe fyes. Me 
fjalë të tjera, aktorët politikë luajnë me termat sipas interesave të tyre. 
Pikërisht, kjo tezë konfirmohet referuar të dhënave që janë siguruar 
nga perdorimi i metodës së analizës përmbajtësore. 

Fjalët kyce: ligjërimi, aktorët politik, legjitimiteti, institucionet ndër-
kombëtare, axhenda politike.

205

JUSTICE REFORM - A KEY CHALLENGE 
TO ACCELERATE ALBANIA’S 

MEMBERSHIP IN THE EUROPEAN UNION.
Dr.  Skënder DEMALIAJ

Mediterranean University of Albania
skender.demaliaj@umsh.edu.al

Albana DEMALIAJ
demaliaja@gmail.com

ABSTRACT

J ustice reform is supported by 95% of Albanians; initiated, sup-
ported and funded by the US and the EU.

It is an imperfect reform, but mandatory. An open and compre-
hensive process.

Justice reform is unstoppable, irreversible, unbiased, independent of 
any influence, accountable, credible, transparent, with high moral and 
professional integrity at all structural levels.

 Justice reform:

 » enhances and strengthens the rule of law,

 » significantly fights and reduces corruption in the judiciary and at 
all levels of the state and society,

 » improves the legal framework and brings it closer to the EU leg-
islation,

 » encourages and attracts more domestic and foreign investors, 
which bring more employment, income and prosperity,

 » creates positive premises for Albanian citizens to be equal, more 
secure and fairer court decisions.
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Albanians believe in the establishment and functioning of the new in-
stitutions of the justice system.

Thanks to this reform, Albania is more advanced than other countries 
in the Region, (which have already opened EU membership negotia-
tions) in terms of chapters 23 and 24 of the EU membership process.

There is no room for complacency, new challenges and battles await 
its implementation. Everyone’s contribution is required.

Keywords: justice reform, inclusive, European integration, corrup-
tion, rule of law, challenge.

REFORMA NË DREJTËSI – SFIDË KYÇ 
PËR TË PËRSHPEJTUAR ANËTARËSIMIN 

E SHQIPËRISË NË BASHKIMIN EUROPIAN
Dr  Skënder DEMALIAJ

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
skender.demaliaj@umsh.edu.al

Albana DEMALIAJ
demaliaja@gmail.com

ABSTRAKT

R eforma në drejtësi mbështetet nga 95% e shqiptarëve, është ini-
ciuar, mbështetur dhe financuar nga SHBA dhe BE. Është një 
reformë jo e përsosur, por e domosdoshme. Një proces i hapur 

dhe gjithpërfshirës.

Reforma në drejtësi është e pandalshme, e pakthyeshme, e paanshme, 
e pavarur nga çdo lloj ndikimi, e përgjegjshme, llogaridhënëse, e be-
sueshme, transparente, me integritet të lartë moral dhe profesional në 
të gjitha nivelet strukturore.

Reforma në drejtësi:

 » rrit dhe fuqizon shtetin ligjor,

 » lufton, ul ndjeshëm korrupsionin në drejtësi dhe në të gjitha nivelet 
e shtetit dhe të shoqërisë,

 » përmirëson kuadrin ligjor dhe e afron atë me legjislacionin e BE-
së,

 » nxit dhe tërheq më shumë investitorët vendas dhe të huaj, të cilët 
sjellin më shumë punësim, të ardhura dhe mirëqënie,

 » krijon premisa pozitive që qytetarët shqiptarë të jenë të barabartë, 
më të sigurtë dhe vendimet e gjykatave më të drejta. 
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Shqiptarët besojnë në ngritjen dhe funksionimin e institucioneve të 
reja të sistemit të drejtësisë.

Kjo reformë ka bërë që përsa i përket kapitullit 23 dhe 24 në procesin 
e antarësimit në BE, Shqipëria është më e avancuar sesa shtetet e tjera 
të Rajonit, të cilat kanë hapur negociatat e anëtarësimit në BE.

Nuk ka vend për vetëkënaqësi, sfida dhe beteja të reja e presin zbatimin 
e saj. Kërkohet kontributi i të gjithëve.

Fjalët kyçe: Reforma në drejtësi, gjithpërfshirës, integrimi europian, 
korrupsion, shteti ligjor, sfidë.

206

ENVIRONMENTALISM AS EU RIGHT: 
ALBANIAN CHALLENGES.

Dr. Gilda HOXHA
Mediterranean University of Albania

gildahoxha@umsh.edu.al

ABSTRACT

C ountries and cities have been under a diverse developing 
process, such as politically, economically, and socially. Many 
studies try to explain the complexity of the social-political 

transformation. Tirana has been the capital city of Albania since 1920 
and since then Tirana has faced numerous urbanistic changes, polit-
ically, economically, and socially. After 1990 public spaces within the 
city, such as squares and buildings, seemed to play an important role 
in citizen activism.

This paper will try to understand the relationship between urban de-
velopment, public space, and activism following two main perspectives 
a- the legal framework on urban planning and b- public spaces, social 
needs, and activism c- EU conditions on environment. 

Using studies on the history of urbanization and socio-political chang-
es, this paper emphasizes the connection between activism and urban-
ization nowadays in Tirana, by answering the following questions; ‘ Is 
new urban planning meeting the social needs and giving new spaces 
for activism in Tirana?  

The latest experience in Tirana was the demolition of The National 
Theater building which can be considered as an example to identify 
the connection between activism and urban planning.  The paper will 
be organized into two main parts, the first one focused on theoretical 
approaches between concepts; activism, public space, social needs, 
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and urban planning. The second part focused on Tirana’s urban de-
velopments and activism. The research design for this paper will be 
based on mixed methodology using secondary data from the studies 
done previously, photos as extended visual data, same as interviews 
with experts on urban planning, civil activists, and scholars.

Keywords: Activism, Urban Planning, Development, Tirana. EU

AMBIENTALIZMI SI E DREJTË E BE-SË: 
SFIDAT E SHQIPËRISË.

Dr Gilda HOXHA
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë 

gildahoxha@umsh.edu.al

ABSTRAKT

P ër gjatë dekadave të fundit,vendet dhe qytetet kanë qenë nën një 
proces të larmishëm zhvillimi, si politikisht, ekonomikisht dhe 
nga ana sociale. Shumë studime përpiqen të shpjegojnë kom-

pleksitetin e transformimit socialo-politik. Tirana ka qenë kryeqyteti i 
Shqipërisë, që nga viti 1920 dhe që atëherë Tirana është përballur me 
ndryshime të shumta urbanistike, politike, ekonomike dhe sociale. Pas 
vitit 1990 hapësirat publike brenda qytetit, si sheshet dhe ndërtesat, 
duket se do të luanin një rol të rëndësishëm në aktivizmin qytetar. 

Ky punim do të përpiqet të kuptojë marrëdhënien midis zhvillimit ur-
ban, hapësirës publike dhe aktivizmit duke ndjekur tre këndvështrime 
kryesore: a- kuadrin ligjor për planifikimin urban dhe b- hapësirat pub-
like, nevojat sociale dhe aktivizmin c- kushtëzimet e BE-së për ambi-
entin.

Duke përdorur studime mbi historinë e urbanizimit dhe ndryshimet so-
cio-politike, ky punim thekson lidhjen midis aktivizmit dhe urbanizimit 
në ditët e sotme në Tiranë, duke iu përgjigjur pyetjeve të mëposhtme; 
“Plani i ri urban a plotëson nevojat sociale dhe a jep hapësira të reja 
aktivizmi në Tiranë?

Eksperienca e fundit në Tiranë ishte shembja e godinës së Teatrit Kom-
bëtar, e cila mund të konsiderohet si një shembull për të identifikuar 
lidhjen midis aktivizmit dhe urbanistikës. Punimi do të organizohet në 
dy pjesë kryesore, e para e fokusuar në qasjet teorike ndërmjet kon-
cepteve; aktivizmin, hapësirën publike, nevojat sociale dhe planifikim-
in urban. Pjesa e dytë u fokusua në zhvillimet urbane dhe aktivizmin 
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e Tiranës. Ky punim do të bazohet në metodologji mix duke përdorur 
të dhëna dytësore nga studimet e bëra më parë, fotografi si të dhëna 
të zgjeruara vizuale, si dhe si intervistat me ekspertë të planifikimit 
urban, aktivistë civilë dhe studiues.

Fjalët kyçe: Aktivizëm, Urbanizëm, Zhvillim, Tiranë. BE.
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INTERNATIONAL ACTORS AND JUSTICE 
REFORM

Prof. Dr. Paskal MILO
Mediterranean University of Albania 

Paskal.milo@umsh.edu.al

ABSTRACT

J ustice reform is a profound revolutionary legal process. It has 
shaken the rotten foundations of the Albanian justice system 
and it’s opening a new chapter in the consolidation, functional-

ity, and democratization of the Albanian state. This historic process for 
Albania’s European future was entirely necessary. The Albanian soci-
ety felt powerless to carry out this reform itself and the will of the Al-
banian political class to carry it out and implement it was questionable.

The corrupt justice system had negative consequences not only in the 
implementation of all other important and comprehensive reforms 
within the country, but also in its international relations. Corruption in 
general and the one in the judiciary system more specifically has been 
one of the main reasons why Albania’s full integration into the Europe-
an Union has been delayed. Besides, as a NATO member, Albania has 
contractual obligations to maintain and strengthen national security. 
A corrupt Albania also undermines the security of partners and allies.

Three main reasons were at the heart of the EU and US commitment 
to the justice reform. They include democracy, and the rule of law in 
Albania, its integration into the European family and the link between 
national security and NATO. International involvement in the process 
was and remains sui generis. This is uncommon in other countries 
where such reforms have been carried out. Besides, changes were 
made in the Albanian Constitution to legitimize this participation in 
the organization and implementation of justice reform.
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Despite the weakness of the Albanian state towards corruption, this 
uniqueness guarantees that the justice reform will be finally and ful-
ly implemented within the democratic and European standards. The 
challenges and doubts that have emerged do not affect the integrity of 
the process and are therefore understood. The key in the decision-mak-
ing related to this reform is that the process not only has the Albanian 
stamp, but also an effective international consulting and monitoring.

Keywords: International system, justice Reforme Albania

NDËRKOMBËTARËT DHE 
REFORMA NË DREJTËSI

Prof Dr Paskal MILO
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë 

Paskal.milo@umsh.edu.al

ABSTRAKT

R eforma në drejtësi është një proces i thellë revolucionar juridik.
Si e tillë ajo po shkallmon themelet e kalbura të sistemit të dre-
jtësisë shqiptare dhe po hap një kapitull të ri në konsolidimin, 

funksionalitetin e demokratizimin e shtetit shqiptar.Ky proces historik 
për të ardhmen evropiane të Shqipërisë ishte i domosdoshëm.Shoqëria 
shqiptare ishte e pafuqishme për ta realizuar vetë këtë reformë dhe 
klasa politike shqiptare e dyshimtë në vullnetin e saj për ta kryer e 
zbatuar atë.

Sistemi i korruptuar i drejtësisë pati rrjedhoja negative jo vetëm në 
zbatimin e gjithë reformave të tjera të rëndësishme e të gjithanëshme 
brënda vëndit por edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare të tij. Korrup-
sioni në përgjithësi por në mënyrë të veçantë në drejtësi ka qënë një nga 
arsyet kryesore të vonesës për integrimin e plotë të Shqipërisë në Bash-
kimin Evropian.Shqipëria si anëtare e NATO-s ka detyrime kontraktuale 
për ruajtjen dhe forcimin e sigurisë kombëtare, por edhe më gjërë.Një 
Shqipëri e korruptuar minon edhe sigurinë e partnerëve dhe aleatëve.

Tre arsye madhore: demokracia dhe shteti ligjor në Shqipëri, integrimi 
i saj në familjen evropiane dhe ndërlidhja e sigurisë kombëtare me 
atë të NATO-s, ishin në themel të angazhimit të BE e të SHBA për të 
kryer reformën në drejtësi.Përfshirja ndërkombëtare në proces ishte 
dhe mbetet sui generis.Ajo nuk ndeshet në asnjë vënd tjetër ku janë 
kryer të tilla reforma.Gjithashtu për ta legjitimuar këtë pjesëmarrje në 
organizimin e zbatimin e reformës në drejtësi u bënë edhe ndryshime 
në Kushtetutën e Shqipërisë.
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Ky rast unikal aq sa tregon dobësinë e shtetit shqiptar, po aq është 
edhe një garanci që reforma në drejtësi të zbatohet deri në fund, plotë-
sisht e brënda standarteve demokratike dhe evropiane.Vështirësitë dhe 
dyshimet që janë shfaqur nuk cënojnë integritetin e procesit e vetë 
kuptohen.E rëndësishme është që vendimmarrja në këtë reformë ka 
vulën shqiptare por edhe konsulencën dhe monitorimin ndërkombëtar.

Fjalë kyçe: Sistemi ndërkombëtar, Reforma në drejtësi në Shqipëri
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PUBLIC FIGURE AND ITS ROLE IN 
COMMUNICATING WITH MASS SOCIETY

Dr. Holta HEBA
Mediterranean University of Albania 

holtaheba@umsh.edu.al

Msc Era BUÇPAPAJ
Mediterranean University of Albania 

erabucpapaj@umsh.edu.al

ABSTRACT

T he study aims to analyze the importance of public communica-
tion of the individual, with his appearances before the mass so-
ciety. It consists in the fact that appearing in public is a respon-

sibility of all those who communicate with the community, as the latter 
sees them as leaders of public opinion and in a way imitates them. The 
responsibility of the public figure is related to its cultural and formative 
transmission to its public.

Research question: Is the public figure responsible for the way he 
communicates with his audience?

To answer this question, the study will delve into nonverbal communi-
cation as well as the ways an individual uses to be liked by the public.

The hypothesis of this study is: The public figure, regardless of the 
field of expertise, for which he is an expert, has a very important task 
in terms of appearing in public, as this leader of public opinion trans-
mits cultural values   and becomes an object of imitation by the public. 
massive. Like words, the non-verbal communication of the public fig-
ure has a special importance in the bridge of communication between 
him and the society to which he addresses. Depending on the liking 
and attraction to a particular field, the public pays equal attention to 
the public figure in both verbal and nonverbal communication.

Keywords: Communication, public figure, ethics, mass society
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PERSONAZHI PUBLIK DHE ROLI I TIJ NË 
KOMUNIKIMIN ME SHOQËRINË MASIVE

Dr. Holta HEBA
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë 

holtaheba@umsh.edu.al

Msc Era BUÇPAPAJ
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë 

erabucpapaj@umsh.edu.al

ABSTRAKT

S tudimi ka si qëllim të analizojë rëndësinë që ka komunikimi 
publik i individit, me daljet e tij  para shoqërisë masive. Ai kon-
siston në faktin se, të shfaqurit në publik është një përgjegjësi 

e të gjithë atyre që komunikojnë me komunitetin, pasi ky I fundit I 
sheh si lidera të opinionit publik dhe në një farë mënyre i imiton ata. 
Përgjegjësia e personazhit publik lidhet me transmetimin kulturor dhe 
formues të tij drejt publikut të tij. 
Pyetja kërkimore: A ka përgjegjësi personazhi publik për mënyrën se 
si komunikon me publikun e tij?  
Për t’iu përgjigjur kësaj pyetje, studimi do të thellohet në komunikimin 
joverbal si dhe mënyrat që përdor individi për të qenë i pëlqyer nga 
publiku. 
Hipoteza e këtij studimi është: Personazhi publik pavarësisht fus-
hës së ekpertizës, për të cilën është ekspert ka mbi vete një detyrë 
shumë të rëndësishme për sa i përket të shfaqurit në publik, pasi ky 
lider i opinionit publik transmeton vlera kulturore dhe bëhet objekt 
imitimi nga publiku masiv. Ashtu si fjalët, edhe komunikimi joverbal 
i personazhit publik ka një rëndësi të vecantë në urën e komunikimit 
mes tij edhe shoqërisë, të cilës i drejtohet. Në varësi të pëlqimit dhe të 
tërheqjes ndaj një fushe të caktuar, publiku  i kushton rëndësi të njëjtë 
personazhit publik si në komunikim verbal ashtu dhe në atë joverbal .  
Fjalët kyçe:  Komunikim, personazh publik, etikë, shoqeri masive

209

MORALITY AND LAW AS IMMANENCE
Prof.As Përparim KABO

Mediterranean University of Albania 
perparimkabo@umsh.edu.al

 ABSTRACT

U nderstanding behavior as a metaphysical ethic which derives 
its norms not from authority but from human reason. Accord-
ing to Kant, “pure reason” and its independence from any direct 

experience. Why is it still necessary to define the universal conditions 
of cognition and treat reason as the “property of the unconditional?   
The interactive relationship between reason-intellect and free will 
while avoiding selfishness, subjectivism and dogmatism. Only then 
does pure reason take on critical functions. What is “practical reason” 
as a moral behavior and its regulatory function? Kant’s understanding 
of “moral law” in the form of unconditional consciousness or as a “cat-
egorical imperative”. Aristotle’s understanding of “moral virtue” and 
“intellectual virtue”. Morality and duties as inner immanence. Kantian 
understanding of the legal mentality, the role of the “moral order” in 
justice. Independence of the “moral order” from politics. Ethics of the 
task and its meaning. Aristotle and Kant on the ethics of duty. Free 
will and its relation to duty so that man is not treated as an instru-
ment. Moving away from utilitarian reasoning to a personal maxim in 
order to turn that maxim into general law. What is Kant’s categorical 
imperative, and in what ways does it have value even today? What is 
Kant’s “categorical imperative”, and in what ways does it have value 
even today? Understanding the task on the basis of the “form of law”, 
avoiding the empirical man and reaching for the intelligent charac-
ter.  What are the duties of virtue according to Kant and John Locke? 
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Respect for the moral imperative as an autonomous ethical form. En-
lightenment and progress how you can seek and realize development 
as an expression of freedom of thought. The categorical imperative as 
an unconditional order. Defining oneself as respecting the moral law. 
Aristotelian understanding of law, how legal judgments of good moral 
character are realized.

Keywords: Kant, Aristotle, immanence, morality, law, behavior, du-
ties. 

MORALI DHE LIGJI SI IMANENCË
Prof.As Përparim KABO

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
perparimkabo@umsh.edu.al

ABSTRAKT

K uptimi mbi sjelljen si etika metafizike e cila i nxjerr normat 
e saj jo nga autoriteti por nga arsyeja njerëzore. “Arsyeja e 
kulluar” sipas Kantit dhe pavarësia e saj nga çdo përvojë e 

drejtpërdrejtë. Pse është e ende e nevojshme të përcaktojmë kushtet 
universale të njohjes dhe trajtimi i arsyes si “vetia e të pakushtëzuarit”. 
Raporti bashkëveprues mes arsyes-intelektit dhe vullnetit të lirë duke 
mënjanuar egoizmin, subjektivizmin dhe dogmatizmin. Vetëm kështu 
arsyeja e pastër merr dhe funskione kritike. Çështë “arsyeja praktike” 
si sjellje morale dhe funksioni i saj rregullues. Kuptimi i Kantit mbi 
“Ligjin moral” në formën e ndërgjegjes  së pakushtëzuar ose si “Imper-
ativ kategork”. Kuptimi i Aristotelit mbi “virtytin moral” dhe “virtytin in-
telektual”. Moraliteti dhe detyra si immanenca të brendshme. Kuptimi 
Kantian mbi mentalitetin juridik, roli i rendit moral ndaj drejtësisë. Pa-
varësia e “rendit moral” nga politika. Etika e detyrës dhe dhe kuptimi i 
saj. Aristoteli dhe Kanti për etikën e detyrës. Vullneti i lirë  dhe raporti 
i tij me detyrën me qëllim që njeriu mos trajtohet si mjet. Largimi nga 
të arsyetuarit në mënyrë utilitariste duke kaluar në një maksim per-
sonale të cilën e dëshiron të kthehet në ligj të përgjithshëm…Çështë 
imperative kategorik i Kantit dhe në cilët drejtime ai ka vlerë edhe në 
ditët tona? Kuptimi mbi detyrën në bazën e formës së ligjit, shman-
gia e njeriut empirik dhe mbritja te karakteri inteligjent. Çfarë janë 
detyrat e virtytit sipas Kantit dhe John Lockut. Respektimi i imperativit 
moral si një formë etike autonome. Iluminimi dhe progresi si mund ta 
kërkosh dhe ta realizosh këtë të fundit si shprehje e lirisë së mendimit. 
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Imperativi kategorik si urdhër i pakushtëzuar. Përcaktimi ndaj vetes si 
respektim i ligjit moral. Kuptimi Aristotelian mbi ligjin, gjykimet ligjore 
me karakter të mirë moral.

Fjalët kyç: Kanti, Aristoteli, immanenca, morali, ligji, sjellja, detyra.
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THE RESTRUCTURING OF PUBLIC 
HEALTH POLICIES THAT TARGETS 
STUDENTS WITH PHYSICAL AND 

MENTAL DISABILITIES 
PhD. Manjola ÇOLLAKU

Mediterranean University of Albania
manjola.collaku@umsh.edu.al

Dr. Fleura SHKËMBI
Mediterranean University of Albania

fleura.shkembi@umsh.edu.al

 ABSTRACT

T he Law on Inclusion and Accessibility of Persons with Disabili-
ties sets out the services needed to promote and guarantee inde-
pendent living, including access to education and employment. 

Vocational Education and Training programs and university studies 
are one of the ways to improve the qualifications and skills of an indi-
vidual.
Over the years, public health policies have changed, aiming at a greater 
inclusion of people with disabilities in the university system.
Although people with disabilities benefit from free vocational training 
courses and university fees, there are a number of barriers to access 
ranging from lack of accessibility to university buildings, curricula of-
ten not tailored to the specific requirements of a student with a disabil-
ity, lack of assistance for students with disabilities, lack of assistance 
at pre-university level, etc.
This study aims to study the evolution and restructuring of public 
health policies and the impact that has had on the inclusion of students 
with disabilities in universities.
Keywords: public health, politics, people with disabilities, universi-
ties, restructuring

88 89CURRENT CHALLENGES OF THE JUDICIARY SYSTEM 
IN ALBANIA AND DEMOCRATIZATION PROCESSES

BOOK OF
ABSTRACTS

www.umsh.edu.al

file:///C:\Users\Student\Desktop\manjola.collaku@umsh.edu.al
file:///C:\Users\Student\Desktop\fleura.shkembi@umsh.edu.al


RISTRUKTURIMI I POLITIKAVE TË 
SHËNDETIT PUBLIK NË PËRFSHIRJEN E 
PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA 

NË UNIVERSITETE
PhD. Manjola Çollaku

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
manjola.collaku@umsh.edu.al

Dr. Fleura Shkëmbi
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë

fleura.shkembi@umsh.edu.al

ABSTRAKT

L igji “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi 
të kufizuara” përcakton shërbimet e nevojshme për të nxitur dhe 
garantuar jetesën e pavarur, duke përfshirë edhe aksesin në ar-

sim dhe punësim. Programet e Arsimit dhe Formimit Profesional dhe 
studimet universitare, përbëjnë një nga mënyrat për të përmirësuar 
kualifikimet dhe aftësitë e një individi. 
Përgjatë viteve, politikat e shëndetit publik kanë ndryshuar, me syn-
im një përfshirje më të madhe të personave me aftësi të kufizuara në 
sistemin universitar. 
Megjithëse personat me aftësi të kufizuara përfitojnë falas kurset e 
formimit profesional dhe tarifat universitare, vihen re një sërë penge-
sash për aksesim duke nisur nga mungesën e aksesueshmërisë në 
ndërtesat e universiteteve, kurrikulat shpeshherë të papërshtatshme 
me kërkesat specifike të një student me aftësi të kufuzuar, mungesën e 
asistencës për studentët me aftësi të kufizuara, mungesën e asistencës 
në nivel parauniversitar, etj.  
Ky studim synon të studiojë evolimin dhe ristrukturimin e politikave 
të shëndetit publik dhe ndikimin që kjo ka patur në përfshirjen e per-
sonave me aftësi të kufizuara në universitete. 
Fjalët kyçe: shëndeti publik, politika, persona me aftësi të kufizuar, 
universitete, ristrukturim
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THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION 
AND ITS DEVELOPMENT DURING THE 

COVID-19 PANDEMIC
PhD.  Ilda KASHAMI

Mediterranean University of Albania
ilda.kashami@umsh.edu.al

Dr. Ela TOLLKUCI
Mediterranean University of Albania

ela.tollkuci@umsh.edu.al

ABSTRACT:

T he paper analysis the impact that COVID-19 pandemic had on 
companies, operating processes, and how it has catalyzed invest-
ments in digital technologies. The study discusses the current  role 

of digital technologies, as a major potential on their impact in the indus-
trial field. We already live in an era where digital technology is playing 
a major role in the development, growth and evolution, of  companies as 
well activities involved in the process of sales and productions.
Industry 4.0 on the one hand and pandemics on the other, are presented 
as two revolutionary phenomena leading to radical changes. At the 
time of processing this abstract, COVID-19 has infected over 494 million 
people worldwide, it is clear that digitalization has turned out to be an 
essential ally in the process of managing and minimizing the social 
and above all economic consequences. The use of digital technologies 
has enabled businesses, workers and consumers to interact while 
avoiding the total paralysis that would certainly have occurred in the 
absence of such a channel. It is therefore necessary to investigate what 
many experts, professionals, entrepreneurs believe that the planning 
and implementation of new digital strategies can help businesses and 
society at large to build the “next normality”; bearing in mind that 
perhaps acute crisis situations like the one of 2020 will be more and 
more frequent in a globalized economy.
Keywords: Digitalization, technology, industry 4.0, pandemic, devel-
opment, business.
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REVOLUCIONI I KATËRT 
DHE ZHVILLIMI I TIJ GJATË 

PANDEMISË COVID-19
PhD.  Ilda KASHAMI

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
ilda.kashami@umsh.edu.al

Dr. Ela TOLLKUCI
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë

ela.tollkuci@umsh.edu.al

ABSTRAKT:

B aza e këtij studimi është analiza e i mpaktit që pandemia 
COVID-19 pati   mbi proceset e operimit të kompanive, dhe 
mënyra se si ajo ka katalizuar investimet në teknologjitë dix-

hitale. Studimi analizon dhe diskuton rolin aktual dhe potencial të 
teknologjive dixhitale, duke u fokusuar në ndikimin e tyre në fus-
hë industriale. Ne   jetojmë në një epokë ku teknologjia dixhitale po 
luan një rol kryesor në zhvillimin, rritjen dhe evolucionin, veçanërisht 
për kompanitë dhe aktivitetet e përfshira në procesin e prodhimit të 
mallrave për shitje, por jo vetëm. 

Industria 4.0 nga njëra anë dhe pandemia nga ana tjetër, paraqiten 
si dy fenomene revolucionare që çojnë në ndryshime radikale. Në 
mometin e përpunimit të ketij abstrakti, COVID-19 ka infektuar mbi 
494 milionë njerëzve në botë, duket qartë se dixhitalizimi ka rezultuar 
të jetë një aleat thelbësor në procesin e menaxhimit dhe minimizimin 
e pasojave sociale dhe mbi të gjitha ekonomike. Përdorimi i teknolog-
jive dixhitale u kanë mundësuar bizneseve, punëtorëve dhe konsuma-
torëve të ndërveprojnë duke shmangur paralizën totale që sigurisht do 
të kishte ndodhur në mungesë të një kanali  të tillë. Për këte arsye është 
e nevojshme të hetojmë mbi atë ç’ka shumë akademikë, profesionistë, 
sipërmarrës besojnë, pra, se planifikimi dhe zbatimi i strategjive të reja 

dixhitale mund të ndihmojë bizneset dhe shoqërinë në përgjithësi për 
të ndërtuar “normalitetin e radhës”; duke mbajtur ne konsideratë që 
ndoshta situata akute krize si ajo e vitit 2020, do të jenë gjithnjë e më 
të  shpeshta në një ekonomi të globalizuar.  

Fjalet kyçe: Dixhitalizim, teknologji, industria 4.0, pandemi, zhvillim, 
biznes. 
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WHAT EFFECT WILL THE WAR IN UKRAINE 
HAVE ON THE EUROPEAN INTEGRATION 

PROCESS AND THE PROMOTION OF 
MEMBERSHIP NEGOTIATIONS IN THE 

WESTERN BALKANS?
Dr. Xhuljeta KRASTA

Mediterranean University of Albania
 Xhuljeta.Krasta@umsh.edu.al

ABSTRACT

T his paper aims to answer the questions: Can the war in Ukraine 
resurrect the European integration process? What are the pos-
sibilities that such a crisis could lead to? Will the EU already be 

urged to speed up the opening of membership negotiations of coun-
tries outside its bloc seeing the Russian threat? For the whole world 
at the moment the challenge is the Russian-Ukrainian crisis, namely 
the Russian aggression against Ukraine. Ukraine is a victim of Russian 
military aggression and whether we like it or not, its fate will determine 
that of Europe, because the current crisis will make clear the rules and 
principles on which Europeans live in the twenty-first century. War is 
ruining the east of Europe; however, Russia seems to be turning a blind 
eye not only to Ukraine, but also to the southern Caucasus, the West-
ern Balkans and the Republic of Moldova, according to warnings from 
many senior European officials and beyond. The opening of member-
ship negotiations would be a good signal for peace and stability in the 
region, given the threats coming from Russia to anyone who opposes 
its aggression. This is an event that is invariably changing not only the 
sphere of international relations and balance, but it seems that it will 
reawaken the old continent and force it to watch the European Union.

Keywords: the war in Ukraine, the European integration process, negotiations

  ÇFARË EFEKTI DO TE KETË LUFTA NË 
UKRAINË MBI PROCESIN E INTEGRIMIT 

EUROPIAN DHE NXITJEN E HAPAVE 
NEGOCIATORE TË ANËTARËSIMIT TË 

BALLKANIT PERËNDIMOR?
Dr. Xhuljeta KRASTA

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
 Xhuljeta.Krasta@umsh.edu.al

 ABSTRAKT

K y punim synon t’i përgjigjet pyetjeve: A mundet lufta në 
Ukrainë të rizgjjojë procesin e integrimit Europian? Cilat janë 
mundësitë që mund të passjellë një krizë e tillë? A do nxitet 

tashmë BE-ja ta përshpejtojë hapjen e negociatave të anëtarësimit 
të vendeve jashtë bllokut të saj duke parë kërcënimin rus?  Për gjithë 
botën për momentin sfidë është kriza ruso-ukrainase, përkatësisht 
agresioni rus ndaj Ukrainës. Ukraina është një viktimë e agresionit 
ushtarak rus dhe na pëlqen ose jo, fati i saj do të përcaktojë atë të 
Europës, sepse kriza aktuale do të bëjë të qarta rregullat dhe parimet 
mbi të cilat jetojnë europianët në shekullin e njëzetenjë. Lufta po rrënon 
lindjen e Europës; mirëpo, Rusia po duket se nuk i hedh sytë vetëm 
nga Ukraina, por edhe nga Kaukazi jugor, nga Ballkani Perëndimor 
dhe Republika e Moldavisë, sipas paralajmërimeve të mjaft zyrtarëve 
të lartë europianë dhe jo vetëm. Hapja e negociatave të anëtarësimit do 
të ishte një sinjal i mirë për paqen dhe stabilitetin në rajon, duke marrë 
parasysh kërcënimet që vijnë nga Rusia ndaj gjithkujt që kundërshton 
agresionin e saj. Kjo është një ngjarje që po ndryshon pathyeshmër-
ish  jo vetëm sferën e marrëdhënieve dhe ekuilibrit ndërkombëtar, por 
duket se do të rizgjojë kontinentin e vjetër dhe detyrojë të vigjëlojë 
Bashkimin Europian.

Fjalë kyçe: lufta në Ukrainë, procesi i integrimit evropian, negociatat
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THE IMPACT OF ECONOMIC 
DIPLOMACY ON ALBANIA’S 

INTEGRATION PROCESS TOWARDS THE 
EUROPEAN UNION.

Dr. Emilio ÇIKA
Mediterranean University of Albania

 emilio.cika@umsh.edu.al 

ABSTRACT

T his study has as its primary objective to analyze the impact 
and the role played by economic diplomacy, as a tool of Alba-
nia’s foreign policy in the integration process. Like other sectors 

such as political, economic, social, Albania’s diplomacy has faced many 
challenges to achieve its objectives in the service of building successful 
and sustainable relations with neighbors, the region and towards the 
path of integration in the European Union. Economic diplomacy is part 
- and at the same time instrument – of the foreign policy, related to the 
decision-making process and the implementation of economic instru-
ments. Based on the the fact that economic diplomacy is in search of 
economic security, consequently the economic diplomacy pursued by 
the states includes a variety of instruments that have influenced the 
process of integration of Albania towards the EU.

Different countries, like Albania, involve the implementation of eco-
nomic diplomacy under the umbrella of the Ministries of Foreign Af-
fairs or other ministries, based on the model that governments follow. 
To promote economic development, fruitful interstate relations, sta-
bility of the region, Albania has contributed to increase cooperation 
and strengthening good neighborly relations with the countries of the 
region. All this, is based on the principles of the country’s foreign policy 
as well as on the European path of Albania, seen all this in the frame 

of the joint effort of the Western Balkan countries for the integration 
into the European Union.

The fact that EU is the largest common market is widely known and 
as such it is a key player in shaping international agendas. Therefore 
EU has become a model for countries seeking membership. The EU 
and its member states are in a duality and they don’t have a common 
approach towards the enlargement and especially in relation to the 
Western Balkan countries. Therefore, these counties -except Croatia- 
are obliged to pay lot off efforts in order to meet the necessary criteria 
in order to join EU.

Keywords: Economic Diplomacy, EU, Western Balkans, EU Integra-
tion.]
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NDIKIMI I DIPLOMACISË EKONOMIKE NË 
PROCESIN INTEGRIMIT TË SHQIPËRISË 

DREJT BASHKIMIT EVROPIAN.
Dr. Emilio Çika

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
 emilio.cika@umsh.edu.al 

ABSTRAKT

K y studim ka si objektiv parësor të analizoj ndikimin dhe rolin 
që loz diplomacia ekonomike, si mjet i politikës së jashtmë të 
Shqipërisë në procesin e integrimit. Ashtu si edhe sektorët e 

tjerë si politik, ekonomik, social ashtu edhe diplomacia e Shqipërisë 
është përballur me sfida të shumta për të arritur objektivat e saj në 
shërbim të ndërtimit të marrëdhënieve të suksesshme dhe të qën-
drueshme me fqinjët, rajonin si edhe me rrugëtimin drejt integrimit 
në Bashkimin Europian. Diplomacia ekonomike është pjesë -dhe në të 
njëjtën kohë instrument- i politikës së jashtme që ka lidhje me procesin 
e vendimarrjes dhe vënien në punë të instrumentave ekonomike. Nga 
fakti se diplomacia ekonomike është në kërkim të sigurisë ekonomike, 
rrjedhimisht diplomacia ekonomike e ndjekur nga shtetet përfshin një 
shumëllojshmëri instrumentash që kanë ndikuar në procesin integrues 
të Shipërisë drejt BE-së.

Shtete të ndryshme, ashtu si edhe Shipëria, e përfshijnë zbatimin e di-
plomacisë ekonomike nën ombrellën e Ministrive të Jashtme ose edhe 
ministrive të tjera, në bazë të modelit që qeveritë ndjekin. Për të pro-
movuar zhvillimin ekonomik, marrëdhëniet e frytshme ndërshtetërore, 
stabilitetin e rajonit, Shqipëria ka kontribuar në rritjen e bashkëpun-
imit dhe fuqizimin e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë me vendet e 
rajonit. E gjithë kjo është mbështetur në parimet e politikës së jashtme 
të vendit si edhe në rrugëtimin evropian të Shqipërisë, e parë kjo edhe 
në përpjekjen e përbashkët të vendeve të Ballkanit Perëndimor për 

integrimin në Bashkimin Evropian.

Fakti që BE-ja është tregu i përbashkët më i madh, dihet gjerësisht dhe 
si i tillë është një lojtar kyç në formësimin e agjendave ndërkombëtare, 
prandaj BE-ja është bërë model për vendet që kërkojnë antarësim. BE-
ja dhe vendet e saj antare janë në një dualitet dhe nuk kanë një qasje 
të përbashkët ndaj zgjerimit dhe veçanërisht në raport me vendet e 
Ballkanit Perëndimor. Prandaj, këto shtete - përveç Kroacisë - janë të 
detyruara të kryejnë shumë përpjekje për të përmbushur kriteret e nev-
ojshme për integrimin në BE.

Fjalë kyçe: Diplomacia ekonomike, Bashikimi Evropian, Integrimi, 
Ballkani Perëndimor.
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PUBLIC PERCEPTION OF 
JUSTICE REFORM

Dr. Brunilda DURIÇI
Mediterranean University of Albania

brunilda.durici@umsh.edu.al

ABSTRACT

J ustice reform has been the subject of the most frequent political 
and public debates in recent years in Albania. Numerous chal-
lenges and difficulties have coexisted for a long time with the 

Albanian justice system, causing this system not to function in the best 
way, and consequently to deny or delay the justice of many Albanians. 
This fact, together with the need to improve the legislation and justice 
institutions after about two decades, recently engaged the Albanian 
legislature in drafting a new legal package in the framework of justice 
reform, as a key priority of the government in fulfilling one of condi-
tions for the country’s integration into the European Union.
This reform has in its focus the increase of the integrity of the justice 
system, aiming mainly at its independence, efficiency, reliability, trans-
parency, accountability and accountability. However, the much-dis-
cussed “Justice Reform” in the optics of public opinion seems to be 
viewed with skepticism. The general public, however, has strongly 
supported the need for a reform of the justice system. seems to have 
created little confidence in him and even more so to have raised aware-
ness about the ways in which citizens can become part of the reform 
of Albanian justice.
Citizens’ perception and trust in the functioning and performance of 
the new justice system continues to remain low. Direct interviews with 
citizens, but also international partners or their representative struc-
tures in reports on justice reform, bring the level of trust of citizens in 
the justice system to the lowest values, adhering mainly to the phe-
nomenon of corruption.
Keywords: Reform, Justice, public, perception, Albania

PERCEPTIMI PUBLIK MBI 
REFORMËN NË DREJTËSI

Dr. Brunilda DURIÇI
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë

brunilda.durici@umsh.edu.al

ABSTRAKT 

R eforma në Drejtësi ka qenë kryefjala e debateve më të shpeshta 
politike por edhe publike gjatë viteve të fundit në Shqipëri. Sfida 
e vështirësi të shumta kanë bashkëjetuar për shumë kohë me 

sistemin e drejtësisë shqiptare duke bërë që ky sistem të mos funk-
sionojë në mënyrën më të mirë, e për rrjedhojë të mohojë apo të vo-
nojë drejtësinë e shumë shqiptarëve. Ky fakt sëbashku me nevojën për 
përmirësim të legjislacionit dhe institucioneve të drejtësisë pas rreth 
dy dekadash, impenjoi së fundmi legjislativin shqiptar në hartimin e 
një pakete të re ligjore në kuadër të reformës në drejtësi, si një prioritet 
kyç i qeverisë  edhe në përmbushje të një prej kushteve për integrimin 
e vendit në Bashkimin Evropian. 
Kjo reformë ka në fokusin e saj rritjen e integritetit të sistemit të dre-
jtësisë, duke synuar kryesisht pavarësinë, efiçencën, besueshmërinë, 
transparencën, llogaridhënien dhe përgjegjshmërinë e tij.  Megjithatë, 
e shumëpërfolura “Reforma në Drejtësi”, në optikën e opinionit pub-
lik duket të shikohet me skepticizëm. Publiku i gjerë edhe pse e ka 
mbështetur fuqimisht nevojën për një reformë në sistemin e drejtësisë. 
duket se ka krijuar pak besim në të dhe aq më tepër të ketë arritur 
ndërgjegjësimin në lidhje me mënyrat se si qytetarët mund të bëhen 
pjesë e reformimit të drejtësisë shqiptare.
Perceptimi dhe besimi i qytetarëve për funksionimin dhe perfo-
mancën e sistemit të ri të drejtësisë po vazhdon të mbetet në nivele 
të ulta. Intervistat e drejtëpërdrejta me qytetarët, por edhe partnerët 
ndërkombëtarë apo strukturat e tyre përfaqësuese në raportet mbi 
reformën në drejtësi, e nxjerrin nivelin e besueshmërisë së qytetarëve 
te sistemi i drejtësisë në vlerat më të ulta duke ju përmbajtur kryesisht 
fenomenit të korrupsionit.
Fjale kyçe: Reformë, Drejtësi, publik, perceptim, Shqipëri
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JUSTICE REFORM AND LEADERSHIP 
BEHAVIOR IN THE IMPLEMENTATION 

PROCESS
Ilir HEBOVIJA

Mediterranean University of Albania
ilir@umsh.edu.al

ABSTRACT

T he reform in the judiciary system from the initial moment of 
the constitution of the bodies in its implementation and then in 
the implementation process required the change of the role of 

leadership from the exercise of legitimate power to the service leader-
ship. The transition from a justice-to-justice process to an increase in 
pressure on a seemingly just process. The three pillars of the vetting 
process; image control, professional skills assessment and property 
analysis, place judicial leadership in two main confrontations, apriori 
self-assessment and written and documentary evaluation by several 
actors. The lack of documented evidence was a sufficient factor for 
making civil or criminal decisions, given that the same mechanism 
was devaluing the actors in this process. The leadership faced the civic 
responsibility of securing the burden of proof in a system that does not 
offer the opportunity to provide it with facilitated practices.

The dismissal or exclusion from the justice system of re-evaluation 
subjects (judges and prosecutors) is only one element, while the lead-
ership has felt vulnerable throughout all the procedural steps of this 
process. The missing element is the balance between the power of the 
position as legitimate power and the service leadership.

Creating a consistent permanent platform to maintain these balances 
would affect the normalcy of accountability, as a natural process in 
functional systems.

Keywords: Leadership, power, justice.

REFORMA NË DREJTËSI DHE SJELLJA 
E LIDERSHIPIT NË PROCESIN E 

IMPLEMENTIMIT
Ilir HEBOVIJA

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
ilir@umsh.edu.al

ABSTRAKT

R eforma në drejtësi që në momentin fillestar të konstituimit të 
organeve në zbatim të saj dhe me pas në procesin e implemen-
timit kërkonte dhe ndryshimin e rolit të lidershipit nga ushtrimi 

i pushtetit legjitim tek lidershipi shërbyes. Kalimi nga procesi i drejtë-
si-dhënies në drejtësi-marrje e rriti presionin mbi një proces në dukje të 
drejtë. Tre shtyllat e procesit të rivlersimit (vetting-ut); kontrolli i figurës, 
vlerësimi i aftësive profesionale dhe analiza e pasurisë e vendosen lid-
ershipin gjyqësor në dy përballje kryesore, të vetëvlerësimit të marrë 
apriori dhe vlerësimit shkresor e dokumentar nga disa aktorë. Mungesa 
e provave të dokumentuara ishte një faktor i mjaftueshem për marrjen 
e vendimeve civile apo penale, në kushtet kur i njëjti mekanizem po 
zhvlerësonte dhe vetë aktorët e këtij procesi. Lidershipi u ndesh me 
përgjegjësinë qytetare për të siguruar barrën e proves në një sistem që 
nuk të ofron mundësinë për ta siguruar atë me praktika të lehtësuara.

Lënia në detyrë apo përjashtimi nga sistemi i drejtësisë i subjekteve të 
rivlerësimit (gjyqtarë dhe prokurorë) është vetëm një element, ndërko-
he që lidershipi e ka ndjerë vetën vulnerabël gjatë gjithë hallkave pro-
ceduriale të këtij procesi. Elementi i munguar është barazpesha midis 
pushtetit të pozicionit si pushtet legjitim dhe lidershipit shërbyes.

Krijimi i një platforme të qëndrueshme të përhershme për ruajtur këto 
ekuilibra do të ndikonte në normalitetin e llogaridhënies, si një proces 
i natyrshëm në sisteme funksionale.

Fjale kyçe: Lidership, pushtet, drejtësi.
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FOREIGN POLICY STRATEGIES AND 
DOMESTIC POLITICS IN THE WESTERN 

BALKANS COUNTRIES
Prof.As. Nevila RAMA

Mediterranean University of Albania
nevilarama@umsh.edu.al

Kriton KUCI
Mediterranean University of Albania

kritonkuci@umsh.edu.al

ABSTRACT

A lthough European integration, since the early 1990s has been 
the main foreign policy goal for most of the countries of the 
Western Balkans, this has not prevented each of them from 

having other (primary or secondary) foreign policy objectives. The eco-
nomic, political and social transformation have played an important 
role on the formulation and implementation of the foreign policy (be-
side European integration) of each of the countries of the region.  The 
purpose of this paper is to theoretically analyze the relationship be-
tween the formulation and implementation of foreign policy objectives 
and domestic politics dynamics. The  focus of the analysis is on states 
with limited opportunities in the international system. The analysis 
will take examples from the countries of the Western Balkans by mak-
ing a classification between countries that are already members of the 
European Union and those that aspire to become members. The main 
purpose is to understand how weak states foreign policy objectives 
are set, implemented and changed depending on the dynamics of their  
domestic political system.  

Keywords: foreign policy, domestic politics, political transition, eco-
nomic transition, Western Balkans, foreign policy objectives, 

STRATEGJITË E POLITIKËS SË JASHTME 
DHE POLITIKA E BRENDSHME E 

VENDEVE TË BALLKANIT PERËNDIMOR 
Prof.As. Nevila RAMA

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
nevilarama@umsh.edu.al

Kriton KUCI
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë

kritonkuci@umsh.edu.al

ABSTRAKT

M egjithëse integrimi evropian, që nga fillimi i viteve 1990 ka 
qenë synimi kryesor i politikës së jashtme për shumicën 
e vendeve të Ballkanit Perëndimor, kjo nuk e ka penguar 

secilin prej tyre që të ketë objektiva të tjera (primare ose dytësore) të 
politikës së jashtme. Transformimi ekonomik, politik dhe social kanë 
luajtur një rol të rëndësishëm në formulimin dhe zbatimin e politikës 
së jashtme (përveç integrimit evropian) të secilit prej vendeve të ra-
jonit. Qëllimi i këtij punimi është të analizojë teorikisht marrëdhënien 
ndërmjet formulimit dhe zbatimit të objektivave të politikës së jashtme 
dhe dinamikës së politikës së brendshme. Fokusi i analizës është në 
shtetet me mundësi të kufizuara në sistemin ndërkombëtar. Analiza do 
të marrë shembuj nga vendet e Ballkanit Perëndimor duke bërë një kla-
sifikim midis vendeve që tashmë janë anëtare të Bashkimit Evropian 
dhe atyre që aspirojnë të anëtarësohen. Qëllimi kryesor është të kup-
tojmë se si vendosen, zbatohen dhe ndryshojnë objektivat e politikës 
së jashtme të shteteve të dobëta në varësi të dinamikave të sistemit të 
tyre të brendshëm politik.

Fjalë kyçe: politikë e jashtme, politikë e brendshme, tranzicion poli-
tik, tranzicion ekonomik, Ballkani Perëndimor, objektivat e politikës së 
jashtme,
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THE FRAMEWORK FOR THE 
APPROXIMATION OF ALBANIAN 
LEGISLATION WITH THE ACQUIS 

COMMUNAUTAIRE DURING THE EU 
INTEGRATION PROCESS

Dr. Holta HEBA
Mediterranean University of Albania

holtaheba@umsh.edu.al

Desara GASHI
Mediterranean University of Albania

desara.gashi@umsh.edu.al

Enri KOCI
Mediterranean University of Albania

enri.koci@umsh.edu.al

ABSTRACT

O ne of the aspirations that is on the agenda of every leader 
of the Albanian state, is undoubtedly the integration of our 
country in the European Union. In this paper, the main em-

phasis will be placed on one of the needs, conditions and one of the 
main tasks that Albania has, as a country that aspires to be part of the 
European Union, that of the approximation of its domestic legislation 
with that of the Union. European. However, the main challenge of the 
Albanian state is more complex than just the approximation of the 
legislation of the Albanian state with the legislation of the European 
Union.

Research question: How difficult will the approximation of the Alba-
nian legislation in force with that of the European Union and at the 

moment that this process will be completed, will our country manage 
to implement it effectively?

This question raises above, requires a detailed study of the legislation 
in force and the process of approximation with that of the European 
Union, a process that has already begun and has materialized with 
legal acts and international agreements.

The hypothesis of this study is: The purpose that Albania has to 
become part of the European Union, is a serious purpose, which re-
quires a reorganization and a significant transformation. Despite the 
challenges that this goal presents, it is one of the most positive steps 
and is expected to further promote the consolidation of what is called 
the basis of the political systems of civilized states, the consolidation 
of our country’s democracy,

Keywords: legislation, European Union, Albania, integration, agree-
ment
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KUADRI I PËRAFRIMIT TË 
LEGJISLACIONIT SHQIPTAR ME ACQUIS 
COMMUNAUTAIRE GJATË PROCESIT TË 

INTEGRIMIT NË BE
Dr. Holta HEBA

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
holtaheba@umsh.edu.al

Desara GASHI
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë

desara.gashi@umsh.edu.al

Enri KOCI
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë

enri.koci@umsh.edu.al

N jë nga aspiratat që gjendet, në agjendën e çdo lideri të shtetit 
Shqiptar, është padyshim integrimi i vendit tonë në Bashkimin 
Europian. Në këtë punim, theksi kryesor do të vendoset në një 

nga nevojat, kushtet dhe një nga detyrat kryesore që, Shqipëria ka, si 
një vend që aspiron të jetë pjesë e Bashkimit Europian, ajo e përafrimit 
të legjislacionit të saj të brendshëm me atë të Bashkimit Europian. 
Megjithatë, sfida kryesore e shtetit shqiptar, është më komplekse se 
vetëm përafrimi i legjislacioneve të shtetit Shqiptar me legjislacionin e 
Bashkimit Europian.

Pyetja kërkimore: Sa vështirësi do të paraqësë, pëafrimi i legjslacionit 
shqiptar me atë të Bashkimit Europian dhe në momentin, që ky proces 
do të përfundojë, a do të arrijë vendi ynë t’a implementojë zbatimin e 
saj në mënyrë efektive?

Kjo pyetje e shtruar më sipër kërkon një studim të detajur të legjisla-
cionit në fuqi dhe procesit të përshtatshmërisë me atë të Bashkimit 
Europian, proces ky që tashmë ka filluar e është materializuar me akte 
ligjore e marrëveshje ndërkombëtare

Hipoteza e këtij studimi është: Synimi që Shqipëria ka për t’u bërë 
pjesë e Bashkimit Europian është një synim serioz, i cili kërkon një ri-
organizim dhe një transformim të konsiderueshëm. Pavarësisht sfidave 
që ky synim paraqet, ai është një ndër hapat më pozitivë dhe që pritet 
të nxisë akoma më shumë konsolidimin e asaj çka quhet baza e siste-
meve politike të shteteve të qytetëruara, konsolidimin e demokracisë 
së vendit tonë,

Fjalët kyçe:  legjislacion, Bashkimi Europian, Shqipëria, integrim, 
marrëveshje
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THE ROLE OF THE INTERNATIONAL 
COMMUNITY IN DEMOCRATIZING 

COUNTRIES WITH HYBRID REGIMES
Dr. Holta HEBA
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Elma ISUFI
Mediterranean University of Albania

elma.isufi@umsh.edu.al

Orsilda PIRA
Mediterranean University of Albania

orsilda.pira@umsh.edu.al

T his study aims to analyze the role that the international com-
munity has in democratizing countries with a hybrid regime. 
Influenced by the way the international system is built today, 

by the way states interact with each other or even with international 
organizations, the international community plays a major role in trans-
mitting, implementing and respecting in praxis democratic values   in 
countries where they are lacking or violated.

Research question: How does the international community contribute 
to the democratization of a country whose regime is hybrid?

To answer this question, the study will focus on analyzing the interna-
tional agreements that states have ratified and the interstate organiza-
tions to which they have acceded.

The hypothesis of this study is: The role of the international commu-
nity in the democratization of a country with a hybrid regime, or in the 
process of democratization is great as long as a certain country allows 
it and is realized within the framework of international law, without 

compromising the sovereignty of the country.

The democratization of a country is a fragile process, easily vulnerable 
by the local political class that is seeking power, which in a democracy 
belongs to the people. So the temptation and efforts to move towards 
a hybrid system are great, but limited by the international community 
through the role it plays.

Keywords: international community, democratization, hybrid regime, 
the international law, sovereignty
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ROLI I KOMUNITETIT NDËRKOMBËTAR 
NË DEMOKRATIZIMIN E VENDEVE ME 

REGJIME HIBRIDE
Dr. Holta HEBA

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
holtaheba@umsh.edu.al

Elma ISUFI
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë

elma.isufi@umsh.edu.al

Orsilda PIRA
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë

orsilda.pira@umsh.edu.al

K y studim ka si qëllim të analizojë rolin që ka komuniteti ndër-
kombëtar në demokratizimin e vendeve me një regjim hibrid. 
Ndikuar nga mënyra se si sistemi ndërkombëtar sot është 

ndërtuar, nga mënyra se si shtetet ndërveprojnë ndërmjet tyre apo 
edhe me organizatat ndërkombëtare, komuniteti ndërkombëtar luan 
një rol të madh në përçimin, implementimin dhe respektimin in praxis 
të vlerave demokratike në vendet ku ato mungojnë apo cënohen.   

Pyetja kërkimore: Në çfarë mënyre kontribuon komuniteti 
ndërkombëtar në demokratizimin e një vendi regjimi i të cilit është 
hibrid? 

Për t’iu përgjigjur kësaj pyetje, studimi do të fokusohet në analizimin e 
marrëveshjeve ndërkombëtare që shtetet kanë ratifikuar dhe organiza-
tat ndërshtetërore ku ato kanë aderuar.

Hipoteza e këtij studimi është: Roli i komunitetit ndërkombëtar në 
demokratizimin e një vendi me regjim hibrid, ose në proces demokra-
tizimi është i madh për aq koh sa një vend i caktuar e lejon këtë gjë 
dhe realizohet brenda kornizës të së drejtës ndërkombëtare, duke mos 
cënuar sovranitetin e vendit.

Demokratizimi i një vendi është një proces i brishtë, lehtësisht i cënue-
shëm nga klasa politike vendase që është në kërkim të pushtetit, i 
cili në demokraci i takon popullit. Ndaj tundimi dhe përpjekjet për tu 
orientuar drejt një sistemi hibrid janë të mëdha, por që kufizohen nga 
komuniteti ndërkombëtar nëpërmjet rolit që ai luan.

Fjalët kyçe: komuniteti ndërkombëtar, demokratizim, regjim hibrid, 
e drejta ndërkombëtare, sovranitet
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A PERSPECTIVE ON THE ECONOMIC 
ANALYSIS OF LAW OR THE 

EXPLANATION OF LEGAL SITUATION 
THROUGH ECONOMIC METHODS

Prof.Dr.Adrian CIVICI
Mediterranean University of Albania

a.civici@umsh.edu.al

ABSTRACT

E conomic Analysis of Law is a relatively new discipline that seeks 
to explain the legal situation using economic methods and con-
cepts. Economic analysis of law “borrows” certain elements from 

the disciplines of legal theory and economic theory to explain legal 
phenomena in new ways, in this case, through economic theories and 
reasoning.

Currently, the term “economic analysis of law”, or “Economics of law” 
represents the common branches of studies of law and economics, 
where research focuses on the analysis using economics of legal phe-
nomena. From the tools of economics, we need to understand mainly 
cost-benefit analysis, average and marginal cost concepts, and econo-
metric tests. The range of legal phenomena studied ranges from civil 
law to criminal law, from the Constitution to public regulation. It was 
mainly developed in the United States in the 1960s, then exported to 
other countries of the Anglo-Saxon world in the 1970s, and in the peri-
od 1980-2000 also to EU countries and many other countries that had 
the rights to the tradition of civil law only from the 1980s.

In Albania, this is still a little-known discipline not yet part of the cur-
ricula in law or economics faculties, as well as a methodological ele-
ment in the analysis of laws and their effects.

Keywords:  Economic Analysis of Law, Economic analysis, the tradi-
tion of civil law
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NJË KËNDVËSHTRIM MBI ANALIZËN 
EKONOMIKE TË LIGJIT OSE SHPJEGIMIT 
TË FENOMENEVE JURIDIKE NËPËRMJET 

METODAVE EKONOMIKE
Prof.Dr.Adrian CIVICI

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
a.civici@umsh.edu.al

ABSTRAKT

A naliza ekonomike e ligjit (Economic Analysis of Law) është 
një disiplinë relativisht e re e cila  kërkon të shpjegojë dukuritë 
juridike duke përdorur metodat dhe konceptet ekonomike. 

Analiza ekonomike e ligjit “huazon”elemente të caktuara nga disiplinat 
e teorisë juridike dhe teorisë ekonomike për të shpjeguar fenomenet 
juridike në mënyra të reja, në këtë rast, nëpërmjet teorive dhe arsyeti-
mit ekonomik.
Aktualisht, termi “analizë ekonomike e së drejtës”, ose “Ekonomia e 
së drejtës” përfaqëson degët e përbashkëta të studimeve të së drejtës 
dhe ekonomisë, ku kërkimi fokusohet në analizën me mjetet e ekon-
omisë së fenomeneve juridike. Nga mjetet e ekonomisë, duhet të kup-
tojmë kryesisht analizën kosto-përfitim, konceptet e kostove mesatare 
dhe marxhinale dhe testet ekonometrike. Gama e dukurive juridike të 
studiuara shkon nga e drejta civile në të drejtën penale, nga Kushtetuta 
tek rregullimi publik. Kryesisht u zhvillua në Shtetet e Bashkuara në 
vitet 1960, më pas u eksportua në vende të tjera të botës anglo-saksone 
në vitet 1970, dhe në periudhën 1980-2000 edhe në vendet e BE dhe 
në mjaft vende të tjera që kishin të drejtat e traditë e së drejtës civile 
vetëm nga vitet 1980.
Ndërkohë, në Shqipëri kjo është akoma një fushë apo displinë pak 
e njohur duke mos qënë akoma pjesë e programeve mësimore në 
fakultetet juridike apo ekonomike, si dhe element metodik e metod-
ologjik në analizën e ligjeve dhe efekteve të tyre.
Fjalët kyçe: Analiza ekonomike e së drejtës, analiza ekonomike, tra-
dita e së drejtës civile
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ABSTRACT

T his paper is focused on the scale of usage of digital banking 
products, in the city of Tirana, from a variety of groups: univer-
sity students, those of BSc, Masters or Doctoral studies, as well 

as university professors. This group is thought, from the authors, as 
the most advanced on the IT usages, because of being equipped with 
the most advance IT equipment and more familiar with web usage.

The goal of this paper is to analyze the main factors that influence in 
faster spreading of banking digital products, starting from: the level of 
fiduciary on the digital banking products, level of needed knowledge of 
effective usage of those products, evolution of the relations client-bank 
branch and the new role of the banking system in the Albanian finan-
cial market. This analysis will be based on: finding the economic rea-
sons of the chosen group, psychological factors that condition the rela-
tion with the money, legal requirements for the usage of the payment 
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means through the banking system, and time needed as element of 
work productivity. This useful information will help second tier banks, 
to diversify and complete the banking product, offer new services to 
this group of population, and in overall repositioning of their role on 
the future financial market.

Methodically, a questionnaire is prepared through very clear scientific 
criteria as well as for the chosen group of population as an advance 
sample in digital platforms usages. All questions are prepared with 
securities keys, giving the real augmented and factorial evaluation. 

Keywords: Digital banking product, Credit card, Debit card, E-bank-
ing, Digital financial market, etc.

SHKALLA E PËRDORIMIT TË 
PRODUKTEVE DIGJITALE BANKARE 
NGA STUDENTËT E PEDAGOGËT NË 

QYTETIN TË TIRANËS
Prof.As.Dr. Greta ANGJELI

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
gretaangjeli@umsh.edu.al

Prof. Dr. Dhimitri TOLE 
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë

dhimitri.tole@umsh.edu.al

Prof.As. Dr. Nikollaq PANO 
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë

alqinaqellari@umsh.edu.al

ABSTRAKT

P unimi vë në qëndër të vëmendjes shkallën e përdorimit të pro-
dukteve digjitale bankare në qytetitn e Tiranës nga studentet 
universitar të të tre niveleve të studimit Bachelor, Master Dok-

torantë dhe pedagogët. Duke e konsideruar këtë grup, si pjesë të pop-
ullsisë që është shumë më afër si në përdorimit e internetit dhe në 
posedimin e paisjeve të tij, autorët mundohen të vlerësojnë  shkallën e 
përdorimit të produkteve digjitale bankare në klientelen më pararojë të 
këtij produkti. 

Në thelb punimi kërkon të analizojë faktorët që ndikiojnë në përhapjen 
e përdorimit të produkteve digjitale bankare duke filluar nga: niveli i 
besimit në tregun bankar digjital, niveli i dijes së nevojshme të për-
dorimit me efektivitet të produkteve të tij, evolimi i raportit të klientit 
me degën e bankës dhë roli i ri i bankave në tregun financiar shqiptar. 
Analiza e këtyre faktorëve realizohet duke evidentuar shkaqet ekono-
mike të gupit nën vëzhgim, faktorët psikollogjik që kushtëzojnë rapor-
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tin e tyre me paranë, detyrimet ligjore të përdorimit të mjeteve të page-
save me banke, dhe vlerësimin e kohës si element i produktit të punës. 
Mendojmë gjithashtu se ky studim ju jep bankave të nivelit të dytë 
infromacione të dobishme për diversifikimin dhe komplementimin e 
produktit bankar, shërbimet e reja që mund të ofrojnë bankat për këtë 
grup të popullsisë dhe mbi të gjitha ripozicionimin e tyre në tregun 
financiar të të ardhmes.

Në aspektin metodollogjik punimi është ndërtuar mbi bazën e një pyet-
sori të caktuar, ka përzgjedhur me kritere shkencore një grup të popull-
sisë si kampion pararojë në përdorimin e platformave digjitale dhe ka 
përpunuar pyetje që kanë celesat e sigurisë në përgjigje për të realizuar 
një vleresim real të argumentuar dhe faktorial. 

Fjalë kyçe: Produkte digjitale bankare, Kartë krediti, Kartë debiti, 
E-banking, Tregu digjital financiar, etj.
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ABSTRACT

T he recent pandemic situation, have shown that organization 
managers are not fully objectives in their decisions. The re-
lationship between corporate decisions and professionalism 

has been largely ignored in standard financial theory. A global crisis 
such as the Covid-19 pandemic has had a strong impact on individu-
al companies and entire economic sectors. According to the standard 
financial theory agents are considered fully rational and they are able 
to make optimal decision maximizing organization value. This envi-
ronmental and socio-economic context of profound uncertainty forces 
organizations to consider more carefully the risk factors affecting their 
business continuity, as well as how these factors relate to sustainabil-
ity issues. There is no doubt that the Covid-19 pandemic has had, and 
continues to have, a major impact on the lives of everyone in the world. 
However, there is a gap in knowledge about how risk management 
systems relate to sustainability management systems, and how both 
of them exert influence on business performance, especially from a 
theoretical point of view. 

The aim of this paper is to address this gap, by developing a new inter-
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pretative framework for the analysis of risk management strategies in 
the organization. This approach has been identified as an innovative 
methodological tool to improve the knowledge of risk and design the 
most appropriate management strategies. This paper, will review the 
effect of manager’s professionalism, namely the nature of their educa-
tion, corporate ownership structure, and overconfidence and optimism 
behavior on corporate decisions.

Keywords: Risk management; Sustainable development; corporate 
decisions; Covid -19.

VENDIMMARRJA NË KOORPORATË: 
SISTEMI I MENAXHIMIT TË RRISKUT 

GJATË COVID-19
Prof.As Orkida ILOLLARI

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
orkida.ilollari@umsh.edu.al

MSc Elona SHEHU
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë

elonashahini@umsh.edu.al

ABSTRAKT

S ituata e fundit e pandemisë, ka treguar se menaxherët e organiza-
tave nuk janë plotësisht objektiv në vendimmarrje. Marrëdhënia 
midis vendimeve të korporatës dhe profesionalizmit është 

mënjanuar kryesisht në teoritë standarde financiare. Një krizë globale 
si ajo e pandemisë Covid-19 ka pasur një ndikim të fortë në kompanitë 
individuale dhe në të gjithë sektorët ekonomikë. Sipas teorisë stan-
darde financiare agjentët konsiderohen plotësisht racionalë dhe ata 
janë në gjendje të marrin vendime optimale duke maksimizuar vlerën 
e organizatës. Ky kontekst mjedisor dhe socio-ekonomik i pasigurisë 
së thellë i detyron organizatat të marrin në konsideratë më me kujdes 
faktorët e rrezikut që ndikojnë në vazhdimësinë e biznesit të tyre, si 
dhe mënyrën se si këta faktorë lidhen me qëndrueshmërinë. Nuk ka 
dyshim se pandemia Covid-19 ka pasur dhe vazhdon të ketë një ndik-
im të madh në jetën e të gjithëve në mbarë globin.  Megjithatë, ka një 
hapsirë në njohuritë rreth asaj se si sistemet e menaxhimit të rrezi-
kut lidhen me sistemet e menaxhimit të qëndrueshmërisë dhe se si të 
dy sistemet ushtrojnë ndikim në performancën e biznesit, veçanërisht 
nga pikëpamja teorike. Qëllimi i këtij punimi është të identifikojë këtë 
boshllëk, duke zhvilluar një kuadër të ri interpretues për analizën e 
strategjive të menaxhimit të rriskut në organizatë. 
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Kjo qasje është identifikuar si një mjet metodologjik për të përmirësuar 
njohuritë e rrezikut dhe për të hartuar strategjitë më të përshtatshme 
të menaxhimit. Ky punim do të shqyrtojë efektin e profesionalizmit të 
menaxherëve, përkatësisht edukimin e tyre, strukturën e pronësisë së 
korporatës dhe sjelljen e besimit të tepërt dhe optimizmit në vendimet 
e koorporatës.

Fjalët kyçe: Menaxhim rrisku; zhvillim i qendrueshëm; vendimarrje 
në Koorporatë; covid-19.
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ABSTRACT

I n both developed and developing countries, fiscal policy has an 
important role to play in assuring sustainable development. The 
pandemic situation has caused significant damages in public fi-

nances, by changing priorities of governments, rising inequality and 
doing businesses now days. The COVID-19 pandemic resulted in a 
global health crisis and precipitated a sharp decline in economic ac-
tivity that is without precedent in recent history. Over the last decade, 
tax policy reform discussions have moved away from a focus on the 
link between taxation and economic growth towards tax reform that 
takes into account both equity and economic growth objectives.  After 
this crisis many of the fiscal reforms in Albania needed to rice sustain-
able resource use and sustainable development protection would be 
good policy, even in the absence of special considerations. Fiscal Policy 
during and after pandemic situation changed and different supporting 
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instrument are implemented. But poor governance leads to inefficient 
budget allocations by investing in less productive sectors and pandem-
ic operating costs, which reduces the quality and productivity of public 
spending. The level of corruption in Albania in this period results that 
poor people benefits a smaller share from public spending and, more 
generally, higher level of poverty and income inequality. Good gover-
nance is essential to ensure that higher social spending translates into 
better social outcomes. In Albania exists Public expenditure manage-
ment (PEM) system and transparency in government operations not 
only for good macroeconomic management but also for transparent 
fiscal policy. In this paper the objective is to prove that good gover-
nance is essential for promoting sustainable development by transpar-
ent fiscal policy and effective investments even in a pandemic crisis. 
This study is based in literature review and formal reports of different 
national and international organizations.

Keywords: Governance, fiscal Policy, public expenditures, sustain-
able development, tax, corruption, good governance, pandemic.
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ABSTRAKT

S i në vendet e zhvilluara ashtu edhe në ato në zhvillim, politika 
fiskale ka një rol të rëndësishëm në zhvillimin e qëndrueshëm. 
Situata pandemike ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në 

financat publike, duke ndryshuar prioritetet e qeverive, duke rritur 
pabarazinë dhe mënyrën e të bërit biznes në këto kushte. Pandemia 
Covid-19 shkaktoi një krizë globale shëndetësore dhe përshpejtoi një 
rënie të theksuar të aktivitetit ekonomik si asnjëherë më parë. Gjatë 
dekadës së fundit, diskutimet për reformën e politikës fiskale janë lar-
guar nga fokusi në lidhjen midis taksave dhe rritjes ekonomike drejt 
reformës tatimore që merr parasysh objektivat e barazisë dhe të rritjes 
ekonomike. Pas kësaj krize, shumë nga reformat fiskale të ndërmar-
ra në Shqipëri për përdorimin e qëndrueshëm të burimeve dhe rrit-
jen e qëndrueshme do të konsideroheshin një politikë e mirë, edhe në 
mungesë të suksesit të provuar. Politika fiskale gjatë dhe pas situatës 
së pandemisë ka ndryshuar duke zbatuar instrumente të ndryshëm 
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mbështetës. Por, niveli i dobët i   qeverisjes çon në alokime jo efici-
ente buxhetore duke investuar në sektor më pak produktiv dhe shpen-
zimeve operative të lidhura me situatën pandemike, gjë që redukton 
cilësinë dhe produktivitetin e shpenzimeve publike. Niveli i korrup-
sionit në Shqipëri në këtë periudhë ka bërë që të varfërit të përfitojnë 
gjithnjë e më pak nga e mira publike, duke thelluar kështu varfërinë 
dhe pabarazinë në të ardhura. Qeverisja e mirë është thelbësore për të 
siguruar që shpenzimet më të larta për politika sociale të përkthehen 
në nivel më të mire jetese. Në Shqipëri ekziston sistemi i menaxhimit 
të shpenzimeve publike (PEM) dhe transparenca në operacionet e 
qeverisë jo vetëm për menaxhim të mirë makroekonomik, por edhe për 
politikë fiskale transparente. Në këtë punim qëllimi është të provojë se 
qeverisja e mirë është thelbësore për promovimin e zhvillimit të qën-
drueshëm, duke rritur transparencën politikës fiskale dhe investimet 
eficiente edhe në një situatë të tillë krize. Ky studim bazohet në rishi-
kimin e literaturës dhe raportet formale të organizatave të ndryshme 
kombëtare dhe ndërkombëtare.

Fjalët kyçe: Qeverisje, politikë fiskale, shpenzime publike, zhvillim i 
qëndrueshëm, taksa, korrupsion, qeverisje e mirë, situatë pandemike.
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ABSTRACT

T he definition of corruption used by the World Bank and the IMF 
includes, inter alia, “the abuse of a public office for private ben-
efits”, serves as the background for the discussion. There are 

several channels through which corruption hinders economic devel-
opment. These include reduced domestic investment, reduced foreign 
direct investment investments, inflated government expenditures, dis-
torted composition of state expenditures away from education, health 
and infrastructure maintenance, to less efficient but more manipula-
tive public projects. However, one aspect often overlooked in western 
literature is the cultural effect of gift – giving in various institutional 
contexts in some eastern cultures such as the Balkan region and Tur-
key, where the line between gifts and bribes can be blurred. 

While culture plays a role in determining what is considered a bribe 
versus a gift, the difference caused by culture seems small. Corruption 
can be a symptom of many evils in a society. Hence the fight against 
corruption must be multifaceted. While laws and law enforcement are 
necessary, countries are serious about it the fight against corruption 
should also pay attention to reforming the role of government in the 
economy, especially those areas that give officials discretionary pow-
ers that are hotbeds of corruption.
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This study will explain the terms and basic concepts used in research 
and policy on this critical issue. Also, study the problems of others, 
learn the different forms of corruption that are important issues of 
society in general. The mechanism for prevention and successful an-
ti-corruption campaigns will be explained.

Keywords: corruption, economic development, law, laws enforce-
ment, reforming.  

KORRUPSIONI DHE LIDHJA E TIJ ME 
ZHVILLIMIN EKONOMIK
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Ass. Prof. Dr Emina KARO
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ABSTRAKT

P ërkufizimi i korrupsionit i përdorur nga Banka Botërore dhe 
FMN përfshin, ndër të tjera, “abuzimin e një posti publik për 
përfitime private”, shërben si sfond për diskutimin. Ka disa 

kanale përmes të cilave korrupsioni pengon zhvillimin ekonomik. re-
duktimi i investimeve të brendshme, reduktimi i investimeve të hua-
ja direkte, shpenzimet e fryra të qeverisë, përbërja e shtrembëruar e 
shpenzimeve shtetërore larg arsimit, shëndetësisë dhe mirëmbajtjes 
së infrastrukturës, në projekte publike më pak efikase, por më manip-
uluese. Megjithatë, një aspekt që shpesh anashkalohet në literaturën 
perëndimore është efekti kulturor e dhuratave - dhënies në kontekste 
të ndryshme institucionale në disa kultura lindore si rajoni i Ballkanit 
dhe Turqia, ku kufiri midis dhuratave dhe ryshfeteve mund të mjeg-
ullohet.

Ndërsa kultura luan një rol në përcaktimin e asaj që konsiderohet rysh-
fet kundrejt dhuratës, ndryshimi i shkaktuar nga kultura duket i vogël. 
Korrupsioni mund të jetë një simptomë e shumë të këqijave në një sho-
qëri. Prandaj lufta kundër korrupsionit duhet të jetë e shumëanshme. 
Ndërsa ligjet dhe zbatimi i ligjit janë të nevojshëm, vendet janë serioze 
për këtë, lufta kundër korrupsionit duhet t’i kushtojë vëmendje edhe 
reformimit të rolit të qeverisë në ekonomi, veçanërisht ato fusha që u 
japin zyrtarëve kompetenca diskrecionale që janë vatra korrupsioni.
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Ky studim do të shpjegojë termat dhe konceptet bazë të përdorura në 
kërkime dhe politika për këtë çështje kritike. Gjithashtu, studioni prob-
lemet e të tjerëve, mësoni format e ndryshme të korrupsionit që janë 
çështje të rëndësishme të shoqërisë në përgjithësi. Do të shpjegohet 
mekanizmi për parandalimin dhe fushatat e suksesshme kundër kor-
rupsionit.

Fjalë kyçe: korrupsion, zhvillim ekonomik, ligj, zbatim i ligjit, re-
formim.
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ABSTRACT

T he transition from a centralized economy to a market economy 
for the countries of the Western Balkans, in the first decade 
of 1990-2000, was accompanied by major socio-economic dis-

turbance. To help these countries, the European Union has launched 
a series of financial programs and instruments, also known as the 
Instrument for Pre-Accession (IPA I, IPA II and IPA III). However, in-
tegration into the European Union remains a challenge for the gov-
ernments of these countries. Today, the Covid-19 pandemic has also 
impacted the economy by at the same time raising the unemployment 
rate of these countries. In this context, the application of a “Ricard-
ian” capitalism that enables the creation of a common market, by the 
governments of these countries, would be not only an opportunity for 
economic growth, but also a major roadmap for the integration into 
the European Union. The application of this theory through the use of 
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comparative advantages, requires from these countries a suitable so-
cio-economic environment both in terms of monetary and fiscal policy. 
To analyse this environment, we have relied on a comparative analy-
sis of socio-economic indicators for these countries. The results show 
that fiscal and monetary instruments, as well as macroeconomic indi-
cators, enable the application of a Ricardian capitalism which would 
encourage the creation of a “Mini-Schengen” for the countries of the 
Western Balkans.

Keywords: Pre-accession instruments; Covid-19; Ricardian capital-
ism; macroeconomics
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ABSTRAKT

K alimi nga një ekonomi e çentralizuar në një ekonomi tregu 
për vendeve e Ballkanit perëndimor, në dekadën e parë 1990-
2000, u shoqëruar me trazira të mëdha socio-ekonomike. Për 

tu ardhur në ndihmë këtyre vendeve, Bashkimi Evropian ka ndërmarr 
një sërë programesh dhe instrumentesh financiare të quajtura ndryshe 
edhe Instrumentat e Pre-aderimit (IPA I, IPA II dhe IPA III). Megjithat, 
integrimi në Bashkimin Evropian mbetet akoma një sfidë për qeveri-
të e këtyre vendeve. Sot, pandemia Covid-19 ka impaktuar gjithashtu 
ekonominë duke rritur në të njëjtën kohë edhe normën e papunësisë 
së këtyre vendeve. Në këtë konteks, aplikimi i një kapitalizmi rikardian 
që mundëson krijimin e një tregu të përbashkët, nga qeveritë e këtyre 
vendeve, do të ishte jo vetëm një mundësi për rritjen ekonomike, por 
edhe një hap i madhë në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropi-
an. Realizimi i kësaj teorie nëpërmjet shfrytëzimit të avantazheve kra-
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hasuese, kërkon nga këto vende një mjedis socio-ekonomik të përshtat-
shëm si nga ana e politikës monetare ashtu edhe nga ajo fiskale. Për 
analizën e këtij mjedisi, ne jemi mbështetur në një analizë krahasuese 
të treguesëve socio-ekonomikë për këto vende. Rezultatet tregojnë se 
instrumentat fiskalë dhe monetarë si dhe treguesit makroekonomikë, 
mundësojnë aplikimin e një kapitalizmi rikardian i cili do të nxiste kri-
jimin e një “minishengeni” për vendet e Ballkanit Perëndimor.

Fjalët kyçe: instrumentat e Pre-aderimit, covid-19, kapitalizmi rikard-
ian, makroekonomi
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ABSTRACT

T he phenomenon of corruption is as old as human history and in 
the recent decades, researchers have put great emphasis on it. 
Whether corruption sand or grease the wheels of growth, it is 

still an open debate. On one side, corruption is considered a true ene-
my to development; a vicious force capable of hindering economic de-
velopment, undermining societies and nations, exacerbating inequality 
and poverty, threatening justice and democracy and eroding trust. On 
the other side, there are certain contexts in which corruption can be 
beneficial for economic development, as corruption tends to remove 
conditions that hamper economic development. Hence, the main pur-
pose of this paper is to test empirically the impact of corruption on the 
economic development, focusing on the Western Balkan countries for 
the period 2007-2020, to see whether corruption sand or grease the 
wheels of growth in these countries. The corruption perception index 
is chosen as an independent variable, among other control variables 
such as government expenditure, population and unemployment levels, 
whereas the dependent variable of the GDP per capita is a proxy for 
the economic development. Using the Random Effects model, which 
falls under the Panel Generalized Least Square method, the empirical 
analysis suggests that corruption has a negative impact on the eco-
nomic development of the Western Balkans. The results of this paper 
are highly significant and in accordance with the reviewed literature.
Keywords: Corruption, economic development, random effect model
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ABSTRAKT

F enomeni i korrupsionit është po aq i vjetër sa historia njerëzore 
dhe në dekadat e fundit studiuesit i kanë vënë theks të madh. 
Debati nëse korrupsioni e ndikon pozitivisht apo negativisht rrit-

jen dhe zhvillimin është ende i hapur. Nga njëra anë, korrupsioni kon-
siderohet armik i vërtetë i zhvillimit; një forcë vicioze e aftë të pengojë 
zhvillimin ekonomik, të minojë shoqëritë dhe kombet, të përkeqësojë 
pabarazinë dhe varfërinë, të kërcënojë drejtësinë dhe demokracinë dhe 
të shtyj drejt humbjes së besimit. Nga ana tjetër, ka disa kontekste në 
të cilat korrupsioni mund të jetë i dobishëm për zhvillimin ekonomik, 
pasi korrupsioni tenton të heqë kushtet që pengojnë zhvillimin ekono-
mik. Prandaj, qëllimi kryesor i këtij punimi është të testojë në mënyrë 
empirike ndikimin e korrupsionit në zhvillimin ekonomik, duke u foku-
suar në vendet e Ballkanit Perëndimor për periudhën 2007-2020, për 
të parë nëse korrupsioni ndikon pozitivisht apo negativisht në zhvil-
limin ekonomik në këto vende. Indeksi i Perceptimit të Korrupsionit 
është zgjedhur si një variabël i pavarur, midis variablave të tjerë të 
kontrollit si shpenzimet qeveritare, popullsia dhe nivelet e papunësisë, 
ndërsa variabli i varur i PBB-së për frymë është një përafrues i zhvil-
limit ekonomik. Duke përdorur modelin e Efekteve të Rastit, analiza 
empirike sugjeron se korrupsioni ka një ndikim negativ në zhvillim-
in ekonomik të Ballkanit Perëndimor. Rezultatet e këtij punimi janë 
shumë domethënëse dhe në përputhje me literaturën e shqyrtuar.
Fjalët kyçe: korrupsion, zhvillim ekonomik, modeli i efekteve të rastit
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ABSTRACT 

S ome typical problematic cases in ODEs are analyzed first. Then 
the basic techniques for the solution of the boundary value prob-
lem are analyzed in details, namely: a) Numerical techniques: 

Shooting Type and FDM. b) Analytical-Numerical techniques of FEM 
type, Rayleigh-Ritz and Galerkin method. Several typical examples de-
rived from engineering applications are solved in a parallel manner 
and the results are compared to estimate each of the methods used.

Numerical solution is developed for a wave equation with boundary 
damping arising in the study of the physical phenomena of the oscil-
lations that occur in overhead power transmission lines. The physical 
model is that of a string which is fixed at one end and the other end 
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is attached to a dashpot system. The mathematical model is an ini-
tial-boundary value problem for a weekly nonlinear hyperbolic differ-
ential equation with non-classical boundary conditions. The method 
of the characteristics in combination with Richardson extrapolation 
is used to solve the problem. The acurracy of the classic character-
istic method is essentialy improved. Numerical results are reported. 
Exponential time differencing-Runge-Kutta schemes with spectral ap-
proximations are extended to deal with the generalized Burgers-Korte-
weg-de Vries equation. The problem is reduced to a stiff system of 
ordinary differential equations that is solved by combinations of ex-
ponential time differencing and Runge-Kutta schemes. The stability 
properties of these last are discussed. 

Keywords: Stiff Equation, Boundary Value and Eigenvalue Problem, 
Wave Equation, Boundary Damping, Characteristics Curves, Richard-
son Extrapolation, Exponential 
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ABSTRAKT

N ë fillim trajtohen disa raste tipike problematike të integrim-
it numerik në ekuacionet diferenciale të zakonshme. Më tej 
analizohen në hollësi teknikat themelore të zgjidhjes së problemit 

kufitar, konkretisht: a) Teknikat numerike të tipit goditje dhe MDF b) Teknikat 
Numerike-Analitike të tipit FEM, Rayleigh-Ritz dhe Galerkin. Zgjidhen në 
mënyrë paralele disa shembuj që modelojnë zbatime inxhinierike dhe 
vlerësohen metodat e përdorura në bazë të rezultateve të tyre.Zgjidhje 
numerike është zhvilluar për një problem valor me shuarje kufitare që 
modelon fenomenin fizik të lëkundjeve të linjave të tensionit të lartë. 
Modeli fizik është ai i një korde, njëri skaj i së cilës është i fiksuar, 
kurse skaji tjetër i lidhur me një sistem dashpot. Modeli matematik 
është problem valor i vlerave fillestare-kufitare në ekuacionet hiperbo-
like jolineare me kushte kufitare joklasike. Për të zgjidhur problemin 
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është përdorur metoda e karakteristikave e kombinuar me teknikën 
e përafrimit Richardson. Metoda e propozuar përmirëson në mënyrë 
esenciale saktësinë e metodës klasike të karakteristikave. Rezultate 
numerike janë paraqitur.Skema Runge-Kutta të tipit të diferencave 
eksponenciale dhe teknika të përafrimeve spektrale janë përshtatur 
për të zgjidhur ekuacionin e përgjithshëm Burgres-Korteweg-de Vries. 
Metoda spektrale e transformon problemin diferencial fillestar në një 
sistem stiff ekuacionesh diferenciale të zakonshme. Ky i fundit zgjid-
het me anën e skemave Runge-Kutta të tipit të diferencave eksponen-
ciale. Studjohet si një çështje e rëndësishme dhe e pashmangshme 
qëndrueshmëria e këtyre skemave deri tek rendi 4 i tyre dhe pastaj 
tregohet se ekuacioni i përgjithshëm Burgers-Korteweg-de Vries mund 
të zgjidhet me metodat Runge-Kutta të diferencave eksponenciale të 
rendeve 3 ose 4. Metoda e propozuar është implementuar në Matlab 
dhe disa rezultate numerike janë paraqitur.

Fjalë kyçe: Ekuacion Stiff; Problem i Vlerës fillestare dhe Problem i 
Vlerave të Veta; Ekuacion Valor; Shuarje Kufitare
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ABSTRACT 

I n recent years, various sectors of the economy around the world 
have been facing complete technological changes. Companies have 
adopted new technologies in the provision of services or in the pro-

duction of products. The banking sector certainly cannot stay away 
from these technological developments. In the six countries (Albania, 
Kosovo, North Macedonia, Bosnia Herzegovina, Montenegro, Serbia), 
taken into analysis, banking sector it’s the most affected by the techno-
logical development. All banks in these countries have invested signif-
icant financial amounts in technological development, in the provision 
of banking services using technology, although the level of use of digi-
talized banking products in these countries is very low. This study aims 
to investigate the digitalization process of banking sector, the type of 
services and products that the bank offers using digital platform like 
e-banking, and how banks can promote it better, in order to increase 
the use of digital services. This project aims to inform individuals and 
businesses about the types of transactions that they can perform using 
the technology. The data collected for this study are primary and sec-
ondary data. The information gathered will be analyzed using SPSS.
Keywords: digitalization, e-banking, technological development, 
banks 
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ABSTRAKT

V itet e fundit, sektorë të ndryshëm të ekonomisë në mbarë botën 
janë përballur me ndryshime të plota teknologjike. Kompanitë 
kanë adoptuar teknologji të reja në ofrimin e shërbimeve ose 

në prodhimin e produkteve. Sektori bankar sigurisht që nuk mund 
të qëndrojë larg këtyre zhvillimeve teknologjike. Në gjashtë vendet 
(Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Bosnjë Hercegovinë, Mal të Zi, 
Serbi), të marra në analizë, sektori bankar është më i prekuri nga zh-
villimi teknologjik. Të gjitha bankat në këto vende kanë investuar shu-
ma të konsiderueshme financiare në zhvillimin teknologjik, në ofrimin 
e shërbimeve bankare duke përdorur teknologjinë, megjithëse niveli i 
përdorimit të produkteve bankare të dixhitalizuara në këto vende është 
shumë i ulët. Ky studim synon të hulumtojë procesin e dixhitalizimit 
të sektorit bankar, llojin e shërbimeve dhe produkteve që ofron banka 
duke përdorur platformën dixhitale si e-banking, si dhe mënyrën se 
si bankat mund ta promovojnë atë më mirë, me qëllim rritjen e për-
dorimit të shërbimeve dixhitale. Ky projekt synon të informojë individët 
dhe bizneset për llojet e transaksioneve që ata mund të kryejnë duke 
përdorur teknologjinë. Të dhënat e mbledhura për këtë studim janë të 
dhëna parësore dhe dytësore. Informacioni i mbledhur do të analizohet 
duke përdorur SPSS.
Fjalë kyçe: dixhitalizim, e-banking, zhvillim teknologjik, banka
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THE INFORMAL ECONOMY DOES 
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ABSTRACT

I n this paper, we will analyze some of the monetary aggregates and 
macroeconomic indicators of the Albanian economy. The aim is to 
prove that the Albanian economy is an economy with indicators 

that are characteristic of a country with an informal economy. This will 
be achieved through the use of indicators such as money outside the 
bank, non-term deposits, current accounts in lek and foreign currency, 
exchange rate, exports-imports, dynamics of growth of the economy, 
inflation rate, etc.

This analysis will be done because the legalization of cannabis in an 
economy that has indicators of an informal economy has negative con-
sequences with long-term effects on the economy and society. It inhibits 
or distorts effective government macroeconomic decisions, leads to the 
appreciation of the local currency with negative consequences in some 
directions, affects the price level, promote illegal business, unfair com-
petition, encourages the consumption of luxury goods at the expense 
of investment, encourages the inefficient distribution of investments, 
worsens income distribution by widening the gap between individuals, 
promotes corruption, etc. From the analysis of the above indicators, it 
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is concluded that the Albanian economy is an economy with features 
of a country with an informal economy, an economy where part of its 
production is based on the informal economy. In this way, the legaliza-
tion of cannabis in Albania will not have positive consequences for the 
economy but will have very negative consequences. The analysis were 
used analysis and synthesis methods, description methods, statistical 
methods, etc.

Keywords: Informal economy, cannabis, economic growth, invest-
ments, savings, monetary aggregates, prices, inflation, exchange rates, 
exports - imports, etc.

EKONOMIA INFORMALE NUK E 
FAVORIZON LEGALIZIMIN E KANABISIT. 

RASTI SHQIPTAR
Prof Assoc Dr Alqi NAQELLARI

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë 
Alqi.naqellari@umsh.edu.al

MSc Ina SHEHU
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë 

 Ina.shehu@umsh.edu.al

ABSTRAKT

N ë këtë punim do analizojmë disa prej agregatëve monetarë e 
treguesve makroekonomikë të ekonomisë shqiptare. Synimi 
është që të provohet se ekonomia shqiptare është një ekonomi 

me treguesë që janë karakteristikë për një vend me ekonomi jo for-
male. Kjo do të realizohet nëpërmjet përdorimit të treguesve të tillë si: 
si para jashtë banke, depozita pa afat, llogari rrjedhëse në lekë dhe 
valutë, kursi i këmbimit, eksport-importe, dinamika e rritjes së ekono-
misë,  normën e inflacionit, etj.

Kjo analizë do bëhet sepse legalizimi i kanabisit në një ekonomi që ka 
treguesë të një ekonomie informale ka pasoja tepër negative me efekte 
afatgjata në ekonomi dhe në shoqëri. Ai frenon ose shtrembëron ven-
dimet e efektëshme makroekonomike të qeverisë, çon në mbiçmimin 
e monedhës vendase me pasoja negative në në disa drejtime, ndikon 
në nivelin e çmimeve, promovon biznesin e paligjshëm, konkurencën e 
panderëshme, inkurajon konsumin e mallrave të luksit në dëm të inves-
timeve, inkurajon shpërndarje jo efektive të investimeve, përkeqëson 
shpërndarjen e të ardhurave duke thelluar hendekun midis individëve, 
nxit korrupsionin etj. Nga analiza e treguesve të mësipër konstatohet 
se ekonomia shqiptare është një ekonomi me tipare të një vendi me 
ekonomi jo formale, një ekonomi që një pjesë të prodhimit të saj e 

146 147CURRENT CHALLENGES OF THE JUDICIARY SYSTEM 
IN ALBANIA AND DEMOCRATIZATION PROCESSES

BOOK OF
ABSTRACTS

www.umsh.edu.al

file:///C:\Users\Student\Desktop\Alqi.naqellari@umsh.edu.al
file:///C:\Users\Student\Desktop\%20Ina.shehu@umsh.edu.al


mbështet në ekonominë informale. Në këtë mënyrë legalizimi i kana-
bisit në Shqipëri nuk do ketë pasojë pozitive për ekonominë por do 
ketë pasoja tepër negative. Në analizë u përdoren metodat e analizës 
dhe sintezës, metodat e përshkrimit, metodat statistikore etj.

Fjalët kyçe: Ekonomi informale, kanabizim, rritje ekonomike, inves-
time, kursime, agregatë monetar, çmime, inflacion, kurse këmbimi, ek-
sporte - importe etj.
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ABSTRACT

G eographic Information Systems (GIS) represent the most mod-
ern technology that has found use recently in the world as well 
as in Albania. GIS as a science is multidisciplinary, as it inte-

grates into a wide range of extremely delicate issues in terms of level 
of complexity. The usability of Geographic Systems on the web has 
increased large by both state and non-state organizations as well from 
business. Ability to interact with the system from different locations 
just being on the network has driven their development from desk-
top to web. Implementation of these systems information with existing 
systems or data, using also services of other organizations increases 
their complexity and unmanageability. A large number of geographic 
information systems on the web increase the demand from system 
developers to have standards and technologies that provide the most 
efficient services. This paper deals with how one can implement web 
application using web services with geographic data to enable their vi-
sualization and consequently the extraction of reports in the interest of 
businesses. This paper addresses the existing technologies that we can 
develop a geospatial information system, the standards followed by 
some European organizations in relation to web services for geospatial 
data. To make this possible, a concrete case has been taken that deals 
with the road inventory of the Republic of Albania.
Keywords:  GIS,  geospatial,  model geographic objects
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PËRDORIMI I SHËRBIMEVE MBI TË 
DHËNAT GJEOGRAFIKE NË WEB PËR 

VIZUALIZIMIN DHE ANALIZIMIN E TYRE.
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 PhD(c) Elis PELIVANI
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ABSTRAKT

S istemet e Informacionit Gjeografik (GIS) përfaqësojnë teknolog-
jinë më moderne që ka gjetur përdorim kohët e fundit në botë 
ashtu edhe në Shqipëri. GIS si shkencë është multidisipli-

nore, si e tillë integrohet në një gamë të gjerë problematikash tepër 
delikate për nga niveli i kompleksitetit. Përdorushmëria e Sistemeve 
Gjeografike në web ka pasur një rritje të madhe si nga oraganizatat 
shtetërore dhe joshtetërore ashtu edhe nga biznesi. Mundësia për të 
ndërvepruar me sistemin nga vendodhje të ndryshme duke mjaftuar 
vetëm për të qenë në rrjet, ka drejtuar zhvillimin e tyre nga desktop 
në web. Implementimi i këtyre sistemeve të informacionit me sisteme 
apo të dhëna egzistues, duke përdor edhe sherbime të organizatave të 
tjera rrit kompleksitetin e tyre dhe pamenazhueshmërinë. Një numër i 
madh i sistemve të informacionit gjeografik në web rrit kërkësën nga 
zhvilluesit e sistemeve për të pasur standarte dhe teknologji që ofrojnë 
shërbime sa më eficente.

Në këtë tezë trajtohet mënyra se si mund të implentohet një aplika-
cion web duke përdorur shërbimet web me të dhëna gjeografike për të 
mundësuar vizualizimin e tyre si rrjedhojë edhe nxjerrjen e raporteve 
në interes të bizneseve. Në këtë punim trajtohen teknologjitë egzistuese 
që ne mund të zhvillojmë një sistem informacioni gjeohapsinor, stand-

artet e ndjekura nga disa organizata europiane në lidhje me sherbimet 
web për të dhënat gjeohapsinore. Për të bërë të mundur këtë është 
marrë një rast konkret që trajton inventarizimin rrugor të Republikës 
së Shqipërisë. 

Teknologjite që ofrojnë shërbime për ndërtimin e nje sistemi web me 
të dhëna gjeografike janë me pagesë dhe burime me kod të hapur, disa 
kanë mangësi dhe disa avantazhe në raport me njëra-tjetrën. Përzgjed-
hja e tyre duke marr parasysh performancën është gjithashtu një prej 
temave që trajtohet në këtë tezë.

Fjalët kyçe: Sistemet e Informacionit Gjeografik (GIS), gjeohapsinor, 
vizualizim
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ABSTRACT

T he healthcare sector generates large amounts of critical data 
that often remain scattered and disorganized across different 
systems. Lack of adequate infrastructure further exacerbates 

this issue as a result of which health care providers are unable to ac-
cess vital information whenever necessary. The lack of a centrally 
monitored and administered system makes healthcare data sensitive 
to their safety. If data is stored inside a particular physical machine, 
then anyone who has access to it can access the data and misuse or 
manipulate it.

Blockchain applications, however, do not need a centrally administered 
system, as data will be stored encrypted in blocks. In the healthcare 
scenario, blockchain applications will help maintain data integrity, fa-
cilitate interaction with IoT devices, and more. Blockchain is decen-
tralized, distributed, and unchanging, and thus has great potential to 
transform the healthcare sector by minimizing operational costs and 
optimizing healthcare processes.

Keywords: Blockchain, IoT, healthcare
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ABSTRAKT

S ektori i kujdesit shëndetësor gjeneron sasi të mëdha të të 
dhënave kritike që shpesh mbeten të shpërndara dhe të paor-
ganizuara në sisteme të ndryshme. Mungesa e infrastrukturës 

adekuate e përkeqëson më tej këtë çështje si rezultat i të cilave ofruesit 
e kujdesit shëndetësor nuk janë në gjendje të aksesojne informacione 
jetësore çdo kohë që është e nevojshme. Mungesa e një sistemi të mon-
itoruar dhe të administruar në mënyrë qendrore i bën të dhënat e ku-
jdesit shëndetësor të ndjeshëm ndaj sigurisë së tyre. Nëse të dhënat 
ruhen brenda një makine të veçantë fizike, atëherë kushdo që ka qasje 
në të mund të aksesoje të dhënat dhe ti keqpërdorë apo manipulojë ato.

Aplikacionet Blockchain, megjithatë, nuk kanë nevojë për një sistem të 
administruar nga qendra, pasi të dhënat do të ruhen te enkriptuara ne 
blloqe. Në skenarin e kujdesit shëndetësor, aplikimet me blockchain 
do të ndihmojnë në ruajtjen e integritetit të të dhënave, lehtësimin e 
ndërveprimit me pajisjet IoT, etj. Blockchain është i decentralizuar, 
i shpërndarë dhe i pandryshueshëm, dhe kështu ka një potencial 
të madh për të transformuar sektorin e kujdesit shëndetësor duke 
minimizuar kostot operacionale dhe duke optimizuar proceset e 
kujdesit shëndetësor.

Fjalët kyçe: Blockchain, IoT, Sektori i kujdesit shëndetësor
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ABSTRACT

E nvironmental concerns and increased awareness in the develop-
ing countries are prompting businesses to embrace green prac-
tices (Muñoz-Villamizar, et al. 2018). As a result, it’s critical to 

identify the primary roadblocks to the adoption of green practices in 
such countries. Two key pillars in attaining green and intensive indus-
trial growth are environmental legislation and green innovation (Li, C 
et al. (2020). However, in terms of environmental concerns, the current 
research barely touches on the relationship between financial develop-
ment and economic expansion (Li et al. 2017). 

This study tries to resolve two fundamental concerns by drawing on 
eco-innovation and institutional theory literature: Is eco-innovation 
beneficial or harmful to emerging market firm performance? And how 
do the institutional and financial environments influence the perfor-
mance of eco-innovation companies?

This study examines the relationship between firms engaged in green 
innovation processes and the development of the public and financial 

systems in emerging economies, using cross-sectional firm-level data 
from the Business Environment and Enterprise Performance Survey 
(BEEPS VI) conducted in East Europe and Central Asia in 2018–2020. 
We emphasize the elements that explain disparities in the willingness 
to engage in green innovation activities using empirical study. 

Green technical development and innovation processes were aided by 
financial development. Green innovation and financial development 
reduce emissions, and it is clear that as environmental restrictions en-
courage technology growth, human resources become more superior. 
Public institutions should encourage the transition to a greener econo-
my by providing financial incentives, reward instruments, and reduc-
ing bureaucracy for environmentally friendly businesses.

Keywords: green innovation, public and financial institutions, emerg-
ing economies, firms’ performance, eco-innovation
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INSTITUCIONEVE PUBLIKE DHE 
FINANCIARE NË HENDEKUN E 
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ABSTRAKT

S hqetësimet mjedisore dhe rritja e ndërgjegjësimit në vendet në 
zhvillim po i shtyjnë bizneset të përqafojnë praktikat e gjelbra 
(Muñoz-Villamizar, et al. 2018). Si rezultat, është thelbësore të 

identifikohen pengesat kryesore për adoptimin e praktikave të gjelbër-
ta në vende të tilla. Dy shtyllat kyçe për arritjen e rritjes industriale të 
gjelbër dhe intensive janë legjislacioni mjedisor dhe inovacioni i gjelbër 
(Li, C et al. (2020). Megjithatë, për sa i përket shqetësimeve mjedisore, 
hulumtimi aktual mezi prek marrëdhënien midis zhvillimit financiar 
dhe zgjerimit ekonomik (Li et al. 2017). 

Ky studim përpiqet të zgjidhë dy shqetësime themelore duke u mbështe-
tur në literaturën e eko-novacionit dhe teorisë institucionale: A është 
eko-inovacioni i dobishëm apo i dëmshëm për performancën e firmave 
në tregjet në zhvillim? Dhe si ndikojnë mjediset institucionale dhe fi-
nanciare në performancën e kompanive të eko-inovacionit?

Ky studim shqyrton marrëdhëniet ndërmjet firmave të përfshira në 
proceset e inovacionit të gjelbër dhe zhvillimin e institucioneve pub-
like dhe financiare në ekonomitë në zhvillim, duke përdorur të dhëna 

ndërseksionale në nivel firme nga Anketa e Mjedisit të Biznesit dhe 
Performancës së Ndërmarrjeve (BEEPS VI) kryer në Evropën Lindore 
dhe Azinë Qendrore në 2018-2020. Theksojmë elementët që shpjegojnë 
pabarazitë në gatishmërinë për t’u përfshirë në aktivitete të inovacionit 
të gjelbër duke përdorur studimin empirik.

Zhvillimi i gjelbër teknikdhe proçeset e inovacionit u ndihmuan nga zh-
villimi financiar. Inovacioni i gjelbër dhe zhvillimi financiar reduktojnë 
emetimet dhe është e qartë se ndërsa kufizimet mjedisore inkurajojnë 
rritjen e teknologjisë, burimet njerëzore bëhen më superiore. Institucio-
net publike duhet të inkurajojnë kalimin në një ekonomi më të gjelbër 
duke ofruar stimuj financiarë, instrumente shpërblimi dhe duke reduk-
tuar burokracinë për bizneset miqësore me mjedisin.

Fjalët kyçe: inovacioni i gjelbër, institucionet publike dhe financiare, 
ekonomitë në zhvillim, performanca e firmave, eko-inovacioni
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ABSTRACT

R omania, through its tourist potential, is an interesting tourist 
destination, both the natural and the anthropic heritage being 
considerable assets in the tourist attendance. The analyzed 

period is an effervescent one with many changes of socio-econom-
ic nature and which have had an inevitable impact on tourism as a 
whole. The transformations of tourism in Romania were huge during 
this period, the most significant events being Romania’s accession to 
the EU, the economic crisis from 2008-2010 and the Covid pandemic. 
All these have influenced the tourist arrivals in Romania. Perhaps the 
most important event was Romania’s accession to the EU by opening 
up to all EU countries and at the same time asserting low-cost flights. 
It was a favorable situation that massed the arrivals of foreign tour-
ists in Romania. The last major event was the Covid pandemic, which 
had a negative impact, with the frequency of tourist arrivals in 2020 
being about 60% lower than in 2019. The restrictive measures taken 
during the pandemic could not but affect international tourist arrivals. 
An analysis by continent and country of origin shows that the largest 
shares belong to the European continent (naturally given the proximi-

ty) and the lowest shares to North America and Australia (the most dis-
tant). The same logic is maintained by the countries, the neighboring 
countries and those of the EU (Bulgaria, Turkey, Macedonia, etc.) have 
the highest weights and the most distant ones have the lowest weights.

These developments indicate that tourism is extremely sensitive to 
pandemics, but its resilience is very high and Romania is no exception.

Keywords: economic crisis, Covid pandemic, tourist destination, 
tourist arrivals.
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ABSTRAKT

R umania, nëpërmjet potencialit të saj turistik, është një desti-
nacion turistik interesant, si trashëgimia natyrore ashtu edhe 
ajo antropike, janë pasuri të konsiderueshme në frekuentimin 

turistik. Periudha e analizuar është një periudhë e ndezur me shumë 
ndryshime të natyrës socio-ekonomike dhe që kanë pasur një ndikim 
të pashmangshëm në turizmin në tërësi. Transformimet e turizmit në 
Rumani ishin të mëdha gjatë kësaj periudhe, ngjarjet më domethënëse 
ishin anëtarësimi i Rumanisë në BE, kriza ekonomike 2008-2010 dhe 
pandemia Covid. Të gjitha këto kanë ndikuar në ardhjen e turistëve në 
Rumani. Ndoshta ngjarja më e rëndësishme ishte pranimi i Rumanisë 
në BE duke u hapur ndaj të gjitha vendeve të BE-së dhe në të njëjtën 
kohë duke kërkuar fluturime me kosto të ulët. Ishte një situatë e fa-
vorshme që masizoi ardhjet e turistëve të huaj në Rumani. Ngjarja e 
fundit e madhe ishte pandemia e Covid-it, e cila pati një ndikim nega-
tiv, ku frekuenca e ardhjeve të turistëve në vitin 2020 ishte rreth 60% 
më e ulët se në vitin 2019. Masat kufizuese të marra gjatë pandemisë 
nuk mund të mos preknin ardhjet e turistëve ndërkombëtarë. Një anal-
izë sipas kontinentit dhe vendit të origjinës tregon se aksionet më të 
mëdha i përkasin kontinentit evropian (natyrisht duke pasur parasysh 

afërsinë) dhe aksionet më të ulëta në Amerikën e Veriut dhe Australinë 
(më të largëtit). Të njëjtën logjikë mbajnë edhe vendet, vendet fqinje 
dhe ato të BE-së (Bullgaria, Turqia, Maqedonia etj.) kanë peshat më të 
larta dhe ato më të largëtat kanë peshën më të ulët.

Këto zhvillime tregojnë se turizmi është jashtëzakonisht i ndjeshëm 
ndaj pandemive, por elasticiteti i tij është shumë i lartë dhe Rumania 
nuk bën përjashtim.

Fjalë kyçe: krizë ekonomike, pandemi Covid, destinacion turistik, 
ardhje turistësh.
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THE IMPACT OF DIGITALISATION ON 
BANKING SERVICES

MSc. Sonila NIKOLLA
Mediterranean University of Albania

sonila.nikolla@umsh.edu.al

MSc. Elona SHEHU
Mediterranean University of Albania

elonashahini@umsh.edu.al

ABSTRACT

T he level of digitalization of banking services in Albania in re-
cent years has developed greatly. Internet has played an import-
ant role in the banking sector bringing benefits to banks and 

customers, revolutionising the way banks run their business and has 
been a way of creating new services and products offered to bank cus-
tomers. The purpose of this study is to provide a detailed information 
on the key factors influencing customers’ intentions to use digitalised 
banking services. Banks need to provide an integrated service through 
traditional and digital channels to retain existing customers and attract 
new customers. The need for process digitalisation is related to factors 
such as perceived usefulness and ease of use, trust in banking services, 
perceived risk, security and privacy, social impact and purpose. Data 
on demographic characteristics and factors influencing the adoption of 
online banking show an increasing trend that customers have in using 
internet banking. Moreover, the perceived ease of use has an indirect ef-
fect on the goals and trust of bank customers so banks need to increase 
and strengthen the security of their online platforms to build trust in 
their customers. By underestimating the factors that influence custom-
ers’ intentions to use digital services, banks can develop strategies that 
will help promote and encourage the adoption of Internet banking.

Keywords: Internet banking, banking services, banking products, 
banking sector.

NDIKIMI I DIGJITALIZIMIT NË 
SHËRBIMET BANKARE

MSc. Sonila NIKOLLA
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë 

sonila.nikolla@umsh.edu.al

MSc. Elona SHEHU
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë 

elonashahini@umsh.edu.al

ABSTRAKT

N iveli i digjitalizimit të shërbimeve bankare në Shqipëri vitet e 
fundit është zhvilluar shumë. Në industrinë bankare një rol të 
rëndësishëm ka luajtur Interneti duke sjellë përfitime për bankat 

dhe për klientët, duke revolucionarizuar mënyrën se si bankat drejtojnë 
biznesin e tyre dhe ka qenë një rrugë për krijimin e shërbimeve dhe 
produkteve të reja të ofruara për klientët e bankës. Qëllimi i këtij studimi 
është të japë një informacion gjithëpërfshirës dhe të detajuar mbi fak-
torët kryesorë që ndikojnë në synimet e klientëve për të përdorur shër-
bimet e digjitalizuara bankare. Bankat duhet të ofrojnë një shërbim të 
integruar përmes kanaleve tradicionale dhe atyre digjitale për të ruajtur 
klientët ekzistues dhe për të tërhequr klientë të rinj. Nevoja e digjital-
izimit të proceseve lidhet me faktorë si dobia dhe lehtësia e perceptuar e 
përdorimit, besimi mbi shërbimet bankare, rreziku i perceptuar, siguria 
dhe privatësia, ndikimi dhe qëllimi social. Të dhënat mbi karakteristi-
kat demografike dhe faktorët që ndikojnë në adoptimin e banking në 
internet tregojnë për një tendencë në rritje që klientët kanë në përdorim-
in e internet banking. Për më tepër, lehtësia e perceptuar e përdorimit 
ka një efekt indirekt mbi qëllimet dhe besimin e klientëve të bankës 
ndaj bankat duhet të rrisin dhe të forcojnë sigurinë e platformave të tyre 
online për të ndërtuar besimin tek klientët e tyre. Duke nënvlerësuar 
faktorët që ndikojnë në synimet e klientëve për të përdorur shërbimet 
digjitale, bankat mund të zhvillojnë strategji që do të ndihmojnë në pro-
movimin dhe inkurajimin e adoptimit të përdorimit të internet banking.
Fjalët kyçe: internet banking, shërbimet bankare, produkte bankare, 
industria bankare.
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THE ROLE AND IMPACT OF 
DIGITALIZATION IN THE 

INTERNATIONAL ROAD PASSENGER 
TRANSPORT SECTOR IN ALBANIA

PhD. Ferjolt OZUNI
Mediterranean University of Albania

ferjolt.ozuni@umsh.edu.al

ABSTRACT

A s in any other sector or industry, the digitalization of passen-
ger transport is very important and this has been best shown 
by the digitalization of air and sea passenger transport more 

than 2 decades ago. Meanwhile, road passenger transport is among 
the last that has received the attention of digitalization in the world 
and in Albania, and the purpose of this study is precisely the analysis 
of the road passenger transport sector with a focus on the internation-
al one, relying on the analysis and the study of the Albanian, regional 
and European market of this sector. Also, the investments so far in 
the passenger transport sector in Albania compared to Europe will be 
analyzed and, at the same time, the study aims to highlight the role 
played by the digitalization of the respective industry in the world and 
in Albania, as and the further impact that full digitalisation of passen-
ger transport in Albania is expected to have.

Keywords: digitalization, passengers, passenger transport, road 
transport

ROLI DHE IMPAKTI I DIXHITALIZIMIT 
NË SEKTORIN E TRANSPORTIT 
RRUGOR NDËRKOMBËTAR TË 

UDHËTARËVE NË SHQIPËRI
PhD. Ferjolt OZUNI

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
ferjolt.ozuni@umsh.edu.al

ABSTRAKT

S i ne çdo sektor apo industri tjetër, edhe në atë të transportit të 
udhëtarëve dixhitalizimit është shumë i rëndësishëm dhe këtë 
e ka treguar më së miri dixhitalizimi i transportit ajror dhe de-

tar të udhëtarëve më shume se 2 dekada më parë. Ndërkohë, trans-
porti rrugor i udhëtarëve është ndër të fundit që ka marrë vëmend-
jen e dixhitalizimit në botë dhe në Shqipëri, dhe qëllimi i këtij studimi 
është pikërisht analizimi i sektorit të transportit rrugor të udhëtareve 
me një fokus në atë ndërkombëtar, duke u mbështetur në analizimin 
dhe studimin e tregut Shqiptar, rajonal dhe Europian të këtij sektori. 
Gjithashtu, do te analizohen investimet e deritanishme në sektorin e 
transportit të udhëtarëve në Shqipëri në krahasim me Europën dhe, në 
të njëjtën kohë, studimi ka si qëllim të nxjerrë në pah rolin që ka pasur 
dixhitalizimit i industrisë respektive në Botë dhe në Shqipëri, si dhe 
impaktin e mëtejshëm që pritet të ketë dixhitalizimi i plotë i transportit 
të udhëtarëve në Shqipëri.

Fjalët kyçe: dixhitalizim, udhëtarë, transport udhëtarësh, transport 
rrugor
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THE IMPACT OF VIRTUAL TOURISM 
ON THE PURPOSE RECOVERY OF THE 

POST-COVID TOURISM SECTOR
MSc Armelina LILA (FUSHEKATI)

Mediterranean University of Albania
armelina.lila@umsh.edu.al

PhD. Ferjolt OZUNI
Mediterranean University of Albania

ferjolt.ozuni@umsh.edu.al

ABSTRACT

A lbania’s geographical location, climate and terrain favor the 
development of a tourism industry throughout the year. Tour-
ism is one of the most important sectors of the economy and 

one of the main engines of national growth contributing 20.5% of the 
country’s total economy and about USD 3.2 Mln (2019 Annual Research 
WTTC). The COVID-19 pandemic forced governments to close land, 
sea and air borders, bringing “shocks” especially to those sectors that 
required physical interaction, paralyzing the tourism sector. “Patriotic 
Tourism” during 2021 breathed new life into the sector, raising hopes 
for recovery. The war-induced processes in Ukraine, including the Rus-
sian and Belarusian markets, necessarily require not only market di-
versification, but a remodeling of the sector to adapt to the demands 
of emerging markets.

It is essential to identify the main obstacles and build a new tourism 
model.

This study aims to analyze from a qualitative point of view the impact 
of virtual tourism on the recovery of the sector (Tulungen, F et al., 2021). 
How much investment has been made recently in the digitalization of 

tourism in Albania and what technologies have been implemented? 
Does the virtual tourism strategy help increase the interest of visitors 
in the future? An important role continues to be played by information 
technology where every individual with access to the Internet, uses 
social networks to access information on possible destinations, hotels, 
bars and restaurants, museums, archeological sites, cultural activities, 
culinary specialties, etc. In this study we will discuss and analyze ex-
actly the remodeling of the tourism industry of Albania with special 
attention to the innovations offered by virtualization.

Keywords: virtual tourism, tourism digitalization, patriotic tourism, 
information technology

166 167CURRENT CHALLENGES OF THE JUDICIARY SYSTEM 
IN ALBANIA AND DEMOCRATIZATION PROCESSES

BOOK OF
ABSTRACTS

www.umsh.edu.al

file:///C:\Users\Student\Desktop\armelina.lila@umsh.edu.al
file:///C:\Users\Student\Desktop\ferjolt.ozuni@umsh.edu.al


NDIKIMI I TURIZMIT VIRTUAL NË 
FUNKSION TË RIMËKËMBJES SË 

SEKTORIT TË TURIZMIT POST-COVID 
MSc Armelina LILA (FUSHEKATI)

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë 
armelina.lila@umsh.edu.al

PhD. Ferjolt OZUNI
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë

ferjolt.ozuni@umsh.edu.al

ABSTRAKT

V endndodhja gjeografike e Shqipërisë, klima dhe terreni fa-
vorizojnë zhvillimin e një industrie turistike përgjatë gjithë 
vitit. Turizmi është një nga sektorët më të rëndësishëm të 

ekonomisë dhe një nga motorët kryesorë të rritjes kombëtare duke 
kontribuar me 20.5% të ekonomisë totale të vendit dhe me rreth USD 
3.2 Mln (2019 Annual Research WTTC). Pandemia COVID-19 detyroi 
qeveritë të mbyllnin kufijtë tokësorë, detarë dhe ajrore duke sjellë “go-
ditje” veçanërisht në ato sektorë që kërkonin ndërveprim fizik duke 
paralizuar sektorin e turizmit. “Turizmi Patriotik” gjatë vitit 2021 i dha 
frymëmarrje sektorit duke ngjallur shpresën për rimëkëmbje. Proçeset 
e nxitura nga lufta në Ukrainë duke përfshirë tregun rus dhe bjellorus, 
kërkojnë domosdoshmerisht jo vetëm diversifikimin e tregut, por një 
rimodelim të sektorit në përshtatje të kërkesave të tregjeve të reja.

Është thelbësore të identifikohen pengesat kryesore dhe ndërtimi i një 
modeli të ri turizmi.  

Ky studim ka për qëllim të analizoje nga pikëpamja cilësore ndikimin e 
turizmit virtual në rimëkëmbjen e sektorit (Tulungen, F et al., 2021). Sa 
investime janë bërë së fundmi në digjitalizimin e turizmit në Shqipëri 
dhe cilat teknologji janë implementuar? A ndihmon strategjia e turizmit 
virtual në rritjen e interesit të vizitorëve në të ardhmen? Një rol të rëndë-

sishëm vazhdon ta ketë teknologjia e informacionit ku çdo individ me 
akses ne Internet, përdor rrjetet sociale për të arritur informacion mbi 
destinacionet e mundshme, hotelet, baret dhe restorante, muzeume, 
site arkeologjike, aktivitete kulturore, specialitete të kulinarisë etj.  Në 
këtë studim do të diskutojmë dhe analizojmë pikërisht rimodelimin e 
industrisë turistike të Shqipërisë me vëmendje të veçantë në risitë që 
ofron virtualizimi. 

Fjalë kyçe: turizmi virtual, dixhitalizimi turizmit, turizmi patriotik, 
teknologjia e informacionit
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ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR 
BITCOIN PRICE FORECASTING

PhD(c.) Lorena SALIAJ
Mediterranean University of Albania

lorenasaliaj@umsh.edu.al

ABSTRACT

T his paper concerns the problem of daily Bitcoin price predic-
tion, aiming to find the best predictive model among the linear 
and nonlinear forecasting models. Finding the most accurate 

forecasting model would help investors take important decisions about 
taking the next step when investing. We compare the forecasting per-
formance of linear and nonlinear forecasting models using daily Bit-
coin price data for the period between 31 December 2017 until 24 No-
vember 2021. We discuss various forecasting approaches, including an 
Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) model, a Nonlin-
ear Autoregressive Neural Network (NARNN) model, a TBATS model 
and Exponential Smoothing on the data collected from 31 December 
2017 to 24 November 2021 and compared their accuracy using the data 
collected from 01 June 2021 to 09 June 2021, choosing the model with 
the lowest Mean Absolute Percentage Error (MAPE) value. The chosen 
model has been used for daily Bitcoin price forecasting for the next 30 
days without any additional intervention.

The forecasting model can be applied to other cryptocurrencies avail-
able on the global cryptocurrency market cap.

Keywords: Bitcoin, Time series forecasting, ANN, ARIMA

RRJETAT NEURALE ARTIFICIALE PËR 
PARASHIKIMIN E ÇMIMIT TË BITCOIN

PhD(c.) Lorena SALIAJ
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë

lorenasaliaj@umsh.edu.al

ABSTRAKT

K y punim trajton problemin e parashikimit të çmimit ditor të 
Bitcoin, duke synuar identifikimin e modelit parashikues më 
të mirë mes modeleve lineare dhe jolineare. Identifikimi i mod-

elit parashikues më të saktë do t’u vinte në ndihmë investitorëve në 
marrjen e vendimeve të rëndësishme rreth hapit të radhës që duhet 
ndërmarrë në momentin e investimit.

Ky artikull krahason performancën e modeleve parashikuese lineare 
dhe jolineare, duke përdorur të dhënat e çmimit ditor të Bitcoin, për 
periudhën mes 31 Dhjetorit 2017, deri më 24 Nëntor 2021. Në të dis-
kutohen përqasje të ndryshme, duke përfshire një model ARIMA (Au-
toregressive Integrated Moving Average), një model NARNN (Nonlin-
ear Autoregressive Neural Network), një model TBATS (Exponential 
smoothing state space model with Box-Cox transformation, ARMA 
errors, Trend and Seasonal components) dhe një Sheshim Eksponen-
cial(Exponential Smoothing) mbi të dhënat e mbledhura nga data 31 
Dhjetor 2017 deri më 24 Nëntor 2021 dhe krahasohet saktësia e tyre 
parashikuese duke përdorur të dhënat e mbledhura nga 01 Qershor 
2021 deri më 09 Qershor 2021, duke përzgjedhur modelin me vlerën më 
të ulët të MAPE (Mean Absolute Percentage Error).

Modeli i përzgjedhur është përdorur për parashikimin e çmimit ditor 
të Bitcoin për 30 ditët e ardhshme, pa ndërhyrje të jashtmet. Modeli 
i përzgjedhur mund të aplikohet në të dhënat e kriptomonedhave të 
tjera të pranishme në tregun botëror të kriptomonedhave.

Fjalë kyce: Bitcoin, Parashikimi i serive kohore, ANN, ARIMA
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USE OF BLOCKCHAIN 
TECHNOLOGY IN EDUCATION

PhD(c.) Sediola RUKO
Università degli Studi della Tuscia

rukosediola@hotmail.com

ABSTRACT

B lockchain is a system of recording information in a way that 
makes it difficult or impossible to change, hack, or cheat the 
system. 

A blockchain is essentially a digital ledger of transactions that is dupli-
cated and distributed across the entire network of computer systems 
on the blockchain. Each block in the chain contains a number of trans-
actions, and every time a new transaction occurs on the blockchain, 
a record of that transaction is added to every participant’s ledger. The 
decentralised database managed by multiple participants is known as 
Distributed Ledger Technology (DLT).

Blockchain is a type of DLT in which transactions are recorded with an 
immutable cryptographic signature called a hash.

Our research findings how important is to use this technology in Ed-
ucation. Further, the research reflects that is a worldwide increasing 
interest and gained considerable attention in using blockchain technol-
ogy in education . It mentioned in different projects and papers. This 
is mainly due to its unique features including decentralization, secrity, 
reliability, and data integrity. 

By researching, there are increasing and applying different project in 
last years from Universities, specialy Italian Universities in this tech-
nology. Despite this growing interest, little is known about the cur-
rent state of knowledge and practice regarding the use of blockchain 

technology in education. As well we noticed that are little papper and 
project implemented in educations in our two countries like Albania 
and Italy.

Tucia Univesity is working in one project together with Viterbese foot-
ball club in traceability of their systems but project like this are projects 
implemented in different areas/fields not directed in education. 

Blockchain Technology is the most nowdays technology that we have 
to implement and to work on it. It is important to have this technolo-
gy implemented in our systems and to grow more in different fields. 
Education is the field that needs our intention for new generations 
and new generations deserve better eduacion and better implemented 
technologies.

Keywords: Blockchain, education, new technologies.
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PËRDORIMI I TEKNOLOGJISË 
BLOCKCHIN NË ARSIM

PhD(c.) Sediola RUKO
Università degli Studi della Tuscia

rukosediola@hotmail.com

ABSTRAKT

B lockchain është një sistem i regjistrimit të informacionit në 
një mënyrë që e bën të vështirë ose të pamundur ndryshimin, 
hakimin ose mashtrimin e sistemit.

Një blockchain është në thelb një libër dixhital i transaksioneve që ko-
pjohet dhe shpërndahet në të gjithë rrjetin e sistemeve kompjuterike në 
blockchain. Çdo bllok në zinxhir përmban një numër transaksionesh 
dhe sa herë që ndodh një transaksion i ri në blockchain, një rekord i 
atij transaksioni shtohet në librin kryesor të çdo pjesëmarrësi. Baza e 
të dhënave e decentralizuar e menaxhuar nga pjesëmarrës të shumtë 
njihet si Teknologjia e Librave të Shpërndara (DLT).

 Blockchain është një lloj DLT në të cilin transaksionet regjistrohen me 
një nënshkrim kriptografik të pandryshueshëm të quajtur hash.

Hulumtimi ynë zbulon se sa e rëndësishme është përdorimi i kësaj 
teknologjie në arsim. Më tej, hulumtimi pasqyron se është një interes 
në rritje në mbarë botën dhe ka fituar vëmendje të konsiderueshme në 
përdorimin e teknologjisë blockchain në arsim. Është përmendur në 
projekte dhe dokumente të ndryshme. Kjo është kryesisht për shkak 
të veçorive të tij unike, duke përfshirë decentralizimin, sigurinë, be-
sueshmërinë dhe integritetin e të dhënave.

Duke hulumtuar, vitet e fundit po shtohen dhe aplikohen projekte të 
ndryshme nga Universitetet, veçanërisht universitetet italiane në këtë 
teknologji. Pavarësisht këtij interesi në rritje, dihet pak për gjendjen 
aktuale të njohurive dhe praktikës në lidhje me përdorimin e teknolog-
jisë blockchain në arsim. Gjithashtu kemi vënë re se janë pak letra dhe 

projekte të zbatuara në arsim në dy vendet tona si Shqipëria dhe Italia.

Univesiteti Tucia po punon në një projekt së bashku me klubin e fut-
bollit Viterbese në gjurmueshmërinë e sistemeve të tyre por projekte të 
tilla janë projekte të zbatuara në fusha/fusha të ndryshme që nuk janë 
të drejtuara në arsim.

Teknologjia Blockchain është teknologjia më e sotme që duhet të zba-
tojmë dhe të punojmë mbi të. Është e rëndësishme që kjo teknologji të 
zbatohet në sistemet tona dhe të rritet më shumë në fusha të ndryshme. 
Arsimi është fusha që ka nevojë për synimin tonë për gjeneratat e reja 
dhe gjeneratat e reja meritojnë arsimim më të mirë dhe teknologji të 
zbatuara më mirë.

Fjalë kyçe: Blockchain, edukim, teknologji të reja.
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COUNTRIES 
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Mediterranean University of Albania
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Prof.Asoc.Dr. Ira GJIKA
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ABSTRACT

T he economic development of the Western Balkan countries has 
been influenced by similar factors of a political, social, and geo-
graphical nature. In addition to economic growth, the negative 

phenomena that accompany it have been similar in these countries. 
Indicators generated by the international institutions in recent decades 
to measure both economic development and factors hindering this de-
velopment include human development, gender equality, urbanization, 
economic freedom, corruption, etc. Numerous studies have shown that 
these variables are closely related to each other. The analysis of de-
velopment indicators and the comparison between countries has the 
main purpose to promote their improvement and identifying the best 
practices at the regional level.

This paper aims to analyze the relationship between corruption and 

economic development in the Western Balkan countries in the last two 
decades. The empirical analysis was performed using the panel au-
toregressive distributed lag (ARDL) model for a period from 2003 to 
2019. The data were obtained from Transparency International for cor-
ruption perception index, World Bank for urbanization and countrye-
conomy.com for human development index. Despite the lack of data 
for the last two years (2020-2021), the impact of the Covid-19 pandemic 
on economic development has become part of the study.

The results by countries allow comparisons and findings, from which 
recommendations for the future can be drawn.

Keywords: Corruption, Human Development Index, Urbanization, 
ARDL model, etc.
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NDIKIMI I KORRUPSIONIT NE 
ZHVILLIMIN EKONOMIK: 

ANALIZE EMPIRIKE PER VENDET E BALLKANIT PERENDIMOR 
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ira.gjika@umsh.edu.al

Dr. Rudina QURKU
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ABSTRAKT

Z hvillimi ekonomik i vendeve të Ballkanit Perëndimor është nd-
ikuar nga faktorë të ngjashëm të natyrës politike, sociale dhe 
gjeografike. Krahas rritjes ekonomike, edhe fenomenet negative 

që e shoqërojnë atë kanë qenë të ngjashme në këto vende. Treguesit e 
gjeneruar nga institucionet ndërkombëtare në dekadat e fundit për të 
matur si zhvillimin ekonomik ashtu edhe faktorët që e pengojnë këtë 
zhvillim përfshijnë zhvillimin njerëzor, barazinë gjinore, urbanizimin, 
lirinë ekonomike, korrupsionin, etj. Studime të shumta kanë treguar 
se këto  variabla janë të lidhur ngushtë mes tyre. Analiza e treguesve 
të zhvillimit dhe krahasimi ndërmjet vendeve ka për qëllim kryesor të 
nxisë përmirësimin e tyre dhe të evidentojë praktikat më të mira në 
nivel rajonal. 

Ky punim ka për qëllim të analizojë lidhjen ndërmjet korrupsionit dhe 
zhvillimit ekonomik në vendet e Ballkanit Perëndimor në dy dekadat 
e fundit. Analiza empirike është kryer duke përdorur modelin autore-
gresiv me vonesa kohore ARDL, për të dhënat panel, për periudhën ko-

hore  kohore nga viti 2003 deri në vitin 2019. Të dhënat janë marrë nga 
Transparency International për indeksin e perceptimit të korrupsionit, 
World Bank për urbanizimin dhe countryeconomy.com për indeksin e 
zhvillimit njerëzor. Megjithë mungesën e të dhënave për dy vitet e fun-
dit (2020-2021), ndikimi i pandemisë Covid-19 në zhvillimin ekonomik 
është pjesë e studimit.  

Rezultatet sipas vendeve të rajonit lejojnë krahasime dhe gjetje, prej 
nga mund të nxirren rekomandime për të ardhmen. 

Fjalë kyçe: Korrupsion, Indeks i Zhvillimit Njerëzor, Urbanizim, mod-
eli ARDL. 
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THE ROLE OF INTELLECTUAL CAPITAL IN 
ALBANIAN ACADEMIC INSTITUTIONS   
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ABSTRACT

T his paper aims to provide a critical analysis of alternative meth-
ods and key indicators for the evaluation of intellectual capital 
in institutions of an academic and research nature. The study 

is particularly focused on the evaluation of intellectual capital in Alba-
nian universities, due to the importance of this factor in their activity. 

Firstly, the authors intend to assess the human capital based on the in-
dividual intellectual work of staff members using objective indicators. 
The analysis then extends to the institution level and enables the evalu-
ation of the elements of intellectual capital through general indicators. 
Despite the theoretical debate on the ratio of intellectual capital value 
to the economic effectiveness of the organization, the authors infer that 
in certain institutions their economic effectiveness is closely related to 
the value of intellectual capital. 

Finally, the study analyzes the importance of the material infrastruc-
ture necessary for the growth of human and intellectual capital as well 
as the ways of managing, motivating, and stimulating the individuals 

to be involved in this process. In methodological terms, this study al-
ternates deductive methods related to the literature review and critical 
analysis of methods and tools for evaluating intellectual capital, with 
inductive methods for examining a real case through an entirely prac-
tical approach.

Keywords: Intellectual Capital, Human Capital, Intellectual Capital 
Valuation Systems, Productivity, Synergy.
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ROLI I KAPITALIT INTELEKTUAL NË 
UNIVERSITETET DHE INSTITUCIONET 
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ABSTRAKT

Q ëllimi i punimit është të ofrojë një analizë kritiko-alternative 
të metodavë dhe treguesve kryesorë për vlerësimin e punës 
së “kapitalit intelektual” në një Universitet, Instutuzion Stu-

dimore, në një OJF, por edhe në struktura të administratës publike. 
Në mënyrë të vecantë studimi është ndalur në vlerësimin e “kapitalit 
intelektual” në Universitetet Shqiptarë, ose Institute Studimore, ku ky 
element është shumë i rëndësishëm në aktivitetin e tyre.

Në këtë studim, autorët, synojmë të analizojmë me tregues konkret si 
elementë të vecantë të vlerësimit të punës intelektuale individuale te 
antareve te stafit, ashtu dhe indikatorë të përgjithshmë të vleresimit të 
instituzionit mbi bazën e elementëve të punës intelektuale. Panvarë-
sisht nga debati teorik i raportit te treguesve te vleresimit te kapitalit 
intelektual me efektivitetin ekonomik te institucionit, autoret vlereso-
jne, qe ne sybjekte te vecanta efektiviteti ekonomik i tyre eshte tere-
sisht i varut nga efektiviteti dhe vlera e kapitalin intelektual.  

Së fundi studimi analizon rëndësinë e infrastrukturës materiale të 

domosdoshme për rritjen e kapitalit njerëzor dhe intelektual si dhe 
mënyrat e drejtimit, motivimit dhe stimulimit individual ne funksion të 
këtij procesi. Në nivelin metodologjik, në këtë punim alternohen mo-
mente deduktive, të lidhura me vlerësimin e literaturës dhe analizës 
kritike të metodave e mjetet për vlerësimin e “kapitalit intelektual”, me 
momentet induktive për shqyrtimin e një rasti konkret të analizuar me 
një qasje tërësisht praktike. 

Fjalë kyce: Kapitali intelektual, Kapitali human, Kapitali i marrëdhe-
nieve njerëzore, Sistemet e vlerësimit të kapitalit intelektual, Treguesit 
e vlerësimit të kapitalit njerëzor, etj.
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ALBANIA?

A COMPARISON OF FLAT AND PROGRESSIVE INCOME TAX 
IN THE ALBANIAN ECONOMY
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malvina.xhabafti@umsh.edu.al

Veranda SYLA
Mediterranean University of Albania

veranda.syla@umsh.edu.al

ABSTRACT

T he tax system in the Republic of Albania has had a continuous 
and often unsustainable development as a result of discussions 
and dynamics that occurred as a result of comparing which of 

the tax systems best suits the Albanian economy. The study and analy-
sis of this system is of great importance, not only at its doctrinal level, 
but above all in the practical aspect of this concept. The purpose of this 
paper is to analyze and compare the two tax models applied in Alba-
nia according to the respective time periods, the progressive and flat, 
their effects on the economy and the functioning of these two models 
through statistics, thus identifying whether to turn flat taxation into 
implementation. Also, the income structure that we will present will 
give us a clearer idea of   the tax scheme over the years, thus making 
a comparative analysis with the Balkan countries. For the purpose of 
the study, a time division of the analysis has been made starting from 
2007 until 2019.

Keywords: tax, progressive, flat

A MUNDET TAKSA E SHESHTË TË 
FUNKSIONOJË PËRSËRI NË SHQIPËRI?

NJË KRAHASIM I TATIMIT TË SHESHTË DHE PROGRESIV MBI 
TË ARDHURAT NË EKONOMINË SHQIPTARE

Malvina XHABAFTI
Universiteti “Mesdhetar i Shqiperise”

malvina.xhabafti@umsh.edu.al

Veranda SYLA
Universiteti “Mesdhetar i Shqiperise”

veranda.syla@umsh.edu.al

ABSTRAKT

S istemi tatimor në Republikën e Shqipërisë ka patur një zhvillim 
të vazhdueshëm dhe shpeshherë jo i qëndrueshëm si pasojë 
e diskutimeve dhe dinamikave të ndodhura si rezultat i kra-

hasimit se cili nga sistemet tatimore i përshtatet më mirë ekonomisë 
shqiptare.   Studimi dhe analizimi i këtij sistemi ka një rëndësi tepër 
të madhe, jo vetëm në nivelin doktrinal të tij, por mbi të gjitha në as-
pektin praktik të këtij koncepti. Qëllimi i punimit është analizimi dhe 
krahasimi i  dy modeleve tatimore të aplikuara në Shqipëri sipas peri-
udhave kohore respektive, ai progresiv dhe i sheshtë, efektet e tyre në 
ekonomi si dhe funksionimin e këtyre dy modeleve përmes statistikave 
duke evidentuar kështu nëse duhet kthyer taksimi i sheshtë në zbatim. 
Gjithashtu struktura e të ardhurave që do të paraqesim do të na japë 
një ide më të qartë të skemës së tatimit përgjatë viteve duke bërë kësh-
tu edhe një analizë krahasuese edhe me vendet e Ballkanit. Në funk-
sion të studimit është bërë një ndarje kohore e analizës duke filluar që 
nga viti 2007 dhe deri në vitin 2019. 

Fjalë kyçe: tatim, progresiv, i sheshtë
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ABSTRACT 

E ducation is widely regarded as a leading instrument of economic 
growth through its  contribution to human capital capacity build-
ing. Education is a broad field of study which affects  not only 

the individual, but also the society and the economy of a country. If we 
want to evaluate   a nation for its vitality, wisdom, ability, ability and 
power, we do not have to deal with statistics  and indicators of other 
institutional segments, but deal with education and see what gener-
ations   were born and have grown up within this education system 
and with what they have been  educated. In recent years, politics has 
paid increasing attention to youth employment in Albania,  where the 
difficulties faced by young people to enter and stay in the labor market 
become even  more complex. 

The main hypothesis put forward in this paper is that long-term eco-
nomic growth depends on the  development of education, knowledge 
and the discovery of new ideas, which drive innovation  while influ-
encing productivity growth. Given that technological innovations stem 
from  individuals with higher education, it is very important to study 
and analyze the impact of higher   education on economic growth to 

find out if this hypothesis can be proven in the case of Albania.  This 
paper analyzes the impact of higher education on the employment of 
young people and their  income as well as the main factors, benefits 
and costs that higher education has in the economic  performance of 
Albania. The purpose of this paper is to contribute to the literature by 
enabling a  specific analysis of the impact that higher education has on 
youth employment and economic  growth. Among other things, the em-
pirical analysis of the case of Albania for a period of 16  years, suggests 
that higher education has a significant positive impact on economic 
growth. 

Keywords: Income, education, employment
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ABSTRAKT

A rsimimi është konsideruar gjerësisht si një instrument ud-
hëheqës i rritjes ekonomike   nëpërmjet kontributit të tij në 
ndërtimin e kapaciteteve të kapitalit human. Arsimimi për-

bën një  fushë të gjerë studimi e cila ndikon jo vetëm tek individi, por 
edhe tek shoqëria dhe tek  ekonomia e një vendi. Në rast se duam të 
vlerësojmë një komb për vitalitetin, mençurinë,  aftësinë, zotësinë dhe 
fuqinë e tij, nuk ka pse të merremi me statistika dhe tregues të seg-
menteve  të tjera institucionale, por të merremi me arsimin dhe të sho-
him se çfarë brezash kanë lindur dhe  janë rritur brenda këtij sistemi 
arsimor dhe me çfarë janë edukuar ata. Gjatë viteve të fundit,  politika 
i ka kushtur një vëmendje në rritje punësimit të të rinjve në Shqipëri, 
ku vështirësitë me  të cilat përballen të rinjtë për të hyrë dhe qëndruar 
në tregun e punës bëhen edhe më komplekse.  

Hipoteza kryesore që shtrohet në këtë punim është se rritja ekonomike 
afatgjatë varet nga  zhvillimi i edukimit, njohuritë dhe zbulimi i ideve 
të reja, të cilat nxisin inovacionet duke  ndikuar në rritjen e produkti-
vitetit. Duke qenë se inovacionet teknologjike rrjedhin prej  individëve 
me arsim të lartë është shumë i rëndësishëm studimi dhe analizimi i 
ndikimit të  arsimit të lartë në rritjen ekonomike për të zbuluar nëse kjo 
hipotezë mund të provohet në rastin e Shqipërisë. Ky punim analizon 

ndikimin e arsimit të lartë në punësimin e të rinjëve dhe në të  ardhurat 
e tyre si dhe faktorët kryesorë, përfitimet dhe kostot që ka arsimi i lartë 
në  performancën ekonomike të Shqipërisë. Qëllimi i këtij punimi është 
të kontribuojë në literaturë  duke mundësuar një analizë specifike mbi 
impaktin që ka arsimi i lartë në punësimin e të rinjëve  dhe në rritjen 
ekonomike. Ndër të tjera, analiza empirike për rastin e Shqipërisë për 
një periudhë  16 vjeçare, sugjeron se arsimi i lartë ka një ndikim pozitiv 
të rëndësishëm mbi rritjen ekonomike. 

Fjalë kyçe: Të ardhura, arsimimi, punësimi
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ABSTRACT

I n all aspects of the economy, digital technology has shown to offer 
chances to speed and improve service quality, as well as changes 
in markets and business models ( Colin, N. et al, 2015). The newest 

environmental element to have a significant impact on the use of dig-
ital technologies is the Covid-19 pandemic. The struggle against infor-
mality, globalization, worldwide accounting standards harmonization, 
and the growth of capital markets have all necessitated changes in 
accounting procedures and financial reporting. 

This study intends to investigate and answer issues about the current 
tax system of entities in the context of fiscalization from a qualitative 
and quantitative perspective:

Was a research undertaken to examine the existing situation and to 
classify people who have access to digital systems and devices from 
those who do not? According to the economic code, were all forms of 
transactions carried out by an organization during its operational ac-
tivity scheduled? Was the predicted reporting volume and system and 
equipment success rate examined?

Fiscalization is a costly process for most entities, unaffordable for oth-
ers, yet it is required for revenue measurement, fair tax and charge 

calculation, reporting efficiency, and minimizing informality (Talikovs, 
K. & Litvinenko, A, 2021). The fiscalization process has numerous is-
sues that will take time to resolve, but effective collaboration between 
businesses, citizens, and government is, of course, the only way for the 
process to achieve its goals. 

Keywords: digital technology, economic code, digital economy, fis-
calization
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ABSTRAKT

T eknologjia digjitale ka dëshmuar se ofron mundësi për të për-
shpejtuar dhe përmirësuar cilësinë e shërbimeve, shoqëruar me 
ndryshime në tregje dhe modele biznesi në të gjitha fushat e 

ekonomisë ( Colin, N. et al, 2015). Pandemia e Covid-19 është faktori 
më i fundit mjedisor me një ndikim shumë të lartë në përdorimin e 
teknologjisë digjitale. Lufta kundër informalitetit, globalizimi, harmo-
nizimi i standarteve ndërkombëtare të kontabilitetit, zhvillimi i tregjeve 
të kapitalit kanë diktuar vazhdimisht ndryshimet në fushën e rregulli-
meve kontabël dhe raportimit financiar. 

Ky studim ka për qëllim të analizoje nga pikëpamja cilësore dhe sa-
siore disa karakteristika të sistemit aktual të taksave dhe tatimeve të 
njësive ekonomike në kuadër të fiskalizimit dhe t’u përgjigjet pyetjeve:

A u krye nje studim për të vlerësuar situatë aktuale   dhe për të 
evidentuar një kategorizim referuar atyre që kanë qasje ne sisteme 
dhe paisje digjitale dhe atyre që nuk kanë? Referuar kodit ekonomik a 
u planifikuan te gjitha llojet e transaksioneve që kryen një njësi ekono-
mike gjatë aktivitetit operativ të saj? A u analizua volumi i pritshëm i 
raportimit dhe përqindja e suksesit të sistemeve dhe paisjeve aktuale?  

Fiskalizimi, ky mekanizëm i kushtueshëm për masën, i papërballue-
shëm për disa, njëkohësisht i domosdoshëm për matjen e të ardhu-

rave, llogaritjen e drejtë të taksave dhe tatimeve, efiçencën në raportim 
dhe uljen e informalitetit (Talikovs, K. & Litvinenko, A, 2021). Proble-
met e proçesit të fiskalizimit janë të shumta dhe do të marrin kohë, por 
bashkëpunimi produktiv mes biznesit, individëve dhe qeverisë natyr-
isht është e vetmja mënyrë që proçesi të përmbushë objektivat. 

Fjalë kyçe: teknologjia digjitale, kodi ekonomik, ekonomia digjitale, 
fiskalizimi
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ABSTRACT

A pplication of websites, digital but not only, which take energy 
from the latest batteries being felt in recent years. Improving 
the life of a battery makes it possible to equip new business 

models, but also models in access and technology technology.

In every field of Big Data and Which Science brings a high level of 
development in improving the way we develop new structures or code 
existing systems to save their lives. Businesses and other government 
structures create problems for social problems. The Quantified Com-
munity (QC) system uses Big Data and Citizen Science to enhance local 
government. The percentage of the world living in urban areas is pro-
jected to increase in areas in its decade.

According to INSTAT, in August 2021 there were 134 road accidents 
out of 130 accidents that occurred in August 2020, increasing by 3.1%, 
compared to the period of next year. The quarter of 2021 is once before 
20.1%, where 919 road accidents were registered out of 765 accidents 

occurred in the 2020 incident.

Based on these statistics in a country like Albania where the total pop-
ulation is 2.83 million in 2021 inhabitants according to the INSTAT 
census have a large number of fatal accidents. According to statistics, 
crime in the country has been recognized in the last 5 years, compared 
to young people involved in criminal offenses. Of the approximate-
ly 34,000 perpetrators who committed the crime in 2016, the figure 
reached 41 years last year culminating in the year of the pandemic.

Based on all these statistics, this paper presents several methods for 
minimizing and solving big data Cloud Computing problems. In this pa-
per we present some of those that may arise during population growth 
and the ways needed to minimize the problems they cause. 
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MODELE EKONOMIKE DHE 
INDUSTRIALE PËR NJË 

JETËGJATËSI TË QËNDRUESHME 
TË SISTEMEVE ME BATERI

Msc.Gerild QORDJA
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gerildqordja@umsh.edu.al

Msc.Katerna ZELA
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë

katerina.male@umsh.edu.al

Msc.Benereta SHEHU
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ABSTRAKT

A plikimi i pajisjeve elektronike, dixhitale por jo vetëm, të cilat 
marrin energji nga bateritë ka shënuar rritje të ndjeshme vitet 
e fundit. Përmirësimi i ciklit të jetës së një baterie bën të mun-

dur pajisjen e modeleve të biznesit, por edhe modeleve të reja në akse-
sin dhe përdorimin e teknologjisë. 

Në çdo fushë përdorimi i Big Data dhe Citizen Science sjell një shkallë 
të lartë zhvillimi në përmirësimin e mënyrës se si ne zhvillojmë struk-
tura të reja ose përmirësojmë sistemet ekzistuese për të përmirësuar 
jetën e qytetarëve .Bizneset dhe strukturat e tjera qeveritare krijojnë 
aplikacione për ne dhe problemet tona sociale. Sistemi i Komunitetit të 
Kuantifikuar (QC) përdor Big Data dhe Citizen Science për të përmirë-
suar qeverisjen vendore. Përqindja e popullsisë botërore që jeton në 
zonat urbane parashikohet të rritet ndjeshëm në dekadën e ardhshme . 

Sipas INSTAT, në gusht 2021 janë shënuar 134 aksidente rrugore nga 
130 aksidente të ndodhura në gusht 2020, duke u rritur me 3.1%, kra-

hasuar me periudhën e vitit të ardhshëm. Tremujori i vitit 2021 është 
paraqitur një herë para 20.1%, ku janë regjistruar 919 aksidente rrugore 
nga 765 aksidente të ndodhura në tremujorin e vitit 2020.

Bazuar në këto statistika në një vend si Shqipëria ku popullsia totale 
është 2.83 milionë banorë në vitin 2021 sipas censusit të INSTAT-it 
shohim një numër të lartë aksidentesh me pasoja fatale. Sipas statis-
tikave, krimi në vend është bërë i njohur në 5 vitet e fundit, krahas të 
rinjve të përfshirë në vepra penale. Nga rreth 34,000 autorë që kryen 
krime në vitin 2016, shifra arriti pothuajse 41 vjet vitin e kaluar duke 
kulmuar në vitin e pandemisë.

Bazuar në të gjitha këto statistika, ky punim prezanton disa metoda 
për minimizimin dhe zgjidhjen e problemeve të mëdha të të dhënave 
Cloud Computing. Në këtë punim do të paraqesim disa nga rreziqet 
që mund të lindin gjatë rritjes së popullatës dhe mënyrat që nevojiten 
për të minimizuar problemet që do të hasen. Bazuar në këtë situatë të 
ndotjes së mjedisit nga energjia elektrike (emetimet e CO2), ky punim 
do të japww disa aplikime konkrete të industrisë së Teknologjisë së In-
formacionit dhe Komunikimit dhe Elektronikës Dixhitale, të cilat sipas 
referencave do të ulin konsumin e energjisë elektrike dhe do të rrisin 
zhvillimin e sistemeve ekologjike të IT lidhur me sistemet e gjurmimit 
informacioneve sensitive.
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THE EFFECT OF DIGITAL 
TRANSFORMATION ON CORRUPTION. 

ALBANIA ANALYSIS

Dr. Olgerta IDRIZI
Mediterranean University of Albania

Olgerta.idrizi@umsh.edu.al

ABSTRACT

T his study investigates the effect of digital transformation on 
corruption at country level. There is an ongoing debate on the 
effect of digital transformation on the economic development 

and also on corruption of a country.

In an effort to outhouse some light on this field, this article aims to 
identify the relationship between corruption and digital transformation 
in Albania, considering that right infrastructure on technology might 
create the right habitat for lower corruption.

In the last years, after the pandemic period, we have seen the impor-
tance of technology and digitalization on economic growth and how 
that impact in other directions. Countries have increased the investing 
on information systems and digitalization.

The analyze will be globally overviewed and then specifically in Alba-
nia case.

There are several socio technical and socio political factors that in-
dicate this relationship on different countries. The period analyzed 
coincides with a series of important transformations undertaken by 
governments in Albania after the communist regime in 1990.

Keywords: Corruption, Digital transformation, Regression, economic 
growth

EFEKTI I TRANSFORMIMIT 
DIXHITAL NË KORRUPSION.

ANALIZA E SHQIPËRISË

Dr. Olgerta IDRIZI
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë

Olgerta.idrizi@umsh.edu.al

ABSTRAKT

K y studim hulumton efektin e transformimit dixhital mbi kor-
rupsionin në nivel shtetesh. Ka një debat të vazhdueshëm mbi 
efektin e transformimit dixhital në zhvillimin ekonomik dhe 

gjithashtu mbi korrupsionin e një vendi.

Në një përpjekje për të nxjerrë pak dritë mbi këtë fushë, ky artikull syn-
on të identifikojë marrëdhënien midis korrupsionit dhe transformimit 
dixhital në Shqipëri, duke pasur parasysh se infrastruktura e duhur në 
teknologji mund të krijojë habitatin e nevojshëm për uljen e korrup-
sionit.

Vitet e fundit, pas periudhës së pandemisë, kemi parë rëndësinë e te-
knologjisë dhe dixhitalizimit në rritjen ekonomike dhe se si kjo ndikon 
në drejtime të tjera. Vendet kanë rritur investimet në sistemet e infor-
macionit dhe dixhitalizim.

Analiza do të pasqyrohet globalisht dhe më pas konkretisht për rastin 
e Shqipërisë.

Ekzistojnë disa faktorë socio-teknik dhe socio-politik që ndikojnë këtë 
marrëdhënie në vende të ndryshme. Periudha e analizuar përkon me 
një sërë transformimesh të rëndësishme të ndërmarra nga qeveritë në 
Shqipëri pas regjimit komunist në vitin 1990.

Fjalë kyçe: Korrupsioni, Transformimi digjital, Regresion linear, rritje 
ekonomike
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DIGITAL TRANSITION AND 
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ABSTRACT

T he digital transition is one of the main pillars of the current 
European policy strategy. Innovations in this field are potential 
drivers of European economic development, but at the same 

time they represent a radical technological, social and economic struc-
tural change that requires effective governance to seize the opportu-
nities and address the challenges. Our research aims to provide an 
empirical analysis of the main indicators measuring digitization, with 
respect to economic dynamics, focusing on recent trends and showing 
heterogeneities across countries and/or regions. Moreover, some inter-
esting empirical insights will be highlighted that can stimulate poten-
tial fields of research, taking into account the digital objectives of Ital-
ian and European policies and the main theoretical economic debate 
on digitization. In particular, the Italian Relaunch Plan (PNRR) is an 
important case study to understand how national and regional institu-
tions can incentivize and support digital transition as a tool to increase 
business innovation and competitiveness, improve the efficiency of the 
Public Administration, and expand citizens’ capabilities.

TRANZICIONI DIGJITAL 
DHE ZHVILLIMI EKONOMIK: 

MUNDËSITË DHE SFIDAT
Tiziana LAURETI 

University of Tuscia, Italy
laureti@unitus.it

Gulio GUARINI 
University of Tuscia, Italy

gulioguarini@unitus.it 

ABSTRAKT

T ranzicioni dixhital është një nga shtyllat kryesore të strategjisë 
aktuale të politikës evropiane. Inovacionet në këtë fushë janë 
shtytës potencialë të zhvillimit ekonomik evropian, por në të 

njëjtën kohë ato përfaqësojnë një ndryshim rrënjësor teknologjik, so-
cial dhe strukturor ekonomik që kërkon qeverisje efektive për të kapur 
mundësitë dhe për të adresuar sfidat. Hulumtimi ynë synon të siguro-
jë një analizë empirike të treguesve kryesorë që matin dixhitalizimin, 
në lidhje me dinamikën ekonomike, duke u fokusuar në tendencat 
e fundit dhe duke treguar heterogjenitete në vende dhe/ose rajone. 
Për më tepër, do të theksohen disa njohuri empirike interesante që 
mund të stimulojnë fusha të mundshme kërkimi, duke marrë parasysh 
objektivat dixhitale të politikave italiane dhe evropiane dhe debatin 
kryesor teorik ekonomik mbi dixhitalizimin. Në veçanti, Plani Italian 
i Rinisjes (PNRR) është një rast i rëndësishëm studimi për të kuptu-
ar se si institucionet kombëtare dhe rajonale mund të stimulojnë dhe 
mbështesin tranzicionin dixhital si një mjet për të rritur inovacionin 
dhe konkurrencën e biznesit, për të përmirësuar efikasitetin e Admin-
istratës Publike dhe për të zgjeruar qytetarët. aftësitë.
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ABSTRACT

D uring the pandemic period, but not only, the need for security 
in terms of technology has increased significantly, as almost 
all communications and data exchanges are conducted online. 

The increasing demand for the use of technology leads to the emer-
gence of new problems related to attacks or cybercrime. This paper 
addresses some of the challenges that education faces or may face in 
the future as a result of the use of technology in an unsafe way. What 
are some ways to prevent attacks on various educational management 
systems?

Keywords: Cyber attack, education, management system, cryptogra-
phy, authentication

PERSHTATJA E SISTEMIT ARSIMOR ME 
TEKNOLOGJINE DHE SFIDAT LIDHUR ME 

SIGURINE KIBERNETIKE
Dr. Dolantina HYKA
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MSc. Malvina XHABAFTI
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Elion SHABANAJ
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ABSTRAKT

G jate periudhes se pandemise, por jo vetem, eshte shtuar 
ndjeshem nevoja per siguri ne aspektin teknologjik, pasi po-
thuajse te gjitha komunikimet dhe shkembimet e te dhenave 

jane kryer online. Kerkesa gjithmone e e rritje per perdorimin e te-
knologjise con ne lindjen e problematikave te reja lidhur me sulmet 
apo krimit kibernetik. Ne kete punim trajtohen disa nga sfidat me te 
cilat perballet apo mund te perballet ne te ardhmen arsimi si pasoje e 
perdorimit te teknologjise ne menyre jo te sigurt. Cilat jane disa nga 
rruget per te parandaluar sulmet ndaj sistemeve te ndryshme te me-
naxhimit arsimor.

Fjale Kyce: Sulm kibernetik, arsimi, sistemi I menaxhimit, kriptogra-
fi, autentifikim
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Abstract

ABSTRAKT

A fter the fall of communism in Albania, the most important word 
heard in the political vocabulary was integration. As a result 
of the total isolation from the country, Albania needed to start 

integrating into all structures and international, in which it had not had 
contact. At the moment that Albania has started to integrate in the first 
international relations, it has started to lose a part of its sovereignty and 
the deeper the integration, the more it loses its sovereignty. 

Keywords: Sovereignty, integration, OSCE, Council of Europe, NATO, 
European Union.
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Dr. Ilir ALIAJ
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ABSTRAKT 

M bas renies se komunizmit ne Shqiperi, fjala me e rendesishme 
qe eshte degjuar ne fjalorin politik ka qene integrimi. Si pasoj e 
izolimit total nga regjimi, Shqiperia, kishte nevoje qe te fillonte 

te integrohej ne te gjitha strukturat dhe institucionet nderkombetare, ne 
te cilat ajo nuk kishte pasur asnje kontaktat.

Ne momentin qe Shqiperia, ka filluar te integrohet ne institucionet e para 
nderkombetare, ajo ka filluar te humbe nje pjese te sovranitetit te saj dhe 
sa me shume thellohet integrimi aq me shume humbet sovraniteti

Fjalet kyçe: Sovranitet, integrim, OSBE, Keshilli i Europes, NATO, 
Bashkim Europian.
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JUSTICE REFORM IN ALBANIA AND ITS 
PROGRESS IN REFORMING THE JUSTICE 

SYSTEM
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ABSTRACT

J ustice reform in Albania was done for a primary reason: to punish 
corruption in the justice system. Punishment would come, first-
ly, by removing corrupt judges and prosecutors from the system 

and, secondly, by removing the political dependence of justice, a depen-
dency that provided “shelter” reciprocally, where corrupt politics was not 
punished and judges and prosecutors influenced by it were not incrimi-
nated, but promoted to high positions. 

These two phenomena have damaged the Albanian state, as an authori-
ty, both within the state, allowing crime and corruption to fundamentally 
affect the economy and policy-making, as well as in foreign relations, at 
least keeping us away from the European Union. 

From the very beginning, the justice reform, with its publicity and trans-
parency, advertising, political support, aggression, growing tension in 
the entire judiciary, aroused in the people a great optimism, which, it 
must be said, has not been produced for a long time. and to be felt in Al-
bania. Therefore, this reform should not disappoint the Albanians at all! 

However, in the balance between the two, state authority and the indi-
vidual, even in this reform, the state prevailed over the individual. The 
greatest attention was focused on the drafting of a complete and unmis-
takable law, unlocking mechanisms, the provision of higher criteria for 
members of the new judiciary, and further, the political objectives of not 

allowing any individual, institution or state will to influence the reform 
mechanism and the new post-reform institutions, but, on the other hand, 
the suspension of the vetting law, the blocking of appointments, etc., 
which will be analyzed in this paper, produced the lack of justice for the 
individual, which was found, due to delays, without the right to appeal 
and without the right of recourse.

Key words: Justice Reform, corruption, justice system, state authority, 
institutions, vetting law.
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ABSTRAKT

R eforma në drejtësi në Shqipëri u bë për një arsye parësore: ndësh-
kimin e korrupsionit në sistemin e drejtësisë. Ndëshkimi do të 
vinte, së pari, duke hequr nga sistemi gjyqtarët dhe prokurorët 

e korruptuar dhe, së dyti, duke hequr varësinë politike të drejtësisë, një 
varësi që ofronte “strehë” reciprokisht, ku politika e korruptuar nuk ndës-
hkohej dhe gjyqtarët dhe prokurorët e ndikuar prej saj. jo i inkriminuar, 
por i ngritur në poste të larta.

Këto dy fenomene e kanë dëmtuar shtetin shqiptar si autoritet, si bren-
da shtetit, duke lejuar që krimi dhe korrupsioni të ndikojnë rrënjësisht 
në ekonomi dhe politikëbërje, si dhe në marrëdhëniet me jashtë, duke na 
mbajtur të paktën larg Bashkimit Europian.

Reforma në drejtësi që në fillim, me publicitetin dhe transparencën, 
reklamat, mbështetjen politike, agresionin, tensionin në rritje në të gjithë 
drejtësinë, ngjalli në popull një optimizëm të madh, që duhet thënë se 
nuk është prodhuar për një kohe e gjate. dhe të ndihet në Shqipëri. Ndaj 
kjo reformë nuk duhet t’i zhgënjejë aspak shqiptarët!

Mirëpo, në ekuilibrin mes të dyjave, autoritetit shtetëror dhe individit, 
edhe në këtë reformë shteti mbizotëroi mbi individin. Vëmendja më e 
madhe u përqendrua në hartimin e një ligji të plotë dhe të pagabueshëm, 
mekanizmat zhbllokues, sigurimin e kritereve më të larta për anëtarët e 
gjyqësorit të ri dhe më tej, objektivat politike për të mos lejuar asnjë indi-
vid, institucion apo vullnet shtetëror të ndikojë në reformë. mekanizmi 
dhe institucionet e reja të pas-reformës, por nga ana tjetër, pezullimi i lig-

jit të vettingut, bllokimi i emërimeve etj., të cilat do të analizohen në këtë 
punim, prodhuan mungesën e drejtësisë për individin, gjë që ishte gjetur, 
për shkak të vonesave, pa të drejtë ankimimi dhe pa të drejtë rekursi.

Fjalët kyçe: Reforma në Drejtësi, korrupsion, sistem drejtësie, autoritet 
shtetëror, institucione, ligji i vettingut.
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ABSTRACT

T he study aims to analyze the importance of using technology in 
the learning process. Parents and teachers in secondary educa-
tion, affirm the fact that with the help of technology, students use 

time to learn more efficiently. 

Numerous studies have shown that students are more focused on the 
lesson, while computer methods are used in the classroom in the use of 
tasks.

Research question:Does the use of technology affect teaching and 
learning in secondary education? 

To answer this question, the study will delve into the importance of using 
technology throughout the learning process.

The hypothesis of this study is: The use of technology in the auditori-
um brings advantages in teaching, increasing the student’s concentra-
tion during the learning activity as well as increasing the communicative 
ability. 

Through the use of technology and constructivism, the teacher makes it 
possible to use the integration and better use of technology tools in ap-
propriate and constructive ways. 

Nowadays, technology is seen as a tool full of advantages aimed at im-
proving teaching methods, to help students and teachers themselves. .

Keywords: technology, student, learning process, advantage
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ABSTRAKT

S tudimi synon të analizojë rëndësinë e përdorimit të teknolog-
jisë në procesin mësimor. Prindërit dhe mësuesit në arsimin e 
mesëm, pohojnë faktin se me ndihmën e teknologjisë nxënësit e 

shfrytëzojnë kohën për të mësuar në mënyrë më efikase.

Studime të shumta kanë treguar se nxënësit janë më të fokusuar në më-
sim, ndërsa metodat kompjuterike përdoren në klasë në përdorimin e 
detyrave.

Pyetja kërkimore: A ndikon përdorimi i teknologjisë në mësimdhënien 
dhe të nxënit në arsimin e mesëm?

Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje, studimi do të thellohet në rëndësinë e 
përdorimit të teknologjisë gjatë gjithë procesit mësimor.

Hipoteza e këtij studimi është: Përdorimi i teknologjisë në auditore sjell 
avantazhe në mësimdhënie, duke rritur përqendrimin e nxënësit gjatë 
veprimtarisë mësimore si dhe duke rritur aftësinë komunikuese.

Nëpërmjet përdorimit të teknologjisë dhe konstruktivizmit, mësuesi bën 
të mundur përdorimin e integrimit dhe përdorimit më të mirë të mjeteve 
të teknologjisë në mënyra të përshtatshme dhe konstruktive.

Në ditët e sotme, teknologjia shihet si një mjet plot avantazhe që synon 
përmirësimin e metodave të mësimdhënies, për të ndihmuar vetë nx-
ënësit dhe mësuesit. .

Fjalë kyçe: teknologji, student, proces mësimor, avantazh
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