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Use and knowledge of children toys material in preschoolers in Tirana 

 Jonida Canaj
Institute of Public Health, Department of Health and Environment, Albania

Mariglena Cmeta
VIELF Studio, Albania

Abstract

This study involved 200 interviewed, parents of preschool-age children. It was developed a 
questionnaire to learn more about the knowledge of the parents related to the risk of toys, 
their impact on health and environment. An SPSS database fi le was created to include each 
of the variables in the questionnaire. Data were analyzed using SPSS v16.0. Furthermore are 
a lot of studies referring to synthetic substances that are known to be hazardous to children’s 
health, which can disrupt the hormone system, cause cancer, which can adversely aff ect a 
child’s development. Children are much more sensitive than the other group of population 
as adults to exposure to toxic chemicals. They absorb more toxic substances than adults. 
A baby’s skin is considerably thinner than that of adults and the skin is not yet developed 
enough to act as a barrier. This study focused on a group of people with diff erent level of 
education.  One might assume that such a population would be sensitive and knowledgeable 
about children toys content that may infl uence dangerous risk. The purpose of this study is 
to evaluate the parents and teachers choosing the best toys with less hazard material and to 
review the literature on the health risk of children toys.

Keywords: children toys, health risk, hazard material.

Introduction

Secure toys bear a stamp in which it is writt en that they are produced according to 
EU directives, have the sign EC, and do not contain toxic or inappropriate substances. 
Unfortunately, this sign circulates oft en and in diff erent styles by forfeiting it not 
only in our country but also in EU member countries. 
Certain plastics are known to contain toxic chemicals which have negative impacts 
on human health. Children are particularly vulnerable to these toxic chemicals since 
their body systems and organs are still developing. Their bodies are small, so what 
may be a small dose for an adult may be a big dose with big eff ects for a child. 
Young children are also at greater risk since they oft en insert plastic objects into their 
mouths. Baby bott les, teething rings and toys are oft en made with phthalates and 
Bisphenol A (BPA). These two toxic ingredients in plastics are of particular concern, 
as research increasingly shows that these chemicals mimic or suppress hormones 
and disrupt normal development and growth. 

Phthalates

Phthalates are a class of chemicals that are used to soft en plastics, such as PVC 
(Polyvinyl Chloride), bind fragrances in products, and act as solvents and fi xatives, 
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such as nail polishes. Human exposure occurs through: 
Inhalation- breathing in fragrances, or fumes from solvents and fi xatives 
Ingestion- chewing on a plastic toy creates small openings in the plastic, providing an 
avenue for leaching of chemicals from the toy into a child’s mouth 
Skin Absorption- lotion, perfumes, deodorants 
Adverse health eff ects include hormone disruption, developmental and reproductive 
problems, asthma, preterm birth, low sperm count, genital malformations, premature 
puberty, and development of some cancer.

Bisphenol A

Bisphenol A is a hormone disrupter that is used to make polycarbonate plastic 
(hard clear plastic). Bisphenol A can be found in baby bott les, water bott les, canned 
food liners, etc. Human exposure occurs primarily through ingestion - diet and 
sucking/mouthing plastics and skin contact. Adverse health eff ects include prostate 
cancer, breast cancer, miscarriages, birth defects, early puberty, low sperm count, 
hyperactivity and aggressiveness. 

Be careful !! Using Plastics More Safely

Avoid Plastics with Recycling Codes: #3, #6, and #7 (Recycling codes, shown below, 
typically are found on the bott om of the product.) 
#3 – Polyvinyl Chloride (PVC) 
PVC (soft  vinyl plastic) oft en contains lead and phthalates, and the production or 
destruction of PVC releases cancer causing dioxins into the environment. 
Products that contain PVC: Flexible plastic toys (rubber duckies, dolls, beach balls, 
infant bath books), bibs, rest mats, infl atable swimming pools, garden hoses, 
raincoats, wall paneling and fl ooring, window blinds, cosmetics, shower curtains, 
crib bumpers, imitation leather, and food packaging. 
PVC Health Concerns: Cancer, birth defects, reproductive and developmental 
disorders, low sperm count, premature puberty, and liver dysfunction. 
#6 – Polystyrene 
Toxic styrene can leach from polystyrene plastic. 
Products that contain Styrofoam: Coff ee cups, carry-out containers, packaging 
“peanuts”, food trays, disposable cutlery, toys, and packaging for meats, cheeses, 
and fi sh. 
Styrofoam Health Concerns: Suspected carcinogen and neurotoxin.
#7 – Other (usually polycarbonate) 
Bisphenol A (BPA) can leach from polycarbonate plastic and act as a hormone 
disrupter. However, not all #7 plastics contain BPA. More and more #7 plastics are 
being made with compounds that are BPA-free. If so, they will be labeled “BPA-free” 
or something similar. 
Products that contain BPA: Hard, clear baby bott les, water bott les, and sippy cups; 
canned food liners. 
Choosing health and environmentally friendly toys and child products is not easy. 
Given the widespread application of hazardous chemicals in toys and everyday 
child products and the lack of knowledge on many chemicals on the market, there is 
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no easy recipe for shopping safely. 

Method

This study involved 200 interviewed, parents of preschool-age children. It was 
developed a questionnaire to learn more about the knowledge of the parents related 
to the risk of toys, their impact on health and environment. An SPSS database fi le 
was created to include each of the variables in the questionnaire. Data were analyzed 
using SPSS v16.0. Descriptive statistics were determined for all participants, 
including frequencies, means, medians and standard deviation. It was developed a 
questionnaire of about 18 questions to know more about the situation of choosing 
children toys.

Results and decisions

There were a total of 200 subjects volunteered for the study, parents of preschool-age 
children. The average age of the total subject population was 35.22 years (SD=13.5). 
In this article are presented the processing of some questions regarding the use of the 
children's toys, the frequency of the purchase of toys, their material, the importance 
of the outside appearance of the toys, the price of it, etc.

Table no 1. Descriptive Statistics
N

Mini-
mum

Maxi-
mum

Mean
Std. De-

viation
Regular buyer 200 1.00 2.00 1.5000 .50252

Material of toys 200 1.00 4.00 2.5800 .88967

Read the instructions 200 1.00 3.00 1.2300 .44620
info for symbols of 

safety
200 1.00 3.00 1.3100 .52599

Valid N (listwise) 200

Graf no.1. Child infl uence on the selection of toys
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Graf no.2 Box spot about how important is the safety of toys; how important is the 
toughness of the toys; how important is the appearance of the toys; how important 

is the price of the toys.

 
Graf no.3. Materials of toys that parents buy usually

Graf no.4. Awareness of smelly toys and their eff ect
70.8% of the parents had information about the safety symbols or toys made up 
of harmful materials. However, parents were still infl uenced by their children to 
buy mostly plastic toys. About 45% of the parents reported to buy plastic toys 
compared with wooden toys or other materials. About 49% of the parents did not 
have information about smelly toys. About 61% of the parents tried to gather toys 
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in a special environment in order for their children not to absorb chemicals that 
evaporate but, for diff erent reasons, 33% of the children slept in the same place 
with the toys. Unfortunately parents do not have information about the nature of 
chemicals( PVC, BPA, etc), dangerousness of them, hazarded health impact and risk 
of environment.

Recommendations

There are many "green" and organic toy manufacturers that produce truly toxin-
free toys for kids. Read toy labels and ask questions about where and how the toy is 
made. Additional tips to fi nding safe, pure toys include:
• Purchase natural fabric or wooden toys instead of plastic ones, and if you're going 

to purchase teethers and pacifi ers, looks for those that are BPA- and phthalate-
free 

• Avoid toys made from PVC plastic (soft  vinyl plastic), which oft en contains lead 
and phthalates

• Avoid children's "play" jewelry and cosmetics
• Purchase simple high-quality toys that encourage imaginative play (wooden 

blocks, materials for building forts, construction paper, books, etc.)

Conclusions

Our fi ndings provide evidence on the level of knowledge and att itudes of Albanian 
parents regarding the choice of the best toys with less hazardous materials
Chemical substances are also emitt ed to the environment; some of them are hazardous 
and may cause unacceptable risks for human health or the environment. 
Consumers can contribute to risk reduction through responsible use of products. 
Firstly, only well informed consumers can choose safer products, e.g., containing 
less hazardous chemical substances, and they can demand safer products from 
producers, thus infl uencing the market. 
Secondly, consumers can protect themselves and the environment if the right safety 
measures are taken in handling chemicals. 
Consumers can be a major driving force in requesting policy makers to ensure their 
rights for safe goods and safe environment in policy development. 
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Political, economic and social implications of pilgrimage

Doc. Dr. Shaban Sulejmani

PhD (C. ) Reshat Ibishi  

Abstract

According to Islamic law, the pilgrimage is one of the most important duties for a Muslim, 
which touches physical, spiritual and material aspects. Starting from this point, we can 
freely say that the pilgrimage is not just, simply put, a religious rite. This religious rite in 
itself contains several implications. Starting from this conclusion, we can justly say that the 
pilgrimage, besides being religious, it has implications that make this religious rite important 
and interesting to research.
As the most important, we would state the following aspects: political, economic social. 
Considering the importance of the meaning of all these implications, in this paper we will 
provide detailed information and explanations for each of them.

Keywords: pilgrimage, Muslim, woman, society, economy, politics.

1. Political implications of pilgrimage

Throughout Islamic history shows a great interest in the holy places in Hĳ az. A 
period of political interest occurred in the late XIX and early XX century by the 
Ott oman Sultan Abdulhamid II. Abdulhamid wanting to restore the prestige of the 
position of Caliph before the Islamic world, he showed the great interest in the holy 
places. Made a big deal to holy places with the building of the railways, which was 
completed in 1908. (Dikën, 1994: 148).
Throughout Islamic history it is shown a great interest in the holy places in Hĳ az. 
A period of political interest occurred in the late XIX and early XX century by the 
Ott oman Sultan Abdulhamid II. Abdulhamid wanting to restore the prestige of the 
position of Caliph before the Islamic world, he showed the great interest in the holy 
places. Made a big deal to holy places with the building of the railways, which was 
completed in 1908. (Dikën, 1994: 148).
During King Hussein (1916-1924), protecting and administration of the holy places 
was largely politicized. In fact, he claimed to be king of the Arabs and the Caliph of 
all Muslims. These ambitions of the king were expressly rejected by Muslims.
King Hussein, in the realization of his ambition to become a world Islamic leader, had 
used and the guardians of the holy places. Among all these events, during the season 
of pilgrimage scheduled international conference. Still, holding this conference 
nothing helped to keep the throne, because they only discussed the Palestinian issue 
(Long, 1973: 177).
King Abdulaziz, who ruled aft er King Hussein proposed the holy places to be open 
to all Muslims, and to reform the entire administration acted during King Hussein, 
seeking to eliminate the policy of Haj. In 1926, during a pilgrimage he convened the 
Islamic Conference, where he talked about the guardians of the holy places. Also, all 
participants in the conference were advised that during the pilgrimage, can speak 
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only on matt ers related to the pilgrimage and the Hĳ az, and not for international 
aff airs or internal Muslim policy (Long, 1973: 178-179).
Police of Saudi government acted preemptively against any countries or groups that 
are trying to use the pilgrimage for political purposes. For example, in 1937, King 
Abdulaziz dismissed the request of the Supreme Committ ee of the Arabs of Palestine 
for a conference in Mecca during the pilgrimage. He, in his lett er to the committ ee, 
among other things, states that “does not want to mix politics with religion”. Another 
interesting example, which also confi rms the above is Saudi Declaration in which 
they declare war on Germany and Japan. In the declaration, King Abdulaziz stated 
that Mecca and Medina remain neutral and peaceful, secure to the people inside 
them, but also for all Muslim visitors.
In many cases, the Saudi government has struggled to keep peace during the 
pilgrimage from the problems of internal Arab politics. During the political 
confrontation between Egypt and Saudi Arabia in 1960, there was engaged a special 
unit to prevent escalations of Egyptian pilgrims (Long, 1973: 179-180).
Saudi government guaranteed the same rights and privileges for all Muslims, 
regardless of their political ties with their home countries. Each year, a small group 
of Soviet Union pursued pilgrimage, although the Saudi government had no 
diplomatic relations with the Soviet Union.
A modern pilgrimage diff ers in that it remains a matt er of state. All the details are 
planned and regulated by governments and international organizations that have an 
interest in it. When Saudi Arabia and Iran through pilgrimage measured the forces 
they needed a third party. These developments have increased the infl uence of non-
Arab countries, who have extensive experience in organizing pilgrimages, namely: 
Pakistan, Malaysia, Turkey, Indonesia and Nigeria. These countries have opened the 
way to reform the organization of the pilgrimage because of their common interests 
on a new balance of power in the Islamic world (Bianchi, 2004: 71).
Before the Arab-Iranian confrontation, International Islamic organizations were 
dominated by Arab Kingdom, which concerned only the internal problems of Arab 
countries.
The Islamic revolution in Iran reversed the role of non-Arab countries in the 
Organization of the Islamic Conference. Saudi Arabia was disappointed from 
supporting the Iranian demands for internationalization of the pilgrimage and the 
holy sites. Finally, Saudi authorities satisfi ed the requirements of supporters of Iranian 
requirements, giving more power to the new system of the pilgrimage and the OIC. 
Many countries wantед to stop the new life of OIC to prevent unilateral action of the 
Saudis, and the abuse of the pilgrimage by Iran as an arena for confrontation.
In return, they insisted on completion of great representation of Arabs in the 
pilgrimage. 80% of the total number of Muslims live outside the Arab world, and 
40% are citizens of the fi ve non-Arab countries that have the strongest agencies 
organizing the pilgrimage. The new system of pilgrimage gives non-Arab countries 
proportional representation of the pilgrimage (Bianchi, 2004: 74).
Apart the interstate problems within the organization of pilgrimage, problems 
arise and within countries with majority Muslim populations. In many of them, the 
pilgrimage is also used for political campaigns.
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2. Economic implications of Pilgrimage

Apart from the aforementioned implications, Pilgrimage has enormous economic 
implications for organizers of pilgrimages of their native countries, as well as for 
Saudi Arabia. According to some data in 1983, accommodation, entrance fees and 
transportation were spent around $ 1,000. Twenty years earlier, these costs amounted 
to about $ 100. This is evidence that places of pilgrimage acquire large incomes. In this 
sense, the pilgrimage should be observed as any other secular phenomenon that is not 
immune from raising living standards. Raising the cost of the pilgrimage in 1962, it is 
calculated according to the increase of oil in Saudi Arabia (Vukonič, 1990: 175). The 
increase in revenue from the pilgrimage means improving the economic standards 
of the local population, but on the other hand also require large infrastructure 
investments to welcoming the many people that are around 2-3 million. For the 
expansion of the Kaaba, the Saudi government has invested about $100 million. In 
addition, in Jeddah there was built a new larger airport, and its implementation were 
engaged internal and external construction companies (Vukonič. 1990: 176).
During the pilgrimage, huge groups of people and vehicles are concentrated in Mecca 
during this period, making Saudi government installed a television network, which 
can control the situation, or to summon an ambulance or helicopters if needed. The 
performance of the pilgrimage is transmitt ed live in 40 countries. The radio emitt ed 
prayers during top moments, and it is done in seven languages. Broadcasts on 
television are also used for commercial purposes.

3. Social implications of Pilgrimage

Apart from the importance of the economic and political eff ects of the pilgrimage, 
the social implications are older and perhaps more fundamental. The Pilgrimage 
is not characteristic only of the modern life, but it rather he has the power to move 
closer large numbers of people from all over the Islamic world. Many of them 
have remained there, therefore now half of the urban population of Hĳ az is of no 
Saudi origin. According to the census conducted in 1960, it appears that 19% of the 
population in Mecca has no Saudi citizenship.
In the nineteenth century, the Egyptian observer Sadiq Bey described religious 
immigrants as a mixture of Turks, Egyptians, Indians, Yemeni and Bedouins (Long, 
1973: 149-150). All these communities have lived together and eventually assimilated. 
Thus, one can see that the pilgrimage turned Mecca into a cosmopolitan city of the 
Islamic world. In recent years Saudi authorities, in cooperation with other countries 
and the introduction of visa regime, are successfully dealing with this kind of illegal 
immigration, which I call religious immigration.
Nowadays, the Islamic pilgrimage is one of the most famous and most prominent 
pilgrimages in the world, with about two to three million visitors each year.
One of the most famous funcionalists who considered the pilgrimage as a social process 
is Victor Turner. According to Turner, pilgrimage draws people from ordinary society 
and brings them together in unity, for some common purpose. It is opposite of usual 
social hierarchies and institutional norms and ideas. Furthermore, the role of pilgrimage 
is at strengthening the bonds of community (communitas) (Bowie, 2009: 238).
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Opposite of Turner analysis are John Aid and Michael Solnaw, using the term competing 
discourses in order to describe the diff erent agendas and viewpoints who function in 
the place of Pilgrimage. Furthermore, the meaning of Pilgrimage as communitas they 
get as a special discourse of the pilgrimage, but not as an empirical description. They 
base their thought with the division between the sunni and the shia, who always have 
the potential to end up in violence, which requires a lot of army, henceforth, according 
to them, it is hard to accept a Turner mode of communitas (Bouwi, 2009: 240).
According to us, Turner analysis is obviously held, namely because of the following 
arguments:
- The Muslim Pilgrimage could be understood as an example in which individual 
participants of the whole Islamic world and of all social classes get out of their local 
communities and they get to know a wider and more-inclusive unity.
- The black American Islamic leader Malcolm X, for instance, preached anti-white 
Islam, as long as he hadn’t felt the universal, equal impact of the Pilgrimage in Mecca, 
hence got assured that there is no exclusive black Islam.
An important segment of social implications of Pilgrimage is the participation of the 
woman aft er conducting this ritual. The woman participation aft er doing Pilgrimage 
is a special dimension, which tells the continual force of the culture. The raising of 
the Pilgrims number has occurred in a parallel way with the increase of the number 
of women. In 1960, only 30% of the overall number of Pilgrims were women. Three 
decades aft er this number went to 45% (Bianchi, 2004: 68). According to our data which 
we got from the Kumanovo Islamic Community headquarters, until 1991 no woman 
has conducted Pilgrimage. In many countries, women participation is connected with 
the aspect of a given social community on women’s freedom and deserved rights.
The economic development gave a chance to everybody who travels to Mecca, but 
men got much more than women.
The woman’s role is more powerful in the south-east Asia and east Africa. In 19790, 
women were majority in the following countries: Malaysia, Thailand, Singapore, 
Lebanon, Palestine, Bahrain, South Africa, Maurithania, Madagascar and Chad, 
whereas men dominated in south-east Arabia, west Asia and south-east Europe, 
which includes the Pilgrimagei from our country. With more than 20% of the 
Pilgrims, women participated in the following countries: north Yemen, Afghanistan, 
Bangladesh, former Yugoslavia, Portugal and Spain, whereas with above than 30% 
participate the women in: Ethiopia, Central Africa, Sierra Leone, Turkey, Greece, 
Canada and the USA (Bianchi, 2004: 68).
The woman participation is very much connected with the family structure, 
immigration, and poverty. Women Pilgrims are rare in societies which are regulated 
by tribal system, especially in the south-east Arabia, as well as in the mountain 
regions between south Turkey and west Pakistan, where the half-nomad life is 
normal. Women are a majority in the overall number in the agricultural and seaside 
societies in the south-east Asia, where the woman inheritance is protected by local 
laws, and where the woman and man are oft en an alternative as a head of family.
The wide immigration, as well, could be seen as an inspiring step for participation 
of women in conducting this ritual. First Muslim immigrant generations were the 
Muslims far from their families, and the participation of woman Pilgrims were in 
smaller numbers. Until 1990 this model was predominant in Europe, the USA and 
Australia, but later the Muslim communities established in these countries, and 
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the woman participation reached up to 50% of the overall number of Pilgrims. The 
women Pilgrims are a majority at Lebanese and Palestinian immigrants, who have a 
double citizenship, and they travel for Pilgrimage from their native countries. Similar 
practice have our immigrants as well, who, generally speaking, work temporarily in 
the West countries (Bianchi, 2005: 69).
Economic conditions give opportunities of all conducting Pilgrimage no matt er of 
sex, or other aspects. In many countries, man prefers to conduct Pilgrimage along 
with his wife, but if economic conditions do not permit such a thing, the man 
conducts it alone with the hope that his wife later. In poor families, if the husband 
has an opportunity to conduct Pilgrimage, he does it and thus not enabling to the 
woman, as well, to go to Pilgrimage in the future. In family decision, poverty has 
created moral economy which puts women and children the last.
Participation of women reached 50% of the total number of pilgrims worldwide, 
but large diff erences can be observed in the percentages of not refer to diff erences 
between states, but within themselves. These increases the participation of women 
took place in Pakistan, Turkey, Indonesia, where Benazir Bhutt o, Tansu Ciller and 
Megawati Sukarnoputri, it showed the path of the Islamic woman.

Conclusion

Most of implications in human life, no doubt social implications are the oldest, and 
also to those who precede all other possible implications. Pilgrimage drives people 
to such a great extent, and this statement has confi rmed statistics. Aft er all, the 
population in Saudi Arabia is of non-Arab origin. The woman is already present 
in a much more contacts with other cultures and this is just because the pilgrimage 
shows its special dimension.
Not interfering politics with religion was the interest of some leaders of the Arab 
Muslim world. Some had tried to gain political points at the time of carrying out 
the pilgrimage, so the pilgrimage seeks to use for political campaigns, but on many 
occasions, the Saudi government sought to keep the peace, the problems of internal 
Arab politics.
Pilgrims from the places where they had come for the pilgrimage are considered a 
kind of rising incomes and thus improve the economic standard for that very population, 
the other country that welcomes pilgrims (Saudi Arabia) has high costs which are poured 
in investment infrastructure for welcoming a large number of people. The development 
of the technology the authorities in Saudi Arabia vastly uses for commercial purposes 
and it transfers the course of performing pilgrimage in television.
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Abstrakt

Fondet pensionale janë institucione mjaft ë të rëndësishme për gjithë ata që janë në gjendje 
të rëndë socio-ekonomike dhe për moshën e tretë (pensionistet) që njëherëshit mbetet 
prioritet i Qeverisë së Kosovës. Stabiliteti fi nanciar i sistemit të pensioneve varet nga një 
numër faktorësh (demografi kë dhe ekonomikë) - faktorë, të cilët rrallë dhe me vështirësi 
që mund të arrĳ në konsolidimin afatgjatë dhe qëndrueshmërinë fi nanciare të sistemit të 
pensioneve, prandaj ndërmarrja e reformave drejtë përmirësimit të sistemit të pensioneve 
mbetet e pashmangshme. Përmirësimi i sistemit të pensioneve duhej të bëhej kryesisht me: 
sigurinë në realizimin e të drejtave për sigurimin pensional dhe invalidor,forcimin e besimit 
të publikut, sigurimin maksimal dhe rrezik minimal, sigurimin afatshkurtër dhe afatgjatë të 
aft ësisë paguese për sigurimin pensional dhe invalidor, si dhe nxitjen e zhvillimit të tregjeve 
të kapitalit dhe nxitjen e rritjes ekonomike. Studimi bazohet në të dhëna sekondare ndër 
vite, të cilat janë siguruar nga entitete të ndryshme, duke pretenduar vërtetimin e hipotezës: 
Qëndrueshmëria fi nanciare e sistemit pensional të Kosovës është drejtpërdrejtë e varur nga 
zhvillimi ekonomik dhe punësimi, poashtu krahas punësimit, si hipotezë pasuese mund të 
themi se sistemi ndikohet edhe nga kapitalizimi i Trustit Pensional në Kosovë si dhe nga 
trendet dhe politikat populative (demografi a).  Po ashtu zbatimi i pensionit të ri të sistemit 
(sistemi i tre shtyllave), solli kosto shtesë, të njohura ndryshe si kostot e administrative dhe për 
Kosovën si dhe në vendet e tjera që kanë zbatuar këtë reformë dhe për të fi nancuar këtë kosto 
ekziston nevoja për të ardhura shtesë, të cilat Fondi nuk mund të sigurojë sepse parametrat 
mbi të cilat mbështeten reformat, ndikohen nga reduktimi i kontributeve, papunësia si dhe 
nga pensionistët më të rinj. Për këtë në përgjithësi të gjeturat e këtĳ  studimi në njërën anë 
do të shërbejnë si një përmbledhje për institucionet shtetërore dhe si mësim për politikë-
bërësit dhe menaxhuesit e parasë dhe punës së qytetarëve, ndërsa në anën tjetër do jenë mjete 
informimi për çdo student/e apo qytetarë/e që dëshiron të informohet më shumë për aspekte 
demografi ke dhe fi nanciare të Kosovës. 

Fjalët kyçe: Trusti Pensional, reforma e sistemit të pensioneve, vetë-qëndrueshmëria, aspektet 
demografi ke dhe fi nanciare, parashikimet për përmirësimin e sistemit të pensioneve, Kosova.  

Hyrje

Duke u nisur se në disa aspekte, përvoja e Kosovës ishte unike ndërsa në aspekte të 
tjera, çështjet e hasura janë universale jo vetëm për Kosovën po për çdo vend që fi llon 
një reformë gjithëpërfshirëse të pensioneve atëhere nga kjo mund të konkludojmë 
që Kosova është një rastë i mirë për ta studiuar. Ky studim ka të bëjë pikërisht me 
sistemin e pensioneve si pjesë e sistemit të përgjithshëm fi nanciar dhe ekonomik, 
si dhe segmentin më të rëndësishëm të jetës socio-ekonomike. Siç e dimë, sistemi i 
pensioneve, që nga krĳ imi i tĳ  deri më sot, ka funksionuar dhe vazhdon të veprojë 
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nën parimin e solidaritetit ndërmjet gjeneratave. Sidoqoft ë, më vonë, si rezultat i 
ndryshimeve në strukturë, u shfaqën disa vështirësi, veçanërisht në zbatimin e 
parimit të solidaritetit midis brezave. Prandaj, demografi a - ndryshimet strukturore 
shkaktuan përkeqësim në sistemet e pensioneve, krĳ imin e borxheve në fondet e 
pensioneve dhe nevojën për përmirësime. Për këtë dhe lindin një varg pyetjesh se si 
mund që faktorët demografi k të ndikojnë në lidhje me të ardhurat dhe shpenzimet 
e fondit Pensional? Ose pse është aq e rëndësishme të kushtohet rëndësi Reformave 
Pensionale dhe efektit të tyre në ekonomi? Megjithatë, shumë aspekte të reformës 
në Kosovë janë shumë të rëndësishme për shumë vende, veçanërisht vendet e vogla 
me tregje të kapitaleve të zhvilluara jo në mënyrë të duhur për këtë pyetja tjetër e 
radhës është se si ka ndikuar Reformimi i Sistemit të Pensioneve në rritjen e besimit 
për investime nga ana e qytetarëve të Rep.Kosovës.

Objektivat e Studimit

Qëllimi i këtĳ  dokumenti është të përshkruajë reformën e sistemit të pensioneve të 
Kosovës, me qëllim që të dokumentojë zgjedhjet e politikave dhe përvojën e zbatimit, 
si dhe të sygjerojë mësime që do të mësohen nga faktet e siguruara. Struktura e 
veçantë qeverisë së Kosovës, nën administrimin e protektoratit të OKB-së me një 
qeveri paralele kosovare, është ndryshe nga qeverisja e pothuajse çdo vendi sovran.  
Për këtë objektivat e këtĳ  punimi janë:
- Sa arrihet sigurimi në realizimin e të drejtave nga sigurimi pensional dhe invalidor;
- Si arrihet sigurim maksimal dhe rrezik minimal për gjithë qytetarët e Rep.Kosovës;
- Si është gjendja e sigurimit afatshkurtë dhe afatgjatë i aft ësive paguese të Fondit 

për sigurim Pensional dhe invalidor të Kosovës;
- Si rritet forcimi i besimit të opinionit publik në sistemin pensional;
- Sa ofrohet garancë e drejtë e pensioneve për të gjithë gjeneratat në Rep. e Kosovës;
- Si ndikon Fondi Pensional në stimulimin e zhvillimit të tregjeve të kapitalit dhe 

nxitjen e rritjes së ekonomisë;

Rishikimi i literaturës

Misioni i Sigurimeve Shoqërore është në përgjithësi administrimi i sigurimeve dhe 
i politikave të pensioneve nga vendosja e personave të siguruar dhe përmirësimi i 
shërbimit ndaj tyre. Sigurimet shoqërore, si skema të sigurisë kolektive, masive, të 
garantuara nga shteti, kanë fi lluar për herë të parë në Gjermani në vitet 1817-1823.  
Më vonë skema të tilla gjejmë në Austri në vitin 1888, Luksënburg 1901, Rusi, Britani 
1911, Rumani 1912, Poloni 1920, Greqi 1922 etj. Në mesin e shumë autorëve që kanë 
studiuar këtë temë në aspektet e ndryshme të saj kemi (Balcer-1982, Ferrara-1987, 
Salisbury-1992, Ascah-1996, Barrientos 1996, Papke-1999, William Lachance, 
Mitchell, and Smett ers-2003, Anderson-2004, G. Gale John B. Shoven, Mark J. 
Warshawsky-2005, Martin Schludi-2005, Mason, Mills, and Ferrell-2005, Archie and 
Ferrara-2006, Whiteford and Whitehouse-2006). Ndërsa nga aspekt i reformave 
të sistemit të pensioneve datojnë që nga viti 1980 e në vazhdim, kjo periudhë 
përfaqësonte një dekadë reformash pensionale në vendet industriale të zhvilluara, 
veçanërisht në vendet në tranzicion. Për shembull, në Mbretërinë e Bashkuar, që nga 
viti 1970 dhe e tutje, ajo drejton sistemin e pensioneve të dy shtyllave ose në Austri 
dhe Letoni në vitin 1990 në tri shtylla , pastaj në Japoni, Suedi dhe në shumë shtete 
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të tjera. Pra, që nga viti 1980 e në vazhdim, kjo periudhë përfaqëson një dekadë 
reformash pensionale, një dekadë e mbushur me modele dhe praktika nga vendet 
e zhvilluara, të cilat më vonë do të shërbejnë si mostër për vendet në tranzicion. 
Republika e Kosovës gjatë periudhës kalimtare gjithashtu i u nënshtrua reformave 
të pensioneve dhe sistemit të pensioneve - me qëllim konsolidimin e fondit të 
pensioneve dhe sigurimin e fondeve për pagesat e pensioneve. 

Metodologjia

Është e qartë se një prej gjërave veçanërisht interesante në punën tonë si hulumtues 
shoqëror është se studiojmë diqka në të cilën bëjmë pjesë dhe vetë ne. Pra ne jemi 
vetë autorë të botës shoqërore që e përbëjnë dhe objektin e studimit tonë. Duke pasur 
parasysh qëllimet e formuluara, objektivi i studimit dhe pyetjet kërkimore rreth 
të cilave do të analizohet i tërë studimi, atëherë ekziston nevoja për të përcaktuar 
një kuadër të përshtatshëm metodologjik. Në këtë hulumtim së pari, simetrikisht 
analizohen karakteristikat dhe specifi kat e pensionit të detyrueshëm dhe sigurimi 
vullnetar, duke përdorur metodën e strukturore - analizës funksionale (dhe si 
metodë, si pjesë e hulumtimit bazohet në dokumente zyrtare dhe raporte, dokumente 
shkencore, artikuj, ligje dhe akte ligjore që lidhen me ndryshimet thelbësore në 
sistemin e pensioneve dhe krĳ imin e një sistemi të ri të RK-së). Po ashtu duke e parë 
që për këtë hulumtim përdorimi i  metodës krahasuese është me i pranueshëm dhe 
për të përfunduar metodën statistikore që realisht identifi kon problemet aktuale me 
të cilat ballafaqohet fondi i pensioneve të Republikës së Kosovës. 

Konsolidimi dhe qëndrueshmëria e sistemit pensional të republikës së Kosovës

1.  Reformat dhe struktura e sistemit të pensioneve në Kosovë
Sipas një perspektive historike, sistemi i pensioneve të Republikës së Kosovës 
ekziston më shumë se 70 vjet - një sistem, i cili kishte fi lluar të organizohej nga 
viti 1930, ky fond u fi nancua nga burimet fi nanciare të shtetit dhe të plotësuar nga 
kontributet pensionale, të cilat janë paguar nga punonjësit me të ardhura personale 
(PIE). Në mes vitit 1966 -1974, sistemi pensional i Kosovës ishte pjesë integrale e 
sistemit të pensioneve të Republikës Jugosllave (RSFJ), ky sistem u bazua në parimin 
PAYG (Pay-As-You-Go). Sistemi i pensioneve të Jugosllavisë në vitin 1987 solli një 
numër më të lartë të pensionistave se numri i kontribuesve, kështu që shuma e 
përfi timeve të pensionit ishte katër herë më e lartë se sa shuma e të ardhurave në 
fondin pensional nëpërmjet kontributeve pensionale, kështu që ky sistem fi lloi të 
operonte një defi cit fi nanciar, i cili u mbulua nga buxheti i shtetit, por pastaj fi lloi të 
shfaqet si një nga shkaqet e krizës ekonomike në Jugosllavi. Për fat të keq si rezultat 
i vendimit të parlamentit serb dhe të gjithë punëtorët shqiptarë u hodhën jashtë 
punës dhe fondi pensional i Kosoves u integrua me forcë në fondin pensional të 
Serbisë. Ndërmjetë viteve 1998-2002, të moshuarit kosovar nuk morën pensione 
dhe punonjës të ndryshëm nuk kanë kontribuar në ndonjë sistem pensionesh, sepse 
funksionimi i sistemit pensional të Jugosllavisë u bllokua nga Serbia. Ai gjithashtu 
ndërpreu mundësinë e daljes në pension për punëtorët e moshuar. Për më hollësisht 
shiko tabelën e mëposhtme: 
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Viti Mosha e vjeter Pensionet1 P e n s i o n e t 
tjera Total

< 1902 2 5 10 17

1902-1930 11,669 7,789 12,959 32,417

1931-1935 9,786 5,352 4,708 19,846

1936-1940 8,569 5,110 3,610 17,289

1941-1945 2,235 3,658 2,304 8,197

> 1945 784 4,958 3,999 9,741

Totali 33,045 26,872 27,590 87,507
T o t a l 

<1937
25,742 15,701 19,482 60,925

Total<1937 21,202 12,755 14,954 48,911

Burimi: Fondi i Sigurimeve Shoqërore të Kosovës 
Table 1: Pensionistët që marrin pension deri në dhjetor 1998

Në tabelën 1: Eshtë paraqitur numri i pensionistëve kosovarë prej vitit 1902 deri në 
vitin 1945. Nga tabela vërejmë që është një numër i vogël i pensionistëve që kanë 
përfi tuar këtë pension nën udhëheqjen e sistemit pensional të Jugosllavisë këtë 
pension e përfi tonin vetëm 1/3 e popullësis kosovare. Sistemi i ri i pensioneve fi lloi të 
zbatohej në vitin 2002 dhe kishte për qëllim mbulimin e të gjithë banorëve të Kosovës 
duke perfshire rritjen e moshës së daljes në pension, llogaritjen e pensioneve bazuar 
në paga - përvojën totale, përkatësisht krĳ imin e një sistemi pensionesh me tri shtylla - 
një sistem, i cili do të sigurojë mënyrën e kombinuar të fi nancimit si dhe diversifi kimin 
e rreziqeve ekonomike dhe demografi ke. Megjithatë, në lidhje me menaxhimin e 
fondeve të mbledhura nga pagesa e kontributeve, dhe fondet e akomuluara për 
menaxhimin e shtyllës së parë menaxhohet nga Trusti i kursimeve pensional (Trust)1 
të Kosovës, një organ i pavarur i krĳ uar vetëm për qëllim të administrimit të sistemit 
të pensioneve të kursimeve. Trusti ka personel nga menaxhmenti të anëtarëve vendas 
dhe të huaj2, kurse kontributi vullnetar menaxhohet nga kompanit të licensuara 
private të pensioneve si është Fondi Slloveno-Kosovar (FONDI)3. Sidoqoft ë, shuma 
që plani do t'i japë punonjësve në pension, varet tërësisht nga kontributi i akumuluar 
dhe ecuria e investimeve të tyre. Shkalla e kontributit është fi kse, kështu i gjithë 
rreziku i investimit bie mbi kontribuesit pasi që TKPK-ja nuk garanton ndonjë 
kompensim në rastin e kthimit negativ të investimeve. Por mbi të gjitha mbulimi i 
popullsisë të bazuar në kursime do të vazhdojë të mbetet i ultë për shkak të nivelit 
të lartë të papunësisë dhe nga shkalla e lartë e punësimit joformal. Për më hollësisht 
kemi tabelën e mëposhtme të siguruara të dhënat ndër vite. 
Tabela 2: Numri i përfi tuesve të pensioneve dhe numri i të punësuarve (2002-2015)

Vitet
Numri i të 

Punësuarve
Numri i Pen-

sionistëve

Raporti në 
mes të punësuarve 
dhe pensionerëve

2002 373,000 93,086 4.0

2003 524,200 108,279 4.8

1  htt p://www.trusti.org/sq/
2  Htt p: //www.assembly kosova.org/common/docs/ligjet/Law%20on%20Pension%20Funds%20
of%20Kosovo.pdf.
3  Htt p://fondipensional.com
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2004 637,000 116,932 5.4

2005 586,300 124,893 4.7

2006 734,800 127,356 5.8

2007 599,300 131,874 4.5

2008 584,500 138,847 4.2

2009 723,200 130,347 5.5

2010 678,700 109,585 6.2

2011 748,400 107,145 7.0

2012 769,200 113,043 6.8

2013 472,900 117,042 4.0

2014 466,700 125,883 3.7

2015 548,477 132,000 4.15

Burimi:  http://ask.rks-gov.net/

Tabela 2: Tregon rrjedhën e numrit të të punësuarve, numrin e pensionistëve si dhe 
raportin e pensioneve dhe punonjësve për periudhën 2002-2015. Siç mund të vërehet, 
që nga viti 2002 e tutje, numri i të punësuarve gradualisht fi llon të rritet, në vitin 
2015 (sipas Zyrës së Statistikave), ky numër arrin deri në 617,400 të punësuar ndërsa 
raporti i të punësuarve - pensionist arrin në 4.7. 

1. Specifi kat e Fondit detyrueshëm shtetëror
Tabela 3 :Pensioni i bazuar në kontribute- shtylla I

Viti
1.Pensioni 

Mujor (€)
2.Mesatarja e te ard-

hurave persona le (€)
Raporti

1/2
1989 137.5 202.7 67.83

1998 69 102.9 67.06

2003 35 200 17.50

2012 80 374 21.39

2016 80 380 21.05

Burimi: Riinvest 2003,SOK

Siç e dimë, shtylla e dytë është gjithashtu e detyrueshme por, ndryshe nga shtylla 
e parë e cila kontrollohet nga Trusti Pensional i Kosovës, shtylla e dytë drejtohet 
nga Administrata tatimore e Kosovës (ATK)4. Çdo neglizhencë gjatë menaxhimit të 
fondeve të mbledhura krĳ on pasiguri dhe mosbesim për përfi tuesit e pensioneve, 
domethënë pasiguri për të ardhmen e tyre. Rrjedhimisht, fondet e detyrueshme 
me ligj investohen në tregjet e huaja kapitale. Dhe për këtë janë përgjegjës për 
shumëzimin e fondeve të mobilizuara,  gjegjësisht krĳ imin e fi timit për pensionistët 
e ardhshëm. Prandaj gjatë procesit të menaxhimit të fondeve të mbledhura duhet të 
bazohen kryesisht në parimin e sigurisë, kontributeve, diversifi kimit dhe likuiditetit. 
Lidhur me tabelën e mësipërme shikojmë raportin në mes pensioneve mujore dhe 
mesatarës të të ardhurave. Vërejmë që ky raporton ndër vite është duke u zvogëluar 
që nga viti 1989 ky raport ka qenë 67,83%  ndërsa në vitin 2016 është 21,05%.

2. Specifi kat e Fondit vullnetar
Shtylla e tretë, dmth. Sigurimi i pensionit i fi nancuar plotësishtë në mënyrë 

4  htt p://www.atk-ks.org/
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vullnetare, paraqet një mënyrë të re të pensionit, bazuar në kontributet e përcaktuara 
vullnetarisht. Ajo që e dallon shtyllën e tretë është fakti se në këtë shtyllë mund të 
përfshihen të gjithë personat që dëshirojnë të sigurojnë një vëllim të lartë të sigurisë 
materiale - pavarësisht pensionit të detyrueshëm (duke përfshirë shtyllën e parë dhe 
të dytë).

 Tabela 4: Shpërndarja e anëtarësimit në Fondin pensional vullnetar në Bankat e licencuara (2009-2015)

Vitet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

K.Vullnetare 2,300 2,000 2,547 2,890 3,045 3,359 4,456

Burimi: Raportet vjetore për vitet përkatëse 

Lidhur me shpërndarjen e anëtarëve, ka një prirje progresive të konsiderueshme në 
anëtarësimin me llogaritë individuale. Numri i përgjithshëm i anëtarëve në vitin 
2015 arriti në 4,456 anëtarë, shikohet një tendencë r ritjeje të numrit të anëtarëve që do  
të jenë në të ardhmen. Kjo do të ndikonte shumë pozitivisht në arkën fi skale të shtetit 
po dhe nga ana tjetër vetëdĳ esimin e qytetarëve dhe besimin ndaj institucioneve 
përkatëse.

Analiza e stabilitetit të fondit të sigurimit pensional

1. Aspekti Demografi k 
Rasti i Kosovës është unik në shumë aspekte, është vendi demografi kisht më i ri 
dhe është gjithashtu një nga më të varfëritë në kontinent. Shkalla e papunësisë dhe 
e pasivitetit është i lartë afërsisht 30-60%, respektivisht me papunësinë e të rinjve në 
këtë nivele është shqetësuese.

Tabela 5: Numri total i popullsisë tani dhe parashikimet në të ardhmen

1950 2002 2007 2015 2025 2050 2100

815.908.00 2.387.000 2.126.000 1.827.231 1.913.467 1.867.391 1.920.000

Burimi: Enti i Statistikës së Republikës së Kosovës

Megjithatë, si dhe shumë vende të tjera me bilancin e pagesave të karakterizuara 
kryesisht nga defi cite të mëdha të llogarisë korente, mund të kenë vështirësi në 
trajtimin e fl ukseve të mëdha të mjeteve të pensionit, ky është një problem i ngjashëm 
me atë që ekonomistët e quajnë "sëmundje holandeze". Pensionet e siguruara 
nga punëdhënësi përfaqësojnë një pjesë të rëndësishme të kompensimit të punës, 
në këtë pjesë e shqyrtojmë efektet që planet e pensioneve kanë pasur në tregun 
e punë. Në veçanti, ne i shohim efektet e tyre në produktivitetin e punës dhe në 
mobilizimin e saj. Nga ana tjetër varfëria është sfi da kryesore e politikës së vendit, 
e cila mund të adresohet përmes rritjes ekonomike të favorshme për punësim dhe 
shpenzimeve sociale të varfëra. Rritja e popullsisë dhe struktura e moshës së re do 
të mbajë presion nga ana e ofertës në tregun e punës, gjë që e bën të domosdoshme 
sigurimin e stimujve të fuqishëm për punësim. Nevoja për të mbrojtur të varfëritë 
ndërsa promovon punësimin në një mjedis të kufi zuar fi skal detyron qeverinë të 
bëjë zgjedhje të vështira politike. Fondet e grumbulluara në të ashtuquajturat fonde 
të pensioneve investohen për periudhë afatgjate, që të sigurojnë një të ardhur të 
sigurtë me daljen në pension. Një nga arsyet kryesore për këtë tranzicion është 
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plakja e popullsisë. Zhvillimet demografi ke të viteve të fundit si dhe tendenca për 
të ardhmen tregojnë se baza paguesve në arkën e pensioneve po tkurret gjithnjë e 
më shumë, ndërkohë që po rritet numri i përfi tuesve. Gjithashtu, lëvizja e popullsisë 
së përgjithshme në Republikën e Kosovës (paraqitur në tabelën në vĳ im) paraqet 
një parametër të rëndësishëm se çfarë do të ndodhë në të ardhmen e sistemit të 
pensioneve - kryesisht, nga perspektiva e popullatës që janë të e gatshme të punojnë. 
Tabela e mëposhtme paraqet numrin e popullsisë së përgjithshme nga viti 1950 e më 
tej, si dhe parashikimet për të ardhmen. Pra, parashikimet për të ardhmen tregojnë 
një tendencë në rënie në popullatën e përgjithshme, që në vitin 2002 të parashikimit 
Republika  e Kosovës pritet të humbasë 1/3 e numrit të popullsisë. 
2. Aspekti fi nanciar
Konsolidimi dhe qëndrueshmëria fi nanciare e sistemit të pensioneve, paraqet një 
nga sfi dat kryesore me të cilat Republika e Kosovës po përballet aktualisht. Në vitin 
1995 (nga perspektiva e punësimit) numri i punonjësve u zvogëlua në mënyrë të 
konsiderueshme, kështu që vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore arrinin në 12.5%   
- një numër që nuk është një tregues relevant, sepse nuk tregon punësimin joformal 
që në Kosovë ky fenomen arrin deri në 20-30% dhe automatikisht krĳ on nevojën për 
ta kërkuar pyetjen e mëposhtme:Cilat do të ishin pasojat ekonomike dhe sociale me 
reduktimin e punësimin?
Si gjithmonë, nga pikëpamja ekonomike dhe sociale reduktimi i punësimit të dërgon 
në pasoja të shumta, domethënë që ndikon tek njerëzit që punojnë me punë. Në 
rastin tonë, kryesisht janë goditur aktivitetet dhe sistemi i pensioneve, sepse në 
njërën anë pagesat për kontributet vazhdimisht po bien, ndërsa në anën tjetër 
pagesat e pensioneve janë rritur. Kjo e fundit, që çon në krĳ imin e hendekut fi nanciar 
që më vonë do të rritet edhe më shumë si rezultat i shkarkimit të punëtorëve dhe 
angazhimi i tyre në sektorin informal ose jashtë kuadrit të autoriteteve për pagesën 
e kontributeve sociale (veprimi që çoi në reduktimin e të ardhurave të sistemit të 
pensioneve).  Për më tepër, dihet se përkeqësimi më i madh fi nanciar i sistemit të 
pensioneve në Republikën e Kosovës është rezultat i reformave të ndërmarra, dmth 
tranzicioni nga sistemi i pensioneve me një shtyllë - në sistemin e tre shtyllave. 
Pra, duke marrë parasysh rritjen e ndjeshme të shpenzimeve të administrimit 
automatikisht lind pyetja që korrespondon me situatën në fj alë, dmth Çfarë ndodh 
me këto shpenzime dhe si arrin Fondi për të mbështetur këtë buxhet? 
Financiarisht, kjo barrë paraqet një kusht kritik, për shkak të faktit se mbulimi i 
këtyre kostove kërkon të ardhura shtesë, të cilat Fondi nuk mund të sigurojë sepse 
parametrat mbi të cilat mbështetet këto reforma janë të ndikuara nga:
• Zvogëlimi i kontributeve;
• Papunësia;
• Pensionistë të rinj.
Zvogëlimi i kontributeve - Paraqet një barrë të madhe dhe një situatë mjaft  të 
pakëndshme, të cilat Fondi ballafaqohet çdo vit. Me një vendim të qeverisë që 
fi lloi më 01.01.2002, kontributet u zvogëluan nga 16% nën udhëheqjen Jugosllave, 
kurse formimin e fondit të ri të Rep. Kosovës kontributet kaluan në 10%, që është 
një rënje prej 6% në kontributet për sigurimin pensional. Tabela e mëposhtme 
paraqet humbjet, dmth dëmet fi nanciare të shkaktuara në Fond, si rezultat i rënjes 
së kontributeve nga 16% në 10%, nga të cilat 5% paguan punëmarrësi dhe 5% 
punëdhënësi.
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Tab ela 6: Humbjet fi nanciare (demage) si rezultat i ndryshimit të përqindjes së kontributeve 
për periudhën 2008-2015

vite
% E

kontributet

% E 
reduktimit

kontributet

Të ardhurat 
nga burimet

Të ardhurat 
nga normën e vjetër 
(para ndryshimeve)

Diferenca negative 
si rezultat i 

ndryshimit të 
normave të 

kontributeve - në 
euro

1999 16 - - - -

2009 5+5 6.0 36,356,966 € 38,538,384 € -2,181,418 €

2010 5+5 - 33,710,926 € 35,733,582 € -2,022,656 €

2011 5+5 - 56,075,975 € 59,440,534 € -3,364,559 €

2012 5+5 - 60,752,691 € 64,397,853 € -3,645,162 €

2013 5+5 - 61,962,028 € 65,679,750 € -3,717,722 €

2014 5+5 - 67,857,126 € 71,928,554 € -4,071,428 €

2015 5+5 - 72,081,313 € 76,406,192 € -4,324,879 €

Total (23,327,824)

Burimi: Llogaritja Personal bazuar në të dhënat e Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor

Gjithashtu, tabela e mësipërme na ndihmon për të formuar një ide për gjendjen 
fi nanciare të sistemit aktual të pensioneve të Republikës së Kosovës, respektivisht, 
na jep një pasqyrë të qartë për humbjet fi nanciare dhe dëmin që i është shkaktuar 
Fondit të Pensionit, për vitin 1999 pastaj në mungesë të të dhënave startohet ky 
krahasim  nga 2009-2015, fondet e pensioneve u përfshinë 23,327,824 milion euro 
më pak fonde që do të kishin hyrë në Fond nëse kontributet do të ishin në nivelin 
e vjetër prej 16%. Megjithatë, nga njëra anë rezultatet e dobëta të rritjes ekonomike 
dhe nga ana tjetër kriza fi nanciare pas pavarësisë së vendit dhe krizës së vitit 2008 e 
udhëhoqën sistemin e pensioneve shtetërore në gjendjen e tanishme, duke u varur 
plotësisht nga buxheti i Republikës së Kosovës.
Papunësia - Si parametër i dytë në të cilën reformat e sistemit të pensioneve është dhe 
papunësia që krĳ on një situatë alarmante në FSPK. Parashikimet e Bankës Botërore 
(BB) janë jo të mira për sa i përket rritjes ekonomike, dhe nuk janë të ngjashme me 
atë që i ka parashikuar Qeveria e Kosovës. Banka Botërore ka parashikuar që rritja 
ekonomike në Kosovë për vitin 2016 të jetë 3.6%, çka paraqet një shkallë më të ulët 
me vitin paraprak, kur ishte 3.9%. Ndërkaq, parashihet një rritje prej 3.7% në vitin 
2018.

Table 7: Lëvizja e punësimit dhe papunësisë në periudhën 2008-2015

Vite Punësimi Papunësia

2008 17.4 214,542 22.8 335,942

2009 19.1 223,493 24.5 338,895

2010 21.2 230,280 26.6 335,260

2011 23,2 237,764 28.6 325,261
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2012 25.5 302,800 30.9 135,700

2013 28.4 338,400 30.0 144,900

2014 26.9 323,500 35.3 176,700

2015 25.2 296,900 32.9 145,800

2016 28.0 331,800 27.5 126,100

Burimi: Zyra Statistikore e Republikës së Kosovës

Tabela në vĳ im paraqet lëvizjen e punësimit dhe të papunësisë gjatë periudhës 2008 
- 2015. Shifrat në tabelën 8 paraqesin arsyet e përkeqësimit të gjendjes fi nanciare të 
FSPK-së. Masat rregulluese fi skale, të tilla si reformat e tatimeve dhe luft a kundër 
informalitetit, kanë vazhduar të rrisin përformancën e të hyrave në gjysmën e 
parë të vitit 2016. Mirëpo numri i madh i paparashikuar i përfi tuesve nga skema e 
transfereve sociale për veteranët e luft ës ka shtuar presionet fi skale dhe ka shtyrë 
defi citin në rreth 2.5 % të Bruto Produktit Vendor. Kurse Tabela 9 paraqet strategjinë 
kombëtare e punësim it të Republikës së Kosovës. Sipas objektivit kombëtar dhe 
Bashkimi Europian, përqindja e punësimit në vitin 2020 duhet të arrĳ ë në 75% - një 
përqindje, e cila do të ndikojë drejtpërdrejt në rritjen e të ardhurave të Fondit për 
Sigurim Pensional dhe Invalidor (për shkak të kontributeve të paguara).

Table  8: Lëvizja e punësimit në krahasim me prioritetet strategjike të BE-së dhe me strategjinë kombëtare 
të punësimit të RK-së

Kosove 2012

Objektiv 
kombëtar 
për vitin 

2015

Objektivi 
i BE-së 

për vitin 
2020

Objektivi 
Parashikimi 

kombëtar i RK për 
vitin 2020

% E punësimit prej 15 -64 vjet 25,6% 50% 75% 45%
% E punësimit në mesin nga 15-24 

vjet
9.8% 19% - -

% E punësimit në mesin 25 -34 vjet 30,5% 14,5% - -
% E punësimit të grave nga 35 deri 

në 44 vjet
34,5% 37% - -

% E punësimit të moshuar nga 45 - 
54 vjet

36,4% 12% - -

% E punësimit të moshuar nga 55 - 
64 vjet

25,8% 40% - -

Burimi: Enti i Statistikës dhe nga Anketa e Fuqisë Punëtore për vitin 2010

Megjithatë, për shkak të situatës reale ekonomike, Republika e Kosovës nuk ka arritur 
të përmbushë në kohë parashikimet e Bankës Botërore për një reformë të suksesshme, 
pra uljen e papunësisë në 30% në 2010 si dhe përmbushjen e parashikimeve të 
strategjisë kombëtare të punësimit të RK-së, përkatësisht rritjen e punësimit në 50% 
në vitin 2015. Në qoft ëse ne mbështetemi vetëm në të dhënat e tabelës së mësipërme, 
ne kemi marrë një përshtypje se të gjitha masat që janë marrë nga qeveria nuk kanë 
pasur rezultate shume pozitive, për shkak të faktit se, në njërën anë papunësia nuk 
është ulur aq sa është parashikuar ndërsa nga tjetër përqindja e punësimit nuk është 
që ka arritur një përqindje të knaqshme,si gjithmonë, këto të dhëna duhet të shikohen 
dhe nga këndvështrimi tjeter, sepse:
• Së pari, ka pasur ndryshime në listën e dëshmive të të papunëve (disa vite 
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më parë), ku një pjesë e mirë e qytetarëve janë kategorizuar si persona që kërkojnë 
punë në mënyrë pasive.  Ndërsa po ashtu  nga ana tjetër duke u nisur nga fakti 
se 63% e popullësisë gjenden prej moshës 15-35 vjet një pjesë e madhe e tyre janë 
student të cilët nuk llogariten si të pa punë at’herë mund të themi se kjo përqindje 
e papunësisë nuk është dhe shume reale , këtë gjë e pohojnë dhe shumë analistë të 
ndryshëm që bien shpesh në kundërshtim me të dhënat statistikore të publikuara 
nga Institucionet publike;
• Së dyti dhe më e rëndësishme, mbetet në strukturën e rritjes së punësimit, 
dmth ku janë punësuar këta njerëz, sepse struktura e rritjes së punësimit të 
drejtpërdrejtë ndikon në qëndrueshmërinë fi skale të Fondit për Sigurim Pensional 
dhe Invalidor.
Megjithatë, në qoft ë se ne analizojnë punësimin total në Republikën e Kosovës çoft ë 
në sektorin publik apo privat at’herë ne konkludojmë se një numër i konsiderueshëm 
i punësimit është bërë në institucione private të punësimit, e cila në fakt ka ndikim 
të rëndësishëm në buxhetin e Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor, për shkak 
të faktit se rritet numri i kontrbuesve në arkën fi skale të shtetit (Përkatësisht shtylla 
e dytë). Prandaj, duke u nisur nga vetë fakti se pjesa më e madhe e punësimeve të 
reja duhet të bëhet nga sektori privat dhe jo publik besohet kjo që të ketë një efekt në 
të ardhmen më të theksuar në stabilitetin fi nanciar të Fondit. Ndoshta vetëm në këtë 
mënyrë, Fondi i Sigurimit invalidor të Republikës së Kosovës do të sigurojë fonde të 
reja, të cilat pozitivisht do të ndikojnë në rritjen e të ardhurave të saj burimore. Për 
më hollësisht shiko tabelën:

Tabela 9: Perqindja e te punesuarve ne sektorin Publik dhe Privat nder vite

 Vitet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% Publik 41% 26% 33% 37% 26% 38% 24%

% Privat 59% 74% 67% 63% 74% 62% 76%

Burimi: http://mpms.rks-gov.net/raporti_20.12.2016.pdf

Nga ana tjetër, në punësime të reja të sektorit privat, është e rëndësishme të marrin në 
konsideratë strukturën e pagave të saj (ku Fondi siguron burimet e të ardhurave). Në 
qoft ë se ne mbështetemi në të dhënat nga Enti i Statistikave, paga mesatare mujore 
në Kosovë për muajin prill 2017 është 380 euro, që do të thotë se Kosova ka pagën 
më të ulët mesatare në rajon pas Maqedonisë. Kjo është katër herë më pak se paga 
mesatare në Slloveni, tre herë më pak se në Kroaci. Pra, niveli i ulët i pagave gjeneron 
të ardhura të ulëta, respektivisht jo të mjaft ueshme për të fi nancuar shpenzimet e 
Fondit. Megjithatë në rastin tonë, analiza duhet të jetë më e thellë në mënyrë që ne 
të zbulojmë që çka ka ndikuar në rritjen e pagave në vend, sektori privat apo publik, 
për shkak se rritja e pagave përfaqëson një parametër të mëtejshëm të rëndësishëm, 
që nuk mund të anashkalohet. Qeveria e Republikës së Kosovës, disa vjet më parë, 
më saktësishtë në vitin 2014 ka rritur pagat për të gjitha kategoritë e të punësuarve 
publik, prej 25-50% edhe më herët më 2011 ka rritur pagat e administratës shtetërore, 
por, e njejta gjë nuk ka ndodhur në sektorin privat ...?!
Pensionistët e rinj - përfaqëson segmentin e fundit, e cila të ndikojë edhe në gjendjen 
fi nanciare të Fondit. Kjo është për shkak të daljes në pension të parakohshëm, i 
njohur ndryshe si "pensionistëve të rinj" që përfaqësojnë njerëzit të cilët mund të 
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punojnë, por pavarësisht mënyra dhe mjete që ata arrĳ në të marrin pension, dhe 
me këtë ata barrë fi nanciarisht edhe më Fondi Sigurim Pensional dhe Invalidor.  Në 
Kosovë ky pension nënkupton pensionin e rregullt mujor të paguar për minatorët e 
kompleksit “Trepça”, që në vitin 2015 këtë pensione kan fi tuar rreth 3,217 persona 
dhe po ashtu ekzistojnë skema të veçanta për ish pjesëtarët e Trupave të Mbrojtjes së 
Kosovës (TMK) që kanë përfi tuar për vitin 2015, pension rreth 882 persona. Ndërsa, 
lidhur me rrjedhën e shpenzimeve të Fondit, ne konkludojmë se, ky i fundit, gjatë 
periudhës 2008-2015 janë rritur në mënyrë dramatike. Shpenzimet për pensionet në 
vitin 2015, kanë arritur 184,371 milion euro, të cilat në krahasim me vitin 2008 tregon 
një rritje prej 66.73%. 
Pra, të gjitha parametrat ekzaminuar më lart, kontribuojnë në krĳ imin e imazhit të 
situatation aktuale fi nanciare të Fondit, i cili sipas parashikimeve aktuale pritet të 
përkeqësohet edhe më shumë, kryesisht për shkak të rritjes së kostove të tranzicionit 
dhe parametrat demografi ke, ku në vitin 2030, pritet që ky defi cit do të arrĳ ë 
maksimumin e tĳ . Pra, cila do të jetë zgjidhja adekuate apo formula, ajo ende mbetet 
sfi dë!?  Si propozime dhe masa për përmirësimin e performancës fi nanciare të fondit 
të pensioneve shtetërore do ishte: 

1. Rritja e moshës së pensionit
Rritja e moshës së pensionit, përfaqëson një nga mënyrat më të papëlqyeshme për 
përmirësimin e performancës fi nanciare të fondit të pensionit shtetëror. Megjithatë, 
kriza globale, mungesa e buxheteve, si dhe përkeqësimi i vazhdueshëm i institucionit 
të përmendur, të udhëhequr për të marrë parasysh rritja e moshës së daljes në pension, 
dmth miratimin e një reforme, e cila parashikon një zgjerim gradual të afatit të daljes 
në pension. Republika e Kosovës ashtu dhe Republika e Maqedonisë aktualisht kanë 
dy mënyra për të zbatuar këtë masë, të tilla si:
• Zgjerimi gradual i kufi rit të moshës së pensionit, dmth indeksimin çdo vit me 

muaj të caktuar, duke rritur kufi rin e moshës për disa vite, dhe
• Rritja kufi rin, për shembull, nga e tanishme 65 deri në 70 vjeç.

2. Rritja e kontributeve apo kthimit në gjendjen e mëparshme
Kjo masë është gjithashtu mjaft ë e papëlqyeshme për zbatim, për katësisht zbatimi 
i tĳ  pritet të ndeshen më shumë mosmarrëveshje nga të gjitha palët e përfshira, 
veçanërisht mes punëdhënësve dhe të siguruarit (shih tabelën 9 në lidhje me humbjen 
e shkaktuar ndaj Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor). Prandaj, nevoja për 
kthimin e normës së kontributeve në nivelin e 16% (ose futjen edhe një më të lartë), 
konsiderohet e pashmangshme dhe mjaft  sfi duese për tejkalimin e krizës fi nanciare, 
e cila Fondi aktualisht po përballet. Më tej, duke rritur normën e kontributeve, do të 
mundësojë rritjen e të ardhurave të Fondit, dhe gjithashtu do të reduktojë ndjeshëm 
diferencën midis të ardhurave dhe shpenzimeve. Në të kundërtën, çdo rritje në 
kontributet do të konsiderohet si presion mbi subjektet ekonomike, përkatësisht 
në të punësuarit, dhe për punëdhënësit kjo do të shkaktonte kosto shtesë, ndërsa 
mundësia që të rritet numri i të punësuarve do të reduktohet.

3. Një riformulim i ri i politikave për nxitjen e punësimit dhe përmirësimin 
e mirëqenjes sociale
MPMS, përmes shërbimit publik të punësimit ka regjistruar 4,153 punëkërkues më 
shumë se vitin e kaluar. Po ashtu gjatë vitit 2016, janë ngritur kapacitetet e Zyrave 
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të Punësimit si dhe është zyrtarizuar sistemi i performancës në të gjitha Zyrat e 
Punësimit. Ndërsa ka fi lluar zbatimi i konceptit të ri për ofrimin e shërbimeve të 
punësimit duke u bazuar në profi lizimin e punëkërkuesve. Në bazë të këtĳ  koncepti, 
punëkërkuesit do të profi lizohen në tri kategori kryesore dhe në bazë të kategorizimit 
do të bëhet edhe ofrimi i shërbimeve dhe masave. Për më hollësisht shiko tabelën e 
më poshtme që paraqetë projeksionin për përmirësimin e shërbimeve të punësimit 
në tre vitet e ardhshme.

Tabela 10: Përmirësimi i shërbimeve të punësimit nëpërmjet krijimit të Agjencisë për Punësim dhe masave 
aktive të tregut

Kohëzgjatja e reformës X X X

Ndikimi neto i drejtëpërdrejtë në buxhet (në €) 3,875,000 3,129,496 3,129,496

Ndikimi  i drejtëpërdrejtë në të ardhura buxhetore 
(në €) 0 0 0

Ndikimi i drejtëpërdrejtë në shpenzimet 
buxhetore(në €) 3,875,000 3,129,496 3,129,496

Financimi i mundur jo-buxhetor (në €) 0 500,000 500,000

Financimi nga IPA dhe WBIF 0 500,00 500,000

Burimi: 8.  http://mpms.rks-gov.net, Strategjia e Punes 2017-2019

Kurse në fushën e mirëqenies sociale, është vazhduar me përkrahjen përmes 
skemave sociale dhe rasteve konkrete. Eshtë zbatuar rritja historike prej 25 % për 
rastet sociale dhe rritjen deri në 50 % të pensioneve kontributdhënëse, varësisht nga 
përvoja e punës dhe kriteret tjera. Janë krĳ uar mundësi të punësimit sezonal jashtë 
vendit si dhe projekte të praktikës në punë e shumë projekte të tjera të dobishme 
për punëkërkuesit kosovarë. Në kuadër të fushëveprimit të vet MPMS, përmes 
skemave sociale ka vazhduar të përkrahë një numër të gjerë të kategorive sociale në 
bashkëpunim me KE, GIZ dhe UNICEF. Në kuadër të negocimit në fushën sigurimeve 
sociale, janë zhvilluar takime konsultative me delegacione të Maqedonisë, Belgjikës, 
dhe Zvicrës. Ky proces pritet të zgjerohet edhe me Kroaci, Slloveni, Gjermani, Austri. 
Deri me tani strategjit dhe politikat e ndërmarura nga viti 2016 duhet kohë për të 
parë rezultatet e tyre por besohet që është një e rrugës së mirë dhe besohet që do 
kenë rezultate positive në të ardhmen. Në bazë këtyre reformave të ndërmarra për 
vitin 2017-2019 është krĳ uar dhe plani i shpenzimeve për më shumë shiko tabelën:

Tabela 11: Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe shëndetësore

Kohëzgjatja e reformës X X X

Ndikimi neto i drejtëpërdrejtë në buxhet (në €) 17,350,000 17,500,000 17,700,000

Ndikimi  i drejtëpërdrejtë në të ardhura buxhe-
tore (në €)

0 0 0

Ndikimi i drejtëpërdrejtë në shpenzimet 
buxhetore(në €)

17,350,000 17,500,000 17,700,000

Burimi:   http://mpms.rks-gov.net, Strategjia e Punes 2017-2019
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4. Përmirësimin e disiplinës fi nanciare dhe pagesat e rregullta të pensioneve
Siç e dimë, problemet apo vështirësitë që Fondi për Sigurim invalidor të Republikës 
së Kosovës ka hasur në të kaluarën, kanë qenë kryesisht nga aspekti fi nanciar, të 
tilla si neglizhenca dmth mospagesës së kontributeve me kohë nga kompanitë (kjo 
neglizhencë përkeqëson fi nanciare gjendja e Fondit). Edhe pse problemet e fundit 
janë eliminuar disi, megjithatë, çështja e mospagesës së kontributeve mbetet një nga 
zonat më të ndjeshme që prekin drejtpërdrejtë funksionimin e përditshme të Fondit. 
Duke marrë parasysh nivelin e kontributeve të mbledhura dhe numrin e kontribuesve 
në krahasim me numrin i individëve të punësuar, mund të argumentohet se 
mekanizmat e grumbullimit janë kryesisht joefi kas dhe me shumë mangësi. Dhe 
këto mangësi dalin nga disa burime: 
- Së pari dhe më e rëndësishmja dështimi për të zbatuar ligjin, që sjell disa 
pasoja. Njëra nga pasojat që dalin për shkak të moszbatimit të ligjit është informaliteti 
i vazhdueshëm dhe i dukshëm. Ekzistenca e informalitetit manifestohet në atë që 
individët aktivë në aktivitete të tilla nuk janë të regjistruar zyrtarisht si punonjës. 
- Së dyti,  deri me tani mekanizmat kontrollues janë kryesisht joefektive dhe 
shumë të ngadalta. Pra, nuk ekzistojnë shumë mekanizma që inspektojnë fi rmat në 
lidhje me kontributet pensionale, për këtë ATK mund të imponojë një politikë për të 
nxitur deklarimin e plotë të punësuarëve.  
- 
5. Rregullimi i raportit punëdhënës- punëmarrës
Kemi shumë raste në Kosovë që shumë ndërmarrje private operojnë në tregun 
kosovarë por që nuk i deklarojnë kontributet e punëtoreve të cilat dëmtojnë shumë 
buxhetin e Kosovës. Në mungesë të inspektimeve për kontrollë të atilla atëherë kjo 
dukuri supozohet të jetë dhe më e lartë se sa deklarohet, sipas një studimi të kryer nga 
Banka Botërore më 2003, më shumë se gjysma e personave të punësuar në Kosovë 
punojnë pa një kontratë pune ose punojnë në ndërmarrjet e paregjistruara. Problemi i 
ekonomisë informale është theksuar edhe në një anketë të ONP-së, sipas së cilës 50% 
e të rinjve punojnë në ekonominë informale, 73% e të cilëve nuk paguajnë kontributet 
e sigurimit social5.  Realisht kompanitë e huaja dhe një numër i vogël i të suksesshme 
kompanive lokale, shpesh vendosin për të paguar kontribute në pajtim me ligjin. 
Sipas dhe disa raporteve te BE-se rezultatet tregojnë se punëdhënësit janë akterët 
kryesorë përgjegjës për mos paguar kontribute në Kosovë6. Në anën tjetër, edhe në 
qoft ë se ata janë të gatshëm të paguajnë, punonjësit e sektorit privat nuk kanë fuqinë 
bisedimeve për të nxitur punëdhënësit e tyre për të paguar kontributet sepse ata 
mund të përballen me kërcënimin e humbjes së punës së tyre.  Duke marrë parasysh 
në shkallë të gjerë papunësia dhe vështirësi në sigurimin e një pune, mundësi për 
të raportuar raste të tilla në autoritetet duket pothuajse e pamundur. Kështu, pjesa 
më e madhe hezitojnë të ndërmarrin ndonjë veprim të tillë.  Grupet që veprojnë 
kryesisht në mënyrë joformale, pra kanë një rrezik të lartë të përjashtimit nga sistemit 
të pensioneve, të cilët janë më së shpeshti,  të vetëpunësuarit, punëtorët rurale dhe 
fermerët. Një ndër faktorët e rëndësishëm është dhe mungesa e informacionit dhe 
ndërgjegjësimit mbi përfi timet duke u përfshirë në sistemet e pensioneve. Kjo është 
kryesisht për shkak të neglizhencës së autoriteteve përgjegjëse. Me që ka një nivel 
shumë të ulët të informimit dhe vetëdĳ es publike në mesin e të gjitha institucioneve 
5  htt p://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/
publication/wcms_168770.pdf
6   htt p://www.trusti.org/Dokumentet/Shqip/Raportet%20vjetore/Raporti_vjetor_2011.pdf
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të sektorit privat. TKPK-ja, ATK-ja dhe ministritë e tjera përkatëse (si dhe organet 
e tjera qeveritare) duhet të përgatisin, organizojnë dhe zbatojnë vetëdĳ esimin 
publik dhe fushatat e informimit publik. Për këtë arsye, ky fakt edhe një herë na 
informon se qeveria dhe autoritetet duhet të krĳ ojnë mekanizma të rrepta të cilat 
do të kontribuojnë në parandalimin e keqpërdorimit të fondeve të mbledhura për 
pagesën e pensioneve.

Konkluzione

Mbasë shumë analizave dhe raporteve të ndryshme ndërvite ne mund të vĳ më në 
këto rekomandime dhe përfundime  sa i përketë qëndrueshmërisë fi nanciare të 
fondit pensional të Kosovës:
1. Nga politikat e deri tanishme kemi vënë re se vëmendja e koordinuar për 
pensionet, tatimet dhe programet e tjera sociale është e nevojshme për të reduktuar 
në mënyrë domethënëse barrën e përgjithshme të punës. Në Kosovë, taksat e punës 
janë mbajtur të ulëta duke fi nancuar shtyllën I nga të ardhurat e përgjithshme dhe jo 
nga një taksë pagash, duke mos krĳ uar ndonjë taksë tjetër të listës së pagave sociale 
dhe duke mbajtur të ulët tatimet mbi të ardhurat personale si do çoft ë zhvendosja në 
cilëndo nga këto tre fusha do të dëmtonte efi kasitetin e tregut të punë. Megjithatë, 
fondet e pensioneve, mbeten investitorët më të rëndësishme institucionale, të cilët, 
nëpërmjet përdorimit të mekanizmave të performancës ekonomike, për të siguruar 
sigurinë dhe stabilitetin e të ardhurave të individëve - pas daljes në pension. 
2. Nga ana tjetër, stabiliteti fi nanciar i sistemit të pensioneve varet nga një numër 
faktorësh (demografi ke dhe ekonomike) - faktorët, që mund të arrĳ ë një konsolidimin 
dhe afat - gjatë qëndrueshmërinë fi nanciare të sistemit të pensioneve rrallë dhe 
me shumë vështirësi. Sa i përketë qëndrueshmërisë fi skale do të duhej të bëhet 
kombinimi i një pension universal duke kombinuar politikat e ndryshme që nga 
pensioni bazë që të ulet shkalla e varfërisë dhe mund të vendosin me sukses në një 
rrugë drejtë qëndrueshmërisë fi skale afatgjate.
3. Zbatimi i sistemit të ri të pensioneve solli kosto shtesë (i njohur ndryshe si Shpenzime 
Administrative). Shpenzimet administrative mund të jenë të rëndësishme dhe duhet 
të merren parasysh në fazën e dizajnimit të reformës. Shtyllat e fi nancuara duhet 
të dizajnohen në mënyrë që ato të jenë mjaft ë të mëdha për të arritur ekonomitë e 
shkallës, me administrim dhe me kosto efektive. Vendimmarrësit dhe politikëbërësit 
duhet të marrin në konsideratë dhe në vëmendje të veçantë faktin se rritja e 
vazhdueshme e shpenzimeve për pensione e dëmton rritjen ekonomike të vendit. 
Ndaj dhe alternativa e orientimit të tregut të pensioneve drejt sektorit privat është 
me rëndësi të madhe pasi nuk i jep çlirim vetëm ngërçit të skemës së pensioneve por 
njëkohësisht “lehtëson” edhe rritjen ekonomike.
4. Çështja e moshave relative të daljes në pension për dy gjinit është një temë e 
debatueshme gjatë reformave të pensioneve në mbarë botën. Nuk është e pazakontë 
që udhëheqësit politikë të kundërshtojnë moshat e barabarta të daljes në pension. 
Në Kosovë, vendimi do te vazhdojnë për një moshë të pensionit të njëtrajtshëm 
të daljes në pension, pavarësisht nga gjinia. Per kete preferohet te behet rritja e 
moshës se pensionit per përmirësimin e performancës fi nanciare te fondit pensional, 
prandaj Republika e Kosoves duhet te beje rritjen e kufi rit te moshës per cdo vit 
sepse nese vazhdohet ne kete ritëm ne te ardhmen do të kemi pasoja sociale, presion 
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mbi subjektet ekonomike, përkatësisht mbi të punësuarit, si dhe kosto shtesë për 
punëdhënësit .
5. Përvoja e Kosovës tregon se si një vend pa tregje kapitale ende nuk mund të 
vendos një sistem pensionesh të qëndrushme fi nanciare, sepse investimi në asetet 
e pensioneve jashtë vendit dhe gjithashtu duke përdorur ekspertizën e huaj 
profesionale në marrjen e vendimeve për investime ka ndikuar në masë të ultë në 
investimin e tregjeve vendase, ata që janë në gjendje të kursejnë duhet të inkurajohen 
për ta bërë këtë dhe të kontribuojnë nëpërmjet pensioneve të përballueshëm dhe të 
sigurtë të shtyllës së tretë, në këmbim të lehtësimit të taksave dhe stimujve të tjerë. 
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Disa aspekte ligjore të regjistrimit të fshehtë të bisedës apo komunikimeve 
nga njëri prej bashkëbiseduesve

Naim Mëçalla
Kolegji Universitar ”Wisdom”

Merita Mëçalla
Bashkia Tiranë

Abstrakt

Në Kodin e Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë, përcaktohen kufi jtë e lejimit të 
përgjimit, duke sanksionuar rregulla që përgjimi i bisedave, i komunikimeve telefonike dhe 
i formave të tjera të telekomunikacionit lejohet vetëm kur procedohet vetëm për një kategori 
të caktuar veprash penale. Ky lloj përgjimi është përgjim procedurial i cili rregullohet nga 
Kodi i Procedurës Penale, autorizohet nga gjykata dhe realizohet nga prokurori ose ofi ceri i 
policisë gjyqësore. Ndërsa, regjistrimi i fshehtë i bisedës nga një prej personave pjesëmarrës 
në komunikim është një regjistrim privat i një bisede të lirë, i kryer me mjete teknike të 
përshtatshme, pa dĳ eninë e organeve hetimore e gjyqësore. Ky përgjim, nuk është përgjim i 
mirëfi lltë sipas Kodit të Procedurës Penale.
Në këtë punim do të analizojmë këtë lloj përgjimi, regjistrimin i bisedës së kryer nga njëri 
prej bashkëbiseduesve me mjetet e tĳ  teknike, pa dĳ eninë e autoritetit shtetëror, i cili nuk 
është  një përgjim i zakonshëm procedurial. Por, megjithatë nuk mund të ngrihen pretendime 
se ky regjistrim është i paligjshëm vetëm sepse nuk janë respektuar dispozitat proceduriale 
mbi përgjimet. Pikërisht, objekt i këtĳ  punimi do të jenë problemet të tilla si: ligjshmëria e 
kësaj prove, marja dhe përdorimi i saj nga gjykata në proces, respektimi i jetës private të 
individit,etj.

Fjalët kyçe: Përgjimi, jeta private, ligjshmëria, regjistrimi i bisedave, etj.

Hyrja

Përgjimi si mjet i kërkimit të provës është dy lloje, a) përgjimi i bisedave ose 
komunikimeve telefonike ose formave të tjera të telekomunikascionit dhe b) 
Përgjimi ambiental. Në rastet e procedimit penal, e drejta e fshehtësisë së bisedave 
dhe komunikimeve bazohet në dispozitat e seksionit të përgjimeve të parashikuara 
në nenet 221 deri 2261  të Kodit të Procedurës Penale. Në këto nene janë përcaktohen 
kufi jtë e lejimit të përgjimit, duke sanksionuar rregulla që ”përgjimi i bisedave, i 
komunikimeve telefonike dhe i formave të tjera të telekomunikacionit lejohet vetëm 
kur procedohet vetëm për një kategori të caktuar veprash penale”.2 Ky lloj përgjimi 
autorizohet nga gjykata dhe realizohet nga prokurori ose ofi ceri i policisë gjyqësore. 

1  Neni 221 i Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë “Përgjimet”
2  Neni 221, pika 1. “Përgjimi i komunikimeve të një personi ose të një numri telefoni me telefon, 
faks, kompjuter ose me mjete të tjera të çdo lloji, përgjimi i fshehtë me mjete teknike i bisedave 
në vende private, përgjimi me audio dhe video në vende private dhe regjistrimi i numrave të 
telefonit, hyrës dhe dalës, lejohen vetëm kur procedohet: a) për krimet e kryera me dashje, për të 
cilat parashikohet dënim me burgim jo më pak, në maksimum, se shtatë vjet; b) për kundërvajtjet 
penale të fyerjes e të kanosjes, të kryera me mjete të telekomunikimit.
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Edhe përgjimi i fshehtë fotografi k, fi lmik ose me video i personave në vende publike 
dhe përdorimi i pajisjeve gjurmuese të vendndodhjes lejohen vetëm kur procedohet 
për krime të kryera me dashje3.
Ky lloj përgjimi, është përgjim procedurial i cili rregullohet nga Kodi i Procedurës 
Penale. Regjistrimi bëhet pa dĳ eninë e bashkëbiseduesve, autorizohet nga organi 
procedues, gjykata ose prokurori dhe ekzekutohet nga policia gjyqësore, kryhet 
me anën e pajisjeve teknike të instaluara në vende të caktuara me autorizimin e 
prokurorit të rrethit.  
Në rastin e rregjistrimit të fshehtë të bisedës ose komunikimeve telefonike nga njëri 
prej bashkëbiseduesve është një regjistrim privat i një bisede të lirë që nuk urdhërohet 
dhe nuk kryhet nga autoriteti shtetëror, por nga një prej personave pjesëmarrës në 
bisedë ose nga një person i tretë. Në këtë rast, në ndryshim nga përgjimi juridik, 
kemi regjistrim të një bisede kur njëri prej bashkëbiseduesve është në dĳ eni të këtĳ  
regjistrimi, madje është vetë ai që kryen regjistrimin. Regjistrimi i bisedës kryhet nga 
njëri prej bashkëbiseduesve me mjetet e tĳ  teknike. Rezulton se regjistrimi i fshehtë i 
bisedës ose i komunikimeve nga njëri prej bashkëbiseduesve (pa dĳ eninë e autoritetit 
shtetëror) nuk është përgjim procedurial. Për rrjedhojë në lidhje me këtë regjistrim 
nuk gjejnë zbatim nenet 221 e vĳ ues të Kodit të Procedurës Penale që rregullojnë 
përgjimet. Por, megjithatë nuk mund të ngrihen pretendime se ky regjistrim është i 
paligjshëm vetëm sepse nuk janë respektuar dispozitat mbi përgjimet. 
Regjistrimi i fshehtë i bisedës nga një prej personave pjesëmarrës në komunikim është 
një regjistrim privat i një bisede të lirë, i kryer me mjete teknike të përshtatshme, pa 
dĳ eninë e organeve hetimore e gjyqësore. Ky përgjim, nuk është përgjim i mirëfi lltë 
sipas Kodit të Procedurës Penale.
Çështja që kërkon zgjidhje është:

A përbën provë regjistrimi i fshehtë i bisedës ose i komunikimeve nga njëri prej 
bashkëbiseduesve? A lejohet marrja e kësaj prove?
Regjistrimi i fshehtë i bisedës ose i komunikimeve nga njëri prej bashkëbiseduesve 
nuk përcaktohet shprehimisht në ligj dhe nuk parashikohet si një nga provat që 
janë të disiplinuara në ligjin procedural. Referuar nenit 151/3 të Kodit të Procedurës 
Penale,4 ku përcaktohet çmuarja e provave, i është lënë hapësirë gjykatës e cila edhe 
për provat e parregulluara me ligj, mund të vendose marrjen e tyre. Pra, provat e 
parashikuara në mënyrë të shprehur nga ligji nuk janë të përcaktuara në mënyrë 
shterruese dhe nuk janë të vetmet për të vërtetuar faktin. Neni 151/3 i Kodit të 
Procedurës Penale krĳ on mundësinë që të merret edhe kjo lloj prove. Sipas këtĳ  neni 
që kjo prova të merret nga Gjykata duhet të plotësohen dy kushte: a) të vlejë për 
të vërtetuar faktet, pra, të ketë vlerë provuese; b) të mos cënojë lirinë e vullnetit të 
personit. Këto prova, jotipike, nuk duhet ngatërruar me provat e marra në shkelje të 
ndalimeve të parashikuara nga neni 151/4.5 Kështu, nëse një provë nuk është marrë 
3  Neni 221, pika 2, Përgjimi i fshehtë fotografi k, fi lmik ose me video i personave në vende publike 
dhe përdorimi i pajisjeve gjurmuese të vendndodhjes lejohen vetëm kur procedohet për krime të 
kryera me dashje, për të cilat parashikohet dënim me burgim jo më pak, në maksimum, se dy vjet. 
4  Neni 151, pika3 përcaktohet se “Kur kërkohet një provë që nuk rregullohet me ligj, gjykata mund 
ta marrë në qoft ë se ajo vlen për të vërtetuar faktet dhe nuk cenon lirinë e vullnetit të personit”.
5  Neni 151/4. Provat e marra në shkelje të ndalimeve të parashikuara nga ligji nuk mund të 
përdoren. papërdorshmëria ngrihet edhe kryesisht në çdo gjendje dhe shkallë të procedimit
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në përputhje me rregullat e parashikuara nga ligji atëherë ajo nuk mund të përdoret 
sepse përbën një provë të paligjshme. 
Provat jo të zakonshme janë të ligjshme, vetëm se është një nga ato prova që ligji 
nuk i ka parashikuar në mënyrë të shprehur. Palët duhet të shprehen në lidhje me 
mënyrën e marrjes së saj në mënyrë që të mos përballen me rreziqet e një procedure 
të parregulluar nga ligji6. Pra është e qartë se kur fl asim për provën jotipike kemi të 
bëjmë me një provë të parregulluar nga ligji, por jo të marrë në shkelje të ndalimeve të 
tĳ . Sa sipër rezulton se Kodi i Procedurës Penale nuk e pranon parimin e taksativitetit 
të provave, përderisa neni 151/3 i këtĳ  kodi lejon edhe marrjen e provave të cilat nuk 
rregullohen nga ligji. “Mospërcaktimi i shprehur i llojeve të provave është një qëndrim i 
drejtë që përligjet me faktin se është e vështirë të paracaktosh se cila mund të jetë provë dhe 
të përjashtosh njoft imet dhe faktet që lidhen me veprën penale, që shërbejnë për të vërtetuar 
kryerjen ose jo të veprës penale dhe fajësinë e të pandehurit“.7
Nga sa sipër, dhe referuar edhe nenit 191/18 të Kodit të Procedurës Penale lejon veç të 
tjerash edhe marrjen e dokumentit fonografi k apo audiofi lmik si dhe dallimin që kemi 
bërë ndërmjet provës dhe mjetit të provës. Rezulton se regjistrimi i fshehtë i bisedës 
ose komunikimeve telefonike nga njëri prej bashkëbiseduesve është provë jo tipike, 
jo e zakonshme, në kuptim të nenit 151/3 të Kodit të Procedurës Penale. Duke qënë se 
ligji nuk parashikon shprehimisht mënyrën e marrjes së saj. Marrja dhe futja e kësaj 
prove në proces bëhet me anën e mjetit të provës që është dokumenti, me kushtin që të 
dëgjohen palët lidhur me mënyrën e marrjes së saj. 
Pra, dokumenti është mjet prove, instrument procedural nëpërmjet të cilit arrihet tek 
prova. Për ta konkretizuar, shiriti fi lmik, CD, etj., në të cilin është bërë një regjistrim i 
tillë, konsiderohet dokument, që është formuar materialisht jashtë procesit të hetimit 
dhe të dhënat që përmban dokumenti janë provë. Për t’u pranuar ky regjistrim si provë, 
përveç faktit që duhet të ketë të dhëna të rëndësishme për qëllime të procesit, për të 
vërtetuar faktin juridik, kërkohet të mos jetë cënuar edhe liria e vullnetit të personit.

Çështje të ligjshmërisë
Ka shumë debate në lidhje me faktin nëse regjistrimi i fshehtë i bisedës nga njëri 
prej bashkëbiseduesve të pranishëm në bisedë duhet të merret si provë apo jo në 
një proces gjyqësor. Debati është i arsyeshëm, për faktin se ky lloj regjistrimi nuk 
parashikohet shprehimisht si provë në ligjin procedural dhe ngre probleme për 
diskutim në lidhje me paligjshmërinë e tĳ , cënimin e të drejtës për jetë private.9

A duhet konsideruar regjistrimi i fshehtë i bisedës nga njëri prej të pranishmëve, si 
një provë e paligjshme?
Nuk kemi të bëjmë me një provë të paligjshme në vështrim të nenit 32/210 të 
6  Neni 151/3, “Gjykata vendos për marrjen e provës pasi dëgjon palët mbi mënyrën e marrjes së 
saj.”
7  H. Islami, A. Hoxha, I. Panda “Procedura Penale, Komentar”, botimet “Morava”, Tiranë 2012, fq. 
212
8  Neni 191, Marrja e dokumenteve. Lejohet marrja e dokumenteve që përfaqësojnë fakte, persona 
ose sende nëpërmjet fotografi mit, fi lmimit, fonografi mit ose çdo mjeti tjetër.
9  Neni 8/1, Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut, 1. Çdokush ka të drejtën e respektimit të 
jetës së tĳ  private dhe familjare, banesës dhe korrespondencës së tĳ .
10  Neni 32/2 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë 2. Askush nuk mund të deklarohet fajtor mbi 



35 

Kushtetutës që parashikon se të dhënat e mbledhura në mënyrë të paligjshme nuk 
mund të përdoren për deklarimin fajtor, si dhe të nenit 151/4 të Kodit të Procedurës 
Penale ku përcaktohet se“provat e marra në shkelje të ndalimeve të parashikuara nga 
ligji nuk mund të përdoren.“ Paligjshmëria dhe papërdorshmëria kanë të bëjnë me 
mënyrën e marrjes së provës. Neni 151/4 i Kodit të Procedurës Penale kërkon që 
papërdorshmëria të jetë parashikuar shprehimisht në dispozitën përkatëse, vetëm 
në rastin e marrjes së provave „...në shkelje të ndalimeve të parashikuara nga ligji...“.  Pra, 
jo çdo shkelje e ligjit procedural sjell papërdorshmërinë e provave, por vetëm ato 
shkelje të cilat parashikohen në mënyrë të qarte, shprehimisht në ligj. 
Në rastin e regjistrimit të fshehtë të bisedimeve apo komunikimeve, sui p.sh. CD 
me pamje vizuale, ose dëgjimore, ajo duhet konsideruar si provë jo e zakonshme 
dhe të merret në cilësinë e dokumentit audio-fi lmik, në bazë të nenit 191/111 të Kodit 
të Procedurës Penale. Pasi është marrë duhet të bëhet transkriptimi i përmbajtjes 
së të dhënave të kasetës nëpërmjet eksperteve teknikë me njohuri të posaçme në 
këtë fushë. Në këtë mënyrë kaseta dhe procesverbalet e transkriptimit do të futen 
në fashikullin e gjykimit. Pra në rastet kur ky regjistrim merret në këtë mënyrë nuk 
mund të pretendohet se përbën një provë të paligjshme, pasi nuk është marrë në 
shkelje të ndalimeve ligjore. CD-ja përfaqëson një fakt dhe nuk bën gjë tjetër veçse 
përforcon dhe vërteton atë që bashkëbiseduesi e ka fi ksuar me anën e shqisave të 
dëgjimit ose shikimit dhe mund t’a riprodhojë me anën e mekanizmit të kujtesës në 
formën e dëshmisë.
Gjykata, nuk mundet që në një rast të tillë të ndalojë marrjen e kasetës si mjet 
prove me arsyetimin se nuk janë respektuar dispozitat për përgjimet për arsyen 
e thjeshtë se nuk kemi të bëjmë me një përgjim procedurial të autorizuar nga 
autoritetet kompetente. Gjithashtu, gykata nuk mund të shmanget nga detyrimi 
për t’ia nënshtruar këtë provë shqyrtimit gjyqësor dhe t’a çmojë atë në unitet me 
provat e tjera që konfi rmojnë vërtetësinë e saj. Në një rast të tillë do të kemi veç 
kasetës dhe procesverbalit të transkriptimit edhe dëshminë e personit që ka kryer 
regjistrimin. Asgjë nuk e ndalon personin që ka kryer regjistrimin, që të dëshmojë 
për atë që ka dëgjuar nga personi tjetër. Në përputhje me parashikimin e bërë në 
nenin 151/312 të Kodit Procedurës Penale gjykata është e detyruar të dëgjojë palët në 
lidhje me mënyrën e marrjes së kësaj prove. Ajo duhet të verifi kojë nëse është cënuar 
liria e vullnetit të personit. Gjithashtu, gjatë gjykimit pala kundër të cilës paraqitet 
regjistrimi si provë, mund të pretendojë për manipulim të kasetës, mund të kërkojë 
kryerjen e ekspertimit teknik, të zërit, etj. Këto janë probleme që i përkasin shqyrtimit 
gjyqësor dhe nuk duhet të ndikojnë në refuzimin e gjykatës për t’ia nënshtruar këtë 
provë shqyrtimit gjyqësor. Verifi kimi i origjinalitetit të këtyre dokumenteve paraqet 
vështirësi teknike më të mëdha në raport me dokumentin shkresor tradicional. Por 
megjithatë, këto lidhen me vlerën provuese të këtyre lloj dokumenteve, e cila do të 
çmohet në mbështetje me provat të tjera që i janë nënshtruar shqyrtimit gjyqësor.
A cënohet e drejta ligjore për respektimin e jetës private të individit?

bazën e të dhënave të mbledhura në mënyrë të paligjshme.
11  Neni 191/1 i Kodit të Procedurës Penale, “Lejohet marrja e dokumenteve që përfaqësojnë fakte, 
persona ose sende nëpërmjet fotografi mit, fi lmimit, fonografi mit ose çdo mjeti tjetër.”
12  Neni 151/3 “Kur kërkohet një provë që nuk rregullohet me ligj, gjykata mund ta marrë në qoft ë 
se ajo vlen për të vërtetuar faktet dhe nuk cenon lirinë e vullnetit të personit. Gjykata vendos për 
marrjen e provës pasi dëgjon palët mbi mënyrën e marrjes së saj.
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Regjistrimi i realizuar nga një prej bashkëbiseduesve nuk përbën ndërhyrje në të 
drejtën për respektimin e jetës private të individit të parashikuar nga neni 8 i KEDNJ13 
dhe neni 36 i Kushtetutës së Shqipërisë.14 
Referuar jurisprudencës dhe interpretimeve të Gjykatës së Strasburgut15 është pranuar 
se nocioni jetë private përbën një koncept të gjerë dhe përfshin një sferë brenda të 
cilës çdokush mund të ndjekë lirshëm zhvillimin dhe plotësimin e personalitetit të tĳ . 
Kjo e drejtë përfshin, në njëfarë shkalle, edhe të drejtën për të vendosur marrëdhënie 
me qeniet e tjera njerëzore. Detyrimin për të respektuar këtë të drejtë e kanë jo vetëm 
autoritetet shtetërore por edhe individët privatë. Kjo karakteristike e Konventës 
ka te beje me efektin horizontal ne zbatimin e disa te drejtave te parashikuara nga 
Konventa. Ajo është pohuar se pari ne një vendim te Gjykata Evropiane e te Drejtave 
te Njeriut16 ne te cilin është afi rmuar për te disaten here parimi i detyrimeve pozitive 
te shtetit ne kuadrin e Konventës. Në fakt ky i fundit mund te konsiderohet edhe si 
paraprirës i konceptimit te pasjes se efektit horizontal te disa te drejtave dhe lirive te 
parashikuara nga Konventa. 
Efekti horizontal, qe ne fi llimet e tĳ  doktrinale njihej përgjithësisht me termin 
“dritt ëirkung”, nënkupton qe një dispozite e caktuar e Konventës, ose e një traktati 
ndërkombëtar ne rastin me te përgjithshëm, luan rol dhe krĳ on te drejta dhe 
detyrime jo vetëm ne lidhje me marrëdhëniet e individit me shtetin por edhe ne 
lidhje me marrëdhëniet e individëve ndërmjet njeri tjetrit. Thëne ndryshe, jo vetëm 
shteti ka për detyre te respektoje te drejtat qe parashikon për individët, por edhe 
individët kane për detyre t’i respektojnë ato ne marrëdhëniet me njeri tjetrin. Nga 
ana tjetër shteti ka për detyre te ndërhyje me masat qe i vlerëson te përshtatshme, 
për te penguar, shmangur, vene ne vend dhe/ose  ndëshkuar shkeljet e te drejtave 
te njeriut dhe te lirive themelore edhe kur këto shkelje kryhen nga individë te tjerë.
Theksojmë se nuk mund të thuhet a priori, nëse një regjistrim i një bisede të caktuar, 
nga njëri prej bashkëbiseduesve përbën ose jo ndërhyrje në të drejtën për jetë private. 
Kjo do të përcaktohet rast pas rasti në lidhje me faktet që regjistrohen, mjedisi 
ku regjistrohet, biseda e regjistruar, si dhe qëllimi për të cilin kryhet regjistrimi, 
për interes publik, për zbulimin i një krimi apo përfi tim personal, shantazh, etj). 
Regjistrimi i bisedës nga njëri prej të pranishmëve, që ka lidhje me të dhëna të një 
vepre penale të kryer nga personi i regjistruar, nuk përbën aspekt të jetës private 
të individit. Në këtë rast kemi të bëjmë me një regjistrim të një fakti të ndodhur, i 
cili merr përparësi për parandalimin e krimit dhe zbulimin e të vërtetës dhe nuk 
13  Neni 8 i KEDNJ: 1. “Çdo njeri ka të drejtën për respekt për jetën e tĳ  private dhe familjare, 
……2. Një autoritet publik nuk ndërhyn ndaj ushtrimit të kësaj të drejte përveçse kur kjo është në 
përputhje me ligjin dhe kur është e nevojshme në një shoqëri demokratike në interes të sigurimit 
kombëtar, sigurisë publike ose mirëqënies ekonomike të vendit, për parandalimin e çrregullimeve 
ose krimit, për mbrojtjen e shëndetit ose moralit ose për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve” 
14  Neni 36 i Kushtetutës “Liria dhe fshehtësia e korrespondencës ose e çdo mjeti tjetër të komunikimit 
janë të garantuara”
15  Në mbrojtje të lirive themelore. Copyright © 2010, Qendra Shqiptare e Rehabilitimit të Traumes 
dhe Tortures. Faqe 33.
16  Vendimi i Gjykatës Evropiane te Drejtave te Njeriut ne lidhje me çështjen X & Y kundër Holandës, 
në te cilin Gjykata shprehet se: “këto detyrime me karakter pozitiv mund te kërkojnë marrjen e 
masave qe synojnë respektimine jetës private deri ne marrëdhëniet e individëve ndërmjet njeri-
tjetrit.”
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regjistrohet një aspekt i jetës private të individit por një aspekt i jetës publike. 
Sigurisht, këtu nuk bëhet fj alë për rastet kur regjistrohet një aspekt intim i jetës private 
që realizohet nga njëri prej personave të pranishëm me qëllim për t’i bërë shantazh 
tjetrit. Në këtë rast ky regjistrim përfaqëson një aspekt të jetës private të individit dhe 
nga ana e personit që kryen regjistrimin është konsumuar vepra penale e parashikuar 
në nenin 121 të Kodit Penal.17 Ky nen kërkon që format në të cilat realizohet vepra të 
lidhen me një aspekt të jetës private të personit që regjistrohet dhe të ekspozohen pa 
pëlqimin e tĳ . Ndërsa në rastet e tjera, kur personi i pranishëm regjistron një bisedë 
që nuk ka të bëjë me jetën private të personit që regjistrohet nuk kemi cënim të jetës 
të personit që regjistrohet nga ana e personit që kryen regjistrimin. 
Gjithashtu, një rol të rëndësishëm në përcaktimin që nuk kemi të bëjmë me jetën 
private luan edhe fakti që në rastin në fj alë nuk kemi regjistrim të një bisede të kryer 
ndërmjet dy ose më shumë personash nga një i tretë që nuk merr pjesë në bisedë, por 
regjistrim të një bisede të kryer nga njëri prej bashkëbiseduesve. Me vullnetin e tĳ  të 
lirë, personi që regjistrohet i ndan faktet e bisedës me personin që kryen regjistrimin 
dhe ky i fundit nuk bën gjë tjetër veçse regjistron një bisedë në të cilën është vetë i 
pranishëm. Personi që regjistrohet duhet ta mendonte se bashkëbiseduesi i tĳ  mund 
të dëshmojë kundër tĳ  për ato që ka dëgjuar personalisht, ose të bëjë një regjistrim 
audiofi lmik. Vlen për t’u theksuar se ndërsa regjistrimi i kësaj bisede nga ana e njërit 
prej bashkëbiseduesve është i ligjshëm, ai mund të përdoret për qëllime të hetimit 
vetëm nga organi i prokurorisë. 

Vlera provuese e regjistrimit të fshehtë të bisedës nga njëri prej bashkëbiseduesve

Ligji procedural nuk paragjykon, vlerën provuese të dokumenteve në përgjithësi, 
pa bërë dallim ndërmjet llojeve të dokumenteve. Megjithatë është fakt se verfi kimi 
i autenticitetit të dokumentit audiofi lmik apo fonografi k është më i vështirë se ai i 
dokumentit shkresor, porr kjo nuk është arsye për të mos ia nënshtruar këtë dokument 
shqyrtimit gjyqësor. Fakti i vërtetësisë së përmbajtjes së kasetës audiofi lmike apo 
fonografi ke është çështje që i përket shqyrtimit gjyqësor. Pra nuk ka rëndësi sesa 
vlerë provuese do të ketë kaseta, e rëndësishme është që ajo të pranohet si mjet prove 
dhe t’i nënshtrohet shqyrtimit gjyqësor. Gjatë shqyrtimit gjyqësor do të zgjidhen 
probleme të ndryshme përsa i përket verifi kimit të autorësisë së regjistrimit, faktit 
nëse është kaseta është e manipuluar apo e montuar, nëse zëri i përket personit që 
pretendohet, nëse është cënuar liria e vullnetit të personit etj. Në këtë mënyrë do 
të verifi kohet vërtetësia e fakteve që përmban shiriti fi lmik ose magnetik edhe në 
unitet me provat e tjera. Pra vlerën provuese të këtĳ  dokumenti e çmon gjykata, në 
lidhje edhe me provat e tjera që konfi rmojnë vërtetësinë e saj, sipas parimit të lirisë 
së çmuarjes së provave. 

Këtë qëndrim ka mbajtur dhe Kolegji Penal i Gjyklatës së Lartë në vendimin nr.37, 
datë 08.04.2004, i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë që ka të bëjë me një videokasetë 
17  Neni 121 i Kodit Penal “Ndërhyrje të padrejta në jetën private”Vendosja e aparaturave që 
shërbejnë për dëgjim apo regjistrim të fj alëve ose të fi gurave, dëgjimi, regjistrimi ose transmetimi 
i fj alëve, fi ksimi, regjistrimi ose transmetimi i fi gurave, si dhe ruajtja për publikim apo publikimi 
i këtyre të dhënave që ekspozojnë një aspekt të jetës private të personit pa pëlqimin e tĳ , përbën 
kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.
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të sekuestruar në kanalin televiziv “TOP-Chanel“ e cila përmbante të dhëna në 
lidhje me veprën penale të mitmarrjes nga ana e të dyshuarve V.K.dhe SH.K. Në të 
konkretisht thuhet:  “... Vërtet videokaseta shërben si bazë për fi llimin e çështjes penale, 
por ajo nuk mund të shërbejë si provë, ku të bazohet dyshimi i arsyeshëm ndaj të akuzuarve. 
Kjo do të thotë se organi i akuzës mbi bazën e saj duhet të kishte paraqitur prova të tjera në 
përputhje me ligjin procedural...”. Pra, gjykata është e lirë t’i çmojë provat, edhe ato 
dokumentare fi lmike, sipas bindjes së saj.

Raste praktike në lidhje me regjistrimin e fshehtë të bisedës nga njëri prej 
bashkëbiseduesve

Nuk ka një uniformitet në praktikë në lidhje me trajtimin e këtĳ  lloj regjistrimi, duke 
mbajtur qëndrim i ndryshëm nga ana e gjykatës për të njëjtat rrethana. Në rastet 
objekt studimi, kasetat fi lmike dhe procesverbalet e transkriptimit janë pranuar 
nga gjykata si provë dhe nga mbrojtja nuk ka patur kundërshtime në lidhje me to. 
Gjykata mbi bazën e këtyre provave dhe të tjera të administruara në debatin gjyqësor 
ka vendosur deklarimin fajtor të të pandehurve. Konkretisht:
Cazus 1
Emisioni “Fiks Fare“ ka transmetuar një fi lmim në të cilin një gazetare e këtĳ  televizioni 
është paraqitur si mbesa e një shtetase dhe ka kontaktuar me të pandehurën N.D, ish-faturiste. 
E pandehura ka pranuar propozimin e gazetares që kundrejt shpërblimit të ndërhynte në 
matësin e energjisë elektrike për të ulur konsumin real të saj. Duke mos e ditur që po fi lmohej 
ajo ka marrë 10.000 lekë të cilat më pas i ka ndarë me të pandehurin tjetër S.D, ish-elektricist 
që do ta ndihmonte për të realizuar ndërhyrjen në matës“.
Prokuroria, pasi ka fi lluar procedimin penal, ka marrë me cilësinë e provës materiale 
një kopje të kasetës fi lmike të transmetuar në televizion dhe ka vendosur vendosur 
sekuestrimi i kasetës origjinale. Gjithashtu është bërë transkriptimi i përmbajtjes së 
kasetës. Këto prova janë paraqitur në gjykatë bashkëngjitur kërkesës për gjykim. 
Të pandehurit dhe mbrojtja nuk kanë patur kontestime në lidhje me provat e 
paraqitura nga prokuroria. Gjykata e ka pranuar kasetën fi lmike dhe procesverbalin 
e transkriptimit si provë dhe ka lejuar që ato t’i nënshtrohen shqyrtimit gjyqësor. 
Gjykata me vendim Nr. 797, datë 11.07.2005 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka 
vendosur deklarimin fajtor të të pandehurës N.D. për veprën penale të “Korrupsionit 
pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike“, parashikuar nga neni 259 i 
K.Penal, si dhe deklarimin fajtor të të pandehurit S.D. për veprën penale të “Vjedhjes 
së energjisë“ parashikuar nga neni 137/2 i K.Penal, për arsye se ky i fundit në kohën e 
kryerjes së veprës penale nuk ishte më në detyrën e elektriçistit por i papunë. Gjykata 
është shprehur se e bazon fajësinë e të pandehurve në këto  prova: kaseta fi lmike e TV. TOP 
CHANEL, procesverbali i transkriptimit të bisedës, dëshminë e gazetares si dhe prova të tjera 
të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor.

Cazus 2
Një punonjës i kanalit televiziv TOP CHANEL është takuar me të pandehurën L.M. dhe 
është prezantuar me emrin e shtetasit E.S. Me vete ai ka patur një regjistrues dhe gjatë 
bisedës me të pandehurën i ka kërkuar që ta pajiste me një deft esë lirimi të shkollës 8-vjeçare. 
E pandehura ka pranuar dhe kundrejt shpërblimit prej 20 000 lekë ia ka siguruar atë tek 
shkolla tetëvjeçare x... me drejtor të pandehurin B.M. Ajo i ka thënë punonjësit se mund t’i 
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siguronte dhe një deft esë pjekurie të shkollës së mesme kundrejt shumës 100 000 lekë dhe ia 
ka siguruar atë tek shkolla e mesme x.. me drejtor të pandehurin M.H. Regjistrimet e kryera 
janë transmetuar në emisionin “Fiks Fare“ në datat 4 dhe 5 tetor 2005. 
Mbi këtë bazë prokuroria ka fi lluar çështjen penale në ngarkim të personave të 
sipërpërmendur pasi gjatë hetimit janë zbuluar edhe falsifi kime të dokumenteve 
nga dy prej të pandehurve.  Kasetat e mësipërme janë sekuestruar me vendim të 
prokurorit në cilësinë e provës materiale dhe nga ofi ceri i policisë gjyqësore është 
mbajtur procesverbali përkatës. Është bërë dhe transkriptimi i përmbajtjes së 
kasetave. Kasetat fi lmike dhe procesverbalet e transkriptimit  janë pranuar nga 
gjykata si provë dhe nga mbrojtja nuk ka patur kundërshtime në lidhje me provat 
e paraqitura nga prokurori. Gjykata mbi bazën e këtyre provave dhe të tjera të 
administruara në debatin gjyqësor ka vendosur deklarimin fajtor të të pandehurve. 
Cazus 3
E pandehura B.T. ish-zv.drejtoreshë në shkollën e mesme “x.“, pas një telefonate të bërë nga 
një gazetare e televizionit “TopChanel“ është takuar me të në oborrin e shkollës. Gazetarja 
është paraqitur si tezja e E.N. nxënës në vitin e tretë të kësaj shkolle që kishte mbetur në 
vjeshtë në lëndën e letërsisë. E pandehura ka pranuar një shumë prej 5000 lekësh me qëllim 
që të ndikonte në marrjen e provimit nga nxënësi. Kjo bisedë është regjistruar nga ana e 
gazetares.“
Kaseta audio-vizive është sekuestruar nga ana e prokurorisë dhe nga specialisti 
teknik është bërë transkriptimi i bisedës së regjistruar në të. Prokuroria e ka paraqitur 
kasetën si provë dhe në konkluzionet përfundimtare ka kërkuar deklarimin fajtor 
të të pandehurës. Mbrojtja në konkluzionet përfundimtare ka pretenduar se e 
pandehura është provokuar nga gazetarja. Gjykata me vendim nr. 34, datë 24.01.2006 
ka vendosur deklarimin fajtor të të pandehurës B.T. për veprën penale të  parashikuar 
nga neni 259 i K.Penal. Gjykata e ka bazuar fajësinë në procesverbalin e transkriptimit 
të bisedës së regjistruar dhe dëshmitë e bëra në seancë gjyqësore.

Konkluzione

1. Siç u analizua, në të gjitha rastet e sipërcituara regjistrimi i fshehtë i bisedës nga 
një prej bashkëbiseduesve është pranuar si provë nga ana e Gjykatës. Mënyra e 
marrjes nuk është e paligjshme. 

2. Në rastin e regjistrimit të fshehtë të bisedës nga njëri prej bashkëbiseduesve kemi 
të bëjmë me një provë jo të zakonshme, të paparashikuar shprehimisht nga ligji. 
Kaseta audiofi lmike me të drejtë është pranuar nga Gjykata dhe i është nënshtruar 
shqyrtimit gjyqësor. Përmbajtja e kasetës është verifi kuar edhe me dëshminë e 
personit që ka realizuar regjistrimin si dhe provat e tjera të administruara gjatë 
gjykimit. 

3. Personi që ka kryer regjistrimin, në asnjë rast, nuk është marrë në përgjegjësi 
penale dhe nuk është deklaruar fajtor personi që ka kryer regjistrimin, për veprën 
penale të korrupsionit aktiv parashikuar nga neni 245 i K.Penal, pasi vepra penale 
ka qenë e simuluar dhe nga ana e tĳ  ka munguar ana subjektive. 

4. Përsa i përket faktit nëse është cënuar ose jo jeta private e individit, përgjigja, në 
të gjithë rastet e sipërcituar është jo. Personat e akuzuar dhe dënuar për veprën 
penale të parashikuar nga neni 259 i Kodit Penal kanë qenë në ushtrim të një 
detyre publike dhe jo në aspekte të jetës private.
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5. Regjistrimi i fshehtë i bisedës ose i komunikimeve nga njëri prej bashkëbiseduesve 
nuk parashikohet në mënyrë të shprehur si një nga llojet e provave në Kodin 
e Procedurës Penale, por ai përbën një provë të padisiplinuar nga ligji, jo të 
zakonshme, në kuptim të nenit 151/3 të Kodit të Procedurës Penale dhe jo një 
provë të marrë në shkelje të ndalimeve të parashikuara nga ligji. Parakushtet që 
lejojnë marrjen janë vlera provuese dhe pacënueshmëria e lirisë së vullnetit të 
personit. 
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Shteti komunist dhe institucionet fetare në Shqipëri 1944-1949

Erjon Papagjoni

Abstract

Fill pas Luft ës II Botërore regjimi komunist i vendosur në Shqipëri aplikoi një politikë sektare, 
kufi zuese e mohuese ndaj komuniteteve fetare me konfi skimet e pasurive të tyre të shumta 
përmes reformës agrare, sistemit fi skal, tatimit të jashtëzakonshëm, gjer dhe qëndrimeve 
politike diskriminuese, çka çoi në dobësimin e fuqisë së tyre sociale, të aft ësisë dhe burimeve 
ekonomike për të ushtruar normalisht veprimtarinë religjioze, gjithë ritualet dhe përshpirtjet 
sipas besimit, dogmave dhe kanoneve të shenjta, zbehjen e ndikimit psikomoral në popull. 
Udhëheqja e Partisë Komuniste në vitet 1944-1949 ndoqi politika dhunuese me diferencimin 
dhe goditjen e klerikëve të shquar duke i akuzuar si tradhtarë, bashkëpunues me pushtuesin, 
armiq të pushtetit e të rendit kushtetues etj. Nën pretekstin e laicizmit dhe shekullarizmit, 
u ndaluan ose u kufi zuan ndjeshëm programet e arsimit fetar, shkollat në rangjet gjegjëse 
pësuan reduktime ekstreme të personelit, mjediseve, botimeve, rrjedhimisht pengimin e 
impakteve shpirtërore dhe fuqisë edukative që feja ofronte te masa e besimtarëve. Me hartimin 
e statuteve të komuniteteve fetare në fi llim të vitit 1950, - atĳ  mysliman, bektashi, ortodoks dhe 
katolik, - sipas një skeme të rekomanduar dhe të imponuar nga qeveria komuniste, ato u vunë 
praktikisht nën kontrollin dhe vullnetin e saj falë varësisë nga ndihmat dhe subvencionet e 
buxhetit të shtetit duke konvertuar jo pak funksione shpirtërore në funksione sociale, madje 
dhe politike. Një kalvar i gjatë persekutimesh, ndalimesh, burgosjesh dhe shfarrosjesh ranë 
këtyre viteve mbi klerin shqiptar. 

Hyrje

Shteti dhe feja kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë dy identitete sa bashkëveprues me 
njëri-tjetrin, aq dhe përjashtues. Dikur feja legjitimonte pushtetin dhe vetë shtetin, 
çka mbërriti në modelin e saj më të pjekur gjatë periudhës së mesjetës në vendet 
evropiane, në dy pjesët e ish perandorisë romake, atë të Romës dhe atë të Bizantit. 
Por, ndryshe nga dje, ky raport kontradiktor vĳ on të shprehet e sendërtohet si i 
tillë edhe në disa regjime totalitare të arealit të vendeve myslimane, kur elemente 
e fragmente të pushtetit të saj gjejnë hapësirë implementimi dhe ekzekutimi në 
strukturat shtetërore, sikundër është sistemi gjyqësor përmes “shariatit”. 
Ndarja e shtetit nga feja, laicizmi dhe shekullarizmi si dukuri substanciale të progresit 
social e politik në vendet e Evropës perëndimore, fi lluar me reformat e thella që 
pasuan revolucionin borgjez francez të vitit 1789, sa i përket Shqipërisë, procesi 
ft illëzohet me reformat politike të shtetit të ri shqiptar të ndërmarra nga mbreti Zog, 
posaçërisht reforma e vitit 1928, e cila ruante gjithë parametrat demokratikë. Sa më 
sipër, me vendosjen e regjimit komunist menjëherë pas Luft ës II Botërore, ndodhin 
ndryshime rrënjësore dhe përmbysje raportesh midis shtetit dhe fesë, duke ofruar 
tashmë një tjetër model. Krahas qëndrimeve të qarta politike dhe administrative, 
ky raport dhe model i ri u kushtëzuan në mënyrë të ndjeshme, pos të tjerash, edhe 
nga kundërshtia ideologjike midis doktrinës teologjike që frymëzonte institucionet 
fetare dhe doktrinës marksiste-leniniste që frymëzonte shtetin e “diktaturës së 
proletariatit” si dy identitete përjashtuese ndaj shoqja-shoqes, pasi dihej se kjo 
e fundit nuk e pranonte fenë, e çdo forme qoft ë kjo. Sipas optikës së saj feja nuk 
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konsiderohej aspak faktor i shëndoshjes së shoqërisë, i shpjegimit dhe artikulimit 
të së vërtetës “shkencore” mbi zhvillimin e historisë dhe vetë shoqërisë nga pozitat 
e “materializmit historik” dhe “luft ës së klasave”, përkundrazi doktrina marksiste 
e cilësonte çdo strukturë fi deiste dhe religjion në vetvete si pushtet obskurantist, 
okult dhe i gënjeshtërt, që mbulonte kontradiktat socialklasore dhe synonte 
pajtimin e kundërshtive, rrjedhimisht legjitimimin e pushtetit shtypës të “klasave 
shfrytëzuese”. Qysh në zanafi llë struktura e pushtetit të ri komunist e konsideroi fenë 
dhe institucionet fetare jo si një forcë bashkëpunuese, paqësore, me frymë pajtuese, 
por armiqësore, destruktive. Pikërisht kjo qasje paraqet interes të vazhdueshëm në 
studimet tona historike, pasi aty nyjëtohen dukuri e procese të një rëndësie të madhe 
e me ndjeshmëri shoqërore, të cilat refl ektojnë po aq edhe disa specifi ka sociale, e më 
gjerë, të vetë realitetit historik të shqyrtuar, duke mundësuar kështu ndriçimin e tĳ  
nga një optri sa më pranë të vërtetës.
Periudha e shkurtër prej gati 5 vjetësh (nëntor 1944-nëntor 1949) paraqet interes për 
veçantitë që vihen re në raportin midis shtetit dhe institucioneve fetare, të cilat më 
pas u bënë shumë më të qarta dhe pa ekuivoke. Nga njëra anë shteti i ri komunist 
ishte një shtet afetar, që nxiste ateizmin dhe qëndrime refraktare ndaj fesë dhe 
institucioneve fetare, për vetë doktrinën dhe ideologjinë ku ai mbështetej, nga ana 
tjetër, nisur nga interesa pragmatiste e populiste, fi llimisht ai nuk ra ndesh në mënyrë 
të vrazhdët me këto institucione. Në të kundërtën, duke luajtur dinakërisht dhe me 
shkathtësi në shilarësin e konjukturave që krĳ oheshin dhe duke u rrekur të kufi zojë 
sa të ishte e mundur më shumë ndikimin e fuqishëm që feja ushtronte në popull, 
ai u soll me takt ndaj traditave dhe trashëgimisë fetare vështirë të tejkalueshme në 
këtë lami shpirtërore. Kjo e detyronte shtetin komunist të ndiqte në hapat e parë një 
politikë fl eksible, të thyeshme, më së shumti duke bërë diferencime tinëzare midis 
klerikëve, gjegjësisht qëndrimit të tyre të diferencuar ndaj luft ës çlirimtare kundër 
pushtuesve dhe duke theksuar herë pas herë fl irtet dhe impaktet “negative” që ata 
kishin bërë, posaçërisht kisha katolike me italianët dhe gjermanët, raportin e saj me 
Selinë e Shenjtë si një nga simbolet e mëdha të botës perëndimore, përfshi dhe Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës (armiku kryesor i kampit socialist!). Përzierja e qëllimtë e 
fesë me politikën dhe shndërrimi në pretekst të pastër a casus viventi i marrëdhënieve 
të ngushta të kishës katolike shqiptare me Selinë e Shenjtë apo refuzimi i heshtur 
që komunitetet e tjera fetare kishin ndaj komunizmit si doktrinë, e cila përligjte dhe 
aplikonte “luft ën e klasave”, urrejtjen civile, diferencimin dhe përçarjen politike 
përkundër dashurisë, solidaritetit ndaj të varfrit, ndihmës ndaj të munduarit, paqes 
dhe mirësisë që aplikonin doktrinat fetare dhe shkrimet e shenjta, Bibla dhe Kur’ani, 
nuk mund të mos shkaktonte një çarje dhe keqkuptim të madh midis shtetit të ri 
komunist dhe institucioneve fetare. Këto u thelluan dhe u bënë më të mëdha vit pas 
viti nga qëndrimi sektar, përjashtues dhe armiqësor i shtetit, gjersa në vitin 1948, në 
Kongresin I të Partisë Komunistë të Shqipërisë (8-22 nëntor 1948) u përjashtua çdo 
subjekt tjetër politik drejtues i jetës së vendit, ndërsa feja dhe institucionet fetare këtej 
e tutje do të shikoheshin vetëm si forca konservatore, arkaike, çoroditëse, madje të 
rrezikshme dhe armiqësore nëse i kundërviheshin sistemit të ri socialist, laicitetit 
të shoqërisë, sidomos përsa i përket ndikimeve dhe frymëzimeve antikomuniste 
që mund të ndërmerreshin përmes kumtimeve, ligjëratave apo formave të tjera 
të propagandës fetare. Zoti si krĳ ues, fatpërcaktues, ngushëllues, shpëtimtar dhe 
shpresëdhënës, suprimohej. Në vend të tĳ  u ngrit një Zot tjetër: Partia Komuniste 
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dhe lideri i saj Enver Hoxha, kulti dhe miti i të cilëve superonte gjithçka. Zoti zbriti 
nga qielli në tokë. U bë një demon.
Në mbledhjen e dytë të Këshillit Antifashist Nacional-Çlirimtar, mbajtur më 20 
deri më 30 tetor 1944 në Berat, krahas vendimeve të shumta që parapërgatisnin 
ardhjen e pushtetit të ri të komunistëve fi ll pas Luft ës II Botërore, u përfshi edhe 
një deklaratë e të drejtave të qytetarëve, ku garantohej liria e besimit duke u njohur 
të drejta të barabarta gjithë feve që ushtroheshin në Shqipëri si dhe ushtrimin e 
riteve dhe praktikave religjioze të besimtarëve, gjegjësisht rregulloreve që ato kishin. 
Afërmendsh se qysh në krye të herës pushteti komunist do të shestonte vektorët 
e tĳ  politikë të qëndrimit ndaj fesë dhe institucioneve të kultit, duke u orientuar 
gjithnjë e më shumë drejt një kufi zimi e ngushtimi të shkallshkallshëm të të drejtave, 
funksioneve, fuqisë dhe pavarësisë ekonomike, pronësisë dhe kompetencave ligjore 
të ushtrimit e ndikimit të saj në popull (Sadikaj, 1972, 504), por pa mundur, nga ana 
tjetër, të shfaqet në forma të ashpra, agresive e përjashtuese, që do të pasonin më vonë. 
Në rrafshin politik është për t’u theksuar se qysh në kapitullin XIII të Kushtetutës 
së re të Republikës së Shqipërisë e 14 marsit 1946, në nenin 7 të saj ndaloheshin 
partitë me sfond fetar, çka u sanksionua në mënyrë eksplicite në dekretin nr. 24, i 
6 dhjetorit 1946, ku shkruhej se ndaloheshin formimi i partive, ndër të tjera, ato që 
“organizoheshin në bazë të fesë duke mbjellë urrejtje mes kombësive të ndryshme, 
racave dhe besimeve fetare”.1

Dy-tre vitet e para pas Luft ës II Botërore dhe vendosjes së pushtetit komunist pati 
një lloj “dualizmi” apo lojë me dy fytyra të shtetit në raport me fenë, çka siç shprehet 
me të drejtë studiuesi italian Giovanni Cimbalo, “nga njëra anë kërkohej përhapja 
e shkollave për formimin e personelit fetar, nga ana tjetër synohej futja e lëndës së 
mësimit fetar në shkollat publike, në përputhje me dispozitat e statutit të vitit 19292, 
i cili nuk u shfuqizua ndonjëherë. Pas kësaj faze të parë që karakterizohej nga njëfarë 
lirie relative, në fi llim të vitit 1954 nisi përndjekja edhe kundrejt klerit mysliman” 
(Cimbalo, 2013).
Një nga fushat e ndjeshme të identitetit të institucioneve fetare në Shqipëri dhe 
sigurimit të vĳ imësisë, integritetit dhe karakterit të ritualit sipas rregulloreve të tyre 
dhe raportit me besimtarët, paraqitet ajo e statuteve të komuniteteve fetare fi ll pas 
Luft ës II Botërore. Ndonëse jo në mënyrë radikale, gjithsesi modifi kime që preknin 
gjer dhe aspekte të përmbajtjes nisin të shfaqen në raportet e ndërlikuara midis 
shtetit dhe institucioneve fetare, madje me ndërhyrje edhe në statuset e tyre për t’i 
përshtatur me karakterin e ri të regjimit, që në të nesërmen e afërt ai do të bëhej më i 
qartë, më kufi zues dhe më i prerë.
Sikurse dihet Luft a Nacional-Çlirimtare përfshiu në gjirin e vet nën sloganin e luft ës 
për çlirim nga pushtuesit italianë e gjermanë edhe mjaft  besimtarë myslimanë e 
të krishterë, madje edhe emisarë të njohur të institucioneve fetare, të cilët u bënin 
thirrje atyre për pjesëmarrje në luft ë dhe mbështetje të saj. Ndihmesa e dhënë e bëri 
shtetin e ri të komunistëve të tregohej më i thyeshëm, sidomos me klerin mysliman, 
por dhe me atë ortodoks, ndërsa me klerin katolik, duke pasur marrëdhënie të 
1  Mbi formimin e partive politike.Gazeta zyrtare nr. 115, 23 dhjetor 1946, 2. 
2  Mbreti Zog I, më 8 gusht 1929 miratoi vendimin e Këshilli të Ministrave mbi Statutin e Komuniteit 
Mysliman. Statuti i Komunitetit Mysliman Shqiptar u miratua në Kongresin III të myslimanëve, 8 
gusht 1929. Më 26 shtator 1929 u miratua edhe Statuti i Komunitetit Bektashian Shqiptar. 
“Gazeta zyrtare”, nr. 53, 24 gusht, 1939, 6.



44 

acaruara për shkak të mbështetjes që ky i dha segmenteve politike antikomuniste 
dhe antisovjetike, qëndrimi ishte shumë më i ashpër. 
Ndarja e shtetit nga feja gjithsesi nuk e bëri k ëtë të fundit indiferent kundruall 
mbështetjes ekonomike e fi nanciare që lipsej t’u jepte institucioneve të tre besimeve 
kryesore: myslimanëve, ortodoksëve, katolikëve.3 Paçka se jo radikale, disa ndryshime 
nisën të shfaqen qysh në fi llim të kohës së re. Në vitin 1945 pëson një ndryshim jo 
pa rëndësi statuti i Komunitetit Mysliman, duke i shtuar dhjetë kapituj si dhe disa 
modifi kime krahasuar me atë të vitit 1929 të miratuar nga qeveria e Zogut I. Në disa 
syresh fl itej për një organizim të ri të komunitetit, për mënyrën e bërjes së Hytbeteve, 
lutjeve, tashmë në gjuhën shqipe, edhe për “Kryetarin e Shtetit, Kombin, Ushtrinë”.4 
Ka një ndryshim të formës së betimit. Dikur ai bëhej përpara mbretit, tani duhej bërë 
përpara Kryetarit të Shtetit dhe Këshillit të Përgjithshëm. U ndryshua edhe formula 
e njëhershme për besnikëri ndaj mbretit duke kërkuar tanimë besnikëri ndaj atdheut. 
Siç shikohet, në formulime futen elemente të brendisë politike të regjimit. Ndërkohë 
ndryshime të ndjeshme ndodhën në trajtimin dhe qëndrimin ndaj vakëfeve. Organi 
i dikurshëm kolegjial i adminstrimit të këtyre vakëfeve u zëvëndësua nga një 
administrator që kishte fuqi ekzekutuese (kapitulli V, neni 17). Nënkuptohet këtu 
prania e një ndikimi dhe varësie nga shteti dhe fuqia e tĳ  ndërhyrëse, sado e fshehur 
qoft ë kjo.
Komuniteti fetar mysliman kishte rreth 1500 njerëz me tituj fetarë, nëpunës apo 
ndihmës, më së shumti me arsim 7 vjeçar, nga të cilët 1269 qenë hoxhë, klerikë të 
thjeshtë të shërbimit ndaj besimtarëve dhe të praktikës liturgjike. Kishte nga ky 
personel edhe klerikë që kishin mbaruar studimet teologjike.
Nga data 2 deri në 5 maj të vitit 1945 u mbajt kongresi i katërt i bektashinjëve, ku 
morën pjesë edhe disa fi gura qendrore të shtetit të ri komunist si Bedri Spahiu, 
Myslim Peza, çka fl iste qartë për një përkrahje të hapur të këtĳ  komuniteti ndaj 
regjimit dhe anasjelltas, për shkakun e njohur tashmë të një pjesëmarrjeje masive të 
bektashinjve shqiptarë në mbështetje të Luft ës Nacional-Çlirimtare, ku spikati edhe 
njëri prej udhëheqësve të saj, kleriku Mustafa Xhani, i cili drejtoi edhe punimet e 
kongresit. Më 25 qershor 1945 u miratua një statut i ri, i “thyeshëm”, jo i ngurtë, çka 
e bënte të dukshme simpatinë e komunitetit fetar të bektashinjve ndaj pushtetit të ri 
të dalë nga luft a, nënshtrimit me dashje ndaj ligjeve të tĳ , sikundër u sendërtua një 
raport shumë më i afërt dhe funksional me Ministrinë e Drejtësisë nga pikëpamja 
legjislative. Ndikimi dhe ndërhyrja e partisë komuniste në karakterin e punës së 
komunitetit bektashian në Shqipëri ishte themelimi më 14 mars 1947 i një komiteti 
të ashtuquajtur “Bektashinjtë progresistë”, në formën e një fraksioni, i cili dukej si 
një zgjatim i impakteve politike të partisë komuniste në punët e këtĳ  komuniteti 
me besimtarë të shumtë, duke kritikuar kështu ritualin fetar dhe praktikat e 
deriatëhershme të ushtrimit të fesë dhe duke i quajtur ato si të prapambetura dhe 
3  Sikurse dihet, shumica e popullsisë shqiptare në vitin 1945, nga sondazhi i kryer, rezultonte 
të qe: 68-7% myslimanë, 17% ortodoksë dhe 10% katolikë. Në komunitetin mysliman shumicën 
e besimtarëve e përbënin ata të sektit Sunit, dhe fi ll më pas numëroheshin edhe pesë vëllazëri 
myslimanësh të tjerë në sektet: haleveti, rufai, kadri, tixhan, sadi. Në besimin musliman një 
degë tejet e rëndësishme në Shqipëri ishte sekti i Bektashinjve, i cili kishte një mënyrë të vetën të 
organizimit. Shiko më gjerë: S. Hysi, Myslimanizmi në Shqipëri 1945-1950, Tiranë, Mësonjtorja 
e parë, 2000.
4  Statuti i Komunitetit Mysliman Shqiptar, “Gazeta zyrtare”, nr. 53, 22 dhgjetor 1945, 1-6.



45 

frenuese të zhvillimit shoqëror të vendit. Duhet thënë se mes dy kaheve në besimin 
bektashi pati një tension të fortë, i cili solli disa pasoja që u shoqëruan, madje, me 
krime dhe vrasje të panjohura e të dyshimta.5

“Komiteti për çështjet e fesë”

Si organi më i lartë ekzekutiv i vendit, shteti komunist në vitet e para pas çlirimit, 
sikurse e theksuam në fi llim, pati një fytyrë disi më të butë, më pranuese, me 
marrëdhënie ndërveprimi përsa i përket institucioneve të kultit (mysliman, bektashi 
dhe ortodoks), me përjashtim të kishës katolike, e cila qysh gjatë luft ës nuk e mirëpriti 
programin e Partisë Komuniste. Raporti i tĳ  do të ndryshonte më vonë, pas prishjes 
me ish Republikën Federative të Jugosllavisë në vitin 1948-1949, kur edhe nisin të 
aplikohen me këto institucione forma dhe marrëdhënie të ngjashme me ato të shtetit 
komunist stalinist të Bashkimit Sovjetik, rrjedhimisht me vendosjen e një qëndrimi 
përjashtues, diskriminues dhe armiqësor. 
Për të realizuar ndikimin dhe kontrollin e tĳ  mbi entet fetare shteti riaktivizoi e 
përfshiu në strukturën ekzekutive institucionin e “Komitetit për çështje fetare”, i 
ngritur dikur nga qeveria monarkiste në vitin 1928. Në thelb ky komitet i ri nuk 
pati ndryshime të dukshme në funksionet që pati dhe misionin që iu ngarkua. Ai 
kryente, pak a shumë, po ato detyra që kishte pasur dhe më herët si instrument 
ndërmjetësimi midis shtetit dhe komuniteteve fetare në Shqipëri duke bërë kujdes 
për një përputhshmëri të rregulloreve, statuteve, neneve dhe argumenteve ligjore 
mbështetëse, si dhe projekteve të tyre më të rëndësishme, me legjislacionin e ri të 
Republikës së Shqipërisë, duke përmbushur gjithë premisat dhe kërkesat e parapara 
nga ky legjislacion, të cilat më pas kalonin për miratim në Këshillin e Ministrave 
dhe merrnin formën e vendimeve gjegjëse. Kontrolli, si funksion politik bazik i 
këtĳ  komuniteti, u shtri vetvetiu në gjithë pjesën e propagnadës fetare me masën 
e besimtarëve. Një nga detyrat me impakt të konsiderueshëm ishte kontrolli që ky 
komitet shtetëror ushtronte në projektimin dhe miratimin e buxheteve të tyre, të 
cilat medoemos duhet të kalonin në qeveri vetëm përmes tĳ . Nga ana tjetër, komiteti 
ushtronte kontroll edhe përmes një forme në dukje të “parëndësishme”, por në 
fakt pjesë e politikës subversive të shtetit ndaj fesë dhe institucioneve të kultit: ai 
përpilonte, skedonte dhe arkivonte një dokumentacion të hollësishëm për gjithë 
veprimtarinë e tyre, për këshillat dhe forumet drejtuese, krerët, veprimtaritë e kryera; 
mbante nën kontroll të vazhdueshëm qëndrimet dhe sjelljen e klerikëve të lartë, por 
nuk i shpëtonin këtĳ  syri hetues edhe klerikët e thjeshtë, duke aplikuar metodën 
e diferencimit. Ndërhyrja që bëhej në projektvendimet e komuniteteve fetare duke 
krĳ uar një sfond legjislativ që i interesonte pushtetit dhe që shkonte sipas politikave 
të tĳ  tashmë të përcaktuara, shërbente edhe për shmangien e çdo mosmarrëveshjeje 
të mundshme me to. 

Konfi skimet e pronave të institucioneve fetare
 
Mënyra më e mirë dhe më e drejtëpërdrejtë për të ulur në maksimum ndikimin 
e institucioneve fetare në popull dhe për t’i dobësuar ato gjer në pamundësi për 
veprimtari sociale të dobishme e në ndihmë të njerëzve dhe komuniteteve fetare, 
5  Shiko dhe A. B. Tomorri, Historia e bektashizmit, Urtësia, nr. 3, Tiranë, 1994.
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ishte goditja e tyre ekonomike e fi nanciare, rrjedhimisht konfi skimet e pasurive me 
paraqitje argumentesh e shkaqesh mirëfi lli politike. Qysh në vendimet e Kongresit të 
Përmetit më 24 maj 1944 dhe daljes prej tĳ  të Komitetit Antifashist Nacional-Çlirimtar 
me atributet e qeverisë së përkohshme, u profi lua edhe karakteri i regjimit të ri që po 
vendosej në Shqipëri. Ai do të aplikonte parimet respektive të doktrinës marksiste-
leniniste në qëndrimin ndaj pronës e cila do të ishte paskëtaj pronë shtetërore dhe 
kooperativiste, duke shpronësuar gjithë çifl igarët, latifondistët dhe fshatarët e pasur 
të quajtur ndryshe “kaluakë”, gjithë industrialistët dhe kapitalin tregtar privat, i cili 
konsiderohej i “tepërt”. Pasuria e krĳ uar duhet t’u merrej njerëzve të kamur përmes 
një morie masash fi skale, sidomos me “tatimin e jashtëzakonshëm” dhe të tjera të 
ngjashme, që në fakt i grabitën akumulimet monetare e pasurore që kidhte krĳ uar 
ndër breza dhe i zotëronte sipas gjithë të drejtës elita ekonomike tregtare e vendit, 
qoft ë si të holla, kolaterale bankare, pronë e trashëgueshme, qoft ë si pasuri e krĳ uar 
në kohë nga mekanizmi i fi timit, përputhur ligjeve të kohës. 
Një nga pasuritë e konsiderueshme që u prek në vitet e para të vendosjes së 
këtĳ  regjimi ishte edhe ajo që dispononin komunitetet fetare. Qysh në ligjin “Për 
reformën agrare”, nr. 108, 29.08.1945, në nenin 3 të saj, ndër subjektet e tjera që 
shpronësoheshin, përfshiheshin edhe “entet fetare”, toka bujqësore e të cilave, e 
punueshme apo e papunueshme, lejohej gjer në 20 hektarë, përfshi ullishta, pemë, 
kopshte, kullota, vreshta etj.6 Synimi politik ishte afatgjatë duke e reduktuar gjithnjë 
e më shumë potencialin ekonomik që trashëgonin entet fetare dhe duke e bërë 
gjithnjë e më të varur veprimtarinë e tyre nga buxheti i shtetit, aq sa ajo u reduktua 
në një shumë minimaliste që shërbente veçse për pagat e personelit dhe thuajse 
aspak për të mbështetur fi nanciarisht veprimtaritë e llojllojshme në dobi e si ndihmë 
ndaj komunitetit.
Projekti i dobësimit gradual dhe i zhbërjes së impakteve e pushtetit të komuniteteve 
fetare ndaj masës së gjerë të njerëzve në Shqipëri nisi pikërisht në vitet e para pas 
luft ës. Goditja e parë iu dha gjithë segmenteve sociale politike të enteve fetare që 
kishin bashkëpunuar me pushtuesit, italianë a gjermanë, ose kishin përfi tuar prej 
tyre ndihma dhe suporte fi nanciare të regjistruara. Kisha katolike ishte komuniteti 
që u godit më shumë, pasi ajo për arsye të refuzimit kategorik të modelit komunist 
që mund të vinte nga Lindja, nga Bashkimi Sovjetik dhe raporti i shtetit atje me 
komunitetin fetar, në disa raste kishte përkrahur qeveritë që bashkëpunonin me 
pushtuesit, sidomos në periudhën e bashkimit të Shqipërisë me Italinë, në kuadrin e 
mbretërisë së Savojës (Cimbalo, 2013, 101).
Goditja e dytë ishte sistemi i ri fi skal i datës 31 mars 1945, vendosja e taksave të larta 
e rrënuese për pasuritë e komuniteteve fetare. Gati 1/3 e vlerës së fi tuar nga tokat që 
zotëronte Kryegjyshata e Tiranës i shkonte si taksë shtetit (nga 192.370 lekë në 70.305 
lekë), shumë e cila ishte në vetvete rrënuese për të ardhurat dhe nevojat e kësaj 
njësie. Efekte të rënda pati veçanërisht ligji pararendës i reformës tatimore, ai i datës 
13 janar 1945, i njohur si “Tatimi i jashtëzakonshëm për fi timet e luft ës”. Pasojat ishin 
tejet të rënda. Mjaft  të përmendet, bie fj ala, pesha e papërballueshme, madje zhbërëse 
e këtĳ  tatimi mbi vakëfet, ku vetëm vakëfi  i Vlorës duhej të paguante 64. 000 franga, 
vlerë që e tejkalonte atë të vetë vakëfi t; ose vakëfi  i Durrësit me detyrimin prej 30.000 
frangash etj.7 E kësaj natyre shtypëse dhe provuese ishte edhe taksa mbi pasurinë, e 
6  “Për reformën agrare”, Gazeta Zyrtare, nr. 17, gusaht 1945, f. 2.
7  AQSH., Fondi nr. 882, 1950, dosja 1, Ligji nr. 37, datë 13. 01. 1945, “Ligji i tatimit të jashtëzakonshëm 
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njohur ndryshe si vergjia, e vitit 1947, e cila përcaktonte një të tretën e fi timit, fi lluar 
qysh nga viti 1945 me miratimin e reformës agrare. Kishte jo pak raste kur cenohej e 
drejta e vetë sasisë së tokës së lejuar nga reforma agrare duke iu marrë enteve fetare 
fondi i limituar i saj, gjer edhe godinat e kultit, vegla pune e pasuri të tjera. Për të 
kufi zuar në maksimum shanset e shfrytëzimit të tokës dhe pasurive nga komunitetet 
fetare, qysh në ligjin “Për reformën agrare” dhe të tjerë që pasuan, pamundësohej 
shfrytëzimi dhe fi timi normal prej këtyre pasurive, duke vënë klauzola limituese dhe 
restriktive, si për shembull lejimi i një fondi tokësor për shfrytëzim nga personali i 
entit fetar përkatës aq sa për të sigruarar minimumin jetik të të ardhurave të tyre, jo 
më shumë dhe jo për tjetër paracaktim; po ashtu, një tjetër masë shtrënguese qe dhe 
përjashtimi i gjithë enteve fetare nga e drejta e përdorimit të tokës, kur ajo jepej me 
qira, kur punohej nga të tretët, kur liheshin djerr për kullota dhe nuk punoheshin 
etj.8Sikurse theksonte studiuesi italian Giovanni Cimbalo, ndryshe nga komunitetet 
e tjera fetare që u gjendën të zbuluara përpara grabitjes së pronave dhe pasurive 
të “inventarizuara” në regjistrat e tyre, kisha katolike përdori forma të shkathta, 
ambiguide, përfshi praninë e dyzimeve dhe mbivendosjeve pronësore për të fshehur 
gjithsesi një pjesë të pasurive të saj të paluajtshme nga konfi skimet e pashmangshme 
të shtetit dhe ligjeve të rrepta për shpronësimet që ishin miratuar sakaq. “Ndryshe 
paraqitet gjendja juridike e pasurive të enteve fetare katolike, - nënvizon ai, - për 
shkak të mosmarrëveshjeve mes shtetit dhe kishës katolike lidhur me dhënien e 
personalitetit juridik civil për entet fetare. Për aq sa kemi mundur të rindërtojmë dhe 
me ç’del nga mosmarrëveshjet lidhur me konfi skimin e të mirave, duke e regjistruar 
atë në emër të dikujt tjetri, apo duke ia kaluar formalisht një enti apo fondacioni, 
sipas parashikimeve në Kodin Civil” (Cimbalo, 2013, 104). 
Sa i përket komuniteteve fetare myslimane, sunitët apo bektashinjtë, Cimbalo bën 
me dĳ e se: “Mungesa e administrimit shtetëror të vakëfeve në Shqipëri, u linte dorë 
të lirë komuniteteve fetare për mbajtjen e regjistrave të pasurive të tyre përkatëse. 
Kjo ka të bëjë me faktin se privatësia e komuniteteve fetare nuk lejonte që pasuritë 
e tyre t’i nënshtroheshin një mbrojtjeje të veçantë, pasi kjo do të cenonte parimin e 
ndarjes së shtetit nga besimet fetare” (Cimbalo, 2013, 104).
Goditja e tretë ishte, siç përmendëm, reforma agrare. Reformat agrare, si të tillat, kanë 
karakter demokratik dhe janë pjesë e ndryshimit të raporteve pronësore të trashëguara 
nga sistemi feudal dhe mënyra e posedimit dhe e përdorimit të tokës dhe të pasurive 
të tjera, duke mëtuar një sistem pronësie që zhdukte bujkrobërinë, hiqte monopolin 
thuajse absolut të latifondistëve të mëdhenj, krĳ onte një mënyrë shpërndajeje të 
atillë të fondit të tokës dhe resurseve të tjera, e cila stimulonte nisiativën private 
dhe krĳ onte liri më të gjera të tregut dhe të vetë shoqërisë, shanse më të mëdha 
prosperiteti material e shpirtëror. Me një trashëgimi të theksuar feudale, bazuar në 
sistemin e çifl iqeve, një pjesë e konsiderueshme syresh të përfi tuara prej bejlerëve 
dhe çifl igarëve shqiptarë nga Porta e Lartë e perandorisë otomane si shpërblime e 
dhurata për shërbimet e kryera ndaj saj, për besnikëri dhe përkatësi klanore, pas 
krĳ imit të shtetit shqiptar dhe mbarimit të Luft ës I Botërore, përpara elitës politike të 
vendit doli nevoja e një reforme të thellë agrare me rishpërndarjen sa më të drejtë të 
fondit të tokës, si te poseduesit, ashtu dhe te përdoruesit e saj. Aspirata për të kryer 
një reformë të thellë agrare u shpreh në programin e qeverisë së Fan Nolit në 18 

për fi timet e luft ës”, f. 10
8  Shiko: AQSH., Fondi, nr. 882, 1945, dosja 33, f. 5.
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qershor 1924, por ky program nuk mundi të implementohej dot për shkak të kohës 
së shkurtër të qeverisjes, rreth 6 muaj si dhe, sidomos, për shkak të rezistencës dhe 
mosbindjes së feudalëve të mëdhenj për të dorëzuar çifl iqet e tyre. Edhe Ahmet Zogu 
projektoi një reformë agrare në vitin 1930, por ajo u zbatua pjesërisht gjithëpo për 
shkak të kundërshtimit të latifondistëve të mëdhenj, dhe arriti të ndahej vetëm një e 
treta e fondit të tokës së planifi kuar për t’iu shpërndarë bujqve me pak tokë, deri në 
5 hektarë. Madje edhe këto qenë toka të varfra ose këneta, me mundësi të pakta për 
shfrytëzim.9

Reforma agrare e komunistëve e vitit 1945, krahas latifondistëve të tokës preku, siç 
thamë, edhe fondin e tokës së enteve fetare, konfi skoi një pjesë të konsiderueshme 
të pasurive të tyre, çka dy reformat e tjera pararendëse nuk e kishin bërë dhe as e 
kishin planifi kuar. Nga shifrat e njohura të pasurive të paluajtshme të enteve fetare 
si xhami, manastire, vakëfe, teqe etj., del se ato kishin në posedimin e tyre para 
reformës agrare  4.224 hektarë tokë, 70.000 ullinj, tufa të shumta bagëtish me dhen, 
dhi, lopë e kafshë të tjera, sikurse pyje, kullota dhe mjaft  ngrehina për shërbime. 
Nga reforma agrare u shpërndanë gjithsej te institucionet, grupe individësh e të tjerë 
480 pasuri të patundshme të enteve fetare, shumë syresh të mëdha. Reforma ndoqi 
parimin e shpronësimit pa kompensim të këtyre enteve duke i dobësuar ndjeshë nga 
fushëpamja ekonomike dhe kryerja e shërbimeve të shumta bamirëse. Vetëm nga 
komuniteti mysliman, për shembull, mbi 150 xhami që kishin në pronësi të tyre nga 
më e vogla 4 ara deri te më e madhja 220 ara të ndryshme, u shpronësuan pa asnjë 
kompensim.10 Kjo i uli në mënyrë të ndjeshme të ardhurat e këtĳ  komuniteti. Shteti 
ndërtoi një politikë të tillë, e cila i bëri komunitetet fetare gjithnjë e më të varura nga 
ndihma e drejtpërdrejtë që ai jepte përmes buxhetit me rreth 60% të shpenzimeve, 
duke reduktuar fort të ardhurat e tyre të siguruara më parë nga fondi i pasurive.
Ndonëse në thelb dhe në synime raporti i shtetit me komunitetet fetare ishte i njëjti, 
gjithsesi me secilin syresh pati specifi ka. Kjo u kushtëzua, më së shumti, nga dy 
faktorë: 
a) Qëndrimi ndaj luft ës çlirimtare dhe pushtuesve me përkrahjen ose jo të Frontit 
Nacional-Çlirimtar, ku nënkuptohej Partia Komuniste e Shqipërisë si drejtuesja e tĳ  
dhe
b) Veçantitë dhe format e posedimit të pasurive të komuniteteve fetare sa nga njëri 
te tjetri. 
Kështu për shembull, ndërsa me komunitetin mysliman reformat dhe masat 
shpronësuese të shtetit prekën qysh në fi llim fondin e pasurive që zotëronin xhamitë 
si dhe vakëfet, me komunitetin bektashi në fi llim pati një farë tolerance, kjo për 
shkak të mbështetjes dhe pjesëmarrjes së besimtarëve e klerikëve të tĳ  në luft ë. Por 
gjendja nuk vazhdoi po njësoj, përkundrazi, gjer në fund të viteve ’40 pasuritë që 
vinin nga teqetë dhe burime të tjera të pronës së trashëgueshme të këtĳ  komuniteti 
u konfi skuan, duke e kthyer përfundimisht atë të varur ekonomikisht nga buxheti i 
shtetit me kontribute gjithnjë e më të pakta.11 Kjo solli asfi ksimin e tĳ  dhe pamundësinë 
9  Fjalori Enciklopedik Shqiptar, Akademia e Shkencave, Qendra e Enciklopedisë Shqiptare, Botim 
i ri, Vëllimi i tretë: N-Zh dhe një shtojcë, Tiranë 2009, f. 2221. 
10  AQSH., Fondi nr, 14/AP, 1949, dosja 520, 41.
11  Në Arkivin Qendror të Shtetit, nr. 882, viti 1948, dosja 1, 10/1, lidhur me pasuritë dhe buxhetin 
e komunitetit bektashi, ndër të tjera thuhet se në vitin 1948 ai kishte 533.710 mĳ ë lekë në arkën e 
tĳ , ndërsa një vit më pas, në 1949 ajo u reduktua në 506.598 lekë. Në 1948 komuniti mysliman nga 
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e veprimtarive fetare, siç ngjau dhe me gjithë komunitetet e tjera fetare. 
Në komunitetin ortodoks, edhe pse pasuritë e trashëgueshme ishin strukturuar në 
një formë disi më ndryshe nga ai mysliman, kryesisht kjo falë pronave të kishave dhe 
manastireve, prania shtypëse dhe imponuese e shtetit përmes subvencionit u kthye 
vetiu në kushtin e varësisë së pakthyeshme ndaj tĳ . Edhe komuniteti katolik, ani pse 
përdori një mënyrë disi më të “lirë” e të “pavarur” të pronësisë së disponueshme 
përmes dhënies së saj individëve, fondacioneve apo enteve private në dobi të tĳ , 
po ashtu edhe ndihmat që përfi tonte nga subvencionet që vinin nga jashtë (Selia 
e Shenjtë, fondacione etj.), gjithsesi shteti ia kufi zoi në mënyrë drastike fondin e 
pasurive të disponueshme nëpërmjet konfi skimeve të individëve, që i akuzonte si 
bashkëpunëtorë të pushtuesit italian e gjerman; nëpërmjet burgosjes, arrestimeve 
dhe pushkatimeve të prelatëve dhe klerikëve, të cilët anatemoheshin si tradhtarë, 
spiunë, kundërshtarë të regjimit komunist, mbështetës të “reaksionit të brendshëm 
dhe të jashtëm”, dhe akuza të tjera të kësaj natyre me natyrë politike.
Sipas Arkivit Qendror të Shtetit, teksa i hedh një vështrim aseteve dhe pasurive të 
ndryshme që zotëronte komuniteti mysliman në vitin 1950, si më i madhi në vend, 
rezulton si ai kishte 1058 xhami dhe teqe, 1815 godina të ndryshme të kultit, 664 
ndërtesa të dhëna me qira. Pagat e funksionarëve të lartë shkonin në 5.3 milion lekë.12 
Shuma e përgjithshme që fi tonte komuniteti mysliman nga pasuritë e tĳ  arrinte në 3.3 
milion lekë të ardhura. Të gjitha këto pasuri më vonë do të gëlltiteshin nga shteti, do 
të ndërronin destinacion, do të shkatërroheshin ose do të konvertoheshin në pasuri 
shtetërore të paluajtshme.
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Abstrakt

Rënia e sistemit komunist dhe lëvizja e Shqipërisë në rrugën e saj drejt demokracisë u 
“legalizua” me njohjen e pluralizmit politik dhe me pranimin e zgjedhjeve pluraliste. Të 
gjendur përballë falimentit ekonomik, përballë protestave sindikale, popullore, studentore 
dhe përballë trysnisë së ndërkombëtarëve, ish krerët e lartë të pushtetit komunist u detyruan 
të tërhiqen, duke pranuar zgjedhje parlamentare pluraliste. Në të njëjtën kohë, liderët e lëvizjes 
studentore themeluan Partinë Demokratike dhe të disa parti të reja, të cilat u rreshtuan në 
bllokun opozitar të asaj kohe. 
Në këtë frymë vendi shkoi drejt zgjedhjeve të para parlamentare pluraliste, të cilat ishin 
vendosur të mbaheshin më 31 mars 1991. Në këto zgjedhje, morën pjesë të gjitha organizatat 
dhe partitë politike, duke miratuar kandidatët e tyre për deputet. Gjatë fushatës elektorale, të 
marsit 1991, të dy forcat kryesore politike PPSH dhe PDSH, prezantuan programet politike 
përkatëse, risi kjo që vendi e njohu për të parën herë në këto zgjedhje.
 Pavarësisht fi gurave intelektuale që radhiteshin në strukturën e PDSH ajo ishte një forcë e 
re politike e pakonsoliduar dhe si e tillë ajo nuk kishte përvojën dhe traditën demokratike 
përkatëse. 
Zgjedhjet e 31 marsit, në tërësi u zhvilluan pa problem dhe vëzhguesit, pavarësisht disa 
protestave të opozitës, i cilësuan ato si të rregullta dhe të ndershme. Këto zgjedhje u fi tuan 
nga PPSH në pushtet e cila fi toi 169 nga 250 vendet në parlament. Partia Demokratike zuri 
vetëm 75 vende. Ashtu si edhe në vendet e tjera komuniste të Lindjes,  PPSH fi toi në zonat 
rurale, nga natyra më konservatore, kurse demokratët në qytete dhe sidomos në kryeqytet. 
Fakti që kandidati i opozitës fi toi përballë Ramiz Alisë, në zonën zgjedhore ku kandidonte 
vetë ai, tregonte një frymë politike në favor të opozitës. Ndodhitë e reja që po pasonin njëra-
tjetrën tregonin, që tashmë, gjendja politike kishte ndryshuar shumë në një vend si Shqipëria, 
e cila qëndroi për kaq kohë në regjimin komunist. Zgjedhjet e 31 marsit 1991 ishin hapi i parë 
drejt liberalizimit, drejt nxjerrjes së Shqipërisë nga izolimi i jashtëm politik dhe i proçesit të 
gjatë të demokratizimit të jetës në vend.

Fjale kyce: Opozitë, Fushatë, Elektorale, Zgjedhje, Pluraliste.

Hyrje

Ndodh që ndërtimi i një sistemi të ri politik të jetë rifi llim, ose ribërje. Disa prej 
vendeve të Europës Lindore pas rënies së Murit të Berlinit rifi lluan ndërtimin e 
sistemit demokratik, që, në njërën apo tjetrën formë, kishte funksionuar në ato vende 
para vendosjes së sistemit komunist. Për Shqipërinë nuk mund të thuhet e njëjta gjë. 
Në historinë e shtetit tonë nuk mund të fl itet për një sistem demokratik që të kishte 
lënë gjurmë në qeverisjen e vendit.
Deri në vitin ’90, as Alia dhe askush tjetër nuk mendonte për zgjidhjet që duhej të 
çonin në ndryshimin politik të pushtetit. Drejtuesit e pushtetit komunist e kishin të 
qartë se pranimi i pluralizmit ishte përmbysje e pushtetit të tyre. 
Pas shpalljes së pluralizmit dhe krĳ imit me shpejtësi të forcave të reja politike 
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opozitare, ishte e vështirë, pothuaj e pamundur, që PPSH dhe Alia të ruanin një lloj 
kontrolli të normalitetit të proçesit. Tashmë, do të ishte opozita politike që do të kishte 
nisiativën e veprimeve. Ende të paorganizuara dhe të paformësuara si alternativa 
politike, forcat politike opozitare fi lluan të veprojnë si një front antikomunist. 
Objektivi i parë imediat i opozitës ishte rrëzimi i komunizmit, prandaj parullat dhe 
veprimet e saj do të ishin antikomuniste. Megjithëse programet e para të forcave 
opozitare përmbanin objektiva për ndërtimin e një shteti demokratik sipas modeleve 
perëndimore, në realitet, në vend të një alternative demokratike, ato kishin frymë 
thjesht antikomuniste. 
Ndërkohë që në BRSS, Gorbaçovi ndërmori një sërë reformash të  njohura si Perestrojka 
dhe Gllastnost, në Shqipëri udhëheqësi i ri, Ramiz Alia, shpalli vazhdimësinë e 
rrugës së para ardhësit të tĳ , Enver Hoxhës. 
Nëse në vend të vazhdimësisë do të kishte nisur proçesi demokratizues, transformimi 
i sistemit politik në Shqipëri do të ishte një proçes i ngjashëm me atë të vendeve të 
tjera të Europës Lindore, në të cilat u ndërmorën të tilla reforma, që në vitet ’80 nga 
vetë Partitë Komuniste.

Zgjedhjet e para pluraliste në Shqipëri (Mars 1991)

Shpallja e pluralizmit politik, në dhjetor të vitit 1990, nënkuptonte rënien e regjimit 
komunist dhe distancimin përfundimtar nga ky sistem.  Në fakt, në këtë kohë vendi 
ishte në udhëkryq dhe kaos, situata ishte tejet e rënduar si nga pikëpamja ekonomike 
ashtu edhe në atë shoqërore e politike.  Lëvizjet popullore masive kishin marrë forma 
të ndryshme dhe nga më ekstremet. PPSH në pushtet ishte tërësisht e papërgatitur 
për ta drejtuar proçesin reformator të transformimit politik dhe ekonomik të vendit. 
Morali i saj politik nuk e inkurajonte në këtë drejtim, duke ndjerë në të njëjtën kohë 
përgjegjësinë për gjendjen në të cilën ishte katandisur vendi. 
 Menjëherë pas vendimit për shpalljen e pluralizmit, u themelua Partia Demokratike 
dhe Partitë e tjera opozitare të kohës, të cilat kishin euforinë dhe mbështetjen e 
jashtme, por lidershipit të tyre, ju mungonte përvoja dhe njohuritë në këtë drejtim. 
Ato kishin si objektiv rrëzimin nga pushteti të PPSH-së dhe marrjen e pushtetit. Në 
vend të shpalosjes së platformave dhe alternativave të tyre politike dhe ekonomike, 
forcat politike opozitare, sidomos Partia Demokratike, zgjodhën protestat dhe 
demonstratat. Këto, zakonisht, u shoqëruan me përlëshje, me veprime të dhunshme 
ndaj policisë dhe institucioneve të tjera të shtetit. Ndërkohë, gjërat precipitonin 
me shpejtësi: ekonomia ishte në kolaps, mungonin mallrat ushqimore, rendi po 
destabilizohej me shpejtësi, duke e çuar vendin drejt një anarkie të vërtetë. 
Në këto kushte, në mënyre imediate lindi nevoja e ndërhyrjes së forcave politike 
shqiptare dhe ndërkombëtare, për normalizimin e situatës. Pas përpjekjeve të tyre 
dhe kur gjendja në vend nisi të qetësohej, në fi llim të pranverës 1991 fi lloi fushata e 
parë elektorale paskomuniste në Shqipëri, për zgjedhjet e para pluraliste të cilat ishin 
vendosur të mbaheshin më 31 mars 1991.
Pjesë e kësaj fushate elektorale ishin të gjitha organizatat dhe partitë politike, të cilat 
kishin miratuar kandidatët e tyre për deputet, në kuadër të masave të marra për 
demokratizimin e mëtejshëm të pushtetit. Paraqitja e kandidatëve për deputet, të 
drejtat dhe detyrat e tyre gjatë fushatës dhe në votim, përbënin një ndryshim me 
rëndësi të madhe në historinë politike të asaj kohe.
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Në projektigjin e paraqitur si bazë juridike për zhvillimin normal të zgjedhjeve, u 
sanksionuan rregullat dhe parimet demokratike të këtyre zgjedhjeve si: ai i zgjedhjeve 
të barabarta, të përgjithshme, të drejtpërdrejta e të fshehta si dhe proçedura e 
realizimit të tyre. Fazat e zgjedhjeve dhe veprimet që kryhen në to: si hartimi i listave 
të zgjedhësve, krĳ imi i zonave të zgjedhjeve, i qendrave të votimit dhe komisionet 
e zgjedhjeve etj, ju referuan në përgjithësi ligjit në fuqi. Ju dha e drejta për të marrë 
pjesë në zgjedhje, duke paraqitur kandidatët e tyre për deputet, Partive politike dhe 
organizatave të ndryshme politike e shoqërore si: Partia e Punës së Shqipërisë, Fronti 
Demokratik, Bashkimet Profesionale, Bashkimi i Rinisë, Bashkimi i Grave, Komiteti 
Kombëtar i Veteranëve të Luft ës së Popullit Shqiptar, Lidhja e Shkrimtarëve dhe 
Artistëve, si dhe çdo organizatë e shoqatë tjetër të njohur me ligj. (AQSH, V.1990, 
D.179, f.12-13).
Mirëpo, për opozitën, sado që ishte një përparim i dukshëm në krahasim me ligjin 
e mëparshëm, ky ligj zgjedhor, ishte miratuar kur Shqipëria ishte ende një shtet 
njëpartiak duke favorizuar fi toren e komunistëve në zgjedhje. Pa fi lluar mirë fushata, 
udhëheqësit e opozitës paralajmëruan se në këtë mënyrë, zgjedhjet nuk do të ishin as 
të lira dhe as të drejta. (Biberaj, 2001, 154)
Gjatë kësaj fushate elektorale, Partia Demokratike futi një model të ri të lojës politike, 
atë të mitingjeve masive nëpër qytete, gjatë të cilave udhëheqësit e saj shpalosnin 
programin e tyre politik dhe ku u bënin thirrje qytetarëve të jepnin votën e tyre 
opozitës. Kjo lloj politike ishte e panjohur për shqiptarët dhe përbënte risi për jetën 
politike në vend. Duke ngulmuar se vetëm reformat rrënjësore mund ta ringjallnin 
Shqipërinë, demokratët kërkonin ndarjen e plotë midis shtetit dhe partisë, duke 
përfshirë depolitizimin e plotë të ushtrisë, të forcave të sigurimit dhe të politikës 
së jashtme. Në programin e saj Partia Demokratike parashikonte shndërrimin e 
Shqipërisë në një vend modern dhe demokratik, shndërrimin e shtetit të së drejtës, 
vendosjen e demokracisë së plotë si dhe shpallte tri parimet bazë të programit: 
sigurimin e pronës private, reforma të thella në bujqësi si dhe rritjen e mirëqenies së 
popullit. Demokratët parashikonin kryerjen e privatizimit nën kontrollin e shtetit në 
kushtet e garantimit të të drejtave të individit  dhe shoqërisë. Për sa i përket reformës 
në bujqësi demokratët u premtonin fshatarëve toka shtetërore si dhe të drejtën për 
të zgjedhur me vullnet të lirë formën e pronësisë së tokës që do të përfi tonin. Përsa i 
përket sektorit industrial, ata shpallën se do tu jepnin përparësi degëve përpunuese 
dhe industrisë së lehtë. Ata gjithashtu përforcuan idenë e bashkimit kombëtar. 
Edhe pse ishte parti antikomuniste dhe si qëllim kryesor të sajin kishte vendosjen 
në Shqipëri të demokracisë së tipit perëndimor, në programin e vet, fi llimisht, PD-
ja nuk shpallte shkomunizmin e vendit dhe nuk u hodh në sulm frontal kundër 
regjimit të Ramiz Alisë. Në të vërtetë, nëpërmjet këtĳ  qëndrimi të matur, Berisha dhe 
udhëheqësit e tjerë të PD-së përpiqeshin të qetesonin forcat konservatore, të cilat, 
në kushtet e dëshpërimit dhe të panikut, mund të hidheshin në kundërsulm duke 
shkaktuar kështu një luft ë civile. (Duka, 2007, 325).
Edhe PPSH-ja ju përgjigj kushteve të reja duke hartuar një platformë të re politike. 
Ajo e bazoi platformën e saj në bazë të një programi të sigurisë dhe vazhdimësisë. Ajo 
njihte gabimet e bëra në të kaluarën dhe premtonte ndreqjen e tyre. Partia e Punës 
thoshte se do të merrte masa për ta transformuar ekonominë e shumë centralizuar 
në ekonomi tregu, por këtë do ta bënte gradualisht, për të ruajtur qëndrueshmërinë. 
Duke premtuar se disa sektorë të ekonomisë do të privatizoheshin, por shteti do të 
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vazhdonte të luante një rol të rëndësishëm në ekonomi. (Biberaj, 2001, 155).
Në programin e saj Partia e Punës i kushtoi vëmendje edhe fshatit. Si synim kryesor 
i PPSH-së u shpall rritja e mirëqenies së popullit dhe vendosja e stabilitetit politik 
të vendit, nëpërmjet bashkëpunimit dhe dialogut me të gjitha forcat politike. Në 
politikën e jashtme, ashtu si edhe forcat opozitare, qëllimi kryesor i PPSH-së ishte 
përfshirja e Shqipërisë në proçeset e integrimit europian dhe forcimi i miqësisë me 
të gjitha vendet europiane dhe ato të rajonit, por nuk përmendej me forcë çështja e 
bashkimit kombëtar. 
Zgjedhjet e 31 marsit, të parat zgjedhje pluraliste që mbaheshin në vend që pas 
dhjetorit të vitit 1923, në tërësi u zhvilluan pa problem dhe vëzhguesit, pavarësisht 
disa protestave të opozitës, i cilësuan ato si të rregullta dhe të ndershme  (Duka, 
2007, 326). 
Në këto zgjedhje, PP në pushtet, fi toi 169 nga 250 vende në Parlament. PD siguroi 
75 vende, por fakti që vet kreu i vendit të atëhershëm, Ramiz Alia, humbi në zonën 
zgjedhore përball kandidatit thuajse të panjohur të opozitës, tregonte për një frymë 
politike në favor të opozitës. 
Ashtu si edhe në vendet e tjera komuniste të Ballkanit, komunistët shqiptar fi tuan në 
zonat rurale, nga natyra më konservatore, kurse demokratët në qytete dhe sidomos 
në kryeqytet.
Në qeverinë e re, Kuvendi zgjodhi Ramiz Aline president të vendit. Fatos Nano, 
lideri i krahut reformator të PP, kryesoi qeverinë njëpartiake pasi opozita ju përgjigj 
negativisht ft esës për të bashkëpunuar në një qeveri të përbashkët. (Rama, 2013, 210)
Periudha që pasoi zgjedhjet u karakterizua nga protesta dhe greva të përgjithshme. 
Pakënaqësia si nga forcat e brendshme ashtu dhe nga forcat e jashtme ndaj Partisë 
Punës po rritej dita ditës. E ndikuar nga të tilla situata, qeveria e re u detyrua të japë 
dorëheqjen në pak muaj pasi erdhi në pushtet. 
Në këto kushte, lindi domosdoshmëria e përtëritjes së PPSh, objekt i cili u paraqit si 
nevojë imediate në Kongresin e jashtëzakonshem të saj, i mbajtur në qershor të vitit 
1991. Partia ndryshoi emrin e saj dhe tashmë do të quhej Partia Socialiste e Shqipërisë, 
miratoi një status dhe program të ri, duke u shndërruar në një Parti të majtë moderne. 
Pati ndryshime në përbërjen e organeve të larta drejtuese, duke konfi rmuar reforma 
radikale dhe të pakthyeshme. Partia Socialiste, e cila udhëhiqej nga Fatos Nano, fi lloi 
të grumbullojë një numër të konsiderueshëm anëtarësh. (Imholc, 1995, 31-37). 
Në mesin e korrikut u formua qeveria e Koalicionit, nën drejtimin e Ylli Bufi t, e cila 
do të qëndronte në pushtet deri në zgjedhjet e parakohshme të prillit 1992.

Konkluzione

Rënia e sistemit komunist dhe vendosja e sistemit demokratik, që sinkronizohet me 
zgjedhjet e para pluraliste, erdhi si rezultat i një sërë faktorësh. Jo vetëm protestat e 
studentëve por dhe falimentimi i sistemit komunist në vendet e Europës Lindore, u 
tregoi shqiptarëve, se atĳ  sistemi i kishte ardhur fundi. Futjet masive në ambasada 
dhe protestat e studentëve ishin të frymëzuara drejpërdrejt nga këto ngjarje. Në këto 
rrethana, udhëheqja komuniste e Tiranës, u detyrua të pranonte realitetin e ri dhe të 
shpallte pluralizmin politik, akt që shënon njëkohësisht edhe fundin e saj.
Megjithëse me vonesë, vendimi për shpalljen e pluralizmit partiak e bëri Ramiz Alinë 
fi gurën qëndrore të tranzicionit në Shqipëri.
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Në përgjithësi zgjedhjet e marsit të vitit 1991 vërtetuan një prirje që ishte shfaqur 
qartë në vendet e tjera të Ballkanit: zgjedhësit nuk votuan për një shkëputje të plotë 
nga e kaluara komuniste. Partia e Punës mori numrin më të madh të votave. Por për 
nga rëndësia, viti 1991 ishte pikë kthese për Shqipërinë e cila për herë të parë pas 
40 viteve nën regjimin komunist, njohu dhe zhvilloi zgjedhjet e para parlamentare 
pluraliste. Këto zgjedhje ishin hapi i parë drejt liberalizimit, drejt hapjes së Shqipërisë 
ndaj botës dhe proçesit të gjatë të demokratizimit të jetës në vend. 
Qeveria e re e krĳ uar pas këtyre zgjedhjeve, nuk e pati jetën e gjatë, pasi nën presionin 
e grevave dhe protestave, Fatos Nano lideri i qeverisë, u dorëhoq në Maj te vitit 1991. 
Qeveria e Koalicionit e udhëhequr nga Ylli Bufi , pasoi pushtetin deri në mbajtjen e 
zgjedhjeve të parakohshme, të kërkuara me insistim nga opozita. 
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Abstrakt

Në jetën e përditshme familjare të krahinës së Labërisë, ka edhe mjaft  ceremoni të tjera që 
lidhen jo vetëm me gëzimet, por edhe me ditët e shënuara apo festat fetare dhe kombëtare. 
Këto ditë të shënuara, janë pritur gjithnjë me gëzim të veçantë nga banorët e kësaj treve. Nga 
festat fetare, për të cilat organizoheshin ceremoni të shumta mund të përmendim krishtlindjet 
dhe pashkët për ortodoksët, si dhe bajramin e madh dhe të vogël për myslimanët, dita e 
Novruzit për bektashinjt etj. Ndërkohë që në shumë raste, madje edhe sot e kësaj dite vazhdojn 
të festohen edhe disa festa të tjera me orgjinë pagane. Nga këto festa me orgjinë pagane mund 
të përmendim: ditën e verës, Shën Gjergjin, nata e buzmit, Viti i Ri, si dhe disa ceremoni e rite 
të tjera me karakter mistik, të cilat janë trashëguar brez pas brezi qysh nga kohët më të lashta. 

Fjalë kyçe: labëri, krahinë, festa, pagane, lab, etj

Hyrje

Në jetën e përditshme familjare të kr ahinës së Labërisë, ka edhe mjaft ë ceremoni të 
tjera që lidhen jo vetëm me gëzimet, por edhe me ditët e shënuara apo festat fetare 
dhe kombëtare. Këto ditë të shënuara, janë pritur gjithnjë me gëzim të veçantë nga 
banorët e kësaj treve. Nga festat fetare, për të cilat organizoheshin ceremoni të shumta 
mund të përmendim krishtlindjet dhe pashkët për ortodoksët, si dhe bajramin e 
madh dhe të vogël për myslimanët, po kështu festohet edhe dita e Nevruzit për 
bektashinjtë. Ndërkohë që në shumë raste, madje edhe sot e kësaj dite vazhdojnë të 
festohen edhe disa festa të tjera me orgjinë pagane. Nga këto festa me orgjinë pagane 
mund të përmendim: ditën e verës, Shën Gjergjin, nata e buzmit 1, Viti i Ri, si dhe 
disa ceremoni e rite të tjera me karakter mistik, të cilat janë trashëguar brez pas brezi 
qysh nga kohët më të lashta. 
Për të gjitha këto lloj festash organizoheshin në mënyrë të organizuar ose edhe 
individuale rite e ceremoni të ndryshme. Nga këto ceremoni mund të përmendim 
vezët e ziera me ngjyra për pashkët, vendosja e verojkave për ditën e verës si dhe 
ndezja e zjarreve jashtë shtëpisë për të simbolizuar largimin e dimrit dhe ardhjen e 
pranverës2, blerja apo qepja e rrobave të reja me rastin e festave të Bajramit dhe të 
Krishtlindjeve, therja e bagëtive si kurban për natën e buzmit, më qëllim që të merrnin 
dimrin me të mirë për të mos qenë shumë i ashpër3. Por ceremoni të shumta banorët 
e Labërisë, organizojnë edhe kur qethen bagëtia, kur pillnin ato4, kur mblidheshin të 
1  Shahu, Ajet, Bazat e Etnologjisë, Tiranë, 2011, fq. 90.
2  Po aty, fq. 82 .
3  Po aty, fq. 89 .
4  H. M nga fshati Zhulat tregon se kur qetheshin bagëtitë në fshatin tonë ky proces bëhej në 
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lashtat, kur mbillej toka etj. 
Por nga ceremonitë e shumta që organizoheshin në familjen labe, mund të përmendim 
ritet e lindjes dhe ato të vdekjes. 
Ceremonitë e lindjes, ishin të shumta dhe ato përcillnin mesazhe të ndryshme për 
përtëritjen e jetës. Në qoft ë se një grua nuk ngelej shtatzënë ishte një fatkeqësi shumë 
e madhe për atë familje. Që ajo të ngelej shtatzënë kryheshin disa ceremoni e rite, 
siç qenë vizitat tek varret e shenjta, yshtja tek magjistaret, hoxha, prift i myhypët, etj5. 
Këta të fundit mbasi i yshtnin u jepnin këshillat e rastit dhe u varnin nga një nuskë. 
Sipas traditës fajin për mos lindje të fëmĳ ëve e kishte gjithmonë gruaja dhe jo burri, 
pavarësisht se steril mund të ishte ky i fundit6. Kur gruaja e re ngelet shtatzënë, kjo 
gjë mbahet tepër sekret jo vetëm si gjë turpi, por mbi të gjitha për ti shpëtuar syrit 
të keq, i cili mund të ndikonte në prishjen e shtatzënisë, për këtë arsye ajo vishej me 
rroba të gjera që të mos dukej shtatzënia7. 
Për gratë, shtatzëna, tregohej një kujdes i veçantë. Ato zakonisht nuk dilnin nga 
shtëpia, për tu ruajtur nga syri i keq dhe nuk u lejohej të bënin punë të rënda. Po 
kështu këtyre grave u jepej ç’do lloj ushqimi që ato kërkonin se në rast të kundërt kjo 
grua dështonte. Gjithashtu në qoft ë se kjo grua kërkonte diçka për të ngrënë dhe nuk 
i jepej, atĳ  personi i lindte një kath në sy. Lindja, bëhej në kushtet e shtëpisë dhe pa 
asnjë përkujdesje mjekësore. Zakonisht në këto raste për ta ndihmuar lindjen thirrej 
një grua e kaluar në moshë dhe që kishte përvojë në këto lloj punësh. Dhe i gjithë 
përkujdesja për gruan lehonë, vareshin nga këshillat që jepte kjo mamie në qoft ë se 
do quanim kështu. Kur fëmĳ a i porsalindur ishte djalë, gëzimi në familje ishte shumë 
i madh. Madje për t`ia arritur këtĳ  qëllimi që para se të lidhej martesa kërkohej një 
nuse e cila të vinte nga një soj që bënin shumë djem. Prandaj në Labëri, thoshin se 
gruaja që lind shumë djem është grua fi snike ose e sojme8. 
Që gruaja të lindte pa vështirësi, praktikoheshin disa veprime. Për këtë gruaja futej 
në një kazan me ujë të ngrohtë. Po kështu gruaja, që shkonte për të ndihmuar lindjen, 
duhej që të kalonte nëpër rrugë të tilla që të mos e shikonte njeri sepse në rast të 
kundërt kjo ishte një shenjë e keqe për lindjen9. Njoft imin, (haberin) për lindjen 
e fëmĳ ës e bënte zakonisht një grua e afërt e fi sit, dhe kur fëmĳ a ishte djalë ajo 
shpërblehej për haberin e mirë edhe me lek. Në këtë rast ata që merrnin njoft imin 
kapnin me dorë një copë hekur dhe në mungesë të tĳ  një gur. Kjo bëhej më qëllim që 
djali të behej i fortë si hekuri apo guri. Ndërsa kur gruaja lindte vajzë, entuziazmi 
nuk ishte shumë i madh në këtë rast urohej me jetë të gjatë dhe shyqyr që shpëtoj e 
madhja (gruaja). 
Pas lindje së fëmĳ ës, kryheshin një sërë ritesh e ceremoni të tjera, të cilat synonin që 

mënyrë të organizuar, ku të gjithë barinjtë mblidheshin të gjithë bashkë dhe mbasi përfundonin 
një kope të nesërmen shkonin tek stani komshi e kështu më radhë. Për ç’do ditë i zoti i stanit kishte 
për detyrë që tu therte nga një kurban të ft uarve të vet. 
5  V. B. Nga fshati Lekdush sjell ndërmend një ngjarje jo shumë të largët, në kohën kur ishin 
shkatërruar kishat dhe xhamitë, një nuse e re në fshat nuk lindte fëmĳ ë, për këtë arsye një dervish e 
këshillon burrin që të shkonte natën dhe të shtrihej mbi varrin e një virgjëreshe, mbas kësaj ai arriti 
të kishte fëmĳ ë. Por që veprimi i tĳ  u mor vesh, dhe ky person u demaskua para fshatit. 
6  Kasmi, K, Besime të popullit në Labëri, Tiranë: Dituria, nr. 8, 1938, fq. 307.
7  Kasmi, K, vep. e cit. fq. 307.
8  Memushaj, Rami, vep. e cit. fq. 111.
9  Po aty.
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të ruanin foshnjën nga syri i keq dhe nga shtrigat, si dhe për tu ruajtur qumështi i 
gjirit tek nënat e reja, sepse ajo ishte i vetmi burim ushqimi për fëmĳ ën e porsalindur. 
Kur foshnja ishte djalë i çonin tek dora një armë, me qëllim që ai kur të rritej të bëhej 
trim dhe luft ëtar i zoti. Po kështu në dorën tjetër i vendosnin një kërrabë, me qëllim 
që ai të bëhej edhe një bari shumë i mirë10. 
Gruaja e porsalindur për dyzet ditë me radhë ishte nën një përkujdesje të veçantë, 
sepse sipas bestynisë, ajo brenda këtyre ditëve ishte me varr të hapur. Prandaj ajo edhe 
kur fl inte natën dhoma e gjumit të saj ishte përherë e ndriçuar11. 
Për vendosjen e emrit të fëmĳ ës nuk kishte ngutje. Duhej që fëmĳ a të dilte nga ditët e 
tĳ a, që do të thoshte pasi të kishte mbushur dyzetë ditë atëherë, fi llohej të mendohej 
për vendosjen e emrit të tĳ . Zakonisht për vendosjen e emrit kur ishte fëmĳ a i parë, 
këtë emër kishte të drejtë ta vendoste daja i madh i fëmĳ ës. Për vendosjen e emrit 
nuk merreshin fare në konsideratë dëshirat e prindërve. Me këtë rast në familje 
organizohej një gosti e madhe12. 
Një vend të rëndësishëm në traditën historiko-kulturore të Labërisë, kanë zënë edhe 
ceremonitë, ritet dhe mitet për të vdekurin, varret dhe jetën e përtejme. Në vështrimin 
sipërfaqësor, duket se ritet dhe përfytyrimet për vdekjen, kanë një lidhje organike 
me botën e të gjallëve dhe këto rite zënë një vend tepër të rëndësishëm në jetën 
shpirtërore të banorëve të Labërisë13. Ceremoni të tilla janë ruajtur më një fanatizëm 
shumë të madh nga bashkësia fshatare e krahinës, deri në mesin e shekullit të XX. 
Vdekja është ndërprerja e jetës, por ndërkohë ajo është edhe vazhdimi i jetës për 
pasardhësit dhe trashëgimtarët. Sipas traditës vendase, thuhet se jeta e të gjallëve 
drejtohet prej të vdekurve, kjo gjithmonë në kuptimin e trashëgimit të riteve dokeve 
dhe zakoneve vendase, me qëllim që ato të mos ngelen pas dore dhe të mos harrohen, 
nga këta trashëgimtarë. 
Në të gjitha ceremonitë dhe ritet, kërkohet që të theksohet ideja se vdekja është një 
humbje e madhe shoqërore, jo vetëm për familjen por edhe për të gjithë bashkësinë, 
për fshatin dhe madje për të tërë krahinën. Në popull besohej se ç’do njeriu, që kur 
lindte i ishte përcaktuar edhe dita e vdekjes, ditë kjo e cila caktohej nga një fuqi e 
mbinatyrshme dhe hyjnore, madje është përcaktuar jo vetëm dita e vdekjes por edhe 
mënyra se si do të jetë kjo vdekje14. Sipas bestynive, për njerëzit që ishin në agoni dhe 
nuk e jepnin shpirtin, në qoft ë se nuk kishin pranë të gjithë të afërmit dhe sidomos 
njerëzit më të dashur për të. Mbasi vdekja ka kryer punën e vet, mendohej se i 
vdekuri dëgjon dhe shikon gjithçka përreth tĳ , ai shikon se kush qan, e hidhërohet, 
di dhe ndjen se kush vjen dhe kush nuk vjen për ngushëllim etj. 
Që i vdekuri, ndjen, dëgjon, hidhërohet dhe gëzohet, kjo pasqyrohet në ligjërimet e 
grave, të cilat në të vërtetë mes dhimbjes dhe lotëve ndërmjet të tjerave hyjnë në një 
dialog me viktimën. Po kështu gjatë një viti të zisë, gruaja që mbetet e ve, bën vizita 
të shpeshta tek varri i burrit të saj dhe gjatë vajtimeve, i kërkon atĳ  herë pas here 
mendime për hallet dhe problemet e shtëpisë. Dhe sipas traditës i vdekuri i kthen 
përgjigje kësaj gruaje për këto halle natën, kur ajo është në gjumë duke i dalë në 
10  Elezi Ismet, vep. e cit. fq. 128. 
11  Shahu, Ajet, vep. e cit. fq. 116. 
12  Lidhur me këtë problem H. K. nga fshati Salari tregon se pavarësisht se lindi tetë fëmĳ ë, ai asnjërit 
prej tyre nuk arriti që tu vendoste emrin, sepse për këtë problem mendonin më të mëdhenjtë e fi sit. 
13  Tirta, M, vep. e cit. fq. 323. 
14  Memushaj, Rami, vep. e cit. fq. 113. 
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ëndërr15. 
Vdekja përjetohej në mënyrë të dhimbshme. Burrat në shenjë respekti dhe hidhërimi 
për të vdekurin nuk rruheshin për dyzet ditë, por atyre nuk u lejohej që të qanin. 
Ndërsa tek gratë, dhimbja për vdekjen e të afërmit të tyre pritej me kuje, ulërima 
qarje dhe çjerrje të fytyrës. Ky zakon i fundit u kërkua me ngulm nga kuvendi i 
Kuçit që gratë në rast vdekje të mos qanin më me ulërima16. Nga momenti i vdekjes, 
kufoma, mbahet për 24 orë rresht në shtëpi, dhe i bëhen nderimet dhe respektet e 
fundit. Menjëherë mbasi ai ka dhënë shpirt, nuk hapet lajmi po merren disa masa 
paraprake siç është larja e të vdekurit, më qëllim që në botën tjetër ai të jetë i larë nga 
mëkatet, në rast të kundërt atĳ  i mbylleshin portat për në parajsë17, apo për në xhenet 
për myslimanët, po kështu rregullohej edhe shtëpia për të pritur ngushëllimet. Mbas 
kësaj përhapej lajmi tek miqtë farefi si dhe bashkëfshatarët. I vdekuri vendosej në 
dhomën e grave, dhe në rast se i vdekuri ishte i ri, e qanin gjithë natën, ndërsa kur ai 
ishte i kaluar në moshë nuk qahej natën por vetëm ditën, në disa fshatra të Labërisë, 
në fakt për ç’do lloj vdekje nuk lejohej që të qahej natën, përjashtim nga ky rregull 
bënin vetëm fshatrat e Kurveleshit të Sipërm. Për ditën e varrimit, merreshin një sërë 
masash për të organizuar ceremoninë mortore. Gratë në përgjithësi nuk lejoheshin 
që të shkonin në varrim. Në fund të ceremonisë së varrimit për nder të vdekurit 
shtrohej një drekë, që quhej dreka e dheut. Mbas ceremonisë së varrimit në krye të 
shtatë ditëve, organizohesh një ceremoni tjetër përkujtimore që quheshin të shtatat e 
të vdekurit, përsëri nga ky rregull janë të përjashtuar fshatrat e Kurveleshit, të cilët 
nuk organizojnë një ceremoni të tillë. Gjatë vitit organizoheshin edhe të dyzetat, të 
gjashtë muajt si dhe viti. Zia për të vdekurin zakonisht zgjaste një vit. 
Ritet dhe simbolika për vdekjen janë të shumta, dhe për studiuesit dhe udhëtarët 
e huaj këto rite janë quajtur si të çuditshme dhe me një orgjinë shumë të hershme e 
pagane18. Madje nga ata është hedhur dhe ideja se shqiptarët janë homerikët e fundit 
të gadishullit të Ballkanit”. Kjo ide e tyre është hedhur duke u nisur pikërisht nga 
ritet dhe ceremonitë e vdekjes. 
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Diskutimet për Koncesionin e Duhanit, nga deputetët shkodranë në 
Këshillin Kombëtar, 1921 – 1923
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Abstrakt

Shqipëria e viteve 1920 – 1924 ishte në kohën e ndërtimit të themeleve të shtetit të vet kombëtar. 
Nevojat e shumta që kishte ky vend përfshinin disa fusha, ku një ndër fushat kryesore ishte 
ekonomia, e ku brenda saj një rol të rëndësishëm zunë edhe koncesionet. Politika e kësaj kohe 
kërkoi që ta ndërtonte shtetin e vet, duke e kanalizuar drejt parlamentit (Këshillit Kombëtar). 
Një ndër koncesionet më me rëndësi ishte ai i duhanit, dhe grupi i  deputetëve të një prefekture 
që patën një rëndësi për këtë koncesion ishin ato të Shkodrës. Kjo jo e pa shkak. Shkodra e 
cila kishte një lidhje të fortë me duhanin, që nga rritja, prodhimi e tregtimi, deri në vlerat e 
një tradite, ndihej shumë e interesuar për këtë koncesion. Ky koncesion nuk ishte i vetmi që 
u diskutua në fakt, por është ndër ato koncesione, që në vetvete përmbledh të gjithë të mirat 
e të këqĳ at e koncesioneve të asaj kohe. Brenda këtĳ  koncesioni do të gjejmë të interesuar së 
tepërmi Britaninë, ashtu sikurse edhe në koncesionet e tjera. Deputetët shkodran do jenë ato, 
që kundërshtojnë fort këtë koncesion e po ashtu kushtet angleze. Ky koncesion nxjerr nevojat 
tona edhe përtej duhanit. Mënyrën se si shteti shqiptar kërkonte të gjente kredi monetare 
në kushtin e besimit mbi koncesionet. Nga ana tjetër është shumë e vlefshme perceptimi i 
deputetëve shkodran që kanë për koncesionet kushtet që ato kërkojnë të vendosin për të 
përfi tuar shteti shqiptar më shumë, në kuadrin e rritjes së vlerësimit ekonomik ndërkombëtar 
për ne. Ky koncesion dhe këto diskutime nxjerrin më së miri në pah, rolin e një opozitarizmi 
me qëllim ndërtimin e një shteti të vlersueshëm. Opozitarizëm që deputetët e Shkodrës ditën 
ta bënin më së miri.

Fjalë Kyçe: Shkodra, Duhan, Konçesion, Kapital Anglez, Parlament.

Hyrje

Zhvillimi ekonomik i vendit tonë, në periudhën pas Pavarësisë, ishte në nivelet fi ll-
estare në shumë prej fushave të ekonomisë. Kjo e krahasuar jo vetëm me Evropën 
por edhe me vendet ballkanike, prapambetja ekoomike i lidhte  këmbët çdo nisme 
politike që kërkohej të ndërmerrej nga aktorët e politikës shqiptare. Konçesionet 
nisën të shiheshin në një mënyrë ku zgjidhja ekonomike, garantimi i zhbllokimit të 
erkonomisë në fusha të caktuara u pa si zgjidhje. Një ndër mallrat të cilat u mor në 
diskutim nga Parlamenti dhe Qeveria, në kuadrin e koncesioneve, ishte koncesioni 
i duhanit, letrave të duhanit dhe shkrepseve. Në pamje të parë dukej diçka më e 
thjeshtë, por një industri e tillë, hapi interes që në vitin e parë të parlamentit shqiptar, 
dhe kërkesat ishin më të shumta. Këtë herë duke qenë se bëhej fj alë për një industri, 
e cila në formë manifakturore kishte me shekuj që prodhohej në vend. Me idenë e 
një ndërtimi më pozitiv të ekonomisë, dhe në kuadrin e modernizimit të saj, ishin 
bërë përpjekje për të industrializuar edhe duhanin. Por meqenëse ekonomia ynë për 
t’u industrializuar në shumë prej sektorëve, ku kërkohej një kapital i madh dhe ku 
duhej të bëhej shpejt ishte dhënë me koncesion, në të njëjtën formë shihej të shkonte 
edhe duhani. Dhënia e koncesionit të duhanit kishte një karakteristikë tjetër ashtu 



60 

sikurse edhe tek lëkurat, në koncesionin e duhanit përveç fi rmave të huaja kërkonin 
marrjen e këtĳ  koncesioni edhe shqiptar, fi rma apo individ të cilët në bashkëpunim 
me të huaj donin të merrnin këtë koncesion. 

Interesimi britanik për konçesionin e duhanit

Shkodra e cila ishte një ndër zonat që edhe nga kushtet natyrore ishte e favorizuar 
më shumë për kultivimin dhe rritjen e duhanit, ishte ndër zonat më të interesuara 
për këtë koncesion. Shumë tregtarë të ndryshëm, edhe pse në formë manifakturore 
apo në formën e fi rmave të nivelit më minimale të prodhimit, kishin tregtuar duhan 
të fabrikuar vetë si brenda vendit ashtu edhe jashtë Shqipërisë. Shumë fi rma jetonin 
edhe me krĳ imin e letrave të cigareve, kjo formë ishte e lëvruar në disa zona të vendit 
tonë, edhe pse shumë pak. Në këtë pikë, Shkodra pothuajse kishte monopolin naty-
ror gjatë gjithë kohës. 
Sikurse shihet edhe nga ajo që ishte kaluar deri në vitit ’20 të shekullit XX, interesi i 
shkodranëve për këtë lloj koncesioni ishte shumë i madh. Si rezultat i kësaj, edhe në 
përpjekjet për një rregullim ligjor për koncesion si dhe në bisedimet për këtë çështje, 
deputetët e Shkodrës i shohim aktiv.
Në vitin 1921 shohim se në krye të Ministrisë së Financave gjatë kohës që po bëhej ky 
diskutim ligjor për këtë koncesion, ishte një shkodran tjetër, Tefë Curani (Dervishi, 
2006, 133). Ai ishte ministër në këtë post në të dy qeveritë e Iliaz Vrionit, duke e mbajt 
këtë post deri në tetorin 1921, kur u krĳ ua qeveria e dalë nga koalicioni i Bashkimit 
të Shenjtë.
Një pjesë e diskutimit bëhet në mes shkodranëve  si të krahut që ishin kritik ndaj këtĳ  
ligji ashtu edhe ndaj Ministrit vetë shkodran, edhe pse kishte edhe pika që ishin të 
afërta dhe që takoheshin në mes tyre në këtë koncesion. Luigj Gurakuqi ishte i lidhur 
shumë me interesat e qytetit të tĳ  në veçanti, si dhe me interesat ekonomike të Shtetit 
shqiptar është një ndër më aktivët e këtyre bisedimeve. Ai kërkonte që nëse duhet 
diskutuar një ligj i tillë duhet të jetë i pranishëm edhe Ministri i Financave (BKK, 
1921, 114). Kjo do të ishte mënyra më e mirë, edhe për t’i dhënë një rëndësi më të 
madhe edhe nga ana institucionale këtĳ  ligji, por nga ana tjetër prania e tĳ  në sallë, do 
të thoshte edhe një korrektësi më e madhe për sa i përket bisedimit. Ky person ishte 
njeriu më përgjegjës për lidhjen koncesionale mes shtetit shqiptar dhe fi rmave të 
interesuara. Njëherazi me ligjin diskutohet edhe koncesioni për duhanin. E më saktë 
nga kushtet që do të kishte koncesioni dilte edhe ndërtimi ligjor për këtë koncesion. 
Si në shumë prej koncesioneve të tjera, ndër të parët që ishin ofruar tek ne për këtë 
koncesion ishin anglezët. Duke qenë se ky vend kishte shumë eksperiencë në këtë 
fushë, shihej edhe me sy të mirë nga shqiptarët. Anglezët ishin ndër prodhuesit dhe 
kultivuesit më të mëdhenj të duhanit në botë, me një shtrirje koncesionare në shumë 
vende të botës. Kështu që kjo eksperiencë do të shërbente për pozitivitet ndër ne. 
Gjatë kohës që kishte nisur bisedimi për disa kushte për të lidhur kontratën me këtë 
fi rme, vetë ministri shqiptar i fi nancave nuk gjendej në Shqipëri, por ishte në Evropë 
në përpjekje për lidhjen e një kontrate për krĳ imin e bankës shqiptare (Dervishi, 
2006, 134). Ndaj sikurse e shohim gjatë bisedimeve dhe gjatë deklarimit të tĳ , në 
fi llim në disa prej pikave konkrete të kontratës ai nuk është dakord. Një bisedë me 
qëndrime të forta ishte edhe ndërmjet Luigj Gurakuqit dhe Mehdi Frashërit në qën-
drime të kundërta. Së pari, që në këtë kohë edhe pse jo direkt Gurakuqi nxjerr  në 
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diskutimin e tĳ  bindjet anti angleze në koncesionet ekonomike tek ne. E kundërta 
ishte me Mehdi Frashërin, i cili më shumë se Gurakuqi e shihte me pozitivitet këtë 
kontratë dhe ishte një mbrojtës, edhe pse jo me deklarim direkt, por me veprime e 
mbështetje ligjore, si një pro anglez në koncesionet që donim të jepnim.
Por biseda nuk ishte plotësisht e qetë, sidomos po t’i referohemi fj alëve të Ministrit 
i cili shprehet se kontratat i lidh qeveria e jo komisioni i fi nancave (BKK, 1921, 115). 
Kjo na lë të kuptojmë se këmbëngulja e komisionit të fi nancave, ishte aq e madhe 
saqë ministri e sheh se kjo ishte një tejkalim kompetencash. Ky është ndër koncesio-
net e para dhe shohim se eksperienca e të dy palëve nuk është shumë e madhe. Vendi 
ynë e shihte si të mirë këtë lloj përfi timi ekonomik, por nga ana tjetër shohim se është 
edhe ngurrues.
Një ndër pikat që nuk bien dakord mes palëve është përqindja e shtetit shqiptar që 
duhet të ketë brenda këtĳ  koncesioni. Duke qenë se ishte në kuadrin e një monopo-
lizimi, ky koncesion duhet t’i linte një hapësirë të madhe shtetit shqiptar. Ministri 
është edhe kundra faktit se shqiptarët duhet të kishin rreth 49 % të aksioneve dhe 
anglezët 51 % të tyre. Ai nuk e shihte me sy të mire këtë aspekt dhe kjo sipas tĳ  ishte 
një formë që nuk kishte për të na sjell të mira, nga ky koncesion jo vetëm nga për-
fi timi monetar, por nga ndikimi që do të kishte në lidhje me të gjithë benefi cet që do 
të binin në marrëdhëniet mes dy palëve. Në rëndësi të madhe ishte edhe përcaktimi 
i llojit të shoqërisë. Duke qenë se ishte koncesioni i parë në vend, diskutimi që shtro-
hej ishte edhe për karakterin që duhet të kishte koncesioni. Për ministrin e fi nancave 
koncesioni duhet të ishte më i mirë për ne në formën e një koncesioni në formën e një 
shoqërie të komanduar dhe jo anonime. Kjo shoqëri do të ishte një shoqëri anonime, 
nën emrin Shoqëria Anonime Shqiptare e Tabakëve (AQSH, 1921, 10), që do të thotë 
që do të ishte një shoqëri e cila do të vepronte me aksione, dhe mbi bazën e një treg-
tie të lirë të pakontrolluar nga shteti, për formën e veprimtarisë së saj. Ndërkohë që 
kjo lloj forme dukej mbase akoma e parakohshme në vend, duke qenë se rregullat e 
kapitalizmit duhet të futeshin me shumë kujdes, në një shoqëri që ekonominë akoma 
e kishte në formën e ekonomisë shtëpiake të konsumit vetjak. Për ministrin forma më 
e mirë do të ishte e komanduara ku kontrolli i shtetit ishte shumë më i madh dhe në 
vendime decizive të kompanisë duhej marrë edhe aprovimi. Një formë e tillë edhe 
pse në tregtinë e lirë nuk mund të kishte një hapësirë të madhe nuk mund të themi 
se nuk ishte në përdorim. Përdorim i cili gjente hapësirë edhe në vende si shumë të 
zhvilluara të sistemit të ekonomisë kapitaliste, sikurse ishte edhe vetë Britania, vendi 
nga i cili vinin këto kompani për të vepruar tek ne. 
Qëllimi i kësaj forme ishte sipas ministrit edhe për arsyen se duhej të tregonim një 
lloj kontrolli më të fortë ndaj shoqërive të ndryshme që vinin në vend. Një imazh më 
i fort i kontrollit shtetëror, do të thotë që edhe puna e tyre do të merrej me më shumë 
seriozitet. Nga ana tjetër kjo do të shmangte shumë aventurierët ekonomik të huaj që 
do të vinin tek ne, gjë që në të ardhmen edhe njerëz të tillë, nuk është se munguan. 
Dy mbështetës të rëndësishëm të kësaj ideje ishin Stavri Vinjau dhe Luigj Gurakuqi. 
Vinjau si një njeri me bindje të deklaruara socialiste e shihte me sy të mirë, çdo lloj 
përfi timi maksimal që mund të kishte vendi dhe jo të huajt, por ai e dinte se një vep-
rim të tillë nuk ishte nga dëshira, por nga kërkesat që vetë anglezët kishin bërë (BKK, 
1921, 117). Ndërkohë që Gurakuqi, është plotësisht dakord me ministrin për kalimin 
në 50 % të pjesës shqiptare, madje ai kërkonin të dĳ ë nga Kominisioni i Financës, pse 
nga 1\3 që ishte kërkuar nga Kompania, ky komision e kishte lënë në 49 % dhe nuk 
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e kishte barazuar (BKK, 1921, 118). Nga kjo shohim se kjo kompani e cila vinte nga 
një shoqëri e cila kishte rregulla të sakta ekonomike edhe për koncesionet dhe kishte 
eksperienca të gjata në koncesione, kishte kërkuar rreth 34 % të kishte shteti shqip-
tar. Por komisioni e kishte rritur këtë në një masë gati të barabartë. Por ndalja në atë 
pikë, përsëri nuk i kishte prishur shumë punë kompanisë pasi kjo kompani në fakt 
pavarësisht fi timit më të vogël, ruante akoma raportet e një shumice minimale. Ndaj 
edhe Gurakuqi e shihte këtë ndalim të pakuptimtë. Më shumë se një mbështetje që 
mund të themi i jepte ministrit si shkodran, shohim mbështetje në interes të vendit. 
Kundërshtari më i fortë i kësaj forme ishte Mehdi Frashëri, i cili ishte edhe Ministri 
i Punëve Botore në të dy qeveritë e Vrionit (Dervishi, 2006, 133). Kjo ministri kishte 
kompetencat por edhe përgjegjësitë për dhënien dhe lidhjen e të gjithë koncesioneve 
së bashku me Ministrinë e Financave. Idetë që ai shpreh në fi llim duket edhe si një 
lloj antiteze me atë të ministrit të fi nancave. Mehdi Frashëri ishte ai që e shihte më 
shumë nga të gjithë me pozitivitet këtë koncesion. Ai mban një qëndrim të fortë ndaj 
kësaj kontrate, duke i dalë hapur edhe ministrit të fi nancave, duke dhënë vetëm 
këshillën e dorëheqjes përpara ndryshimit të saj. Një gjë e tillë ishte tashmë e nënsh-
kruar në kontratë (AQSH, 1921, 12), por kjo realisht nuk ishte në kompetencë të plotë 
vetëm në dorën e Ministrit të Punëve Botore. Por kundërshtar nuk ishin këto dy 
shkodran të cilët mund të kishin edhe interesa direkt në lidhje me këtë biznes në zo-
nën e Shkodrës, i një mendimi me to është edhe Spiro Koleka, i cili në një të ardhme 
do të zërë vëndin e Mehdi Frashërit në të njëjtën ministri. Ai shprehet se nëse kështu 
është ligji anglez të cilët ata kërkojnë ta zbatojmë ne nuk jemi të detyruar të zbatojmë 
atë ligj i cili nuk ka dalë nga parlamenti ynë. 
Në fakt mbi bazën e kësaj shohim edhe një formë përulje që ka po institucioni ligjvë-
nës dhe ministra të caktuar në lidhje me kompani edhe shtete të huaja. Vetë insti-
tucioni ligjvënës shqiptar, komisioni i dalë prej tĳ , i nënshtrohej kësaj kërkese, me 
justifi kimin se i tillë ishte ligji anglez. Madje edhe shihej se kjo formë ishte e vetmja 
mënyrë për të hyrë në marrëdhënie kapitaliste, apo për t’u integruar në qytetërimin 
evropian (BKK, 1921, 120), sikurse shprehej edhe Mehdi Frashëri, ministër në qe-
verinë shqiptare.
Por Luigj Gurakuqi kishte edhe një shqetësim tjetër. Ai e shihte të nevojshme të nji-
heshin edhe interesat direkt, që kishin këto koncesionarë dhe të tjerë, në vazhdim 
në vendin tonë. Shqetësimi kryesor i tĳ  ishte, nëse këto koncesione mund të binin 
në duar të fqinjëve, Serbisë dhe Greqisë. Shqetësimi nuk ishte i pafakt, nëse bëjmë 
një lidhje logjike në këtë kohë. Nese shohim, anglezët kishin më shumë se një shek-
ull që ishin fi logrek, dhe interesat e tyre ekonomike, por edhe lidhjet me këtë shtet 
ishin të shumta. Kjo ishte një fakt që mund të çonte në këtë frikë. Sidomos fakti i të 
qënurit një shoqëri anonime mbi bazën e aksioneve, do ta bënte lehtësisht të mundur 
shitblerjen e  këtyre aksioneve. E njëjta gjë ishte edhe në lidhje me Jugosllavinë, ku 
Anglia shihte lidhje të shumta me këtë shtet të mundshme. 
E vetmja zgjidhje sipas Gurakuqit ishte, që të përcaktohej me ligj, që shitblerja e 
aksioneve të ishte vetëm nga nënshtetas të të dy palëve nënshkruese, anglezëve dhe 
shqiptarëve (BKK, 1921, 225). Një ide e tillë mbështetet edhe nga Ministri i Punëve 
Botore, vetë Mehdi Frashëri, si një praktikë që ishte edhe në perëndim sikurse ishte 
rasti i Francës. Kjo i jepte një fakt më shumë idesë së Gurakuqit, edhe pse nuk po 
gjente mbështetjen e duhur. Madje ai nuk arriti të kishte mbështetje që një veprim i 
tillë të bëhej vetëm për pjesën shqiptare, por edhe kjo nuk pati përkrahje duke marrë 
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vetëm 14 vota, gjatë  kohës që u vu në votim (BKK, 1921, 229). Qëllimi i tĳ , ishte që 
edhe pse nga kjo lloj kontrate po humbnim në aspektin ekonomik, duke mos e pasur 
shumicën e thjeshtë, të ruheshim edhe nga humbja politike. Megjithatë koncepti i 
lirisë ekonomike dhe kapitaliste nuk e pranonte këtë aspekt. Deputetët dhe qeveria 
duke dashur t’i qëndronin besnik këtyre parimeve, nuk guxonin të krĳ onin një klau-
zolë të tillë. Megjithatë, nuk është hera e vetme që ai kërkon të ruhet edhe politikisht 
ekonomia ynë, pasi një kërkesë të tillë do ta shfaqte herë pas here. Sidomos në inte-
resat që kishin anglezët të cilët në shumë raste i kundërshtonte në format koncesion-
are, sikurse ajo e vajit të gurit. 
Gjithashtu shqetësuese ishte fakti i asaj shumice që kishin anglezët, më shumë se 
sa humbja ekonomike, pa mundësia e mëvonshme që në këto raporte të ruanim të 
drejtat tona. Në një koncesion ku shteti ynë kishte pakicën, edhe pse ishte forma 
më e lartë e personit juridik, qeveria, nuk do të kishte mundësinë të mbronte dhe të 
ndryshonte vendimet, kur me këtë kompani, në një kontratë koncesionale ai kishte 
nënshkruar. Në fakt nga një anë mbrojtja e tĳ  kaq e fortë shpreh edhe idetë e tĳ  anti 
angleze, por nuk duhet harruar se edhe në vende si Anglia koncesionet jepeshin në 
raporte të tilla, ku shteti kishte te paktën 51 %. Edhe kur këto koncesione jepeshin të 
brendshme, personave apo kompanive angleze.

Deputetët e Shjkodrës mes interesave kombëtare dhe atyre të prefekturës së vet

Por një reagim jo të vogël ndodhi jo vetëm nga shkodranët që ndodheshin brenda 
parlamentit, por edhe në Shkodër. Nga ky qytet i cili kishte dekada që merrej me 
prodhimin e cigareve dhe duhanit, nuk shihnin një kënaqësi nga lidhja e kësaj kon-
trate. Ata më shumë se të tillë, e shihnin si kërcënuese këtë kompani që po mendonte 
të lidhte punën shteti shqiptar. Shumë kompani në Shkodër ishin të gatshme të mer-
rnin përsipër ndërtimin e industrisë së duhanit në këtë qytet, madje edhe me kushte 
më të mira (AQSH, 1922, 1). Një interes kaq të mall i tërheq në të ardhmen vëmend-
jen edhe kryeministrit të asaj kohe Xhafer Ypi, i cili interesohet se si ishin të vërtetat 
e kompanisë angleze. Kjo nënkupton se ai po kalonte në një gatishmëri, për të kaluar 
nga anglezët që nuk po kishin produktivitet, në një industri të brendshme.
Ky koncesion që edhe pse mund të kishte kushte të cilat nuk mund të ishin të pëlqye-
shme për ne, po shihej me kujdes, ai vazhdoi për dy vjet diskutimin e tĳ , edhe brenda 
vitit 1921 me disa seanca. Në një fazë të dytë në po këtë vit nis të diskutohet edhe për 
kapitalin që duhet të kishte fi rma që do të merrte këtë koncesion. Ajo duhet të ishte 
e regjistruar si person juridik shqiptar me një kapital 50 000 deri në 100 000 lireta 
(AQSH, 1921, 10). Kjo shihej me një sy shumë pozitiv nga ana e Luigj Gurakuqit, 
por ai për të pasur një siguri edhe më të fortë, kërkon që të vendoset edhe kapitali 
të cilin duhet të ketë kompania që vjen në Shqipëri (BKK, 1921, 187). Kjo kishte një 
rëndësi thelbësore për ne, për kohën që ishin duke diskutuar këtë koncesion por 
edhe për prespektivën. Një kompani me kapital të vogël, e cila mund të ishte një 
kompani aventuriere, pavarësisht kushteve të mira që mund të vendoste, ajo nuk 
kishte kapital për të mbajtur përgjegjësitë e saj nënshkruese. Ndërkohë një kompani 
me një kapital të madh të vetin, mund të ishte më serioze dhe kishte burime për të 
zbatuar kontratën dhe për të nisur punën. Një gjë që kishim nevojë së tepërmi. Një 
kufi  kapitali, mund t’i mbyllte rrugën shumë kompanive të padobishme për ne, dhe 
mund t’u hapte rrugën shumë kompanive më serioze.
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Kompania në kontratë kishte një afat koncesioni për 21 vite, por Gurakuqit ky afat 
nuk i dukej normal, për të ishte shumë i gjatë. Për një shtet i cili nuk kishte një eks-
periencë në dhënien e ekonomisë së saj me koncesion nuk ishte e mirë të kalonte në 
afate shumë të gjata. Shumë më mirë do të ishte një afat 15 vjeçar (BKK, 1921, 188), 
sesa aq sa ishte nënshkruar. Afatet e gjata realisht kishin riskun brenda nga njëra anë 
sepse një koncesion i shkuar keq disa vite me rrallë do të ishte barrë për ekonominë 
e vendit. Ndërkohë që nga ana tjetër, konçensionet me afate të shkurtra, kishin prob-
lemet e veta. Së pari një afat i shkurtër, nuk mund të sillte fryte për vendin sikurse 
një afatgjatë, së dytit, edhe kompanitë rrezikonin që të mos e merrnin një koncesion 
me afat të shkurtër, për faktin se koha e shfrytëzimit mund të dilte vetëm sa për të 
nxjerr shpenzimet, ama jo për të krĳ uar fi tim, e sidomos atë fi tim që ata pretendonin. 
Por një koncesion i tillë, sipas Luigj Gurakuqit, tregon edhe pa siguri duke mos ditur 
se si do të shkojnë një gjë e tillë. 
Në kontratën e koncesionit të duhanit me anglezët, u lejonte atyre që të sillte duhan 
të një cilësie më të lartë në vend për të prodhuar cigare luksi, me qëllim kryesisht 
eksportin (AQSH, 1921, 11). Kjo pikë nis të bëhet shqetësuese për Luigj Gurakuqin. 
Ai është totalisht kundra kësaj për derisa vendi ynë ka shumë duhan cilësor, ose në 
të kundërt t’i lihet një afat 5 vjeçar kohe, deri në kultivimin e një duhani të tillë në 
vend. Por shumë nga deputetët justifi kohen se prurja e një duhani të tillë do të për-
mirësonte cilësinë e duhanit tonë, nëse e përzienim. Një formë e tillë duket se ishte 
më shumë si një parim hileje se sa një nevojë aktuale, pasi tentohej të shitej duhani 
i ynë sikur ishte i një cilësie më të lartë se në të vërtetë ishte. Kjo nuk ishte shumë 
shqetësuese për Gurakuqin, pasi në këtë formë nuk e kritikoi direkt. Qëllimi i tĳ  ishte 
se mos kjo kompani do të sillte në Shqipëri duhan të tillë, pa kriter dhe do ta shiste 
për duhan shqiptar së pari. Dhe frika e dytë ishte se mos vallë marrja kaq shumë 
me këtë duhan e fi rmës do të linte pas dore duhanin shqiptar, për të përmirësuar 
cilësinë e tĳ . Dhe në momentin që nuk do të kishte përmirësim të tillë kjo kompani 
do të kërkonte lehtësim nga kushtet e kontratës për shkak të një cilësie të dobët që 
do të kishte ky duhan.
Qëllimi ishte që punëtoria shqiptare mos të përdorej për të zgjidhur punët e botës 
(BKK, 1921, 196), pra të mos shihej vendi ynë si një shtet i cili të ofronte një treg të 
lirë pune. Ky karakter më pas do ta barazonte vendin tonë me kontinentin e Af-
rikës dhe Amerikës Latine. Pasi në një kontratë të tillë nuk do të kishte mundësi as 
që të mbroheshe në gjykatë kur çdo gjë në këtë kontratë fl iste në favor të tyre.  Ai 
madje tenton që të shkojë edhe përtej duke i kërkuar që të vendosen edhe sa të jetë 
numri i fermave për kultivim dhe vendi ku do të ndërtohen këto ferma (BKK, 1921, 
204). Megjithëse kjo ishte e përcaktuar edhe në kontratë (AQSH, 1921, 12), kërkesat 
e tĳ  ishin të një karakteri shtërngues me qëllim që këtyre të huajve mos t’u liheshin 
hapësira abuzimi. Edhe këtu sikurse më sipër shihet pasiguria që kishte ndaj kësaj 
forme ekonomike. Megjithatë kjo formë zvarritje, dhe diskutimi e replikimi për çdo 
nen të kontratës e acaroi së tepërmi Mehdi Frashërin, ministrin i cili ishte marrë me 
këtë koncesion, ai u shpreh se nëse s’doni ta kaloni më mirë shprehuni direkt. Por 
një lodhje e tillë nervash nuk e pengonte Gurakuqin për t’u shprehur. Ai e pranonte 
këtë koncesion si parim, por kjo nuk e detyronte për të heshtur, nëse ishte diçka kun-
dra interesave të Shqipërisë (BKK, 1921, 206). Një lodhje e tillë nervash duket ishte 
shprehje e qartë e asaj se dalëngadalë, në shumë pika kontrata po paraqiste pas një 
analize kritike, shumë dobësi, ose e bërë e pa menduar mirë, por më shumë në shenjë 
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dashamirësie. Por nga njëra anë ky ministër dhe shumë të tjerë ishin për një shoqëri 
anonime dhe jo të komanduar kurse nene të saj shprehnin kontrollin direkt të shtetit 
mbi këtë kompani. Këtë aspekt të kësaj antiteze nuk mund ta linte pa kaluar Luigj 
Gurakuqi. Ai shprehej se kjo më shumë është për një  shoqëri me komandim, sepse 
shteti nuk ka aspak të drejtë të kontrollojë  krejtësisht kompaninë (BKK, 1921, 210).
Kurse një antitezë e dytë po brenda kësaj kontrate ishte, që edhe pse kërkonin të 
kishin një kontroll më të drejtëpërdrejtë të shtetit mbi këtë shoqëri, nga ana tjetër 
këshillltari ynë në këtë kompani, kërkojnë që të mos ketë detyra të paktën këshillimi 
në vendimmarrje (BKK, 1921, 237). Sipas Ali Këlcyrës kjo do të ishte shumë e padre-
jtë sepse kjo do të pengonte më shumë punën e Shoqërisë, pasi ky do të mbështeste 
vetëm qeverinë. Ndërkohë që  për Luigj Gurakuqin kjo gjë ishte pozitive për ne, se 
do të kontrollonte çdo padrejtësi që do të ndodhte në kompani, për Fan Nolin, kjo 
ishte si ta mbysje kompaninë (BKK, 1921, 239). Por shteti mundohej të vepronte edhe 
me kujdes, që kërkesat tona mos të ishin të një forme të tillë që më shumë se të nxitej 
të punonte ta bënte cilëndo kompani të ikte nga vendi ynë. Vendi ynë në këtë aspekt 
ndodhej ndërmjet kufi jve të liberalizmit qeveritar, dhe një kufi ri të një kontrolli të 
skajshëm që vinte si rezultat të frikës, nga e reja e panjohur nga koncesionet, e shpre-
hur më së shumti nga Gurakuqi.

Loja me dy karta e konçesioneve

Një pikë tjetër e rëndësishme për momentin dhe që do të jetë si justifi kim i mëvon-
shëm për të ndërruar krejt rrjedhën e punës do të ishte përfshirja brenda kësaj kon-
trate e një kredie. Edhe pse nuk kishte të bënte aspak me duhanin dhe me kompaninë 
që do të krĳ ohej, shteti shqiptar që nga ky koncesion e në vazhdim do të operojë me 
anë të këtyre koncesioneve edhe për gjetjen e kredive. Vendi kishte në fakt nevoja të 
shumta ekonomike, dhe mungesa e fondeve ishte në formën më ekstreme, kështu që 
shteti mundohej të luante me këtë formë për sigurimin e këtyre kredive. Ndër pikat 
e fundit të kësaj kontrate ishte edhe sigurimi i një kredie nga kjo shoqëri në tregun 
e parasë londineze (AQSH, 1921, 13). Për Luigj Gurakuqin kjo pikë e kontratës ishte 
e panevojshme. Nuk kishte pse shoqëria e duhanit të përzihej në një punë të tillë, 
sidomos me detyrim. Ajo nëse do të kishte interesa në lidhje me këtë ndërmjetësi, 
do të ofrohej vetë (BKK, 1921, 233). Por Mehdi Frashëri e të tjerë e shihnin si detyrë 
këtë veprim të bërë nga ana e saj, ata mendonin se sikur ne i bënim një të mirë asaj 
kompanie edhe ajo duhej të na bënte ne. Nga kjo kuptojmë, se në këtë kohë shumë 
nga ata pikat që ishin në favorin e kompanisë, kishin pasur një kusht të rëndë prapa 
që ajo duhet të zotohej për këtë, përderisa njëri nga këto njerëz që e shihet me sy të 
mirë këtë gjë, ishte po pikërisht po ky njeri i cili në të vërtetë kishte vendosur çdo gjë 
sipas dëshirës së kompanisë, me qëllimin për të përfi tuar këtë kredi. 
Megjithatë qëllimi i qeverisë ishte edhe diku tjetër. Ajo vepronte mbi bazën e këtyre 
formave koncesionare, për t’i vënë si kushte për marrjen e kredive, duke e paraqit 
veten si më të garantueshme në Evropë, në aspektin ekonomik. Kur një ndërmjetës 
të jetë një kompani e huaj e cila kishte biznes në vendin tonë, ky vend nga fi rmat 
bankare do të shihej si një shtet i cili mund të gjenerojë para. Kështu që shumë prej 
këtyre kompanive mund të shihnin në vendin tonë një garanci më të madhe për të 
dhënë hua, sepse edhe banka në të ardhmen mund të ketë leverdi. Nga ana tjetër 
kapitalin e hedhur nga kjo kompani, apo cilado tjetër në të ardhmen e  vendoste si 
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garanci për huanë e marrë.
Por Luigj Gurakuqi në kuadrin e atyre mosbesimeve që kishte pasur më përpara 
e përfshinte edhe këtë, pasi ai mendonte se ajo për të përfi tuar koncesionin do të 
deklarojë se është përpjekur për ta siguruar e nuk ia arrit qëllimit. Në fakt shumë 
shpejt një gjë e tillë do të bëhet faktike. 
Në fi llim të vitit 1922, kjo kompani sjell një kërkesë në parlament për ndryshim 
emri, nga Shoqëri Anonime Shqiptare e Cigareve në Shoqëri Angleze e Cigareve, për 
shkak se në Angli nuk pranonin të regjistronin si kompani të huaj (BKK, 1921, 251). 
Kjo tregon se dalëngadalë asaj nisën t’i dalin probleme që pa nisur mirë punën, edhe 
pse kishte një detyrim që brenda 6 muajve të niste punën. 
Në një letër me datë 9 tetor 1922 që Z. Barnes i dërgon kryeministrit të asaj kohe 
Xhafer Ypit, mundohet t’i tregojë situatën e vështirë të tĳ  bankare edhe për mundësi-
në e marrjes së asaj huaje. Së pari askush nuk pranon që të marrë nga kjo kompani 
kalimin e kapitalit të koncesionit të duhanit, italianët kërkojnë që të ishin pjesëmar-
rës në këtë koncesion. Kurse Z. Bërns nuk pranon konditat italiane (AQSH, 1922, 6). 
Gjithashtu dështimi për sigurimin e fondeve për krĳ imin e koncesionit të duhanit 
dështon edhe nga zhvlerësimi i markës, për të lidhur kontratë me gjermanët e kom-
panisë Seferiades (AQSH, 1922, 7). Kështu që kjo kompani tashmë jo vetëm që nuk 
po mund të siguronte një kredi, por as që kishte mundësinë të niste këtë koncesion 
sikurse ishte menduar më parë dhe nënshkruar në kontratë në mes qeverisë sonë 
dhe anglezëve. Për këtë kompani gjëja më e mirë ishte zgjatja edhe 6 muaj e afatit 
dhe të pritej sapo në Angli të mbaronin zgjedhjet me shpresën se banka të ndryshme 
mund të nisnin interesimin për koncesionin shqiptar të duhanit (AQSH, 1922, 8). Por 
në një kusht të tillë, të mosrealizimit të asgjë prej atyre që shteti shqiptar kishte vënë 
në kontratë, qeveria ynë detyrohet të ndërpresë kontratën me këtë kompani, dy ditë 
më vonë (AQSH, 1922, 12).
Përnjëherë pas kësaj shumë kompani të tjera kërkonin marrjen e këtĳ  koncesioni. 
Edhe amerikanët menjëherë nisin të interesohen në vitin 1923 duke tentuar të hyjnë 
në kontakt me shtetin shqiptarë. Ata mundohen të ndërhyjnë në vend duke u mun-
duar të sjellin kushte më të mira në këtë koncesion për vendin tonë (AQSH, 1922, 
2). Një gjë e tillë i duket joshëse edhe Ahmet Zogut, kryeministër në vitin 1923, i cili 
kërkon që të shihet me prioritet kjo lloj oferte (AQSH, 1922, 3), por që realisht me 
ndryshimin e kushteve politike e me nisjen e zgjedhjeve dhe problemeve në vitin 
1924, kjo gjë nisi të zbehej. Edhe me kompanitë amerikane, asgjë nuk u realizua, në 
kuadrin e  këtĳ  koncesioni.
Përsa i përket bisedimit të letrave të cigareve e para gjë që të bie ën sy është numri më 
i madh i deputetëve shkodran që marrin pjesë në këtë diskutim. Dhe së dyti ajo që 
shihet si rrallë ndonjëherë, është se ata deputet të cilët morën fj alën ishin pothuajse të 
të njëjtit qëndrim. Letrat e cigareve kishin një interes jo të vogël për shtetin shqiptar 
nga taksimi që ata nxirrnin, duke shkuar deri në 800 mĳ ë franga ari, shuma e nxjerrë 
nga taksat (BKK, 1922, 290). Mbi bazën e kësaj e rëndësishme ishte nxjerrja e një 
ligji i cili duhet ta kthente në monopol shtetëror, dhe ta jepte me koncesion. Brenda 
atĳ  ligji vendosej që zyra e monopoleve të ruante kontrabandën, dhe të kishte pikat 
shpërndarëse si për letrat e cigareve ashtu edhe për shkrepsat. Kjo të lë të kuptosh 
për seriozitetin që po i jepte qeveria këtĳ  produkti.
Por sikurse e thashë edhe më sipër ky produkt shumë më shumë sesa duhani prekte 
interesat e shkodranëve, të cilët disa syresh merreshin me këtë biznes, dhe jetonin 
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prej tĳ . Xhemal Bushati është i pari që kundërshton për numrin e shumtë të taksave 
monopol që po pësonte duhani, për një cigare në atë kohë duhej të paguhej taksë 
monopoli tre fi sh, për duhanin, për letrën e cigares dhe për shkrepsën. Kështu do të 
arrinin sa që askush të mos pinte më duhan (BKK, 1922, 293). Rezultat i kësaj ishte 
se kishte për të rënë tregtia e duhanit, në Shqipëri dhe sidomos në zonën e Shkodrës, 
ku të paktën letra prodhohej me shumicë.
Madje vetë ministri i fi nancave kërkon që ata letra cigare që dalin jashtë të mos 
paguajnë taksë dogane, pasi një pjesë e tyre kalon në zonën e Kosovës dhe furnizon 
shqiptarët nën Jugosllavi. Në fakt ajo zonë kishte qenë me dekada pjesa më skajore e 
hinterlandit të Shkodrës, njerëz nga Peja, Gjakova apo Prizreni, kishin blerë shpesh 
duhan në Shkodër, e aksesorët që u ishin dashur për këtë punë. Megjithatë jo pak 
ndeshi në kundërshtime, duke u shprehur se mund të çojë në abuzim kontrabande, 
Xhemal Bushati nuk deklaroi se kjo nuk është kontrabandë për ne, por për shtetin e 
huaj, ndaj kjo duhet të shqetësojë atë shtet (BKK, 1922, 297). Pasi normal më shumë 
se sa ligjet ndërkombëtare ky deputet shihte interesat e prefekturës nga ku kishte 
dalë. 
Megjithatë shkodranët nuk ishin vetëm prodhues, shumë prej tyre ishin edhe ndër-
mjetës, apo zëdhënës edhe të kompanive të huaja për marrjen e koncesionit të le-
trave të cigareve. Një ndër këto do të ishin vëllezërit Prendushi, nga Shkodra të cilët 
për llogari të fi rmës Olleschau, kërkonin koncesionin e letrave të cigareve në vend 
(AQSH, 1922, 151). Kjo ishte një fi rmë e letrave të cigareve, nga Çekia, për kohën 
fi rma më e madhe në Evropë, dhe që kishte nisur aktivitetin që nga 1862. Në të vër-
tetë ishte një ndër fi rmat më serioze në Evropë e cila po kërkonte një koncesion në 
vendin tonë. Ndërkohë një tjetër shkodran në bashkëpunim me një ortak të tĳ  kroat 
kërkonte që të kishte një koncesion të plotë të letër cigare dhe shkrepsave (AQSH, 
1923, 1). Madje këto të dy janë këmbëngulës, duke shpreh gadishmërinë e plotë, në 
një kohë që askush nuk kishte arritur akoma ta merrte përsipër për ta shfrytëzuar 
këtë koncesion (AQSH, 1923, 2). Ndërkohë që shkodranë të tjerë, sikurse ishte Pjetër 
Daragjati, kërkonte të merrte koncesionin e shkrepseve (AQSH, 1923, 9).
Të gjitha këto tregojnë se këtë lloj biznesi, jo vetëm që e kishin marrë seriozisht, po 
njerëz të veçantë ishin në gjendje të mbulonin edhe një koncesion të tërë.
Ndërkohë që në parlament diskutimi zgjati shumë edhe për kualitetin e letrave dhe 
taksimin e tyre. në fakt në varësi të taksimit do të ishte edhe llojshmëria e kualiteteve 
të letrave, dhe në të kundërt, larmia e shumëllojshmërisë së letrave, duhet të çonte 
në taksim të ndryshëm. Në fakt ai që hapi këtë debat ishte Shuk Gurakuqi, njëri nga 
deputetët e Shkodrës që shihte me pozitivitet vendosjen e një taksimi të barabartë 
për të gjithë letrat e cigareve (BKK, 1923, 298). Ndoshta qëllimi i tĳ  ishte që duke 
qenë e njëjta taksë, letrat të cilat do të jenë më të dobëta me taksa të larta do të el-
eminoheshin nga tregu, e kështu do të rritet cilësia. Por pikërisht kjo hapi debat dhe 
kundërshti edhe tek deputetët e tjerë të Shkodrës.  Xhemal Bushati dhe Patuk Saraçi 
ishin dy nga kundërshtarët më të fortë të asaj, saqë arritën t’i kthenin mendjen edhe 
Shukut, i cili nisi të analizonte në shumëllojshmërinë e taksave në përpjestim me 
cilësinë e tabakut. Patuk Saraçi kërkon të paktën të ketë rreth 5 – 6 lloje letrash sipas 
kategorisë së letrës. Larmia në fakt nuk ishte vetëm për llojshmërinë e letrës qëllimi 
ishte se kishte edhe kategori njerëzish me ekonomi të ndryshme. Për një vend si i yni 
i cili ishte shumë i rëndësishëm konsumi i duhanit, më shumë i lidhur me gjendje 
personaliteti se sa si shĳ e qejfi , një taksë e lartë do të dëmtonte nga ekonomia shqip-
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tarët. Këto nuk do ta linin pa blerë duhanin, por do ta blinin më shtrenjtë për shkak 
të rritjes së çmimit të letrës. Ndërkohë që në shumë pika punimi të letrës kishte nisur 
të kishte probleme në Shkodër. Po ajo punishte e cila kishte dashur të merrte konc-
esionin e letrave të fi llim të vitit 1922, ndihej shumë e dobësuar, dhe kishte frikë ard-
hjen e fi rmave të huaja për këtë koncesion. Kjo shihet edhe nga letra që së bashku me 
drejtuesin i dërgojnë Ministrisë së Punëve Botore, punëtorët e kësaj fi rme, për mos 
hyrjen në tratativa me të huaj. Sipas tyre kjo do të linte pa punë shumë prej familjeve 
të Shkodrës, që merreshin me këtë zanat (AQSH, 1922, 1). Në fakt për këtë situatë 
interesoheshin edhe deputetët e Shkodrës, kur pyesnin ministrin se me këtë taksë 
unike do të arrini të mbyllni edhe punishte e do të lini shqiptarë pa punë, atëherë 
si duhet vepruar (BKK, 1922, 326)? Një kërkesë tjetër që ishte gati në shqetësim për 
shkodranët, ishte taksa për letrat që do të ishin tranzit për Shkodër, të cilat nuk duhet 
të paguanin taksë. Të mësuar me një tregti tranzitare gjithmonë ata e dinin tashmë 
se deri ku shteti duhet të taksonte dhe cilat rregulla duhet të zbatonte kjo lloj tregtie. 
Po përveç shkodranëve ishte edhe Koço Tasi ai që e mbështeste këtë tregti për Shko-
drën, duke u munduar që ta kishte qeveria kujdes (BKK, 1922, 328). Por pavarësisht 
kësaj shteti e shihte me syrin e interesit shtetëror, dhe letrat e cigareve mbeten mo-
nopol shtetëror. 

Përfundime

Këto lloj koncesionesh më shumë se sa në rezultate të arritura në japin të kuptojmë 
situatën e vendit ku ndodheshim, dhe aspektin e politikës ekonomike e cila si në hapat 
e parë që ishte, tregohej shumë e brishtë. Edhe nga ana tjetër deputetët e Shkodrës, të 
cilët nga një anë tregoheshin mbrojtës të interesave të zonës së vet, dhe nga ana tjetër 
shpesh e shihnin qeverinë si pjesë e krahut të të huajve, ndiheshin në dilemë, pavarë-
sisht se qëllimet e kërkesave të tyre mbeteshin pozitive. Përplasja mes interesave lo-
kaliste me ato kombëtare, më shumë prodhoi politikë sesa rezultate, por në interesin 
e vendit nuk ishte prodhimi i politikës. Konçesionet në përgjithësi, sikurse edhe ky i 
marruri në studim, në vend që t’a afronin vendin tonë me investimet e jashtme, më 
shumë e ft ohën marrëdhëniet tonë me to, veçanërisht me Britaninë e Madhe.
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Dhuna dhe fëmĳ ët

Florida Bonjo

Klorela Rexhahmataj

Lindita Haxhiaj

Kohë të ndryshme, problematika të ndryshme...
 Gjatë gjithë rrugëtimit të historisë njerëzore, me gjithë ulje - ngritjet e saj, një vëmendje 
e veçantë i është kushtuar gjithmonë fëmĳ ëve, zhvillimit intelektual e shpirtëror të 
tyre, edukimit dhe përkrahjes, por mbi të gjitha, mbrojtjes së këtyre individëve të rinj 
të cilët konsiderohen me të drejtë si e ardhmja.
Kur fl asim për mbrojtjen e fëmĳ ëve, mendja shkon gjithmonë te dhuna fi zike e 
ushtruar ndaj tyre. Tashmë kohët kanë sjellë forma të reja dhune, përballje të reja, 
rrugëtime me shtigje sa të çuditshme aq dhe të vërteta, të ngatërruara sa ndonjëherë 
dhe vetë fi lli i Arianës nuk të jep zgjidhje.
Priremi gjithmonë t’i mbrojmë nga dhuna e më të rriturve, nga të panjohurit, por në 
fakt shumicën e rasteve  duhet t’i mbrojmë nga ata vetë.
Ne si mësues, duke e kaluar pjesën më të madhe të jetës sonë me fëmĳ ët, jemi në 
kontakt të drejtpërdrejtë me këto situata dhune dhe mendojme se diskutimet dhe 
sugjerimet e mësuesve dhe mësueseve në të gjithë Shqipërinë duhen marrë parasysh 
nëse duam që këto problematika  të përditshmërisë të mos kthehen në gabime të 
pakorrigjueshme në të ardhmen.
Qëllimi i këtĳ  punimi është të njerrë në pah problematikat kryesore që kanë të bëjnë 
me dhunën dhe fëmĳ ët, llojet e kësaj dhune, sugjerime të mbështetura në shumë vite 
eksperience pune dhe një diskutim i sinqertë mbi problematikat e brezit të ri.
Të fl asësh për problemin është një hap i madh që të afron drejt zgjidhjes  së tĳ . 
Studimet tregojnë se lloji më i shpeshtë i dhunës te fëmĳ ët apo dhe tek adoleshentët 
është ai që sot njihet me termin bullizëm, term i huazuar nga anglishtja dhe që ka 
këtë shpjegim: të përdorësh fuqinë ose ndikimin tënd për ta trembur dikë ose për ta detyruar 
të bëjë diçka. Si sinonime të këtĳ  termi gjejmë: përndjek, shtyp, tiranizoj, frikësoj, dominoj etj.
Gjithashtu ndeshim dhe atë që sot njihet si cyberbullying ose bullizëm elektronik 
dhe që ashtu si vetë termi, është një problematikë e re për Shqipërinë.
A dhunohen fëmĳ ët në Shqipëri?
Çfarë lloj dhune ushtrohet mbi ta?
Te cili person ose institucion drejtohen këta fëmĳ ë të dhunuar kur kanë nevojë për 
ndihmë?
Çfarë masash janë marrë ose priten të merren në mbrojtje të këtyre fëmĳ ëve nga këto 
abuzime moderne?
Përgjigjet e këtyre pyetjeve, të dhëna, sondazhe dhe histori konkrete ju ft ojmë t’i 
gjeni në punimin tonë.

Raste të bullizmit

Anila M. - nxënëse me vështirësi në të nxënë, ngelur që në klasën e parë. Gjithmonë 
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përpiqej që të vinte e rregullt dhe me detyra, për t’iu shmangur ngacmimeve të 
shokëve bënte gjithmonë sikur shkruante. Përveç sharjeve dhe fyerjeve që kishin të 
bënin me intelektin e saj, fëmĳ ët e tjerë të klasës e vinin në lojë dhe për pamjen e saj 
të jashtme( vajza dukej me zhvillim jo të mirë kockor dhe të jepte përshtypjen e një 
fëmĳ e rakitik).
Ardit K. - nxënës shumë i mirë në mësime, pothuajse të gjithë nxënësit e dobët 
mundoheshin ta kishin shok në mënyrë që t’i ndihmonte në mësime. Pati zhvillim 
shumë të shpejtë fi zik dhe u rrit pothuajse më shumë nga të gjithë shokët e klasës. 
Për këtë arsye dhe për pamundësinë monetare të familjes së tĳ , rrobat që vishte i 
rrinin gjithmonë shumë të vogla,  arsye për të qenë pre e bullizmit.
Florenc H. - nxënës i urtë dhe i qetë, për shkak të një sëmundjeje lëkure i ranë fl okët 
vende- vende dhe koka iu bë me pulla. Përveç shokëve të ngushtë, të tjerët e tallnin 
për këtë situatë shëndetësore që po kalonte duke e ironizuar dhe duke i vënë nofk a 
të ndryshme.
Leonard I. - fëmĳ ë i qetë dhe jo problematik, i sjellshëm dhe që përpiqej për të qenë 
mirë me mësime. Ishte i gjatë dhe mbi peshë, shkak ky që gjatë gjithë shkollës e 
ndiqnin nofk a të tilla të tipit: qoft e, balenë apo patate. Në pamje të parë dukej sikur 
nuk prekej nga këto nofk a, madje mundohej të qeshte kur i dëgjonte, e vërteta është 
që gjithë kohës ndihej i gjykuar dhe në shënjestër, gjë që e bënte ta urrente trupin e tĳ .
Kristina - nxënëse autike, prindërit duke mos dashur ta veçojnë nga fëmĳ ët e tjerë 
këmbëngulën për arsim në shkollë publike, kishte vështirësi në të folur, në të nxënë 
dhe në lëvizjet motorike. Nxënësit e tjerë e tallnin shpesh duke imituar mënyrën se 
si fl iste apo se si lëvizte. E veçanta e këtĳ  rasti është se bashkë me bullizmin e këtyre 
fëmĳ ëve u bashkuan dhe prindërit e tyre duke bërë kërkesë që Kristina të largohej 
nga shkolla ku studionin fëmĳ ët e tyre.
Admir M. - nxënës me vështirësi në të nxënë, në të folur dhe gjithashtu me një 
problematikë të theksuar te duart: gishta të vegjël dhe të pazhvilluar mirë, arsye këto 
të mjaft ueshme për të qenë në fokusin e ngacmimeve. Një herë të vetme që tentoi 
të kthente përgjigje dhe të vetëmbrohej nga dhuna e ushtruar psikologjikisht, rasti 
kaloi nga dhunë verbale në dhunë fi zike.
Gjergji L. –fëmĳ ë shumë i qetë, nxënës shumë i mirë dhe sistematik. Arsyeja e 
bullizmit ndaj tĳ  ishte fakti i vetëm se nxënësi nuk kishte shumë që ishte transferuar 
me shtëpi nga fshati në qytet. I ngjisnin nofk a kafshësh, e quanin fshatar dhe e tallnin 
duke i thënë të kthehej në stallën nga kishte ardhur.

Të jesh një viktimë e bullizmit

Si rastet e këtyre vogëlushëve ka me dhjetëra e qindra në të gjithë Shqipërinë. 
Nëse shohim me vëmendje rastet e mësipërme do të shohim se të gjithë viktimat e 
bullizmit kanë të përbashkët faktin se janë shumë të qetë, shumë të ndrojtur ose me 
një problematikë specifi ke. Mund të nxjerrim disa arsye të bullizmit nga këto histori 
konkrete:
Varfëria, aft ësi të kufi zuara, të qënit i sëmurë, të qënit mbipeshë... pra thjesht dhe 
qartë: 
të qenit i ndryshëm.
Kjo është njëra anë e medaljes, nga njëra anë qëndrojnë viktimat e bullizmit dhe nga 
ana tjetër qëndrojnë ata... viktimizuesit. 
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Është interesante për t’u parë dhe për t’u zbuluar çfarë i bën këta nxënës, këta fëmĳ ë, 
këta individë kaq agresivë dhe kaq të etur për të shtypur dhe poshtëruar të tjerët. 
Sipas një studimi të realizuar nga Marta Bej me titull “The impact of parenting styles 
and education on the phenomenon of bullism” janë një sërë arsyesh të fshehura pas këtĳ  
çrregullimi agresiv. 
Tek rubrika “I Am A Bullie Because”gjejmë këto të dhëna:
70 % e fëmĳ ëvë kanë deklaruar se kjo sjellje i tregon më të fortë ndaj të tjerëve.
30%  deklaruan se iu pëlqente fakti se të tjerët kishin frikë prej tyre.
40%  iu pëlqente fakti se krĳ ohej ideja se ai/ ajo ishte një lider/e.
50% deklaruan se e shihnin sjelljen e tyre të dhunshme si të vetmen mundësi për t’i 
zgjidhur gjërat.
45% pohuan se reagonin në këtë mënyrë sepse miqtë e tyre kishin këtë pritshmëri 
nga ata.
30% pohuan se kjo është mënyra me të cilën prindërit i kanë edukuar ose mësuar për 
t’i zgjidhur problemet.
Histori suksesi (shkëputur nga artikulli “Unë dhe ata” nga M. Karameta, 26 maj 
2017)
“Ata më shanin, më shtynin, më gjuanin, më hidhnin lapsa dhe letra. Më thonin 
“O bol” vetëm se isha i shëndoshë. Filluan që në klasë të dytë, ma nxinë jetën, ma 
shpifën klasën dhe shkollën”, tregon Ergisi që sot është 12 vjeç dhe mund ta tregojmë 
si histori suksesi të një fëmĳ e që nga viktimë bullizmi ka kaluar në një fëmĳ ë që 
mundohet të mbrojë më të dobëtit dhe të edukojë ata që priren të jene viktimizues. 
Gjatë një aktiviteti në shkollën e tĳ , ai doli para 600 nxënësve dhe tha:” Ne nuk kemi 
të drejtë t’u bëjmë keq të tjerëve, duhet të vihemi në vendin e tyre para se ta bëjmë. 
Bota është më e bukur dhe fëmĳ ët janë më të lumtur kur nuk ka bullizëm”.

Familja dhe bullizmi

Roli i familjes dihet që është parësor në edukimin dhe formësimin e brezit të ri. 
Përgjithësisht viktimizuesit vĳ në nga familje problematike: prindër të ndarë, familje 
në vështirësi ekonomike, prindër të dhunshëm ose dhe motra apo vëllezër të 
dhunshëm. Kjo bën që këta fëmĳ ë në ambientin familjar të ndihen të ndrydhur, të 
parëndësishëm, të nënshtruar, të padukshëm... 
 Shkolla apo pjesa e shoqërisë është vendi perfekt që ata të jenë në qendër të 
vëmendjes, fatkeqësisht jo për mirë. Ndiejnë një lloj kënaqësi të keqe kur shohin të 
njëjtin nënshtrim apo abuzim që iu bëhet atyre në ambientet familjare, por tashmë të 
projektuar tek dikush tjetër.

Nga viktimizues në i viktimizuar

Për t’u diskutuar dhe mjaft  interesant është rasti i Romeo. K , një nxënës i cili nga 
viktimizues kaloi në të viktimizuar. Romeo ishte një nxënës me një mbarëvajtje jo të 
mirë në mësime, tipi i nxënësit problematik për mësuesit, por një lloj heroi në sytë e 
nxënësve të tjerë. Gjithmonë i gatshëm për të prishur mësimin, për të bërë zhurmë, 
për të fyer dhe ngacmuar nxënësit e tjerë dhe madje dhe mësuesit apo mësueset. 
Karakterizohej nga një vetësiguri e lartë se çfarëdo që të thoshte apo të bënte, do të 
kishte sukses. Kjo vazhdoi deri sa një ditë Romeo erdhi në shkollë i shoqëruar nga 
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nëna e tĳ . Nëna e Romeos i përkiste komunitetit Rom. Kaq duhej që të ashtuquajturit 
“shokë” ta vinin në fokus të sharjeve, ngacmimeve dhe të presionit psikologjik, gjë 
që çoi fi llimisht në hutimin e tĳ , më pas në fazën e  inatit dhe në fund të hidhërimit. 
Mund  të pohoj se “viktimat” e tĳ  të mëparshme  e shĳ uan këtë gjë si spektakël të 
cilësisë së parë.

Mësuesit dhe bullizmi

Në këtë pikë diskutimi, kemi një ndarje të madhe:
Grupi i parë - mësues që mundohen me çdo kusht të ruajnë një lloj barazie apo 
harmonie mes nxënësve të tyre duke mos lejuar as shkeljen dhe as fyerjen e atyre 
që mund të jenë lehtësisht shënjestra të bullizmit. Ky grup mësuesish bashkëpunon 
me njëri – tjetrin në marrjen e vendimeve të përbashkëta në rastin e masave 
disiplinore kundrejt dikujt që përkufi zohet si dikush që “duhet bërë shembull”. 
Besojnë te bashkëbisedimi dhe edukimi nëpërmjet fj alës. Tregohen më të hapur ndaj 
viktimizuesve duke u munduar të kuptojnë shkakun ose shkaqet e kësaj sjelljeje 
agresive. Në të shumtën e rasteve këtu hyjnë mësuesit më të rinj në moshë dhe që 
kanë më shumë njohuri dhe të dhëna mbi problematikën.
Grupi i dytë - mësues të cilëve nuk iu duket siç thotë dikush prej tyre ”ndonjë hata 
e madhe” fakti që “nxënësit ngacmohen njëri me tjetrin”. Kanë dyshime të forta 
dhe janë shumë skeptikë për praninë dhe punën e psikologut në shkolla, janë të 
mbrujtur me idenë se dhe ata vetë kanë të drejtë ligjore dhe morale të ushtrojnë 
dhunë ndaj nxënësve, madje në njëfarë mënyre ua kërkojnë këtë dhe prindërve të 
këtyre nxënësve problematikë. Parapëlqejnë të mos përzihen në situata konfl iktuale 
që lindin në shkollë, duke i lënë nxënësit t’i zgjidhin vetë problemet e tyre. Në kokën 
e tyre mbizotëron ideja se gjithë këto problematika që ngrihen sot janë modernizma 
që nuk i hyjnë në punë askujt, veç iu prishin punë duke iu ngrënë kohë nëpër trajnime 
e diskutime te padobishme. Vetëkuptohet se këto mendime shfaqen në rrethe të 
ngushta dhe të besuara dhe se është shumë e vështirë t’i dëgjosh haptazi, përqindjen 
më të lartë në këtë grup e përbëjnë mësues/e në prag pensioni.

Cyberbullying

Kjo përballje sjell në fokus domosdoshmërinë e bashkëpunimit të të gjitha palëve 
në mënyrë të tillë që të kemi një zbutje jo vetëm të këtĳ  fenomeni, por dhe të të 
tjerëve që ekzistojnë në shoqërinë e sotme, probleme që vĳ në si risi së bashku më 
zhvillimin dhe modernitetin. Nëse deri tani kemi folur për bullizmin, për dhunën 
fi zike, psikologjike apo verbale në formë të drejtpërdrejtë,  tani do të përmendim dhe 
atë që njihet si cyberbullying ose bullizmi elektronik. 
Tashmë nuk është më e nevojshme të përfshihesh në një konfl ikt të drejtpërdrejtë... 
jo, tani  sulmohemi, godasim, fyejmë apo lëndojmë online. Sot të keqen mund ta bësh 
i/e ulur nga shtëpia jote , mjaft on një klikim.  Interneti është bërë arma më e fortë e 
këtyre të rinjve. 
Në dallim nga bullizmi tipik, ku përgjithësisht viktimizuesit dhe të viktimizuarit ishin 
meshkuj (vetëm një numër i vogël përbëhej nga femrat) duket se në cyberbullying 
raportet janë përmbysur tërësisht. Shumicën e përbëjnë femrat dhe duket gjithashtu 
se viktimat më të shumta janë të gjinisë femërore.
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Edhe problematikat duket se tashmë kanë ndryshuar: shkak per cyberbullying tani 
mund të jetë orientimi fetar, orientimi seksual, origjina, raca, ajo çfarë mendon, çfarë 
ha apo pi dhe deri ajo çfarë poston në mediat online.
Për shumicën e prindërve është krĳ uar ideja se interneti dhe bota virtuale janë zona 
të sigurta sepse prindi e sheh fëmĳ ën të ulur, brenda në shtëpi ...gjithsesi le të pyesim:
 Sa të sigurt jemi online?
Sa të sigurt janë fëmĳ ët tanë online?
Janë pyetje që nuk mund t’u japim përgjigje të menjëhershme për shkak se dhe 
informacioni që qarkullon për këto problematika është i paktë dhe le të jemi të 
sinqertë... jo të gjithë prindër, mësues apo psikologë kanë mundësi të kenë akses në 
këto informacione.
Në këtë pikë na vjen në ndihmë një studim i bërë nga një organizatë joqeveritare 
World Vision in Albania and Kosovo e cila ka në fokus fëmĳ ët, mbrojtjen dhe 
mirëqenien e tyre në bashkëpunim me Child Protection and Participation Learning 
Hub.

Studimi

Në dhjetor 2013 – janar 2014 u bë një sondazh ku u intervistuan 900 fëmĳ ë të moshës 
13-18 vjeçare. Sondazhi u bë në lidhje me internetin. Pyetësori u zhvillua në Tiranë, 
Korçë, Shkodër, Vlorë, Elbasan dhe Peshkopi.
67% e fëmĳ ëve të intervistuar jetojnë në zonat rurale dhe 33% në qytet, 55% e të 
intervistuarve janë vajza dhe 45% djem, pra le të themi se diversiteti kulturor, 
gjeografi k dhe gjinor i pjesëmarrësve në këtë sondazh është i kënaqshëm dhe 
gjithëpërfshirës.
Gjetjet ishin shumë interesante dhe vënë në diskutim rehatinë dhe komoditetin që 
prindërit i kanë krĳ uar vetes duke iu vënë shpesh në dorë një telefon me akses në 
internet fëmĳ ëve të tyre, edhe pse shumë të vegjël. Kjo jo vetëm për t’u plotësuar 
dëshirat, por dhe për të mos i diferencuar nga shokët apo shoqet, gjë që për një 
adoleshent është qëllimi kryesor.
Po rendisim disa nga gjetjet më interesante dhe në qëllim të këtĳ  punimi:
45% e fëmĳ ëve pranuan se janë përballur me cyberbullying, me vjedhje fj alekalimesh 
si dhe shikim të paqëllimshëm të materialeve pornografi ke në internet.
44% shohin çdo ditë materiale pornografi ke.
47% pranojnë se gjatë vitit të fundit kur është bërë studimi, janë kontaktuar online 
nga një i/e panjohur.
Siç mund ta shohim, shifrat të trembin, por kjo është e vërteta e hidhur. 
Pra, fëmĳ ët dhunohen dhe dhunohen në forma nga më të ndryshmet dhe në ambiente 
ku presupozohet se janë më të sigurt se kurrë: në shkolla dhe shtëpi. 
Në rastin e pranisë së kësaj dhune, ku drejtohen adoleshentët shqiptarë?
Tek cili person apo institucion kanë besim se do t’i mbrojë apo do të përkujdeset për 
ta?
Dhe tek kjo pyetje, përgjigja nuk ka për t’u pëlqyer.
27 % e fëmĳ ëve nuk e konsiderojnë policinë si një institucion për ndihmë.
32 % konfi rmuan se nëse do të lëndoheshin apo do të ngacmoheshin online, më pak 
të mundshmit për të kërkuar ndihmë do të ishin mësuesit.
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Sugjerime

Pra fëmĳ ët e sotëm, fëmĳ ët e botës virtuale nuk kanë besim as te strukturat shtetërore 
dhe as tek edukatorët e tyre.
Ateherë cila është zgjidhja? 
Cila është rruga që duhet të ndjekim?
Bashkëpunim mes të gjitha hallkave dhe strukturave të përfshira në këtë proces: 
fëmĳ ë, prindër, mësues, psikologë, juristë dhe strukturat shtetërore përgjegjëse.
Edukim, jo vetëm i fëmĳ ëve me konceptet e bullizmit dhe mënyrat e luft imit të tĳ , 
por edukim dhe trajnime te vazhdueshme të stafi t mësimor që është në kontakt të 
drejtpërdrejtë më këto problematika. Mos harrojmë se janë dukuri dhe probleme 
të shfaqura vonë në Shqipëri. Nëse më parë kishim raste sporadike dhe deri diku 
të justifi kuara, sot kemi një masivizim të kësaj problematike. Ajo që është më 
shqetësuese, është fakti se shumë nga njerëzit e përfshirë si palë (prindër) vazhdojnë 
ta quajnë dhunën si fenomen  normal dhe si “diçka kalimtare apo hormonale dhe që 
nuk është aq problematike sa duket”.
Pranimi i dhunës psikologjike si dhunë e mirëfi lltë që shkakton probleme, aq sa, në 
mos dhe më shumë se dhuna fi zike. Edhe këtu duhet hedhur poshtë postulati i vjetër 
se : “Përderisa askujt s’i doli gjak, do të thotë që s’kemi ushtrim dhune”.
Vëzhgim prindëror në përdorimet online të fëmĳ ëve.
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Efektiviteti i Auditimit

Jonida Bekteshi

Hyrje

Auditimi i brendshëm është shfaqur si një nga fushat organizative që duhet të ketë një 
mjet te përfunduar të vlerësimit, të orientuar jo vetëm në drejtim të gjetjes ne gabimet 
e biznesit, por në drejtim të përmirësimit të performancës së biznesit. Funksioni i 
auditimit të brendshëm është përgjegjës për "mbledhjen dhe raportimin e fakteve 
interpretuese ne bizneset e zgjedhura", duke bërë të mundur qe menaxherët të 
mbajne gjurmët e zhvillimeve të rëndësishme të biznesit, aktivitetet dhe rezultatet e 
transaksioneve të ndryshme dhe voluminoze . Nga ana tjetër, edhe për fi rmat, normat 
e falimentimit kanë përjetuar një tendencë në rritje. Këto ngjarje ngrenë shumë pyetje 
për audituesit. Në këtë kontekst, ku kriza fi nanciare, edhe pse ka kapërcyer, është 
një nga risqet e mundshme per të gjitha llojet e organizatave; Auditimi i Brendshëm 
përveç atĳ  të Jashtem është konsideruar me rëndësi të jashtëzakonshme. Në këtë tezë 
si titulli tregon, dy nga agjentët më të rëndësishme ekonomike: bizneset dhe bankat 
do të studiohen në drejtim të efektivitetit të auditimit të brendshëm.

Qëllimet  e hulumtimit dhe objektivat

Qëllimi i përgjithshëm I ketĳ  studimi është për të hetuar dhe për të krahasuar 
elementet thelbësore të efektivitetit të auditimit të brendshëm ndërmjet sektorit të 
biznesit dhe sektorit bankar.
Objektivat specifi ke të këtĳ  studimi janë: (1) për të analizuar kontributin e fazave 
të procesit për IAE në sektorin e biznesit dhe ate bankar, si dhe për të krahasuar 
rezultatet qe të nxjerrim konkluzionet e dallimeve substanciale te tyre, (2) për të 
analizuar kontributin e karakteristikave te raportit  për IAE në sektorin e biznesit 
dhe  ate bankar, si dhe për të krahasuar rezultatet për të nxjerrë konkluzionet e 
dallimeve substanciale te tyre, (3) për të analizuar vlerën e shtuar të IAE në sektorin 
e biznesit dhe ate bankar, si dhe për të krahasuar rezultatet në mënyrë që të  nxjerrim 
konkluzionet e dallimeve thelbësore qe dalin.

Identifi kimi i problemit

Qëllimi i Auditimit të Brendshëm është që të verifi kojë nëse menaxhimi I riskut, 
kontrolli, proceset e qeverisjes dhe strukturat janë ndërtuar në një mënyrë të 
përshtatshme dhe të funksionojnë në mënyrë efektive, dhe ajo do të ndihmojë 
për të siguruar që: rreziqet e reja të identifi kohen dhe menaxhohen siç duhet, të 
gjitha informatat jane  në dispozicion në kohë dhe të përgatitur si duhet, burimet 
janë përdorur dhe mbrohen në mënyrë efektive, planet dhe objektivat janë zbatuar 
plotësisht, përmirësimi i vazhdueshëm është përcaktuar nga proceset e rregullta të 
kontrollit, legjislacionet që ndikojnë në kompani janë trajtuar si të nevojshme dhe 
të njohur, veprimet e punonjësit janë në përputhje me politikat dhe standardet e 
përgjithshme.
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Auditimi

Auditimi i brendshëm duhet të jetë një njësi e pavarur, si funksionale, si dhe 
organizative, dmth i shkëputur nga njësitë e tjera organizative. Në strukturën 
hierarkike, Auditimi të Brendshëm është i pozicionuar në njësitë operative (të cilat 
kryejnë funksione në punën e përditshme), dhe duhet të raportojnë direkt tek Bordi i 
Drejtorëve dhe Komiteti i Auditimit. Kjo strukturë siguron pavarësinë e Auditimit të 
Brendshëm të drejtuesit, menaxhimit të mesëm dhe të lartë, si dhe punonjësit e tjerë të 
kompanisë. Auditimi i brendshëm nuk duhet të përqëndrohet në të gjithë universin, 
por ne aspektet më të rëndësishme që ndihmojnë kompaninë për të arritur objektivat 
e saj, duke siguruar kontrollet e sistemeve te sigurisë , qeverisjen dhe menaxhimin 
e riskut te jene  në nivelin e duhur. Aspekti kryesor i planit të punës të auditimit 
është analiza e riskut, e cila nuk do të thotë vetëm identifi kimin e risqeve  me të cilat 
përballet biznesi, por shqyrtimi i kontrolleve që janë vendosur për të drejtuar ato.
Shefi  i Auditimit të Brendshëm është përgjegjës për zhvillimin e një plani të bazuar në risk, 
duke marrë parasysh kornizën e menaxhimit të riskut të kompanisë, duke përfshirë shkallën e 
pranueshmërisë së riskut nga ana e drejtuesve për aktivitete të ndryshme ose pjesë të shoqërisë.
Audiuesi i jashtëm shpreh një opinion për vërtetësinë e pavarur te pasqyrave 
fi nanciare të organizatës, duke marrë parasysh kontrollet e përgjithshme, përgatitjen 
e pasqyrave fi nanciare dhe të raportimit. Audituesi i brendshëm sheh përtej këndit 
të ngushtë te pasqyrave fi nanciare dhe të risqeve fi nanciare. Ajo ka për qëllim për 
të zbuluar dobësitë në sistemin rregullator, shqyrton veprimet, procedurat dhe 
efektivitetin e burimeve të përdorura nga organizata, duke marrë parasysh të gjitha 
rreziqet me të cilat përballet organizatat e tyre dhe rekomandon se çfarë duhet të 
bëhet për të minimizuar ato. Shtrirja e auditimit të brendshëm është më e gjerë.

Metodat e hulumtimit

Si metodat më të përshtatshme kërkimore për të analizuar objektivat e mësipërme 
është përzgjedhur studimi apo survejimi (plotësimi i  një pyetësori). Anketa është 
projektuar për të paraqitur një foto të momentit, pa u përpjekur për të manipuluar 
variablat, kështu që është shumë i përshtatshëm për studime përshkruese, dhe që 
mund të përdoret për të shqyrtuar mbledhjen e mëtejshme e të dhënave për testimin 
e hipotezave . Bazuar në karakteristikat e mësipërme kjo mënyre më se miri realizon 
qëllimet e këtĳ  punimi. Për më tepër ky studim i referohet studimeve të ndryshme 
të Institutit të Brendshëm të Fondacionit Kerkimor te Audituesve  (IIARF) dhe 
konkluzionet e tyre, modele dhe rekomandime të vlefshme dhe serioze. Përfundimet 
e tyre  janë të bazuara në të dhënat e mbledhura nga vrojtimet e kryera midis 
kompanive dhe institucioneve fi nanciare bankare.

Krahasimi ndërmjet Bankave dhe Kompanive në lidhje me Auditimin
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Ajo që mund të thuhet është se të dy kompanitë dhe bankat raportojnë norma të 
larta të sjelljes korrekte të auditimit. Një ndryshim relativisht i vogël është shënuar 
në fi rmat që raportojnë se kanë vënë re zakonisht një sjellje etike, profesionale dhe 
të drejtë të auditimit, ku ata I tejkalojnë bankat; por kur krahasojme bankat që kanë 
raportuar të kenë perceptuar gjithmonë një sjellje etike, profesionale dhe të drejtë të 
auditimit, me kompanitë që raportojnë të njëjtën gjë, bankat janë dukshëm superiore.
Nga grafi ku mund të vërehet se është pak e vështirë për të krahasuar tendencat 
midis bankave dhe kompanive në aspektin e kompetencave të kontrollit dhe të 
aft ësive profesionale; duke pasur parasysh se përgjigjet janë shumë të shpërndara. 
Më shumë se gjysma e bankave raportojnë se kanë perceptuar ndonjëherë aft ësitë 
profesionale dhe kompetencë në audituesit e tyre. Nga ana tjetër, më pak se gjysma 
e kompanive kanë raportuar se kanë përjetuar të njëjtën gjë. Një nga bankat thotë: 
". Ekipet e auditimit janë të përbërë gjithmonë në një mënyrë të tillë që tërësia e njohurive, 
kompetencave dhe aft ësive të grupit për të qenë në mënyrë adekuate dhe të të cilësisë se duhur 
për të përmbushur objektivat e auditimit", ndërkohë që një nga kompanitë u shpreh se: 
"Ndonjëherë për shkak të përvojës apo mosnjohjes së ligjeve dhe rregulloreve, mangësi janë 
hasur në këtë proces."
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Të dy palet raportuan 78%  zakonisht dhe 22% gjithmone për dëshmite të problemeve 
të identifi kuara në mënyrë të qartë dhe të dokumentuara me fakte
"Standardet, Rregullorja, Politikat, Procedurat e Auditimit të Brendshëm të sigurojnë 
që çdo gjetje duhet të strukturohet dhe të mbështeten ne menyre të tille që cilido lexues të 
arrĳ e në të njëjtin përfundim dhe provat të jene te  plota, te mjaft ueshme, autentike dhe 
të padiskutueshme." (Cituar nga përgjigjet e bankës). "Kur auditi vëren parregullsi, 
parregullsi të tilla gjithmonë duhet të përcaktohen saktë dhe të dokumentohen me fakte" 
(Cituar nga përgjigjet e kompanisë).

Kur u pyetën "A  ka shtuar auditimi vlerë për kompaninë / banken tuaj?" ,kompanitë 
raportojnë nivele të larta të përputhshmërisë per vlerën e shtuar të auditimit  se 
bankat. Përafërsisht 80% e kompanive deklarojnë se auditimi është gjithmonë një 
vlerë e shtuar për organizimin e tyre, ndërkohë që më pak se gjysma e bankave 
raportojnë të njëjtën gjë. Është e rëndësishme që ne të adresojme këtë ndryshim të 
thellë në përgjigjet e bankave dhe kompanive  duke iu referuar literaturës. Siguria e 
kompanive në këtë deklaratë: "Auditimi i shton vlerë kompanisë" është evidentuar 
më tej nga komentet e tyre:"Ajo shton vlerë për shkak se është e nevojshme të kontrollohen  
gjithmonë procedurat dhe banka.", ose "Në çdo rast, përpjekjet për auditim janë kryer dhe 
rekomandimet e bëra rezultojnë në vlerë të shtuar për kompaninë / bankën".Në të kundërtën 
dyshimet e bankave janë shprehur më qartë duke vlerësuar deklaratat e mëposhtme 
nga përfaqësuesit e bankave: 
"Duke pasur parasysh se ligjet nuk funksionojnë si duhet, ndodh që për arsye të ndryshme 
auditimi nuk ndikon në vlerën e shtuar të kompanisë .", ose "Normalisht duhet të jetë 
vlerë e shtuar për organizatën, por varet nga profesionalizmi i audituesve dhe mënyra se si 
organizatat e auditimit në fakt e shohin atë. "

Duke pasur parasysh rezultatet e mësipërme mund të themi se vetëm më pak se 10% 
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e të dy paleve, e bankave dhe kompanive shqiptare mendonin se procesi i auditimit 
është i korruptuar dhe ka për qëllim vetëm të identifi koje e të kape gabimet.

Më shumë se 60% të kompanive dhe 80% e bankave, raportojnë se auditimi është 
i drejtuar drejt proceseve të përmirësuar dhe për të kontribuar për ta. Disa nga 
komentet më interesante të zgjeruara të kompanive dhe bankave janë të shënuara më 
poshtë. "Po, sepse ajo nxit dokumentacionin dhe procedurat që duhet të realizohen në formën 
e  duhur" (Pergjigje e kompanisë) "Auditimi është gjithmonë I drejtuar për përmirësimin 
dhe mbarëvajtjen e punëve. "(përgjigje e bankes) Komente të zgjeruara janë dhënë në 
tabelën e mëposhtme.

Bankat raportonjë se auditimi përmirëson në masë të madhe kontrollin e brendshëm 
të bankës (më shumë se 80%). Edhe pse më shumë se gjysma e kompanive raportojnë 
që zakonisht  përmirësohet kontrolli i brendshëm i kompanisë pas procesit të 
auditimit, ka një ndryshim relativisht të lartë në mes të kompanive dhe bankave 
në grup të cilat raportojnë që gjithmonë  përmirësohet  kontrolli i brendshëm I 
kompanisë si pasojë e auditimit.
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Nivel i lartë besimi i bankave në përdorimin e auditimit si një instrument për të 
menaxhuar mashtrimin është konfi rmuar edhe në disa prej komenteve të zgjeruara, 
"Në përgjithësi, kontrolli ndalon dhe identifi kon mashtrimet."
  Edhe pse kompanitë e mbështetin mendimin e shprehur nga bankat,ato kanë një 
nivel mesatar më të ulët të besimit. Përgjigja e tyre nganjëherë shpreh paqartësi. 
"Identifi kon, por jo për të parandaluar".

Konkluzione

Kompanitë kanë raportuar më shumë faktorët kyç si thelbësore për një performancë 
të mirë të kontrollit, ndërkohë që bankat janë të përqendruar vetëm në para njoft im.
Është jashtëzakonisht e rëndësishme që në këtë paper rezulton se edhe kompanitë 
raportojnë mesataren më të ulët në të njëjtën pyetje që bankat kanë.
Çuditërisht, çështja për të cilën përgjigjet e të anketuarëve nga të dy palët bankat dhe 
kompanitë konvergojnë kryesisht është: raporti i auditimit tregon qartë rrezikun e 
një procesi ose funksioni që auditohet.
Ne kemi indiciet  e qarta se procesi i auditimit në bankat dhe fi rmat kryehet mirë në 
aspektin e sjelljes etike, profesionale dhe të sjelljes së drejtë të audituesve.
Ne kemi indekset e qartë se procesi i auditimit në bankat dhe fi rma kryehet mirë në 
termat e problemeve të dokumentuara me fakte dhe në mënyrë të qartë të përcaktuara 
gjatë procesit të auditimit.
Mund të themi se mesatarisht ne kemi të dhëna të kënaqshme në dukje  se kur 
auditohet, organizatat shqiptare janë të caktuara për të kryer detyra të cilat janë të 
qarta, koncize dhe të arritshme.
Kjo do të thotë se ka një mungesë të konsensusit në mes të organizatave shqiptare 
në lidhje me çështjen e pastërtisë së raportit të auditimit, kur shpjegohet risku i një 
procesi ose funksioni nën auditim.

Rekomandime

Rekomandim për bankat
1. Bankat duhet të rrisin vëmendjen e tyre në fazën e para-njoft imit, duke qenë 
se menaxherët e bankës tregojnë se kjo pjesë është nxitësi kryesor i suksesit apo 
dështimit të procesit të auditimit.
2. Bankat duhet të rrisin ndërgjegjësimin e rrezikut për riskun e një procesi apo 
funksioni nën auditim duke qenë se shumica e punëtorëve të bankave perceptojnë se 
rreziku nuk është menaxhuar mirë.
3. Bankat duhet të fokusohen në orientimin e auditimit në qasjen e vlerës së 
shtuar dhe të përmirësojnë rezultatet e proceseve dhe jo drejtpërdrejtë audituesit në 
kapjen e gabimeve , pasi që këto tre variabla janë më të diskutueshme në krahasim 
me literaturën.
4. Objektivat e fundit të bankave në drejtim të procesit të auditimit duhet të jenë: 
dokumentacion të qartë të fakteve, pastërti dhe aksesim të detyrave të ngarkuara 
nga audituesi.
Rekomandim për kompanitë 
1. Kompanitë duhet të rishikojnë kompetencat profesionale të audituesve dhe 
jo sjelljen e tyre etike, pasi normat më shqetësuese janë raportuar në aspektin e 
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kapaciteteve profesionale.
2. Kompanitë duhet të kërkojnë që në raportin e auditimit të përfshihen jo gabimet 
e kaluara, por të përmirësohen procedurat e ardhshme që rrjedhin nga gabimet e 
kaluara dhe të përpiqen në përmirësimin e situatave të kaluara  e aktuale.
Rekomandim per audituesit
1. Audituesit duhet të rrisin përpjekjet për të përmirësuar aft ësitë e tyre profesionale 
dhe të vazhdojnë për të mbajtur nivele të ulëta të sjelljes etike pasi ajo është tipar i cili 
u konsiderua i rëndësishëm në bankat dhe kompanitë dhe u perceptuar nga të dyja 
si I “performuar shumë”.
2. Audituesit në aspektin e procedurave të auditimit duhet të intensifi kojnë përpjekjet 
e tyre në: dokumentimin e fakteve dhe detyra të qarta.
3. Audituesit duhet të fokusojnë raportet e tyre jo në kapjet e gabimeve, dhe duhet të 
orientojnë përfundimet e tyre në detyrat e ardhshme dhe përmirësim.

Kufi zimet

Ky studim ka disa kufi zime që mund të konsiderohen dhe të përmbushen teste të 
tjera për funksionimin e Auditimit të Brendshëm në kontekstin shqiptar.
Së pari, mostra e studimit është shumë e vogël dhe nuk mundëson konkluzione të 
përgjithshme.
Së dyti, në këtë hulumtim një qasje përshkruese është ndërmarrë, metoda statistikore 
do të pasuronte paper –in e do të jepnin më shumë njohuri për temat aktuale. Edhe 
pse anonimiteti, të anketuarit janë vërejtur të jenë të frikësuar ose të vetëdĳ shëm për 
përgjigje të gabuara.
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Abstrakt

Lënda e studimit në këtë punim është identifi kimi, klasifi kimi, hartografi mi dhe vlerësimi 
i motiveve gjeomorfologjike turistike në Bjeshkë të Nemuna dhe shtrirja hapësinore e tyre. 
Qëllimi i këtĳ  punimi është hulumtimi i karakteristikave sasiore dhe cilësore të motiveve 
gjeomorfologjike turistike në Bjeshkë të Nemuna.
Gjatë punës është shfrytëzuar literatura në dispozicion, të dhënat hartografi ke, vëzhgimet në 
terren, dokumentacion i shoqëruar me fotografi  etj. Janë shfrytëzuar metoda komparative, 
deskriptive, statistike, WTO metoda e klasifi kimit, interpersonale, grafi ke, hartografi ke, 
etj. Në hapësirën e Bjeshkëve të Nemuna është identifi kuar numër i madh i motiveve 
turistike gjeomorfologjike të cilat deri më tani nuk kanë qenë të njohura. Motivet turistike 
gjeomorfologjike janë të ndara në: maja malore, shpate malore, lugina lumore, gryka, kanione, 
qafa malore dhe shpella.
Në këtë hapësirë janë identifi kuar 143 motive gjeomorfologjike turistike. Gjatë procesit të 
vlerësimit është vërtetuar se në regjionin e Bjeshkëve të Nemuna, me notë më të lartë se 
2.5, janë vlerësuar 117 motive turistike gjeomorfologjike. Vlera e përgjithshme mesatare e 
këtyre motiveve është 3.45 dhe janë renditur në motive të nivelit regjional. Vlerësimi turistik 
i Bjeshkëve të Nemuna, rezulton se këto motive turistike kanë vlera të larta unikale, atraktive 
dhe ambientale me mundësi reale të shfrytëzimit për qëllime turistike, bashkë me motive 
tjera turistike të regjionit. Ky regjion ofron kushte të mira për zhvillimin e turizmit dimëror, 
eko-turizëm, ekskursionist, rekreativ, turizmi i gjuetisë, shëndetësor etj.
Bazuar në faktet relevante të mbledhura nga burimet e disponueshme të literaturës dhe 
rezultatet e hulumtimit në terren, është përcaktuar vlera e motiveve turistike gjeomorfologjike 
dhe është krĳ uar bazat e të dhënave të nevojshme për të optimizuar ofertën turistike në 
regjionin e Bjeshkëve të Nemuna.

Fjalë kyçe: identifi kim, klasifi kim, vlerësim, motive gjeomorfologjike.

Karakteristikat themelore gjeografi ko turistike të hapësirës së studiuar
Territori i studiuar i Bjeshkëve të Nemuna ka sipërfaqe prej 3.520,7 km2, sipërfaqja 
më e madhe i takon pjesës veriore të Republikës së Shqipërisë përkatësisht 2.274 km2, 
ose 64,59%, hapësira prej 654,7 km2 i takon Republikës së Malit të Zi ose 18,59%, dhe  
hapësira prej 592 km2 i takon Republikës së Kosovës ose 16,81%.
Pozita gjeografi ke dhe turistike e Bjeshkëve të Nemuna është shumë e përshtatshme 
duke pasur parasysh se ky regjion ka lidhje të shkëlqyeshme të komunikacionit, që 
për nga aspekti krahasues me malet tjera është përparësi jashtëzakonisht e dobishme 
për zhvillimin e turizmit masiv dimror dhe verorë.
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Identifi kimi i motiveve gjeomorfologjike
Për planifi kim të zhvillimit të turizmit në një regjion të caktuar siç është rasti për 
Bjeshkët e Nemuna, më rëndësi të veçantë është procesi i indentifi kimit të motiveve 
turistike. Gjatë procesit të identifi kimit të motiveve turistike gjeomorfologjike është 
konsultuar literaturë përkatëse si Enciklopedi, monografi , punime shkencore, plane 
hapësinore, projekte turistike etj. Gjithashtu gjatë punimit janë konsultuar edhe 
studiues dhe njohës të terrenit në tërë hapësirën e Bjeshkëve të Nemuna. 
Në hapësirën e Bjeshkëve të Nemuna është identifi kuar një numër i madh i motiveve 
gjeomorfologjike turistike të cilat nuk janë njohur ose janë pak të njohura për shkak 
të qasjes ndaj tyre, dhe nga ky hulumtim/studim janë mbledhur informacione të 
rëndësishme për to dhe rreth tyre. 
Në këtë mënyrë, përveç motiveve turistike gjeomorfologjike të cilat deri më tani kanë 
qenë të regjistruara në harta dhe në literaturë, janë regjistruar edhe motive turistike 
gjeomorfologjike tjera, ekzistenca e të cilave ka qenë e njohur vetëm pjesërisht, 
ndërsa gjatë përgatitjes së punimit janë studiuar dhe vlerësuar në detaje.
Procesi i identifi kimit të motiveve turistike është i bazuar në disa kritere:
1. Që motivi të posedojë tipare deferencuese nga motivet tjera që për popullsinë 

lokale janë të njohura;
2. Që motivi të jetë i vendosur në harta topografi ke të territorit Bjeshkëve të Nemuna;
3. Që motivi të posedojë atribute estetike, unikale, atraktive etj.;
4. Të janë komplementare ose komplekse dhe të jenë të nivelit: Lokal, Regjional, 

Nacional dhe Ndërkombëtar;
5. Të janë me vlerë arsimore, shkencore etj.;

Klasifi kimi i motiveve turistike

Pas identifi kimit të motiveve turistike, ka qenë e nevojshme të kryhet edhe 
klasifi kimi i tyre. Të gjitha motivet turistike gjeomorfologjike janë klasifi kuar në 7 
(shtatë) grupe: Maja malore, shpate malore, lugina lumore, gryka lumore, kanjone, 
qafa malore dhe shpella. Motivet turistike gjeomorfologjike të identifi kuara në këtë 
territor janë 143, motive ose 59,09% e numrit të përgjithshëm të motiveve natyrore 
turistike të Bjeshkëve të Nemuna, nga të cilat: 69 motive ose 48,25%, janë identifi kuar 
në regjionin gjeografi ko turistik të Republikës së Shqipërisë, dhe nga 37 motive ose 
nga 25.87% janë identifi kuar në Republikën e Malit të Zi, dhe Republikën e Kosovës. 
Prandaj, është e qartë se regjioni turistik i Republikës së Shqipërisë ka numër më të 
madh të motiveve turistike gjeomorfologjike.
Të gjitha motivet turistike gjeomorfologjike të identifi kuara janë klasifi kuar në 7 
(shtatë) grupe:
* Maja malore     (81 motive), 
* Shpate malore  (23 motive), 
* Lugina lumore  (8 motive), 
* Gryka lumore   (7 motive), 
* Kanione            (4 motive), 
* Qafa malore     (17 motive)
* Shpella              (3 motiva). 
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Vlerësimi i motiveve të identifi kuara në Bjeshkë të Nemuna

Para procesit të vlerësimit turistik të motiveve, është e nevojshme të përcaktohen 
elementet në bazë të të cilave zbatohet vlerësimi, sepse një vlerësim më i plotë i 
territorit, në fund të fundit, siguron informata relevante dhe shumë të rëndësishme 
për:
• Cili lloj turizmi është më i përshtatshmi për zhvillim në zonën e vlerësuar?
• Çfarë duhet të ndërtohet ose si duhet të përgatitet hapësira   etj? (Košić, M., 2011, 9).
Në procesin e vlerësimit të motiveve gjeomorfologjike turistike të Bjeshkëve të 
Nemuna, në këtë punim është përdorë metoda e vlerësimit e të gjitha motiveve 
turistike gjeomorfologjike në regjionin  e Bjeshkëve të Nemuna, e cila është një 
nga metodat e rekomanduara të UNWTO me aplikimin e formularëve standarde 
të UNWTO, të cilat i propozon në procedurën e vlerësimit të vlerës turistike. Kjo 
nënkupton një proces identifi kimi paraprak dhe hartimin e një liste relevante të 
të gjitha motiveve turistike gjeomorfologjike të identifi kuara për të cilat është e 
nevojshme kryerja e një procesi vlerësimi, të vlerës numerike (0-5), sipas kritereve 
dhe parametrave të përcaktuara për secilin motiv turistik gjeomorfologjik, duke 
marrë parasysh karakteristikat më të rëndësishme të motiveve në përcaktimin e 
vlerave turistike të secilës prej këtyre motiveve veç e veç.
Në procesin e përcaktimit të vlerës aktuale turistike të motiveve gjeomorfologjike 
turistike të identifi kuar në Bjeshkë të Nemuna, bazuar në vlerat e fi tuara të 8 
parametrave, kemi përdorur vlerat sasiore: vlera mesatare e përgjithshme turistike, 
vlera mesatare individuale dhe vlera mesatare totale turistike. 

Fig. 1: Harta e motiveve turistike gjeomorfologjike në regjionin e Bjeshkëve të 
Nemuna

Burimi: Qerim Kastrati dhe Bajram Kafexholli
Në bazë të vlerave të marra, klasifi kimi i motive turistike gjeomorfologjike është kryer 
në renditje hierarkike: Lokale (L), Regjionale (R), Kombëtare (K) dhe Ndërkombëtare 
(N), dhe një orientim shumë i rëndësishëm për përcaktimin e prioriteteve për 
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zhvillimin e turizmit në periudhën e ardhshme dhe përfshirja e motiveve të vlefshme 
turistike për një produkt turistik (Kušen, E., 2003; Košić, K., 2011, 21; Čomić, Đ., 2008; 
Jovičić, Ž, 1989).
Motivet janë vlerësuar me parametra të shënuar sa vĳ on:
1. Pozita gjeografi ko-turistike dhe përshtatshmëria komunikative e motivit
2. Atraktiviteti i motivit
3. Mjedisi rrethues
4. Unikaliteti i motivit
5. Mundësia e shfrytëzimit për qëllime turistike
6. Shkalla/niveli i shfrytëzimit për qëllime turistike
7. Shkalla/niveli i ruajtjes së motivit
8. Krahasimi dhe përshtatshmëria me motivet tjera turistike (Heide, M., 2007, 1315-1325, 

Garača, V., Košić, K., 2011, 11, ).
Vlerësimi i secilit prej motiveve gjeomorfologjike turistike në hapësirën e Bjeshkëve 
të Nemuna, të regjistruara në listën e motiveve turistike gjeomorfologjike të 
identifi kuara, është bërë duke aplikuar një vlerësim numerik prej 0 deri në 5, për 
secilin prej elementeve /parametrave të mësipërm. 
Gjatë procesit të vlerësimit të motiveve turistike gjeomorfologjike, kemi ardhë në 
përfundim që në hapësirën e regjionit turistik të Bjeshkëve të Nemuna, 117 motive 
turistike gjeomorfologjike janë vlerësuar me notë mesatare të përgjithshme mbi 2.5, 
dhe i kemi  vlerësuara si resurse të dobishme për qëllime turistike. Në strukturën e 
motiveve turistike gjeomorfologjike të vlerësuara në numër më të madh janë:
 Majat malore- janë motivet më dominante, më markante por me vlerë 

më të ulët turistike (3.20), në Bjeshkë të Nemuna. Kjo vlerë e përgjithshme turistike 
nuk është në përputhshmëri me parametrat: Unikaliteti i motivit, Ambienti rrethues, 
Atraktiviteti i motivit, ndërsa pozita gjeografi ke nuk është e mirë, sepse këto motive 
gjenden larg rrugëve të rëndësishme, larg qendrave emetive turistike, përkatësisht 
larg qendrave të mëdha urbane dhe me vështirësi mund të vizitohen nga turistët. 
Majat malore gjithsejtë 32 motive, me vlerësim të përgjithshmë mesatar 3.20, janë 
të renditura në nivelin regjional turistik. Vlerën më të lartë turistike e ka parametri 
Unikaliteti i motivit (4.04), ndërsa vlerën më të ulët turistike ka parametri Pozita 
gjeografi ko-turistike dhe përshtatshmëria komunikative (0.94). Motive me vlerë më të lartë 
turistike nga ky grup janë: Maja e Gjeravicës (3.66), maja e Boshit (3.58), maja e Hajlës 
(3.58), maja e Kollatës (3.56), maja e Jezercës (3.53), maja e Rosit (3.53) etj. 
 Shpatet malore – janë motive me të rëndësi të veçantë për qëllime 

turistike. Lartësia e tyre basolute dhe relative, morfologjia dhe morfometria, 
gjatësia e denivelimit të shtigjeve të skĳ imit, ekspozicioni i shpateve, mbulesa e 
vegjetacionit janë të përshtatshme për zhvillim të turizmit të sporteve të skĳ imit 
edhe për rekreacion. Numri i shpateve malore të identifi kuara dhe të vlerësuara në 
këtë hapësirë  është 23 motive. Vlerësimi i përgjithshëm mesatar turistik i tyre është 
vlerësuar me 3.36 pikë dhe janë renditur në nivlein regjional turistik. Vlerën më të 
lartë turistike e kanë parametrat: Niveli i ruaajtjes së mjedisit rrethues (4.23), Unikaliteti 
i motivit (4.00), Mundësia e shfrytëzimit për qëllime turistike (4.04), ndërsa vlerën më të 
ulët turistike ka parametri Pozita gjeografi ko-turistike dhe përshtatshmëria komunikative 
(1.66). Motive me vlerë më të lartë turistike nga ky grup janë: Rusolia (3.88), Kurvalla 
(3.69), Boga (3.65), Hajla (3.69), Bjeshka e Belegit (3.56) etj.
 Luginat lumore- janë motive të rëndësishme turistike, me ambient të 
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jashtëzakonshëm, unikalitet original, bukuri mahnitëse dhe veçori tjera atraktive 
që ofrojnë kushte shumë të mira shfrytëzimi për qëllime turistike si motive të 
veçanta dhe si motive komplementare/ plotësuese turistike bashkë me motivet tjera 
që gjenden në këtë hapësirë. Në Bjeshkët e Nemuna janë të vlerësuara 8 motive, 
vlera e përgjithshme mesatare turistike e tyre është 3.73 pikë dhe i takojnë nivelit 
kombëtar turistik. Vlerën më të lartë turistike e kanë parametrat: Atraktiviteti i motivit 
(4.15), Unikaliteti i motivit (4.23), Mundësia e shfrytëzimit për qëllime turistike (4.43), 
Niveli i ruajtjes së motivit (4.40), Përshtatshmëria me motivet tjera turis tike (4.28), ndërsa 
vlerën më të ulët turistike ka parametri Pozita gjeografi ko-turistike dhe përshtatshmëria 
komunikative (1.33).Motive me vlerë më të lartë turistike nga ky grup janë: Lugina e 
Plavës dhe e Gucisë (4.51), Lugina e Thethit (4.30) etj. 
 Grykat lumore- janë motive me rëndësi të madhe për zhvillim të turizmit. 

Në hapësirën e Bjeshkëve të Nemuna numri më i madh i tyre paraqiten si motive të 
pavarura/veçanta e disa edhe si motive komplekse turistike. E rëndësisë së veçantë 
për grykat lumore si motive turistike është niveli i lartë i parametrave të unikalitetit, 
atraktivitetit, mjedisit rrethues etj. Motive të vlerësuara të këtĳ  grupi me mbi 2.50 pikë 
janë 7 motive. Vlera e përgjithshme mesatare turistike e tyre është 3.96 pikë, dhe janë 
renditur në nivelin turistik kombëtar. Vlerën më të lartë turistike e kanë parametrat: 
Unikaliteti i motivit (4.67), Niveli i ruajtjes së motivit (4.55), Atraktiviteti i motivit dhe 
Përshtatshmëria e motivit me motive tjera (4.37), ndërsa vlerën më të ulët turistike e ka 
parametri Shkalla e shfrytëzimit të motivit për qëllime turistike (2.05). Motive me vlerë 
më të lartë turistike nga ky grup janë: Gryka e Rugovës (4.53), Gryka e valbonës 
(4.51), Gryka e Deçanit (4.21), Gryka e Tropojës (4.01), Gryka e Gashit (4.00) etj.
 Kanionet- si motive gjeomorfologjike turistike janë tërheqëse për turistë 

të vendit dhe të huaj. Janë objekte gjeomorfologjike të cilët gjenden në lugina të 
lumenjve, gjenden në pjesë të ndryshme të lumenjve, shpatet e tyre kanë anë vertikale, 
fund të ngushtë e ndonjëherë pa fund fare, ku mbyllet nga shtrati i lumit. Kanionet 
e identifi kuara dhe të vlerësuar në hapësirën e Bjeshkëve të Nemuna kryesisht 
klasifi kohen si motive plotësuese turistike së bashku me motivet tjera. Kanionet janë 
në numër më të vogël se motivet tjera turistike në hapësirën e Bjeshkëve të Nemuna, 
gjithsejtë 4 motive. Vlera e përgjithshme mesatare e tyre është 3.38 pikë dhe i takojnë 
nivelit regjional turistik. Vlerën më të lartë turistike e kanë parametrat: Unikaliteti i 
motivit (4.03), dhe Niveli i ruajtjes së motivit (4.02), ndërsa vlerën më të ulët turistike e 
ka parametri Shkalla e shfrytëzimit të motivit për qëllime turistike (2.07). Motive me vlerë 
më të lartë turistike nga ky grup janë: Kanioni i Shtrejtit në lumin Valbona (3.78) dhe 
Kanioni në lumin e Vuthajve (3.54).
 Qafat malore- rëndësia e tyre për ofertën turistike është në varësi të 

vendndodhjes përkatësisht pozitës së tyre gjeografi ko-turistike dhe përshtatshmërisë 
komunikative. Rëndësia e tyre është në aspektin turistik dhe në rëndësinë 
komunikative, transportin e mallrave, njerzve, kapitalit etj.  Në hapësirën e Bjeshkëve 
të Nemuna janë në numër relativisht të madh, të vlerësuara janë gjithsejtë 15 motive. 
Vlera mesatare turistike e tyre është 3.25, dhe renditen në grupin e motiveve me 
rëndësi regjionale turistike. Vlerën më të lartë turistike e kanë parametrat: Unikaliteti 
i motivit (3.97),  Niveli i ruajtjes së mjedisit rrethues (3.93), Mundësia e shfrytëzimit të 
motivit për qëllime turistike (3.91), ndërsa vlerën më të ulët turistike ka parametri 
Pozita gjeografi ko-turistike dhe përshtatshmëria komunikative (1.33). Motive me vlerë më 
të lartë turistike nga ky grup janë: Qafa e Morinës që e lidhë Kosovën me Shqipërinë 
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(3.63), Qafa e Kullës e lidhë Kosovën me Malin e Zi (3.75), dhe Qafa e T`thorës e cila 
e lidhë luginën e Bogës me luginën e Thethit (3.53), etj.
 Shpellat- janë motive të rëndësishme turistike, të cilat e pasurojnë ofertën 

turistike të regjionit të Bjeshkëve të Nemuna. Edhe pse janë në numër relativisht 
të madh në këtë hapësirë ende nuk janë të përgatitura për vizita turistike. Numri i 
shpellave të vlerësuara në këtë hapësirë është i vogël, përkatësisht 3 motive. Vlera 
mesatare turistike e tyre është 3.25, dhe renditen në grupin e motiveve me rëndësi 
regjionale turistike. Vlerën më të lartë turistike e kanë parametrat: Niveli i ruajtjes 
së motivit dhe mjedisit rrethues (3.95), Unikaliteti i motivit (3.90), ndërsa vlerën më të 
ulët turistike ka parametri Mundësia e shfrytëzimit të motivit për qëllime turistike (1.75). 
Motive me vlerë më të lartë turistike nga ky grup janë: Shpella e madhe në Grykën e 
Rugovës (3.36), Shpella e Radavcit (3.28), dhe Shpella e Dragobisë (3.18).
Nga paraqitje e të dhënave të mësipërme të vlerësimit të motive gjeomorfologjike 
shihet se vlerë më të lartë të vlerësimit turistik kanë Luginat lumore dhe Grykat 
lumore, ndërsa vlerë më të ulët turistike kanë Majat malore.  

Përmbledhje

Duke u bazuar në të dhënat e mësipërme mund të përfundojmë se në hapësirën e 
Bjeshkëve të Nemuna janë identifi kuar 143 motive gjeomorfologjike turistike. Me 
procesin e vlerësimit kemi ardhë në përfundim se 117 motive gjeomorfologjike 
turistike kanë vlerë më të lartë se 2.5, dhe i kemi vlerësuar si resurs të rëndësishëm 
turistik të regjionit.  Motivet gjeomorfologjike turistike të Bjeshkëve të Nemuna 
kanë vlerë mesatare turistike 3.45, dhe janë renditur në grupin e motiveve të nivelit 
regjional turistik. Vlerë më të lartë turistike kanë parametrat: Unikaliteti i motivit (4.12) 
dhe Niveli/shkalla e ruajtjes së motivit (4.08), ndërsa vlerë më të ulët kanë parametrat: 
Shkalla e shfrytëzimit të motivit për qëllime turistike (2.11) dhe  Pozita gjeografi ko-turistike 
dhe përshtatshmëria komunikative (2.17). Vlerësimi turistik i regjionit të Bjeshkëve të 
Nemuna  tregon se numër i madh i motiveve të kësaj hapësire kanë vlerë të lartë të 
unikalitetit, atraktivitetit, mbrojtjes së mjedisit dhe mundësi të mëdha për shfrytëzim për 
qëllime turistike. Pradaj me të drejt vlerësojmë që për nga aspekti krahasues me malet 
tjera kanë përparësi të jashtëzakonisht të madhe  për zhvillimin e turizmit masiv 
dimror dhe verorë.
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Marrëdhëniet në mes  të ardhurave qeveritare dhe rritjes ekonomike në 
Kosovë

Teki Shala
Universiteti Europian i Tiranës

Abstrakti

Për të realizuar funksionet e ndryshme në veprimtarinë politike, sociale dhe ekonomike, 
qeveritë ndërmarrin hapa konkret për të maksimizuar mirëqenien sociale dhe ekonomike. 
Një ndër veprimtaritë kryesore që duhet ndërmarrë është mbledhja e të ardhurave publike.  
Meqenëse të ardhurat publike ndikojnë edhe në individin dhe qeverinë e vendit , atëherë 
duhet pasur kujdes në rritjen e performancës së shëndoshë makroekonomike, duke 
përshpejtuar rritjen e qëndrueshme ekonomike. Qëllimi i këtĳ  studimi ishte përcaktimi i 
marrëdhënieve midis të ardhurave të qeverisë dhe rritjes ekonomike në Kosovë. Ky studim 
do të jetë një  dizajn kërkimor ekonometrik. Burimi i të dhënave për këtë studim janë të 
dhënat e serive kohore (tre mujore) 2004-2016 mbi të ardhurat publike të marra nga Banka 
Qendrore e Kosovës, Ministrie e Financave të Kosovës, Fondi Monetar Ndërkombëtar. Të 
ardhurat qeveritare janë të grupuara në detyrimet doganore,  të ardhura nga akciza, tatimet në 
të ardhura, TVSH-ja dhe të ardhurat jo tatimore. Të dhënat u analizuan duke përdorur SPSS. 
Koefi cienti i regresionit tregon që asnjëra nga variablat e pavarura nuk ka ndikim në rritjen 
ekonomike të Kosovës, ku shkalla e signifi kancës për të hyrat tatimore është .691, për TVSH 
.383, për import .321, për doganë dhe të hyra jo tatimore .332 dhe .413, që tejkalojnë shkallën 
e toleruar të signifi kancës 0.05, apo 5% . Në bazë të elementeve të rezultateve të regresionit 
tregon se rritja ekonomike e Kosovës në mungesë të treguesve tjerë do të jetë 722.665 milion 
€, duke mos përfshirë variablat e tjera të pavarura. Modeli ekonometrik ka efekt pozitiv apo 
lidhje pozitive ndërmjet rritjes ekonomike dhe të gjitha variabëlve të pavarura. 

Fjalët kyçe: Të ardhurat doganore, sistemi fi skal, të ardhura qeveritarë, rritje ekonomike, 
tatimi në të ardhura.

Hyrje

Shteti për realizimin e funksioneve të tĳ a  të bazuara në ligje dhe kushtetutë, duhet 
të siguroj të ardhura publike.  Të ardhurat publike janë të rëndësishme për shtetin 
për realizimin e qëllimeve të tĳ  në ushtrimin e sovranitetit të tĳ  politik dhe shtetëror. 
Shteti bashkëkohor nuk mund të ushtroi veprimtari politike pa sistemin dhe 
politikën e formimit të ardhurave publike me qëllim të fi nancimit të shpenzimeve 
të përgjithshme dhe të përbashkëta (Kadriu, 2012). Çështja e të ardhurave publike  
dhe e rritjes ekonomike është shumë e rëndësishme me ç ‘rast sot çdo qeveri i ka si 
objektiv kryesor këto dy variabla makroekonomike. Janë zhvilluar shumë hulumtime 
për maredhëniet në mes të efekteve të të ardhurave publike në ecurinë e rritjes 
ekonomike (Anastassiou and Dritsaki, 2005), (Reed, 2008) (Janes, E., Ihendinihu, J.U. 
dhe Nwaiwu, J.N., 2015) (Jegede, 2014), të cilët  fokusuar në efektin e  sistemit tatimor 
në performancën e rritjes ekonomike. Te ardhurat publike shërbejnë për mbulimin 
e shpenzimeve publike të cilat mund të ndikojnë në rritjen ekonomike të vendit. 
Ky hulumtim është i rëndësishëm për shkak se ndikimi i të ardhurave publike në 
rritjen ekonomike në Kosovë ka qenë jo i kënaqshëm në drejtim të performancës 
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së përgjithshme e cila mat mirëqenien ekonomike të popullsisë. Hulumtimi im 
gjithashtu ka rëndësi të madhe sepse të ardhurat publike ndikojnë në individin dhe 
qeverinë e vendit në rritjen e performancës së shëndoshë makroekonomike duke 
përshpejtuar rritjen e qëndrueshme ekonomike.

Shqyrtim i literaturës

Sot në botë ka literaturë mjaft  të gjerë të cilët merret me vështrimin teorik dhe 
empirik të të ardhurave publike dhe ndikimin e tyre në rritjen ekonomike të vendit. 
Kjo literaturë është llojllojshme dhe e vendeve të ndryshme të cilët merren me këtë 
problematike. Arsyeja që kjo literaturë është mjaft  e gjerë, është sepse kemi lloje të 
ndryshme të te ardhurave publike, varësisht nga politikat ekonomike- fi skale dhe 
buxhetore që janë ndërmarrë nga qeveritë e vendeve të ndryshme. Duke u nisur 
nga fakti tjetër se  burimet e të të ardhurave publike gjithashtu janë të llojllojshme, 
atëherë për këtë qëllim ekziston një literaturë mjaft  e gjerë akademike dhe shkencore. 
Më çështjen e  të ardhurat publike  pra, janë marrë dhe shumë teoricien, ekonomistë, 
jurist dhe hulumtues tjerë të fi nancave publike siç janë: (Smith, 1776) (Dalton, 1949) 
(Kadriu, 2012) (Kryeziu, 2012) (Jelçiç, 1985) (Berisha, 2015). Gjithashtu edhe për 
rritjen ekonomike kanë hulumtuar dhe shkruar shumë teoricien dhe hulumtues 
siç janë: (Smith, 1776); (Solow, 1956); (Rommer, 1986); (Badivuku- Pantina, M. dhe 
Maloku, E., 2012); etj. Që nga periudhat e hershme të njerëzimit dhe deri me sot, janë 
zhvilluar shumë hulumtime të ndryshme për të parë marrëdhëniet dhe efektin në 
mes të të ardhurave publike në rritjen ekonomike siç janë: (Anastassiou and Dritsaki, 
2005), (Reed, 2008), ( (Janes, E., Ihendinihu, J.U. dhe Nwaiwu, J.N., 2015), (Jegede, 
2014), dhe shumë hulumtues të tjerë.  
Shteti bashkëkohor nuk mund të ushtrojë veprimtari publike pa sistemin dhe 
politikën e formimit të ardhurave publike me qëllim të fi nancimit të shpenzimeve 
të përgjithshme dhe të përbashkëta.  Mjetet fi nanciare, të cilat i kryejnë funksionet 
e shtetit, në shkencën ekonomike dhe të fi nancave, në përgjithësi, quhen të ardhura 
publike. Ndërsa sipas autorit (Kadriu, 2012), të ardhurat publike quajmë mjetet 
me të cilat shteti ose bashkësitë shoqërore-politike apo pushtetit qendror dhe lokal 
plotësojnë nevojat publike të bazuara në ligj.
Zanafi llën e të ardhurave publike e gjejmë në fazat e hershme të zhvillimit të 
marrëdhënieve shoqërore ekonomike. Sipas Daltonit, megjithatë termi “të ardhura 
publike” ka dy kuptime – kuptim të  gjerë dhe të ngushtë të fj alës. Në kuptimin e 
gjerë  të të ardhurat publike kuptojmë të gjitha të ardhurat që mund të sigurojnë 
qeveritare gjatë gjithë periudhës. Ndërsa në kuptimin e ngushtë, megjithatë janë 
të përfshira vetëm burimet  e të ardhurave publike me të cilat autoritetet i njohim 
si “burime të të ardhurave”. Për të shmangur paqartësinë, kështu është formuar 
termi të “ardhura e faturuara” dhe më vonë “ të ardhura publike” (Chand, 2008). 
(OTUBALA, 2014) ka sqaruar se të  ardhurat publike  kanë kuptim të ngushtë dhe 
të gjerë ashtu siç ka shkruar edhe Dalton. Në një shtet modern të mirëqenies, sipas 
Chand-it të të ardhurat publike ndahen në dy lloje, të ardhurat  tatimore dhe të 
ardhurat jo-tatimore.  Të gjitha mjetet e mbledhura nga tatimet  i referohen termit të 
ardhura tatimore. 
Sistemi i të ardhurave  shtetërore ndryshon nëpër periudhe të ndryshme të zhvillimit 
të shtetit. Gjithashtu sistemi i të ardhurave publike ndryshon edhe në mes të shteteve 
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të ndryshme, varësisht nga rregullimi i brendshëm. Kështu që sot në botë mund të 
hasim në sisteme të ndryshme të ardhurave publike dhe lirisht mund të konstatojmë 
se vështirë mund të gjinden dy shtete që kanë sistem të njëjtë të ardhurave publike  
(Komani 2008).Mjetet me të cilat shteti i përcakton nevojat e veta (shtetërore, 
shoqërore) në kompetencën e vet quhen të ardhura publike apo shtetërore (Jelçiç, 
1985).Pra sipas autori Jeliçiq të ardhurat publike janë mjete me të cilat shteti mbulon 
shpenzimet për realizimin e kompetencave të veta dhe është baza kryesore me të 
cilin shteti i mbledh këto të ardhura. Mbledhja e të ardhurave tatimore duhet të jetë 
në përputhje me praktikat më të mira të kapitalit, aft ësisë për të paguar , efi çencës 
ekonomike , komoditet dhe siguri (Musgrave, R. A. , Muagrave, P. B. , 1984), (Bailey, 
1995), (Erasmus, P. W. and Visser, C. B. , 2005).
Rritja ekonomike është një rritje në kapacitetin e një ekonomie për të prodhuar 
mallra dhe shërbime, krahasuar nga një periudhë kohore në tjetrën. Kjo mund të 
matet në terma nominalë ose reale, kjo e fundit e cila është e përshtatur për infl acion. 
Tradicionalisht, rritja e agregatit ekonomike matet në terma të prodhimit bruto 
kombëtar (PBK) ose produktit të brendshëm bruto (PBB).
Me rritjen ekonomike janë marrë shumë teoricien dhe ekonomistë të mëdhenj 
të kohës. Sipas autorit (OTUBALA, 2014) në vitin 1377 mendimtari i njohur arab 
IbnKhaldum ka bërë një nga përshkrimet më të hershme për rritjen ekonomike në 
veprën e tĳ  të njohur “Muqaddimah”, ku kishte hedhur idenë  se rritja ekonomike 
ishte sa rritja e normës së popullsisë ose normës së tatimit që mund të gjeneroj të 
holla  për kurorën e shtetit. (Smith, 1776) shpjegoi se rritjen ekonomike (prodhimi) 
varet nga sasia e imputeve (Toka, Puna dhe Kapitali) dhe prodhimi  përcaktohet 
nga rritja e popullsisë, rritja e investimeve dhe toka në përgjithësi.  David Ricardo 
rritjen ekonomike e shpjegon përmes rritjes së produktivitetit të punës dhe tregtisë 
së favorshme në mes vendeve të ndryshme.  (Solow, 1956)në modelin e tĳ  të rritjes 
ekonomike thekson se akumulimi i kapitalit dhe shkalla ekzogjene e ndryshimit të 
popullsisë dhe progresit teknologjik janë burime të rritjes. (Rommer, 1986) shpjegon 
se rritja ekonomike afatgjatë përcaktohet nga stimujt ekonomik.

Metodologjia

Të dhënat e mbledhura janë hulumtuar për lloje të ndryshme të të ardhurat 
qeveritare duke përfshirë të ardhurat nga detyrimi doganor, akciza, tatimet nga të 
ardhurat, tatimi në vlerën e shtuar dhe të ardhurat jo tatimore. Të dhënat  variablat 
janë në miliona euro dhe janë marrë nga Ministria e Financave dhe Fondi Monetar 
Ndërkombëtar të paraqitura në euro. Të dhënat tremujore në këtë hulumtim janë 
marrë nga viti 2004 deri 2016. Të dhënat e mbledhura janë prezantuar në tabela 
dhe fi gura dhe janë analizuar në SPSS. Për të përcaktuar marrëdhëniet në mes të 
ardhurave qeveritare dhe rritjes ekonomike, kemi bërë një analizë regresioni duke 
ndërtuar modelin. Ky model është pwrvetësuar nga (Lutfunnahar, 2007)  dhe  
(Muriithi, 2013).

Specifi kimi i modelit

Modelet për këtë studim janë specifi kuar si më poshtë:
Yt = C + β1x1 +  β2x2 + β3x3 + β4x4 + β5x5+ε
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Ku;
Y-  tregon rritjen ekonomike për periudhën t;
X1- Detyrimet doganore
X2 – Akciza
X3 – Tatimi në të ardhura
X4 – TVSH
X5 – Të ardhurat jo tatimore
Ε – gabimi i rastësishëm për periudhën t
T – 2004 deri më 2016

Rezultatet dhe interpretimi i modelit ekonometrik
 Analiza e modelit ekonometrik është ndërtuar në pikëpamje të modelit të 
thjeshtë ekonometrik, ku do të matet ndikimi signifi kant i variabiles së pavarur ndaj 
asaj të varur. 
Tabela 1. Analiza përshkruese për variabilet e modelit ekonometrik

Statistics

Income_Tax VAT Import Duty
Excise_

Duty
Non_Tax_
Revenue

GDP

N Valid 13 13 13 13 13 13
Missing 0 0 0 0 0 0

Mean 137.369 443.723 107.100 249.692 167.731 4397.623

Std. Error of Mean 10.6660 42.7373 5.9156 23.5343 18.9267 296.6208

Median 137.800 454.900 117.700 230.600 175.800 4401.300

Mode 64.4a 560.0 73.6a 115.3a 69.1a 2912.0a

Std. Deviation 38.4567 154.0914 21.3289 84.8540 68.2412 1069.4813

Variance 1478.921 23744.154 454.922 7200.197 4656.867 1143790.312

Skewness -.354 -.042 -.496 .274 .398 -.071

Std. Error of 
Skewness

.616 .616 .616 .616 .616 .616

Kurtosis .184 -1.357 -1.396 -.799 .939 -1.534
Std. Error of 
Kurtosis

1.191 1.191 1.191 1.191 1.191 1.191

Range 140.4 462.6 57.8 288.0 250.5 2951.0

Minimum 64.4 231.2 73.6 115.3 69.1 2912.0

Maximum 204.8 693.8 131.4 403.3 319.6 5863.0

Sum 1785.8 5768.4 1392.3 3246.0 2180.5 57169.1

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Analiza përshkruese e treguesve të modelit tregon se vlera mesatare e GDP-së së 
Kosovës për periudhën 2005-2015 është 4,397 milion €, ndërsa vlera mesatare e 
TVSH-së është 443 milion €. Vlerat statistikore të devĳ imit standard dhe të mungesës 
së vlerave statistikore tregojnë se modeli ka bazë të qëndrueshëm ekonometrike, si 
e tillë ka bazë për interpretim dhe analizë të rezultateve të të dhënave të modelit 
ekonometrik.
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Tabela 2. Përmbledhja e modelit ekonometrik
Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the 

Estimate
Durbin-Watson

1 .991a .982 .970 185.4007 1.518

a. Predictors: (Constant), Non_Tax_Revenue, Import_Duty, Excise_Duty, Income_Tax, VAT

b. Dependent Variable: GDP

Për të kalkuluar të dhënat e modelit ekonometrik, kemi përdorur programin 
statistikor SPSS. Në bazë të kalkulimeve të bëra të modelit ekonometrik rezultatet 
e nxjerra nga të dhënat e modelit tregojnë se variabla e varur ka korrelacion të fort 
me variablat shpjeguese në nivel prej .991, respektivisht 99.1 për qind. Ndërsa R2 në 
analizën tonë është .982, i cili tregon se 98.2% e variablës së varur shpjegohet nga 
variablat e pavarura. R2 i rregulluar është i barabartë me .970, e që tregon se 97.0 
për qind e variacionit të variablës së varur shpjegohet nga variacioni i variabëlve 
të pavarura. Në analizën tonë për verifi kimin e qëndrueshmërisë së modelit është 
përdorur korrelacioni serie. Vlera e korrelacionit të Durbin-Watson mund të jetë 
në interval prej 0 deri në 4. Nëse vlera e Durbin-Watson është e përafërt me zero, 
atëherë korrelacioni serial tregon se të dhënat në model kanë ndikim të lart pozitiv 
ndërmjet vlerës reziduale. Nëse korrelacioni  Durbin-Watson i ofrohet vlerës katër 
(4), tregon se të dhënat kanë korrelacion negativ serial. Modeli mund të konsiderohet 
i qëndrueshëm kur rezultatet e Durbin-Watson janë afër intervalit të vlerës dy (2). 
Testi Durbin-Watson konsiderohet se nuk ka korrelacion serial në kuadër të intervalit 
prej 1.5 deri në 2.5, e që na tregon se vlera reziduale nuk ka korrelacion serial ose 
aty nuk ekziston auto korrelacion ndërmjet vlerës reziduale.  Prandaj, bazuar në 
këtë interval, gjetjet në studimin tonë tregojnë se Durbin-Watson është në vlerë prej 
1.518, e që është brenda vlerës së intervalit, e që nga kjo rrjedh se modeli është i 
qëndrueshëm.
Tabela 3. ANOVA apo F-Test

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1
Regression 13484869.725 5 2696973.945 78.461 .000b

Residual 240614.018 7 34373.431
Total 13725483.743 12

a. Dependent Variable: GDP

b. Predictors: (Constant), Non_Tax_Revenue, Import_Duty, Excise_Duty, Income_Tax, VAT

Tabela 4. Koefi cienti i modelit ekonometrik
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Coeffi  cientsa

Model

Unstandardized Coef-
fi cients

Standardized 
Coeffi  cients t Sig.

Correlations

B Std. Error Beta
Zero-
order

Partial Part

1

(Constant) 722.665 556.998 1.297 .236

Income_Tax 1.199 2.891 .043 .415 .691 .871 .155 .021

VAT 3.081 3.308 .444 .931 .383 .989 .332 .047

Import_Duty 7.376 6.910 .147 1.067 .321 .808 .374 .053

Excise_Duty 4.571 4.384 .363 1.043 .332 .957 .367 .052
Non_Tax_Rev-

enue
1.262 1.451 .081 .870 .413 .492 .312 .044

a. Dependent Variable: GDP

F-testi është i barabartë me .000 tregon se të gjitha koefi cientet së bashku janë 
stilistikisht signifi kat dhe të ndryshëm prej zeros. Po ashtu, statistikat e korrelacionit 
tregojnë se VIF faktori me vlerë më të lart tek koefi cientet në regresion është 1.000, 
që do të thotë se të gjitha variabla të pavarura janë më të vogël se 10 (VIF< 10), 
tregon se ka kolinearitet jo shumë të lart, por relativisht të fort, e që nënkupton se 
multikoleniariteti i të dhënave në kuadër të modelit nuk paraqet ndonjë problem 
rreth të dhënave të cilat janë shfrytëzuar.
Koefi cienti i regresionit tregon që asnjëra nga variablat e pavarura nuk ka ndikim në 
rritjen ekonomike të Kosovës, ku shkalla e signifi kancës për të hyrat tatimore është 
.691, për TVSH .383, për import .321, për doganë dhe të hyra jo tatimore .332 dhe 
.413, që tejkalojnë shkallën e toleruar të signifi kancës 0.05, apo 5%.
Ekuacioni i regresionit është:

Yt = 722.665+ 7.376x1 +  4.571x2 + 1.199 x3 + 3.081 x4 + 1.262 x5+ε
Në bazë të elementeve të rezultateve të regresionit tregon që rritja ekonomike e 
Kosovës në mungesë të treguesve tjerë do të jetë 722.665 milion €, duke mos përfshirë 
variablat e tjera të pavarura. Modeli ekonometrik ka efekt pozitiv apo lidhje pozitive 
ndërmjet rritjes ekonomike dhe të gjitha variabëlve të pavarura. 

Përfundimet

Në bazë të kalkulimeve të bëra të modelit ekonometrik rezultatet e nxjerra nga të 
dhënat e modelit tregojnë se variabla e varur ka korrelacion të fort me variablat 
shpjeguese në nivel prej .991, respektivisht 99.1 për qind. Ndërsa R2 në analizën 
tonë është .982, i cili tregon se 98.2% e variablës së varur shpjegohet nga variablat 
e pavarura. R2 i rregulluar është i barabartë me .970, e që tregon se 97.0 për qind e 
variacionit të variablës së varur shpjegohet nga variacioni i variabëlve të pavarura.
Koefi cienti i regresionit tregon që asnjëra nga variablat e pavarura nuk ka ndikim në 
rritjen ekonomike të Kosovës, ku shkalla e signifi kancës për të hyrat tatimore është 
.691, për TVSH .383, për import .321, për doganë dhe të hyra jo tatimore .332 dhe 
.413, që tejkalojnë shkallën e toleruar të signifi kancës 0.05, apo 5%.
Në bazë të elementeve të rezultateve të regresionit tregon që rritja ekonomike e 
Kosovës në mungesë të treguesve tjerë do të jetë 722.665 milion €, duke mos përfshirë 
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variablat e tjera të pavarura. Modeli ekonometrik ka efekt pozitiv apo lidhje pozitive 
ndërmjet rritjes ekonomike dhe të gjitha variabëlve të pavarura.
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Menaxhimi i Burimeve Njerzore ne Qeverin e Kosoves me fokus -Procedurat 
e Rekrutimit në:

MAP (Ministrin e Administrates Publike)

PhD (C.) Valdet Gashi
Inxh. i Eelktros

Abstrakt

Njeriu eshte resursi me i rendesishem dhe i pazevendesueshem qe e ka krĳ uar natyra,   eshte 
qenie  e cila e ka vetedĳ en ,  interesim per te mesuar ,  aft esi , shkathtesi ,  dhe te gjitha keto 
tipare do ti ndihmojne njeriut  qe te priviligjohet nga krĳ esat e tjera.
Bota bashkohore ka vertetuar se burimet njerzore , edukimi dhe dituria jane burimet primare 
te zhvillimit , ku shoqerit u kushtojne rendesi ne strategjit dhe politikat e tyre nacionale , qe 
dmth se shume ekonomi te zhvilluara si strategji te zhvillimit te tyre nacional e kane vue 
faktorin njeri dhe edukimin e tĳ  permanent .
Zhvillimet teknologjike i nxisin ndermarrjet  qe ti perkrahin te punesuarit e tyre ne ngritjen e 
kapaciteteve te tyre nepermes formave te ndryshme te edukimit plotesues.
1Sot ne boten bashkohore eshte duke u promovuar sistemi i mesimit gjate tere jetes – Long life 
learning1, koncept i cili nenkupton kerkesat e vazhdueshme per dituri.  
Kualiteti i një organizate varet në masë të madhe nga kualiteti i njerëzve të asaj organizate. 
Kërkime të ndryshme kanë nxjerrë si përfundim se burimet njerëzore të një organizate 
mund të jenë burim i rëndësishëm i përparësisë në konkurrencë. Praktikat e punës së 
performancës së lartë (siç janë ekipet e vetëmenaxhuara, vendimmarrja e decentralizuar, 
programet e trajnimit, vendet fl eksibile të punës, komunikimi i hapur, kompensimi i bazuar 
në performancë, përshtatja e stafi t në raportet person-punë dhe person-organizatë) shpiejnë 
në performanca të larta individuale dhe të organizatës. 
2Faktoret e udheheqjes  qe ndikojne ne menaxhment ushtrojn aktivitetin e tyre  me disa kushte 
dhe me ndikim te faktoreve te makromjedist, mikromjedisit, dhe faktoreve te brendshem 

Fjalet kyçe: Rekrutim, Seleksionim.

1.1Qellimi i punimit

Qëllimi i këtĳ  punimi është që të pasqyrojmë Procedurat  e Burimeve Njerzore  në 
Qeverin e Kosoves - MAP me fokus në Procedurate e  rekrutimit ( Autorizimi i 
Konkursit per Rekrutim , Shpallja Publike e Vendit te Punes , Pergaditja e Procesit 
te Selektimit ), duke  analizuar se si zbatohen këto Procedura  dhe duke i krahasuar 
politikat e Ministris  me zbatimin praktik të menaxhmentit.

1.2Metodat e zbatuara

Kemi përdorur metodën normative duke u shërbyer me të dhënat  primare të 
Qeveris - MAP Ministris se Administrates Publike, si dhe të gërshetuara me burime 
sekondare të të dhënave. Ndersa si instrumete jane  perdorur  dokumente zyrtare 
dhe intervista direkte.  Në kërkim eshte  përdorur qasja induktive dhe në bazë të 
gjetjeve kemi ardhur deri të përfundimi dhe rekomandimet.   
1  Menagjmenti I burimeve njerzore  Ymer Havolli.
2  Udhehqja efi qienca dhe efektiviteti  Isa Mustafa. 



97 

 
2.  Aspektet teorike te  rekrutimit

Në këtë pjesë do të fl asim shkurtimisht mbi disa çështje teorike të Burimeve Njerzore 
e më shumë do të përqëndrohemi në aspektin  e zgjedhur te Rekrutimit. 
Menaxhimi i burimeve njerëzore bëhet në mënyrë që një organizatë të ketë3 njerëzit 
e duhur në vendin e duhur dhe në kohën e duhur mendohet të jetë roli kryesor i 
menaxhmentit të burimeve njerëzore. Çfarë duhet të bëjë top menaxhmenti  që në 
në të ardhmen do të ketë një fuqi punëtore të kualitetit të lartë dhe do të ketë mjaft  
njerëz  për të mbushur vendet e rëndësishme në menaxhmentin e organizatës kur një 
pjesë e tyre të pensionohet? 
Procesi i menaxhmentit të burimeve njerëzore përbëhet prej tetë aktiviteteve për 
krĳ imin e stafi t të organizatës dhe mbajtjen e një performance të lartë të punëtorëve. 

Planifi kimi i burimeve njerëzore

Planifi kimi i burimeve njerëzore zhvillohet në dy drejtime: 
vlerësimi i burimeve njerëzore aktuale dhe 
plotësimi i nevojave të ardhshme . 
Në bazën e të dhënave të burimeve njerëzore duhet të krĳ ohen forma të dhënash të 
plotësuara nga i tërë stafi  me informacione si emri, arsimimi, trajnimi, punësimi i 
mëparshëm, gjuhët e huaja, aft ësitë e veçanta dhe shkathtësitë e veçanta. 
Nga informacioni për analizën e punës, menaxheri zhvillon:
përshkrimin e vendit të punës dhe
specifi kat e punës.
Këto dy të fundit janë të rëndësishme kur menaxherët fi llojnë rekrutimin dhe 
-seleksionimin. 
Nevojat e ardhshme të burimeve njerëzore përcaktohen nga misioni, qëllimet dhe 
strategjitë e organizatës.
Procesi i rekrutimit nga burimet e brendshme behet nepermes :

- Shpalljes,
- Propozimit te menaxherve ,
- Rekomandimit te sektorit per burimet njerzore.
Procesi i rekrutimit te burimet e jashtme – rrjedha e burimeve eshte :
- Shpalljet e konkurseve ne gazeta ,
3  Menaxhmenti I burimeve njerzore  Ymer Havolli. 



98 

- Mediat 
- Agjensionet per punesim 
- Agjensionet zyrtare per inkuadrim 
- Shkollat , fakultetet , institutet.
  Hapi i ardhshëm është seleksionimi, d.m.th. kush është kandidati më mirë i 
kualifi kuar për punë. Vendimi i saktë merret kur pranohen kandidatët e suksesshmëm 
apo refuzohen të pasuksesshmit, ndërsa gabimi i refuzimit ndodh kur refuzohen të 
suksesshmit apo pranohen të pasuksesshmit 
Llojet e mënyrave të seleksionimit janë:
format e aplikacionit, testet me simulim performance, intervistat, hetimet e së 
kaluarës. 
Llojet e trajnimit janë: 
Metodat e trajnimit të të punësuarve janë:
 metodat tradicionale të trajnimit (në vend të punës, broshura/ manuale, klasa 
mësimi) dhe metodat e trajnimit të bazuara në teknologji (CD-ROM/DVD/
 videokonferencat/ telekonferencat/ mësimi në distancë (E-learning). 
Menaxhimi i performancës së të punësuarve nga ana e menaxherëve

3.Analiza e gjendjes se procedurave te Prokurimit në MAP
                               Ministria e Administratës Publike,

Në mbështetje të nenit 11 paragrafi  5 të Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të 
Republikës së Kosovës  dhe nenin 25, paragrafi  7, të Rregullores së Punës së Qeverisë 
së Kosovës Nr. 01/2007, 
Është  nxjerr:  

Rregullorja    për Procedurat e Rekrutimit ne Sherbimin Civil 

Qëllimi

4Kjo rregullore përcakton rregullat dhe procedurat unike për emërimin e nëpunësve 
civilë në institucionet e Republikës së Kosovës ne pajtim me Ligjin për Shërbimin 
Civil. 
Dispozitat e kësaj Rregulloreje zbatohen në të gjitha institucionet e Qeverise se 
Republikës së Kosovës me rastin e emërimit të nëpunësve civilë
Në përputhje me nenin 19, paragrafi  1 të Ligjit për Shërbimin Civil, marrëdhënia 
e punës e kandidatëve, të cilët kanë rezultuar të suksesshëm në konkurrimin për 
pozitat e lira në Shërbimin Civil në institucionet e  Kosovës, themelohet me shkrese  
të emërimit. 
5Marrëveshjet për shërbime të veçanta, të parapara në nenin 12, paragrafi  4 të Ligjit 
për Shërbimin Civil, lidhen me afat të caktuar dhe jo më gjate  se gjashtë muaj. Këto 
marrëveshje i nënshtrohen Ligjit për detyrime, dhe rekrutimi bëhet me një procedure 
më të thjeshtësuar.

4  Ligji Nr. 03/L-149 mbi  Sherbimin Civil. 
5  Ligji Nr. 03/L-149 mbi  Sherbimin Civil. 
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Rregullorja per procedurat e Rekrutimit ne sherbimin Civil

Kjo rregullore percakton rregullat dhe procedurat unike te rekrutimit ne Sherbimin 
Civil te Kosoves, ne pajtim me Ligjin per Sherbimin Civil te Republikes se Kosoves.
Rekrutimi ne Sherbimin Civil behet ne perputhje me nevojat per personel qe kerkohen 
ne planet e burimeve njerzore ne perputhje me nenin 18, paragrafi  1, te ligjit per 
6Sherbimin Civil  dhe pas konfi rmimit te disponueshmeris se mjeteve buxhetore per 
pozitat e krĳ uara apo te lira .

Proceduart e rekrutimit

1.Njesia e Personelit ne institucionin perkates e cila merr ne pune nepunes civile , 
pas autorizimit te Departamentit per Adminstrimin e Sherbimit Civil ne Ministrine 
e Administrates Publike , zhvillon procedura konkurruese te perzgjedhjes me qellim 
te rekrutimit te nepunesve civile sipas neneve 11 dhe 12 te Ligjit per Sherbimin Civil.
2.Rekrutimi per plotsimin e pozitave te karrieres dhe ne institucion eshte i mundshem 
pas kalimit te nje testimi me shkrim dhe me goje te zhvilluar ne perputhje me kete 
rregullore.
4.Per pozitat e larta drejtuese dhe pozitat drejtuese pranimi kryhet permes 
procedurave te ngritjes ne detyre te nepunesve civil ekzistues. Ne rast se nuk ka 
te kandiduar nga nepunesit civil ekzistues, apo kandidatet kane rezultuar te pa 
pershtashem ne perfundim te procesit te rekrutimit , atëher zhvillohet procedura e 
hapur e rekrutimit per te gjithe kandidatet e interseuar per keto pozita.
5.Avancimi ne pozita drejtuese dhe ngritja  ne gradë brenda kategoris se njejte 
funksionale behet ne pajtueshmeri me Rregulloren per avancimin  e nepunesve 
civile ekzistues.
6.Procedurat  per plotsimin e pozitave me afat te caktuar per nje periudhe me te 
shkurter se gjashte muaj , e cila behet ne baze te kontratave te quajtura “ Marrveshje 
per sherbime te veqanta “ te cilat i nenshtrohen Ligjit te Detyrimeve , do te rregullohen 
me rregullore te veqant.

7Rekrutimi ne baze te planit te pergjithshem te personelit ne sherbimin civil
1.Rekrutimi i nepunseve civil behet ne perputhje me kerkesat e percaktuara ne Planin  
e Pergjithshem te Personelit ne Sherbimin Civil , kerkesa keto te cilat bazohen ne 
planet individuale te institucioneve perkatese.
2.Departamenti per Adminsitrimin e sherbimit Civil ne Ministrin e Administrates 
Publike eshte pergjegjes per hartimin e planit te pergjithshem te personelit ne 
Sherbimin Civil, duke u bazuar ne planet dhe kerkesat individuale te institucioneve 
perkatese.
3.Plani i pergjithshem i Personelit ne sherbimin Civil perfshin numrin e pozitave , 
pas propozimit nga MAP, te cilat konfi rmohen ne Buxhetin e Shtetit.
4. Asnje procedure e rekrutimit nuk mund te inicohet per pozitat te cilat nuk jane 
parapare ne Planin e Pergjithshem te Personelit ne Sherbimin Civil dhe te cilat nuk 
jane konfi rmuar ne Buxhetin e Shtetit.

6  Ligji Nr. 03/L-149 mbi  Sherbimin Civil. 
7  Ligji Nr. 03/L-149 mbi  Sherbimin Civil. 
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Rolet dhe pergjegjesit ne procedurat e prokurimit

1.DASHC/MAP eshte pergjegjes per koordinimin dhe menaxhimin e procesit te 
rekrutimit ne Sherbimin Civil.
2.Njesia e Personelit e institucionit perkates eshte pergjegjese per zbatimin e procesit 
te rekrutimit te percaktuar me kete rregullore .
3.Te gjitha iniciativat  e rekrutimit kane per qellim zbatimin e planeve te miratuara te 
personelit dhe fi llojne pas marrjes se autorizimit nga DASHC/MAP.

Konkluzat

Procedurat e Rekrutimit jane themel per nje sherbim civil Kosovar profesional, multi 
etnik dhe te barabart mes gjinive .
Ato jane dizajnuar per te siguruar qe hyrja ne Sherbimin Civil te Kosoves eshte e 
drejt dhe e hapur dhe qe perzgjedhja bazohet ne kritere objektive .
Gjithashtu procedurat  sigurojne qe procesi i rekrutimit eshte dokumentuar 
plotesisht te siguroj pergjegjesin dhe te lejoj shqyrtimin pasues nga Keshilli i Pavarur 
Mbikqyres.

Rekomandimet

MAP i ka kushtuar kujdes të veçantë trajnimit të stafi t te sherbyesve civil, ( stafi t 
menaxherial), kurse Rekomandohet qe e njejta te vlen edhe per stafi n jo menaxherial 
sepse  Trajnimi i të punësurarve ka  rendesin e vete per arritjen e shkathtësive 
komunikuese, shkathtësive kompjuterike , konform natyres se punes te cilen e 
realizojn.
Funksioni i Departamentit të Resurseve Njerëzore është funksioni i menaxhimit dhe 
shërbimit, duke i ndryshuar prioritetet strategjike dhe operacionale.
Zgjidhja e shumices se problemeve njerezore ne organizate , kerkon njohuri te sjelljes 
njerzore.8
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The “Pledge" as a measure to ensure the fulfi lment of the obligation, in the 
accordance with the actual Albanian legislation

Neritan Cena
Judge in District Court of Tirana,Albania

Abstract

The pledge is one of the most important measure to ensure the fulfi lment of the obligation 
who is known from own civil legislation. This measure is known since the middle age in 
Albanian Customary Law. This study is focused in Albanian legislation about the pledge. 
The aim of this paper is to analyse the articles of own civil code about the pledge and the 
characteristics of the pledge. This study analyse the defi nition of the pledge, the form of the 
pledge contract, rights and obligations of the parts in the pledge contract, the good that can 
may imposed like pledge  and other characteristics of the pledge contract. In this study is 
analysed and the sale procedure of the pledge, and a pledge on a loan.

Keywords: The Pledge, The Pledger, Creditor, Debtor, Third Party, The debt, The loan 
guarantee, movable property, usufruct, the contract.

 Introduction

The Pledge Time is one of the useful tools to ensure the fulfi lment of an obligation. It 
is a real obligation where a property, that is on the possession of the debit or of a third-
party, it is used to guaranteeing that the loan will be executed. The pledge grants to 
the creditor the right of being preferred over other creditors in the sett lement of the 
obligation.
The term Pledge is used to specify the specifi c right that belong to the pledgee and 
also to specify the contract which arises guarantee and also to show the good given 
as a guaranty, or that is used as a pledge.
The concept of Pledge it is encored since the Middle Age. In Albanian Customary 
Law it is one of used measures to ensure the obligation. He fi nds a very special 
treatment in the canon of Lek Dukagjin, Skanderbeg and Luma.
The Article 546 of the Civil Code provides the Pledge defi nition, according to which:
"A pledge is to establish a property right or the one in possession of a pledgee or a 
third person to ensure fulfi lment of obligations to the pledgee."
The pledge may be imposed:
• on a movable property,
• over a right towards the bringer, or by order,
• or on the usufruct of such property or right.
What is worth emphasizing that as a pledge may be put either tangible assets or 
intangible assets, even to individually defi ned item, or defi ned by gender. As a 
pledge can also be granted rights over movable property and thus can be deployed 
as a right of usufruct as pledge and the right to be paid according to a stamp paper. 
It is necessary important that the plegde must be a value, or an item which is part 
of the civil circulation.  Therefore, a pledge contract that has an object or a right that 
does not exist in the moment when the contract is concluded is not valid.
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The pledge created by placing the property or title in the possession of the creditor 
or a third party Always determined by agreement of the parties. The Pledge is put 
on a right to the bearer, or I warrant, or over the usufruct of such property or right.
The loan guarantee by the pledge brings two advantages:
• The creditor is not threatened by the possibility that the debtor (the Pledgor) 
become insolvent. In other words, there is a guaranty, which is separated from the 
general warranty (debtor wealth). In this case, even if the pledgor becomes insolvent, 
the pledgee's guaranty will not be reduced since there is an item, or good, that already 
has ensured the obligation.  Selling the good that is used to ensure the obligation as e 
pledge, doesn't mean that the pledge contract is terminated. This obligation shall be 
passed to the new owner of the good or item used as e pledge.  In other words, the 
new owner is bound with the pledge contract.
• The pledgee's right it is not violated if there other creditors on the debtor's 
wealth, because the pledge is a lawful cause of priority among other creditors. 
(Article 531 of the Civil Code).
These advantages of ensured obligations come due it’s the real character of him to 
ensure fulfi lment of the obligation.
A pledge is a bailment that conveys possessory title to property owned by a debtor 
(the pledgor) to a creditor (the pledgee) to secure repayment for some debt or 
obligation and to the mutual benefi t of both parties. As a conclusion the pledge 
contract falls into the category of real contracts at which it is not only necessary 
the consent of both parties to have a valid contract, but also the possession of the 
pledged property is transferred from the pledgor to the pledgee.
Therefore, the contract give eff ect the moment that the pledge is deemed to the 
pledgee and from the moment the contract it concluded from the parties. In other 
words the contract will start giving eff ects from the moment the pledge possession is 
transferred to the creditor. Sett ing left  on the pledge in possession of the creditor or 
a third party provides the creditor for non-alienation of the property to third parties 
who are in good faith and notifi es other creditors in the event of non-execution of the 
obligations that the debtor is bound priory to the pledgee. And this is the reason why 
both parties conclude this certain agreement is to set an order of preference.
The wealth used as a pledge can be for the debtor as well as a third person (Article 
538 of the Civil Code). If the title or item is in the possession of another person, an 
agreement is concluded with the pledge and him.
Oft en it is confused the third party when he put an item or title as a pledge with 
the bail, since in both cases the third party gives warranty for the obligation of the 
pledgor. However, they coincide only at this point, but they distinguish because the 
bailiff  takes over own an obligation becoming the subject of an ownership liability, 
while the third person pledgor not assume any specifi c obligation before the creditor 
for the obligation another person confi ned themselves aggravated the burden of an 
object, which can be expropriated by the creditor.
The diff erent position of the debtor and a third person, not related to the right to 
create because in both cases we are dealing with a real right, but stems from the fact 
that the debtor and not a third party pledgor is required is personally liable to the 
creditor.
Unless pledge located on a property of a third person is guaranteed with the consent 
of the latt er, it can happen that this person is not aware that his object is burdened 
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with a burden. In this case the question arises:
Would it be valid the contract concluded if the pledge doesn't have knowledge over 
the act?
In such a case we are dealing with two situations:
a) In the event that the creditor has taken possession of the title and item given as 
a pledge the contract is valid. The same principle operates even when the object 
has been lost or stolen, provided that the creditor should not be aware of the habit 
that based on the principle of the famous Latin mala fi des supervisions non Noce, 
even if the creditor takes knowledge of the fact latt er, still doesn’t aff ect the contract 
validation ;
b) When the contract is concluded and the creditor takes knowledge before taking 
possession of the pledge the contract in both parties are bound, but it doesn't guaranty 
right of property at the pledge.
In the case of the sale of an item of property reserve buyer cannot give the thing 
hostage because he is in possession of it and therefore even if he has made a pledge 
contract law can not be established aft er delivery as we noted above it is an essential 
element of the pledge agreement. However, when the buyer has possession of the 
item and if it enters into a pledge agreement and submits the item, then the rights 
acquired by the pledgor is not aff ected if the creditor has no knowledge of this fact, 
even if the contract with ownership reserve resolved.
As a pledge can be put an item at which belong to a debtor and some other persons? 
There are two cases:
The consent of the other co-owners it is necessary and if the consent is given their 
role is coincided with the third party-pledgor, but taking all the consequences that 
this act brings.
In the fi rst case to give the item as mortgage should consent to third parties who are 
co-owners of the pledged item and when they give their consent then they take the 
place of a third party pledgor, assuming all the consequences that this action brings. 
In case they do not give their consent then to determine whether the pledge will be 
created, should refer to the rules laid down for the granting of a third party property 
pledge.
To discuss is the fact whenever can be put as a pledge a future item, that it doesn't 
exists, like is yet to be build, or hasn't garanted a legal independence just the incomes 
from a property. One drawback in this aspect is the fact that the pledge contract has 
as requirement passing the pledge from the debtor to the creditor and because of 
this, since the item is yet to be materialized (future property) it can not be passed or 
transferred. At this case, a prior pledge contract can be concluded and subsequently 
to conclude another pledge contract when the property is materialized. Meanwhile, 
regarding to future loans,( or other rights), a pledge can be possible to be used as a 
measure to ensure the obligation because is not necessary to give the title, simply 
because this title is not materialized, it doesn't exist. At this case more than enough 
is to give the documents to them.
One of the types of movable property is money, but to put them as a pledge 
it is subject of certain distinctive provisions. As the Article 540 of the Civil 
Code has dealt Any agreement establishing that, upon failure to pay the 
(secured) debt within the agreed time limit, ownership of the item or 
title mortgaged or given in pledge passes to the creditor shall be invalid.
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This certain agreement in the case of money it doesn't have sense, because the one 
who possess money it is recognized also as the owner. Money is one of those item at 
which the possession is coincide with the ownership of it.
According to Professor Alberto Trabuchi1 in cases when the pledge is a sum of money 
we are dealing with an inconsistent pledge because the creditor is not obligated to 
maintain and return the same money received aft er the obligation is fulfi lled  by the 
debtor.
As it is known, the creditor aft er the obligations is fulfi lled by the debtor he is bound 
to return the pledge. Of course that the creditor must return the same item that 
was used as e pledge. According to the Civil Code, the pledge must be described in 
details, because the pledgee is bound to return the same item put on pledge when 
the pledge contract was initially concluded. 
There is an exception from the general rule mentioned above; at those cases when 
as a pledge is an amount of money or item. We have to remind the general rule that 
the creditor cannot use the pledge, unless it is important to maintain or preserve 
the pledge from any damage or loss, even if the right of use is not granted. Thus, 
since money and items that in characteristic are equal to them, can be replaced and 
therefore this kind of items or property can be auctioned if it is necessary. Acting 
diff erentially will lead to loss or damage of the pledge and as a result a decreased 
value of the item put on pledge.
At these cases there is an agreement between parties to conclude a pledge contract. 
The pledge is inconsistent and there are several items put on as a measure to ensure 
the obligation. Thus, if the debtor fulfi ls his obligation, the creditor shall return not 
the same specifi ed item, but in quantity and values they should be equal.
As a pledge can be put not only on one or more movable properties, but also  a set 
of movable properties where as a pledge will not be consider each specifi c items but 
the total amount of items put together. Items that belong to the same person also 
have similar characteristics. In addition if the pledge consists of several movable 
properties that are considered as one, it is not necessary to conclude several pledge 
contracts.
For instance, as an entity of items that are put as a pledge in one pledge contract is the 
case when all or a part of the assets used in an enterprise acting as an activeconcern. 
In such a case the pledge is eff ective if the assets are entrusted to a third party or a 
creditor, who shall manage them as an indivisible active concern.
In such a case requires that the items that will be pledged despite being a part or the 
whole should be considered as one and inseparable for the function they perform.
Notwithstanding, the pledge consist of several items that are considered as one, they 
produce incomes. As e result, the pledge as an act will start giving legal eff ects only 
aft er taking the managing of the enterprise. The management shall be granted to 
a third-party or even to the creditor. From this moment on, the creditor is bound 
not only to maintain the pledge, but also he is bound to manage the enterprise, not 
just doing a mere management, but beyond that, to keep the enterprise at the same 
economic level the enterprise was before the conclusion of the contract. In other 
words, the creditor mustn’t let the enterprise to decline the incomes. Generally it 
can be said that this person should take care of the item as if it was his own. The 
creditor administration costs should be covered by the enterprise income. Since the 
1  Instituzioni di Dirrito Civile, Alberto Trabuchi, 2015
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enterprise produce incomes, the creditor may retain those using them primarily to 
expenses and interest and then for the loan.
By the scope of the pledge as a means to ensure the fulfi lment of an obligation we 
conclude that the pledge contract is an accessory contract which means that the 
pledge is made for the purpose of assuring the performance of a prior contract. 
However, from the structure point this contract has its own autonomy toward the 
main contract. If the obligation at the main contract is invalid, consequently even the 
pledge contract is invalid. Because the pledge contract is concluded to ensure the 
main contract, therefore without the main contract, there wouldn't be any obligation 
to be ensured. Also the pledge contract will be invalid because is a legal act based on 
another legal act that is invalid.
From the content of article 547 paragraph 1 of the Civil Code explicitly provides that 
the pledge agreement is a formal act which means that it must be made in writing or 
give notarial form otherwise it is invalid, because it is against the ordinances of article 
92 of the Civil Code. Therefore the pledge contract must be complied in writt en form 
or at a public notary for validity purposes, (ad substantium) and not probative eff ect 
as required for the bail contract.
Pledge Agreement is not just a contract that creates a real right, but also a real 
contract which as mentioned above means the debtor is bound to give the pledge 
to the creditor or a third-party, assigned by the pledgee and pledgor through an 
agreement.  As a result of the pledge agreement without giving the pledge, neither 
creates a real right or not does garant the creditor to be paid in  preference to debtor's 
wealth.
The pledge agreement must contain an accurate description of the property or 
pledged item. This description must be done in such a way that the pledge can be 
individualized.
As a pledge can be put the assets of a company or a public authority?
With the wealth of the company are included either the movable properties nor share 
capitals and other right. When part of the company are put as a pledge, the contract 
is registered in the shareholder register. When as a pledge are put share-capitals, 
those contract are registered in the share-capital register, by making a remark that 
these share-capitals are put as e pledge.   However the pledge should be left  to 
preserve and maintain to the creditor or to a third-party so that the activity of the 
company doesn't stop. This will prevent from causing a detriment of the debtor's 
interest directly and creditor's interest indirectly. If the whole wealth of the company 
is put on a pledge, it is important to be held in account that the one who will manage 
the company should have enough ability to govern it properly.
 A pledge or a mortgage may secure a present or future credit. The secured credit must 
be clearly defi ned. A pledge or a mortgage may be also imposed for a conditional 
obligation.2 
What should be noted is the fact that The Pledge can be put to all sorts of obligations, 
obligations to do or abstain from doing something as well as obligations to deliver 
items. It is not necessary that the debit is it cash, but in the moment of fulfi lment of 
the obligation, the debit should be estimated in cash.
When a pledge is put to ensure a contingent liability, the moment when the condition 
is verifi ed and obligation arises, then the contract is valid from the day it was 
2  Article 533 of the Albanian Civil Code
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concluded.  So even the pledge contract is valid from the day it was concluded.
When a pledge is determined to ensure a future obligation it is quite problematic, 
because a prior contract doesn't exists just like at the contingent agreement. In fact 
Article 533, paragraph 1 of the Civil Code requires that the ensured debt with a pledge 
should be clearly defi ned. Prior contract which determines what shall be the future 
obligation that will be fulfi lled by the parties. This obligation can be ensured with a 
pledge and will start its eff ects when the latt er contract, the main one, is concluded. 
Furthermore, another agreement might be concluded because of the existence of a 
previous one. However, what is important is that a prior interrelation must exist, 
so that a future pledge may be used to ensure the obligation and also serve as a 
reason to think that this ensured loan is likely to arise in the future. In any case the 
preference data and the obligation of the debtor to not dispose the item have eff ect 
from the date the item is put to ensure the obligation as a pledge.
A creditor who has ensured his obligation with a pledge has the right to be paid in 
preference over other creditors from the sale price of the item of the same debtor. 
This right to be paid in preference is it foreseen only for the value of the sale price 
of the item put on pledge and for not all the loan. If a creditor has not been paid 
completely by the pledge, he shall be entitled to receive the unpaid portion of his 
credit from any other property of the debtor but he shall not have the right of priority 
over other creditors that he enjoyed over the pledge. 3

The rights and obligations of the Pledgee

The pledge grants to the pledgee certain rights but also he has a number of obligations 
related to the title or property used as a pledge.
Among the rights that the pledgee has I would pick out:
1. The pledgor cannot demand restitution of the thing unless the principal and 

interest have been completely paid up and the expenses related to the obligation 
and with the pledge have been reimbursed. Meanwhile to the pledgee the Civil 
Code has granted him the right to keep the pledge till he is paid back4. Even though 
the property or title can be in the pledgee's actual possession The creditor cannot 
use the pledged thing without the consent of the owner or bett er say the consent 
of the pledgor. The right of possession actually for the creditor merely serves as a 
warranty, or as the measure that will ensure the fulfi lment of the obligation that 
the debtor has toward him.

2. The pledgee has the right to the possession and control of any income accruing 
during the period of the pledge, unless an agreement to the contrary exists.5

3. The creditor has the right of possession over the pledged and consequently the 
right to defend his possession on this pledge. To protect its right as stated above 
it can exercise possessory claims, but may also exert a rededication act of the 
property if there would be conditions that suit it up from the pledgor. The creditor 
has the right to exercise a possessory claim not only when stripping from the 
possession or in the possession of the violation comes from a third party but also 

3  Article 539 of Albanian Civil Code
4  Article 553 of Albanian Civil Code
5  Article 550 of Albanian Civil Code
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when it comes from the owner. Article 315 of the Civil Code which provides that: 
“During the judgement of an action for the cease of the adverse aff ection or resett lement 
in possession, the plaintiff  cannot pretend that he himself is the owner or that he has a 
stronger right than that of the possessor".

4. To the pledgee cannot be granted more than the right of possession 
over the pledge, merely because he cannot become the owner of the 
pledge. Any agreement establishing that, upon failure to pay the 
debt, ownership of the pledge passes to the creditor shall be invalid.
If the pledge was given by a debtor who has another obligation towards 
the same creditor, which was created aft er the establishment of the pledge 
and has matured before the previous obligation, the creditor is only entitled 
to retain the thing until both principals have been completely paid up. 
The right of the creditor to keep the pledge in this case is called Gordian Pledge 
and does not imply the real right on this item; it is the pledge for the fi rst loan, 
but only a way to force the debtor to pay the fi rst of its obligation. Since Gordian 
pledge doesn't grant a real right, it does not grant either a right to be preferred 
over other creditors.

5. If the thing given in pledge deteriorates or depreciates in such a way as to cause 
concern that it may be insuffi  cient security for the creditor, the latt er, with advance 
notice to the pledgor, can request authorization from the court to sell the pledge6. 
The court is the one who gives the authorization to put on auction the pledge, 
which is bound to the authority to determine the conditions of the auction. 
The Bailiff  Offi  ce is the authority responsible to conduct the sales procedure 
of the pledge. In its provision authorizing sale, the court also provides for the 
deposit of the purchase price to secure the claim.  The pledgor can avert the 
sale and claim in court the redemption of the pledge by off ering other in rem 
security that the court fi nds adequate. In case of deterioration or depreciation 
of the thing given in pledge, the pledgor can also demand authorization from 
the court to sell the property, if a favourable opportunity for sale arises. 
But selling the thing given in pledge may ask themselves pledgor, when you see 
that the value of the thing given in pledge diminishes, and is given a favourable 
case. Even in this case it is that the court considers his request, deciding case by 
case basis.

6. If things given in pledge are destroyed, damaged or expropriated in the public 
interest, the creditors secured by pledge shall have the right to be paid with 
priority, according to the order of priority of their credits, from the amount of the 
compensation of the property, or from its expropriation price7.

However, the creditor has not only rights against the debtor and the pledge but 
also obligations

1. He is obliged to maintain the pledged item and responds according to the 
general rules. So, he is liable for loss or damage to the pledged .The pledgor is bound 
to pay the expenses incurred for the protection and maintenance of the thing. In this 
way, if the creditor performs these expenditures he has the right of demanding the 
expenses made against the mortgager.
6  Article 554 of Albanian Civil Code
7  Article 555 of Albanian Civil Code
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2. The creditor cannot use the pledged, only in certain cases like8:
• according to an agreement bound within the parties, or the pledgor has 
given the consent;
• Using the pledge is necessary for the preservation and maintenance of it.

Sales procedure of the Pledge

Before preceding with the sale, the creditor shall submit to the debtor, through the 
court, a request for the payment of the debt and his accessories, and a warning that 
otherwise the thing will be sold. 
The notice shall also be submitt ed to the third person pledgor, when the pledge was 
given by a third party to ensure the debtor's obligation.
If no objection is raised within fi ve days, the creditor may put on auction the title or 
property or , if it has a market price, (he can) sell it at that price through a person 
authorized to make such sales, obviously the pledge cannot realize this sale itself, 
but through an authorized person for sale such as the Court. This is done in order 
to achieve the fullest protection of the debtor's interests that may be aff ected by the 
sale of the item.
If more than one thing are given in pledge, the court, acting upon the objection of the 
pledgor, shall limit the sale to one thing, whose value is suffi  cient to pay the debt. 

In any case the parties may conclude an agreement in which the title of property may be 
put on auction in other procedures. The creditor can claim to the court that the property 
be awarded to him in payment up to the payment of the debt, according to an appraisal 
made by the experts, or according to the market price if the thing has a market price. 

The pledgee is bound to collect at maturity the claim received in pledge, 
and if the latt er consists of money or other fungible things, he shall deposit 
them, on its own motion or at the request of the debtor, in the place agreed 
upon or otherwise in the place determined by the court. If the claim
secured by the pledge has matured, the creditor can retain from what he received 
an amount suffi  cient to satisfy his rights, returning the balance to the pledgor.  

The Pledge on a loan

We emphasized that certain title or properties can be imposed as a pledge such as a 
movable property, over a right towards the bringer, or by order, or on the usufruct of 
such property or right.
But the object of pledge can be the passage of a loan so as security for the fulfi llment 
of the obligation to the debtor to a creditor of a loan that the debtor has against a 
third person who is his debtor.
Transferring the credit from the debitor to his creditor It can occur in practise, at those 
cases when the debtor is insolvent and transfers his pledge from another obligation 
at which he was the pledgee, to the other obligation at which he is bound. So debtor 
ensures the fulfi lment of his obligation to the creditor by placing as warranty a right 
that he may have against the other persons where such a transfer is made by placing 
8  Article 551 of Albanian Civil Code
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in possession of the creditor's debt supporting documents that it has on others.
At this certain case the pledge contract must be made in writing act and such transfer 
shall be notifi ed to the debtor whose consent is not required. According to the 
well-known Professor Francesco Galgano9  such a contract is concluded only aft er 
the announcement of the debtor's pledge creation of pledged loan or acceptance. 
According to him since to be concluded it is not necessary to give the documents of 
the pledge, since it doesn’t have a real character. In my opinion in such a case, the 
consent of the debtor of the pledged loan it is not necessary, but merely it should be 
informed of the fact, because important is to fulfi l the obligations he is bound to and 
it really doesn't matt er to whom he would fulfi l the obligation.
Subsequently, if the debtor doesn't fulfi l his obligation toward the creditor, the 
creditor himself can execute the warranty, at this case the pledge, but as the pledgee 
of the pledgor's pledge. If the deadline, in which the obligation should have been 
liquidate, the creditor can execute the pledge. If the pledge is an amount of money, 
still the creditor can execute the warranty over this amount of money. Creditor 
whose loan exceeds exercise all the rights belonging to the debtor that has left  as 
loan guarantees owed to others. If the debtor's credit left  on the mortgage fulfi ls his 
obligation then it entails the pledge termination. 

The pledge Termination

The Pledge as an accessory contract follows the main contract and he is extinct 
whenever the primary obligation is extinguished
One of the cases of termination of the pledge is when he joined the creditor att ributes 
it to the pledgor. If the contract would be valid, there would have been at the same 
person or entity both qualities of the pledgee and pledgor. In other words, the 
pledgee would be the creditor of his own wealth.
The Pledge extinguished even when the title or item left  as a pledge is lost. However, 
if the title or item left  as e pledge was insured and aft er the loss of it, a certain amount 
is paid by the insurance companies, the creditor is entitled to be paid on the preferred 
order over these amounts.
The Pledge extinguished when the creditor gives back to the debtor or third party 
the title or item that was used as e pledge.
Another case of termination of the pledge is the case when the creditor declares that 
he waives the pledge.

9  Diritt o Private, Francesco Galgano, 2013, pg.390, Cedam
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Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit në lëndët “Gjuhë shqipe”, 
“Letërsi” dhe “Matematikë” në arsimin e mesëm

Selvie Balliu

Elsa Berberi

I-Probleme në komunikim

Aft ësia për të folur bukur, siguron mundësinë e parë të paraqitesh me dinjitet në 
një mjedis të njohur a të panjohur. Shumë herë veshja e mendimit është po aq e 
rëndësishme sa përmbajtja. Që njeriu të zotërojë këtë armë, duhet së pari, të depërtojë 
në hullitë e gjuhës si pasuri e sendërtuar në rrjedhat e praktikës së dĳ es njerëzore, 
por dhe në ngrehinën shkencore të saj ku janë përgjigjet për ndërtimin e zbërthimin 
e situatave gjuhësore.
Modeli i komunikimit njerëzor realizohet mbi kuptimin e frazave në funksion të 
përdorimit për të cilat ato shërbejnë. Të fl asësh do të thotë të kryesh një akt. Duke 
folur, në mënyrë të pashmangshme, hyn në marrëdhënie me bashkëfolësin, krĳ on 
lidhje shoqërore. Në aktin e bashkëbisedimit, folësit marrin role që ndikojnë 
reciprokisht  mbi njëri-tjetrin. Shfaqjen e saj më të plotë, kjo e gjen në orët e mësimit 
ku mësuesi nuk ka më detyrën e folësit dhe kontrolluesit të gjithçkaje në klasë, por 
bëhet organizator i ballafaqimeve, edhe në shprehjen gjuhësore të mendimeve, 
edhe në përcjelljen e saktë të koncepteve të fushave të ndryshme, përfshirë dhe ato 
matematikore. 
Përmes matematikës përpiqemi të identifi kojmë modelet në botën natyrore dhe t’i 
shprehim në gjuhë të thjeshtë matematike. Numrat, vĳ at, këndet, trajtat, dimensionet, 
mesataret, gjasat, përqindjet, veprimet, ciklet, korrelacionet etj. që përbëjnë botën 
e matematikës, na mundësojnë të kuptuarit e universit që përndryshe do të dukej 
diçka e komplikuar pa fund. Modelet dhe relacionet matematikore janë zhvilluar dhe 
rafi nuar përgjatë shekujve, dhe procesi vazhdon të jetë po aq i gjallë dhe produktiv 
edhe në ditët tona. Sot matematika përdoret në më shumë fusha se kurrë më parë, 
dhe është bërë thelbësore në jetën e përditshme. Ajo i krĳ on mundësi nxënësit të 
zhvillojë shprehitë e komunikimit, të cilat janë të rëndësishme për të përvetësuar e 
shprehur ide e koncepte në të gjitha fushat ,lëndët.
Pasurimi i të folurit në planin individual është i rëndësishëm, sepse siguron besimin 
në vetvete, u hap rrugë argumenteve logjike, ndërton mendim të lirë e gjen forcë për 
ta shprehur atë. Afi rmimi i të folurit bëhet në mjedise shoqërore, atje merr vlerën e 
vërtetë. Përmes komponentes sociale të të folurit, në mjediset shkollore realizohet të 
mësuarit bashkëpunues, në mjediset jashtë shkollës ndërtohet komunikimi masiv, 
si tentativë e realizimit të tërësisë së ideve e ndjenjash përmes shkëmbimeve të 
ndryshme bisedore.
Ballafaqimi i të folurit me të shkruarit, ndërton pamje konkrete të njohurive apo 
aft ësive  individuale, zbuluar mangësitë që duhen riparuar. Ashtu si përpiqen të 
rigjenerojnë ide të shumta, me po atë dëshirë e përkushtim nxënësit nxiten të 
ndërtojnë shprehjen gjuhësore të mendimit. Të folurit, i shkëputur nga varësia prej 
shkrimit, i ndihmon të bëhen të vetëdĳ shëm për aft ësitë që kanë fi tuar. Kjo teknikë 
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ndihmon çdo nxënës të refl ektojë në mënyrën e vet të të shprehurit. Çdo ditë ata 
bëhen më të vetëdĳ shëm, pranojnë përgjegjësi në procesin e  të nxënit, bëhen më të 
sigurt në shprehjen e ideve. Shkolla është vendi ku përmes aktiviteteve, jo vetëm në 
lëndët gjuhë shqipe e matematikë, synohet të përvetësohen aft ësi të domosdoshme 
për jetën e përditshme.
Është një rrugë që hapet në orën e mësimit, për t’u mbushur vazhdimisht gjatë 
procesit mësimor dhe praktikës së përditshme gjuhësore e shtrirë në gjithë jetën e 
njeriut. Natyrshmëria e të folurit, fi tohet përmes përdorimit të formave të larmishme 
që shprehja e mendimeve të realizohet me cilësi.
Aft ësia e nxënësit për të shprehur idetë me shkrim, me gojë  apo simbole matematikore 
në mënyrë të organizuar, është një ndër synimet themelore të kompetencës së 
komunikimit dhe të shprehurit në lëndët  gjuhë shqipe dhe matematikë. Kjo lloj 
kompetence kërkon që në fund të arsimit të mesëm të lartë nxënësit të jenë të aft ë të:
- komunikojnë dhe shprehen me anë të gjuhëve, simboleve, shenjave dhe kodeve;
- fl asin, dëgjojnë, lexojnë dhe shkruajnë në gjuhën amtare dhe në (së paku) një gjuhë 
tjetër të huaj;
- përfshihen dhe kontribuojnë në dialog të respektueshëm dhe produktiv;
- japin dhe marrin informacion në mënyrë konstruktive dhe krĳ uese;
- respektojnë rregullat e përgjithshme të komunikimit/ndërveprimit dhe njëkohësisht 
dhe janë krĳ ues;
-diskutojnë në grup në mënyrë konstruktive, të përmbledhur, duke dhënë dhe duke 
marrë informacion për një temë të caktuar nga fusha mësimore ose jeta e përditshme 
-prezantojnë një projekt kurrikular nga fusha e matematikës, të hartuar individualisht 
dhe në grup për një temë të caktuar duke përdorur në mënyrë efektive teknologji të 
ndryshme .
- përdorin TIK-un dhe mediat në mënyrë efektive dhe të përgjegjshme si mjete të 
rëndësishme të informimit, të komunikimit dhe të ndërveprimit në epokën digjitale.

II-Ndikimi i mjedisit në formimin e kompetencës së komunikimit
 a-Të folurit dhe të shkruarit
Përdorimi i aft ësive komunikuese përmbush interesat personale dhe shoqërore, si 
dhe plotëson kërkesat e shoqërisë dhe të botës së punës, e ndihmon nxënësin të 
bëhet individ i pavarur, i lirë, i kulturuar, mendimtar kritik dhe krĳ ues, si dhe i 
vetëdĳ shëm për identitetin e tĳ  personal ,kombëtar. Me anë të leximit të teksteve të 
fushave të ndryshme nxënësi zhvillon botën e tĳ  emocionale, pasuron përfytyrimet 
dhe imagjinatën e tĳ  për botën, çmon dhe vlerëson shkencën kombëtare e botërore. 
Shtrirja e kësaj kompetencës në gjitha lëndët shkollore, duke mos e ngushtuar vetëm 
si synim të gjuhës shqipe e letërsisë, nxit dëshirën, kuriozitetin dhe besimin e nxënësit 
për t’u bërë lexues aktiv, komunikues të  mirë, origjinalë e krĳ ues.
Për arritjen e këtyre synimeve kërkohet bashkëpunim i ngushtë midis mësuesve, 
nxënësve dhe prindërve jo vetëm në harkun e shkurtër kohor të një periudhe 
shkollimi, por në vazhdimësi. Zhvillimi i aft ësive komunikuese arrihet nga 
ndërveprimi i individit me mjedisin shoqëror që në vitet e para të jetës. Ai përcakton 
edhe karakterin e të folurit të tĳ .
Kur nxënësit fl asin, dallojmë se fj alët më të përdorshme janë trashëguar nga mjedisi 
familjar. Zgjerimi dhe plotësimi cilësor i këtĳ  fondi, bëhet edhe në orën e mësimit e 
sidomos me leximet e teksteve të reja, diskutimet e temave me interes shkencor etj.
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Gjatë punës sonë kemi vënë re përpjekje për të zbatuar sa më mirë njohuritë gjuhësore. 
Kjo dallohet në ligjërimin gjatë orës së mësimit. Ndërsa në bisedat e  improvizuara 
jashtë orës së mësimit, mjaft  nxënës e ndiejnë veten më të lirshëm. Kur komunikojnë 
me njëri-tjetrin, përdorin fj alor të pasur e konstrukte të larmishme. 
I foluri i tyre shpërfaq tre nivele të ndikimit dialektor:
a-Ndikime të të folurit të familjeve tradicionale pogradecare  shfaqen në:
-leksik; nuric për ngacmoj, kërnacka për qoft e, krivec për veri (lloj ere) etj.
-fonetikë; fellësi për thellësi, përdorimi i r-së në vend të rr-së: rugë për rrugë, mar për 
marr, përua për përrua etj.
-morfologji; përdorimi i së kryerës së thjeshtë në formën: ai punovi, lavi, blevi në vend 
të punoi, lau, bleu.
b-Ndikime nga e folura e fshatrave rreth qytetit të Pogradecit:
-leksik; shkërfas për vrapoj.
-fonetikë; zhëgoj për shikoj, është e funda për është e fundit etj, shkova ndë shkollë 
për shkova në shkollë etj.
-morfologji; përdorimi i së kryerës së thjeshtë në format; ne bërëm, lavëm në vend të 
bëmë, lamë, qeva për qeshë etj. 
c-Ndikime nga e folura e zonës së Mokrës: 
-leksik; fl akroj për vrapoj, por për stufë,etj
-fonetikë; sënte për sonte, bora për bëra, oshtë për është etj.
-morfologji; përdorimi i mbaresave që krĳ ojnë rasën vendore: i ra në kokët për i ra 
në kokë, e la në vendit për e la në vend, etj. Përdorimi i shumësit të emrave me –a: 
traktorista, shofera, nxënësa në vend të traktoristë, shoferë, nxënës.
Njohja e diferencave në të folurin individual të nxënësve, jep mundësi të organizohen 
veprimtari të larmishme për arritjen e objektivave konkrete të gjuhës standarde në 
procesin e të folurit.
Mjedisi ndikon mbi të folurin e nxënësve dhe me zhvillimin teknologjik e mjetet e 
informimit masiv. Janë bërë pjesë normale e leksikut të zakonshëm fj alët: dixhital, 
laptop, maus, USB, skaner, printer, bokse të zërit, hard disk, CD (sidi), DVD (dividi), 
E-mail (imeill), blututh etj. Nxënësit, në vitet e para të shkollimit, shumicën e këtyre 
fj alëve i shkruajnë ashtu siç i dëgjojnë nga shqiptimi, ndërsa në klasat e larta të 
arsimit 9-vjeçar e në vitet e gjimnazit, i shkruajnë në formën e tyre të gjuhës angleze.
Një faktor tjetër që ndikon në realizimin e kësaj kompetence është edhe pasurimi 
leksikor. Proceset gjuhësore janë shumë të nevojshme. Me anë të tyre nxënësit 
zbulojnë botën, mësojnë, komunikojnë. Përmes elementëve të të folurit e të shkruarit 
realizojnë  detyra që  çojnë në përvetësimin e shprehive më të rëndësishme gjuhësore. 
Kur nxënësit komunikojnë me gojë, e folura ka strukturë të lirshme, më të hapur 
ndaj improvizimeve. Kjo ndikon dhe  në procesin e të shkruarit: shfrytëzojnë një sërë 
karakteristikash të stilit bisedor. Të shkruash me cilësi nuk do të thotë të ngresh në 
përsosmëritë folurit. 
Kur shkruajmë, arrihen rezultate të tjera në komunikim, të ndryshme nga ato që 
arrihen përmes të folurit, prandaj dhe organizohet me të tjera kërkesa.
Akti i të shkruarit ndihmon përqendrimin, pasi, duke ndaluar të menduarit e 
vazhdueshëm, krĳ ohet mundësia që mendimi të hidhet në letër dhe t’i hapet rrugë 
idesë pasardhëse. Zgjedhja e fj alëve përcakton nivelin e realizimit të tekstit të shkruar.
Shpesh nxënësi përdor fj alën e parë që i vjen në mendje, pa kërkuar në vargjet 
sinonimikë atë që është më shprehëse e i përshtatet kontektstit. 
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Po ashtu edhe simbolet, kodet apo formulat matematikore shkruhen ndryshe nga 
ajo që shqiptohen në të folurën e zakonshme. Ndonjëherë kjo pasqyrohet gabim 
edhe në tekste mësimore. Kështu për shembull: për simbolin Y kemi opsionet ygrek, 
epsilon,apo ypsilon; boshtet  koordinatave OX, në vend të boshti i abshisave;OY në vend 
të boshti i ordinatave  dhe  OZ  në vend të boshti i aplikatave; përpendikulare në vend të 
fj alës pingule; paralelpipedi kënddrejtë në vend të fj alës kuboidi i drejtë etj .
Matematika shpesh paraqitet e vështirë në të  mësuarit apo të kuptuarit nga nxënësit 
sepse komunikim realizohet përmes fondit leksikor dhe mjeteve konstante të  gjuhës 
standard, por dhe gjuhës vizuale të simboleve  e të numrave. Në praktikë vërejmë 
se shprehia e natyrshme e të folurit me gjuhën e matematikës ka mangësi sepse 
mësuesi i kushton më shumë vëmendje rigorozitetit të veprimit,  sesa argumentimit 
të tĳ  me fj alë.
Simbolet matematikore janë  “ foto “ ose  “ shifra abstrakte ” që  përfaqësojnë 
dhe lidhin konceptet konkrete matematikore.  Ato, së bashku me terminologjinë 
shkencore të fushës, formojnë gjuhën e matematikës, si mjet universal i komunikimit 
të njohurive, pavarësisht gjuhës kombëtare të secilit. 
Disa nxënës e shohin gjuhën e matematikës si “gjuhë të huaj”, atëherë lind ideja se 
duke mësuar gjuhën e matematikës përmes funksionalizimit të fj alorit matematikor 
për të kuptuarit e koncepteve, diçka do të arrihet .
Simbolet në matematikë shërbejnë për krĳ imin e shprehjeve matematikore dhe 
lidhjen e tyre në forma më komplekse. Me kalimin e kohës , sidomos me zhvillimin 
e matematikës logjike ,fj alori i matematikës  është pasuruar dhe do të pasurohet 
akoma më tepër me elemente te reja .
Në punët me shkrim si në gjuhën ashtu dhe në matematikë shfaqen probleme të 
përbashkëta. 
Fragmentet e mëposhtme janë shkëputur nga fl etore nxënësish në shkollën 9- vjeçare 
“Kolë Koci” dhe gjimnazin “Gjergj Pekmezi” në Pogradec. 
Autori i tekstit të parë është nxënës  i klasës së tetë. Shfaqet një nga gabimet më tipike 
të nxënësve në punën me fj alorin. Fjala ambient duhej të zëvendësohej me mjedis, 
rreth shoqëror etj. Ndërsa fj ala qesharake është krejtësisht jashtë kontekstit.

Mania për të përdorur emra prefoljorë e bën fj alinë të ketë 
konstrukt  të panatyrshëm, humbet kuptimi dhe bukuria e shprehjes.p y p

Në tekstin e mëposhtëm fj alitë “Për Shqipërinë ka për të dhënë shumë gjëra. Për 
kaq sa shkruajta e vërtetojnë që Shqipëria vlen”, mendimi është i pakultivuar, fondi 
leksikor i varfër dhe rendi i gjymtyrëve i panatyrshëm.
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Përsëritja e së njëjtës fj ale, sidomos në fi llim të fj alive, është një ndër të metat më 
të dallueshme në nxënësit e shkollës 9-vjeçare. Nuk shfrytëzohen mundësitë e 
gërshetimit të funksioneve emër-përemër, apo e ndërtimit të fj alisë në mënyrë të tillë 
që të shmangë përsëritjen e fj alëve Atdhe, vend dhe përemrat jonë e tonë.gg pp jjjjj fjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfj p jj

Kur fj alët nuk janë kuptimisht në vendin e tyre, kur rendi nuk plotëson kërkesat 
gjuhësore, kur fj alitë nuk plotësojnë mendimin e njëra-tjetrës, teksti humb koherencën.
Në fragmentin e mëposhtëm ka keqpërdorim të fj alës mirënjohje, sepse fj alia 
pasardhëse pasqyron një pamje që nuk ngjall as mirënjohje as dashuri.y jj pppppppp jjjj qq gjgjjjj j jj

Te këta nxënës mungon formimi i nevojshëm gjuhësor, nuk ka kujdes për ndërtimin 
e mendimit dhe kjo sjell që, jo vetëm kur fl asin e shkruajnë, por edhe kur e lexojnë atë 
që kanë shkruar, nuk janë në gjendje ta korrigjojnë, pasi të menduarit e tyre ka hyrë 
në modele me të cilat janë familjarizuar. 
Punët më të mira me shkrim të nxënësve të klasave të dymbëdhjeta të gjimnazit 
“Gjergj Pekmezi” në Pogradec, pasqyronin pjekurinë e mendimit e konsolidimin e 
njohurive të transmetuara me kulturë gjuhësore, por te shumë nxënës shfaqeshin 
dhe tekste të tilla: 
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Teksti nuk ka mendime të qarta, fj alia e stërgjatë ndërtohet me gjuhë të pasaktë ku 
përdorimi i gabuar i mjeteve lidhëse, bĳ e më shumë në sy. Mangësitë burojnë prej 
dëshirës për të  ndërtuar fj ali të përbëra me shumë pjesë. Kuptimi mjegullohet, humb 
fi lli i mendimit, ai nuk rrjedh natyrshëm dhe fj alia mbizotërohet nga përdorimi pa 
vend e përsëritja e mjeteve lidhëse që, ku, por, apo i nyjës së pashquarsisë një. 
Edhe në fl etoret e nxënësve me detyra në matematikë, vihet re se nxënësi nuk përdor 
simbolet dhe formulat matematikore dhe kjo e vështirëson punën e tĳ . Një  ndër 
situatat e shumta e të hasura shpesh është:

Nxënësi duhej të përdorte simbolet matematikore në vend të fj alëve: syprina e 

trekëndëshit  duhet përdorur thjesht S t;  syprina e gjysmëqarkut duhej    Sq
Gjatë punës ka edhe situata ku nxënësi përdor deri diku si duhet formulat dhe 
simbolet matematikore. 

Në këtë detyrë nxënësi përdor saktë simbolin e këndit dhe të trekëndëshit  
Apo edhe në situatën tjetër: 
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Nxënësit në matematikë nuk  tregojnë kujdes për drejtshkrimin e fj alëve. Kjo shpesh 
nënvlerësohet edhe nga mësuesit duke u përkushtuar më shumë tek mënyra e 
zgjidhjes së ushtrimit, sa që kur ua bën vërejtje nxënësve gabimin drejtshkrimor, ata 
të thonë  “Nuk ka gjë, nuk jemi në gjuhë”.
b-Përshtatja me situata  të reja e mjedise që kërkojnë shkallë të lartë të orientimit gjuhësor
Në bashkëbisedimin me nxënës të shkollës 9-vjeçare të Gjegjanit në rrethin e Elbasanit, 
nxënësve u kërkuam të tregohen të kujdesshëm për të shënuar gjithë dallimet në të 
folur, vështirësitë që hasnin për të kuptuar bashkëbiseduesin dhe se si u përshtatën 
gjuhësisht me njëri-tjetrin.
Në mjediset brenda e jashtë shkollës, fl isnin e kuptoheshin natyrshëm, ndërsa gjatë 
bisedave të lira u evidentuan disa dallime e moskuptime. Ata merreshin vesh lehtë 
kur bashkëmoshatarët e tyre përdornin të njëjtat fj alë, por me dallime fonetike, si 
përdorimi i grupit ue (pendue, vrapue, mësueetj,), përdorimi i zanores  a  në vend të 
ë (baj, nana), përdorimi i bashkëtingëllores n në vend të r (syni, gjuni). Ndryshime u 
vunë re në shquarsinë e fj alëve kroi-kroni, ft oi-ft oni etj., përdorimi i pjesores me me  
(me hangër, me fj etë, me folë etj.)
Të pakuptueshme nga nxënësit u evidentuan disa shprehje frazeologjike si: a rrenë 
me bisht (është gënjeshtër e madhe), na bane çirak ( na shpëtove, me nota ironie), 
i ka tretë fara ( ka humbur) etj. Të dy grupet e nxënësve të shkollave të ndryshme 
u kuptuan në shumicën e mendimeve, sepse njohuritë gjuhësore që zotëronin, e 
realizonin plotësisht përshtatjen gjuhësore me njëri-tjetrin.
Në moshën e shkollës së mesme nxënësit kanë të folur më të konsoliduar. Kjo 
shprehet në komunikimet brenda e jashtë mjediseve mësimore, por edhe në punët 
me shkrim.
Për të kuptuar se sa e njohin ata pasurinë leksikore të gjuhës shqipe, sa përshtaten me 
situata të reja gjuhësore e sa riprodhojnë një tekst ku ka dhe fj alë që nuk i përdorin çdo 
ditë, në klasën e dymbëdhjetë të gjimnazit “Gjergj Pekmezi” në Pogradec, realizova 
një diktim me fj alë të munguara. U hoqën nga teksti “Kumbulla përtej murit”  fj alë 
kuptimisht të lehta për t’u vendosur nga nxënësi sipas kontekstit gjuhësor. Gabimet 
e nxënësve:

Pjesët e 
ligjëratës

Emra ajrin, grumbuj, fyshekë, kujdes, i kanë vendosur si në tekst 43 nxënës ose 66%.
kishe, krahin, i kanë vendosur si në tekst 8 nxënës ose 12.9%.

Folje

përhapte, pritën, shtri, fal, harrohen, folë, falënderoi, përgjegjë, fl asë , merrte, të 
thërras, i kanë vendosur si në tekst 39 nxënës ose 62.9%.afruen, jehuen, luejti, 

dallue, bante, i vendosën 12 nxënës ose 19.3%.kallzona, behi, kenke, nuk i vendosi 
asnjë nxënës.

Mbiemra reja, ri, rrallë, të habituna, simpatike, u vendosën nga 52 nxënës ose 83 %.

Ndajfolje gëzueshëm, kurr, afër, si, para, i vendosën 38 nxënës ose 61.2 %.

Përemra saj, tjerë, asnji, tĳ , të gjitha, tjetrit, i vendosën 45 nxënës ose 72.5 %. un, tanë, asosh, 
i em, nuk i vendosi asnjë nxënës.

U dalluan tre nivele:
a-nxënës që njohin parimet kryesore mbi të cilat është formësuar gjuha standard dhe 
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ku dallon ajo prej të dy dialekteve, sidomos nga gegërishtja;
b-nxënës që njohin vetëm dallimet më të dukshme si grupi ue, apo rotacizmin; 
c- nxënës që kanë njohuri të pasakta për dialektin verior;
Në fushën fonetike e atë morfologjike kanë njohuri mbi 70% të nxënësve, ndërsa 
leksikun dialektor e njohin shumë pak. Këtë e vërteton edhe fakti që ky tekst ishte 
zhvilluar në mësim dhe përsëri shumë fj alë nuk ua dinin kuptimin.
Pjesa më e madhe e mësuesve të matematikës ankohen për vështirësitë që hasin 
nxënësit në  zgjidhjen e detyrave të ndryshme matematikore, mangësi në të mësuarin 
e matematikës dhe shprehjen e njohurive me fj alorin specifi k të lëndës. Dhe këto 
krĳ ojnë perceptimin se matematika është lëndë shumë e vështirë . 
Për të minimizuar mangësitë, kemi përdorur metoda dhe strategji të ndryshme në 
mësimdhënie. 
Për të shqyrtuar problemet me të cilat ballafaqohen nxënësit në klasa të ndryshme u 
veprua në këtë mënyrë ;
Së pari u evidentuan të gjitha simbolet matematikore që nxënësit kanë përdorur nga 
klasa  I-VI.        
Së dyti u hartua një test ku nxënësve u kërkohej të shënojnë emrin e  simbolit dhe 
kuptimin e tĳ .
Pas përfundimit të testit rezultoi se shumë pak prej nxënësve e kishin plotësuar saktë. 
Rreth 20 % dinin emrin e simboleve, por jo kuptimin e tĳ ; 10 % dinin kuptimin e 
simbolit, por jo emrin e tĳ ; pjesa tjetër as emrin, as kuptimin e simbolit 
Pastaj në bashkëpunim me nxënësit u hartua fj alori matematikor në formë tabele 
duke vendosur simbolin, emrin, kuptimin dhe nga një shembull për secilin simbol. 
Secili nxënës u pajis me fj alor. Pas një jave u krye përsëri i njëjti test. Këtë herë 
rezultatet ishin dukshëm të përmirësuara .
E njëjta procedurë u realizua me nxënës të klasave  XI për konceptet matematikore 
që zotërojnë
Në këto klasa rezultatet ishin shumë  ndryshe:
-Rreth 5 % e nxënësve të testuar e kishin plotësuar saktë testin për secilin simbol;
 rreth 10 % dinin emrin e simboleve, por jo kuptimin e tĳ , 
12 % dinin kuptimin e simbolit ,por jo emrin e tĳ , dhe pjesa tjetër as emrin, as 
kuptimin e simbolit . 
Kjo vjen për vetë faktin se nxënësit i kanë ditur këto  simbole, por i kanë harruar 
ngaqë nuk janë përdorur shpesh të  shprehura me fj alë.
Në një anketë me mësues matematike pyetjes “ Sa të  qarta janë  përshkrimet e  
simboleve matematikore në tekstin e Matematikës në cikle të  ndryshme?” i kanë 
dhënë përgjigje të ndryshme:
-rreth 7% e mësuesve mendojnë se përshkrimet  e simboleve janë shumë të qarta ,
-rreth 80% e mësuesve mendojnë se përshkrimet  e simboleve janë mesatarisht të qarta ,
-rreth 13% e mësuesve mendojnë se përshkrimet  e simboleve janë pak të qarta ,
Nga të gjitha këto, rezulton se nxënësit që të mësojnë më lehtë gjuhën e matematikës,  
kanë nevojë për një fj alor matematikor, i cili duhet të shoqërojë tekstin e çdo klase.  
Përfundimisht, që nxënësi të zotërojë kompetencën e të shprehurit dhe komunikimit 
matematikor duhet të ketë një fj alor të  simboleve e koncepteve matematikore i cili, i 
gërshetuar me fondin e përgjithshëm të gjuhës, do të plotësojë fj alorin aktiv të nxënësve.
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III - Forma të punës për pasurimin e fj alorit, sistemimin e të folurit,  përshtatjen 
me situatat e reja gjuhësore

Për të nxitur aft ësitë shprehëse në procesin mësimor e jashtë tĳ , në shkollën tonë po 
bëhen mbizotëruese metodat e të nxënit me në qendër nxënësin.
 a-Breinstorming kërkon që nxënësi të mendojë rreth problemit të shtruar për 
zgjidhje dhe të shprehë lirshëm e pa ngurrim gjithçka që di për të. Në klasën e gjashtë 
të shkollës 9-vjeçare “Kolë Koci” në Pogradec, në temën “Arkitekti dhe perandori i 
Arabisë” u kërkuam nxënësve të shprehnin idetë e tyre rreth çështjes: “Arkitekti i 
Kopshtit Monumental, veprës së shkëlqyer e madhështore të kohës, u burgos nga 
perandori i Arabisë. A ju duken të vërteta shkaqet që paraqet tregimtari?”. Sapo 
u paraqit problemi, secili nxënës hodhi idenë që i erdhi në mendje. Ata shprehën 
mendimet e tyre personale. Nuk u bë asnjë korrigjim a koment, por në ndonjë 
rast u këmbëngul për më tepër detaje e shpjegime. Interesant kuptimi mbi lirinë, 
mirëqenien, pasionet, por më e natyrshme gjuha e ndërtimit të mendimeve. Në 
fi llim u shfaq dukuria e përsëritjes së fj alëve parazitare. Spontaneiteti në të folur 
ndikoi që në vend të fj alëve të zgjedhura të përdoren fj alë të fondit të përditshëm. U 
zëvendësuan disa që ishin përdorur në tekst si: për  të ndryrë - i mbyllur, për sovran 
- mbret, për u rrek - u përpoq, për akt – veprim etj. Biseda u zbraz nga togjet librore 
krizë çmendurie, rrënoja të transformuara etj. dhe u pakësuan emrat abstraktë prefojorë. 
Ndikimet dialektore u bënë të dallueshme, pak në leksik, më tepër në morfologji e 
fonetikë. U shfaqën para klasës probleme konkrete dhe detyra që kërkonin punë të 
vazhdueshme. 
Në lëndën e matematikës klasa e gjashtë në temën “Katërkëndëshat”, iu kërkua 
nxënësve të përgjigjen rreth pyetjeve ;
• A është e vërtetë se paralelogrami është nënbashkësi e trapezëve ?
• Ç ’janë paralelogramet ?
• A janë drejtkëndëshi, katrori, rombi paralelogram ? Pse ?
• Si i kanë këndet drejtkëndëshi dhe katrori ?
• Si i kanë brinjët rombi dhe katrori ?
Nxënësi fl et gjatë gjithë orës së mësimit, është në qendër të metodave të reja që kanë 
zënë vend e zbatohen gjerësisht në shkollën tonë, por ai është më i lirshëm, ka më 
shumë hapësirë, tregon më shumë veçoritë e të folurit, gjatë zbatimit të metodës 
Breinstorming. Kjo teknikë e bën nxënësin të vetëdĳ shëm për atë që bën dhe për 
atë që mund të bëjë, si dhe e ndihmon të zbulojë çfarë bëjnë e mund të bëjnë shokët 
e klasës, edhe në këndvështrimin e komunikimit të mendimit. Fakti që ata mund 
të shkëmbejnë mendime, të marrin ide nga njëri-tjetri, të plotësojnë e korrigjojnë, 
ndikon për ngulitjen e mendimit se  mësuesi nuk është i vetmi burim informacioni e 
i vetmi model i të shprehurit të saktë. 
Gërshetimi i teknikës Breinstorming me format e tjera të organizimit të mësimit, 
siguron suksesin dhe i përgatit nxënësit t’i shprehin mendimet me gjuhë të zgjedhur 
e konstrukte sa më të natyrshme aq dhe mbresëlënëse. Kjo do të krĳ ojë mundësinë 
të realizohet objektivi i programit që kërkon nga nxënësi “të përdorë gjuhën amtare në 
atë nivel e cilësi që të mundësojë të mësuarit në mënyrë të vazhdueshme gjatë gjithë jetës, 
duke fi tuar përvoja gjuhësore të pasura, të këndshme, të larmishme, si dhe duke shprehur 
imagjinatën dhe ndjenjat rreth dukurive të jetës dhe botës që i rrethon, duke shprehur aft ësi 
pozitive dhe qëndrime të pranueshme për zhvillimin gjuhësor dhe intelektual”.
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b-Parashtrimi me terma paraprakë ndërtohet si një teknikë që shfrytëzon 4-5 fj alë 
kyç mbi të cilën sugjerohet të ngrihet materiali që do të ndërtojë nxënësi. Në vend të 
fj alëve mund të përdoret një fj ali apo imazhe vizuale (foto, vizatime, vidio). Metoda 
e parashtrimit me terma paraprakë përdoret për të arritur shprehjen e mendimeve 
përmes nxitjes së kureshtjes gjatë të lexuarit aktiv, për të zhvilluar imagjinatën dhe 
për një kuptim më të mirë të informacionit të përft uar nga leximi. 
Në klasën e gjashtë të  shkollës 9-vjeçare “Kolë Koci” në qytetin e Pogradecit, u 
kërkohet nxënësve të punojnë mbi tregimin “Po ne qenkemi vëllezër!” të  Odise 
Grillos. Së pari çdo nxënës do të përfytyrojë individualisht një histori që buron prej 
fj alëve: betejë, dy osmanllinj, duel, hajmali. U jepen disa minuta kohë për të menduar 
dhe pas pak nxiten të shkëmbejnë idetë me pjesëtarët e grupit që të ndërtojnë 
hamendësime për zhvillimin e ngjarjeve. Dy ose tre nxënësve u krĳ ohet mundësia 
të shprehin idetë e tyre para klasës. Ata që i shkruan përgjigjet vetjake, para se të 
shprehen me zë të lartë, shfaqën siguri gjuhësore, fj alor të përzgjedhur dhe saktësi në 
ndërtimin e fj alive. Ndërsa grupi që i paraqiti idetë menjëherë, dallohej për gjuhë të 
lirshme, të ngarkuar me përsëritje fj alësh, me ndikime nga e folura e zonës etj.
c-Analiza e tipareve semantike i drejton nxënësit në veçoritë e leksikut duke 
përcaktuar tiparet kryesore të fj alës për t’i krahasuar këto me karakteristika dhe 
koncepte  të tjera të njohura. Përvetësimi i thelbit të konceptit me të cilin operohet, 
kalon në disa faza. Fillohet me hartimin e rrjetit të analizës së tipareve semantike, 
shfrytëzohet tërësia e njohurive dhe synohet të plotësohen me të dhëna të panjohura 
më parë.
d-Harta e koncepteve shërben për të përcaktuar veçoritë e dy ose më shumë 
koncepteve. Në klasën XII me temë “Vazhdueshmëria e funksionit që ka derivat”, në 
tabelë u përgatit modeli i hartës së konceptit dhe u shpjegua për çfarë shërben dhe 
si do të strukturohet informacioni për termin e caktuar. Klasa u nda në grupe dhe 
pas pune, nga një përfaqësues grupi, u lexua harta e përgatitur. U nxitën nxënësit të 
formulojnë përkufi zimin për konceptin “derivat”, duke u nisur edhe nga strukturimi 
i shënimeve në hartë. 

 Krahasohen ato që janë shkruar me ato që thuhen me gojë nga nxënësit  dhe nxirret 
përfundimi. Kështu në fondin e mjeteve të komunikimit u përft ua dhe një koncept 
i ri.
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Përfundime

Ashtu si përpiqen të rigjenerojnë ide të shumta, me po atë dëshirë e përkushtim 
nxënësit nxiten të ndërtojnë shprehjen gjuhësore të mendimit. Të folurit, i shkëputur 
nga varësia prej shkrimit, i ndihmon të bëhen të vetëdĳ shëm për aft ësitë që kanë 
fi tuar. Kjo teknikë ndihmon çdo nxënës të refl ektojë në mënyrën e vet të të shprehurit. 
Çdo ditë ata bëhen më të vetëdĳ shëm dhe fi tojnë aft ësinë të pranojnë përgjegjësinë 
në procesin e  të nxënit dhe njëkohësisht bëhen më të sigurt në shprehjen e ideve. 
Shkolla është vendi ku përmes aktiviteteve, jo vetëm në lëndën e gjuhës shqipe, 
synohet të përvetësohen kompetencat komunikuese, të domosdoshme për jetën e 
përditshme.
Vëmendja jonë  në këtë punim u përqendrua në problemet aktuale të komunikimit të 
nxënësve. Është një rrugë që hapet në orën e mësimit, për t’u mbushur vazhdimisht 
gjatë procesit mësimor dhe praktikës së përditshme, e shtrirë në gjithë jetën e njeriut.

Metoda

Anketa, diktim me fj alë të munguara, kontroll i punëve më shkrim, biseda të lira me 
nxënës, intervista me mësues të gjuhës e letërsisë dhe matematikës.
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Ndikimi i pH në jetën e  përditshme të njeriut
Ndikimi i pH në sistemin tretës dhe acidoza respiratore

Eliona  Cani

Në kimi,  pH është e mase e koncentrimit të joneve hidrogjenit në tretje, që  
shprehin aciditet apo alkalinitet. pH do të  thotë "fuqi e jonit hidrogjen". Shkalla 
e pH na tregon  sa acide ose sa bazike është një substance. Ai njehsohet me 
fonnulën : pH= - log [H3O+] . Kur testojme pH, rezultati është një numër nga 0 
në 14. Neutral është 7 ; me numra më  të  ulët përfaqëson nje kusht acid ; dhe me 
numra më të i lartë përfaqëson një gjendje alkaline.Trupat tanë janë alkaline me 
dashje, por acid nga funksioni. Të gjitha qelizat që përbëjnë trupin tonë janë pak 
alkaline dhe duhet të qëndrojnë në këtë mënyrë që ne të jemi të shëndetshëm 
dhe të gjallë. Vargu optimal i pH është 7,2-7,6 (pak alkaline).

     

Në _mënyrë  që  qelizat tona  të  funksionojnë  ato  duhe t të  komunikojnë  me  
njera-tjetrën përmes elektroneve , por elektronet nuk mund të levizin në trup pa 
hidrogjen. Qelizat nuk mund të shumohen ose të rriten pa hidrogjen. Struktura 
e qënies sonë, ADN-së tonë, është mbajtur së bashku me lidhje hidrogjenore. 
Hidrogjeni është fj alë për fj alë " karburanti i jetës". Kur ne. lindim ne kemi shumë 
hidrogjen, por kur rritemi sasia e  hidrogjenit  në trupin tonë varfërohet Kur 
kjo ndodh, radikalet e lira e marrin atë nga fusha thelbësore duke përshpejtuar 
plakjen dhe sëmundjet. Eshtë pranuar tashmë se procesi i plakjes dhe pothuajse 
të gjitha sëmundjet janë rezultat i dëmtimit të lirë të radikalit në qeliza.
, pH mat gjendjen tonë ,të lëngjeve trupore kritike ( gjak ,pështymë dhe urinën). 
Këto lëngje përbëjnë mjedisin tonë të brendshëm që është vendimtar për 
shëndetin tonë,thënë thjesht, një sistem acid është i favorshëm për semundje, 
ndërsa alkaliniteti është i nevojshem për funksionin normal  të shëndetit qelizor. 
Një  pH  neutral i pështymës më poshtë  se (7,0) është një shenjë paralajmëruese 
se trupi juaj është acidifi kuar duke u afruar ndaj sëmundjeve degjenerative  
dhe  nje  plakje  të shpejte.
Trupat tanë janë në një gjendje të vazhdueshme të metabolizimit. Problemi 
është se procesi i metabolizmit krĳ on acid, i cili është i nevojsëhm për energji 
dhe procese të tjera biokimike.Një metabolizëm normal dhe i shëndoshë 
krĳ on mbeturina acide të tilla si : kolesteroli, urina dhe acidi acetik. Edhe 
me dietë më të mirë këto mbeturina acide janë të pashmangshme, por ato 
duhet të neutralizohen dhe të eliminohen nga trupi sepse pasoja të rënda do 
të  rezultojnë. Pĳ e  të  buta  si  coca-cola (pH 2.5), janë  jashtëzakonisht  acid 
formuese.
Pikërisht zgjedhja e dobët e ushqimeve, përbërësit acide dhe përmbajtja e ulet e 
mineraleve ,të gjitha këto kontribuojnë në një gjendje të mbingarkesës së acidit.
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Trupi i njeriut ka një aft ësi  të 
pabesueshme për të ruajtur jetën, 
por ata vĳ në me një cmim. Dëmi 
që  ne  mbledhim gjate viteve nuk 
e përjetojmë  për  momentin  por  
do  të vĳ ë dita kur  do të 
vuajmë nga sëmundje të rënda.
Duke pasur një  pH acid është si të 
ngasësh  makinën  me  dritën   naft ën ndezur . Për  momentin   nuk  do    të keni  
probleme, por do të vĳ ë  një kohë kur makina do të ndalojë.
 Për  të  ruajtur  jetën tonë ,gjaku dhe qelizat  duhet  të mbrohen nga aciditeti. Në 
qoft ë se këto bëhen  acide, ne  do  të  vdesin.
Kalciumi dhe magnezi janë dy minerale kryesore alkaline. Për fat të mirë ne 
kemi atë që mund  të   quhet  një  banke  alkaline  e  
mineraleve   në  eshtra  dhe  dhëmbë.  Për  të  ulur 
mbingarkesen e acidit trupi do të  bëjë tërheqje nga 
kjo  llogari bankare.  Por  ndërsa  plakemi shohim 
se kockat bëhen më të brishta sa mund të rezultojë 
edhe në osteoporoze.Ky proces gradual i uljes se 
mineraleve në kockat tona është i avashtë . Për 
shume vite nuk kemi asnjë simptome. 
Përfundimisht  ne fi llojmë të përjetojnë  dhimbje , 
nivelet e energjise bien, dhe kemi shenja të tjera të 
plakjes.
Shkaku i  plakjes  është  acidi fosforik     që prodhohet  
në metabolizmin e proteinave.  Shuma të  teperta 
janë ngurtesuar si kripera dhe ai mund të rezultojë  në formimin e gurëve në 
veshka. Këto kripëra  të  acidit  të  ndërtuara mund të shkaktojnë trashje të qelizave. 
Trashja e rezultuar krĳ on një paaft ësi për hidratimin e qelizave. Ajo gjithashtu 
shkakton një pengese për dergimin e ushqyesve dhe oksigjenit dhe heqjes se 
mbeturinave qelizore nga qelizat .Me fj alë të tjera, një renie të vazhdueshme në 
rezultatet e funksionin qelizor – ne e quajmë këtë plakje. Lëngjet alkaline do e 
lajnë këtë shtresë  kripore duke e kthyer qelizën në funksionim normal.

Sistemi i tretjes
Semundjet qe shkaktohen nga luhatja e vlerave te  pH

Sëmundjet e stomakut janë të shumta dhe të ndryshme.. Stomaku gjendet në 
pjesën e siperme të barkut, nën brinjë dhe diafragmë, dhe lidhet më gurmazin 
dhe zorrët si një kanal i përbashkët, i cili vazhdon deri në anus. Stomaku ka 
formën e një qeseje, ndërsa madhësia e tĳ  ndryshon sipas moshës dhe gjinisë. 
Stomaku është në gjendje të zgjerohet dhe të mbajë  lëndë  ushqimore në sasi deri 
në disa litra. Në stomak mund të shfaqnë disa lloje sëmundjesh si gastrit akut dhe 
kronik, ulcera dhe hiperacidet. Në sëmundjen e gastritit akut, cipa e stomakut 
infektohet, pezmatohet. Gjithashtu, cipa e stomakut, dobësohet nën veprimin 
e mikroorganizmave, nga substancat kimike,  nga  ushqimet  e  prishura  dhe  
sidomos kur  veprohet  kundra  rregullave  të  higjienës. 
Mënyra e të ushqyerit dhe ushqimi që konsumon cdo njeri janë shkaktarët 
kryesorë të kësaj sëmundjeje. Ngrënia e tepruar, mospërtypja mire e ushqimit 



123 

nga goja, kur përdoren ushqime të rënda,   të   nxehta,  të   ft ohta, ngacmuese, 
shumë  të   ëmbla,   mish,   peshk,   patate, perime të  kalbura, duhan, alkool,  
hudhra, kafe, salce, shkaktojne gastrit akut. Gastriti akut  ka   këto  shenja  
dobësim   trupor, të vjella,  dhimbje   në   pjesën   e siperme te barkut, ndjesi 
thartire dhe djegie në stomak. Gastriti kronik eshte pezmatimi i stomakut per 
nje kohe te gjate, si pasoje e proceseve akute, sidomos kur stomaku rendohet me 
ushqime te  teperta, te  nxehta  dhe te forta. Semundja shkaktohet nga humbja e 
oreksit, thartia ne stomak, dhimbjet e kokes, etj. Ulcera e stomakut shkaktohet 
si pasoje e gastritit kronik, ku zhvillohen pucrra ne cipen e stomakut, ose ne 
pjesen fi llestare te zorres se holle (duoden). Kjo eshte nje semundje  nga  e  cila  
stomaku  preket me te vjellat, rendimi i  ushqimit  ne  bark. Personat me te 
prekur nga semundja e _ulceres ne stomak jane pikerisht meshkujt. Ende nuk 
dihet shkaku i vertete i shfaqjes se saj. Por, meqenese ulcera ne me te shumten e 
rasteve eshte e pranishme te personat qe konsumojne pĳ e alkoolike, mendohet 
se mund te jete kjo arsyeja, pse ajo eshte me e perhapur te meshkujt. Njerezve 
qe vuajne nga ulcera ne stomak nuk u rekomandohet te pine kafe. Konsumimi 
i saj do te ishte e demshme per shendetin e tyre. Gjithashtu, nuk u keshillohet 
perdorimi i aspirinave. Njerezit qe konsumojne alkool dhe qe vuajne nga kjo 
semundje duhet te tregojne nje kujdes te vecante. Alkooli i marre me aspirinen 
ose analgjezike te ngjashem rrit rrezikun per gjakrrjedhje nga stomaku. 
Tretja e ushqimit ndodh ne stomak i cili permban lengun gastit te perbere nga 
acidi klohidrik, i cili ka nje kontribut te rendesishem  ne tretje .Ulja e aciditetit te 
stomakut mund te jete fatale sepse mund te coje ne lindjen e nje semundjeje qe 
mjeket e quajne trakti gastrointensinal. Ne total,ne stomak  mund te behen deri ne 
dy litra  Ieng normalisht pa ngjyre dhe pa ere. Pjesen me te madhe  ne  perqendrim 
te stomaku e ze acidi  klorhidrik. Nese koncentrimi i acidit klorhidrik eshte nen 
shenjen maksimale te lejuar, ne mund te fl asim per reduktimin e aciditetit.
Kjo dobeson veprimin e enzimeve dhe shkakton gastrit. Per te pergjithesuar, 
mund te themi se simptomat e pH te ulet jane te gjithe ata faktore qe tregojne 
mosfunksionim te traktit gastrointestinal. Kryesisht  permendim :
• Fryrje,
• Te  perzier
• Te  vjella
• Kapsllek ose diarre
• Fryma e keqe gjate gjithe dites pavaresisht ngrenies
• Ngurtesi e levizjes dhe te muskujve
• Dobesi edhe ne mengjes.
Si zgjidhje per kete semundje eshte mbajta e pH ne vlera optimal duke perdorur 
ushqimet e duhura .Ne rast se jeni prekur nga kjo semundje duhet ti drejtoheni 
mjekut. 

Sistemi i frymemarrjes

Procesi i kembimit te gazrave ndermjet organizmit dhe ambientit qe e rrethon 
quhet frymemarrje (marrja e oksigjenit dhe lirimi i dioksidit te karbonit) dhe 
kryhet nepermjet organeve  te  frymemarrjes.   Frymemarrja   perbehet   nga 
procesi   i   frymethithjes dhe fi ymenxjerrjes Gjate frymethithjes mushkerite 
mbushen me ajer te fresket, kurse gjate frymenxjerrjes mushkerite zbrazen dhe 
ajri i ndotur nxirret ne ambientin e jashtem. Frymemarrja  zhvillohet  permes  
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refl ekseve automatike. Ushqimi dhe  oksigjeni   kane    rendesi  te   njejte  per  
qelizat . Qeniet e gjalla  dhe njeriu nuk mund te jetojne pa oksigjen. Oksigjeni 
ndihmon oksidimin e materieve qelizore, proces ky gjate te cilit lirohet nje sasi 
e energjise se nevojshme per veprimtarine qelizor  dhe veprimtarine  e tere 
organizmit ne pergjithesi.Gjate oksidimit te substancave qelizore lirohet dioksidi 
i karbonit (CO2).0rganizmi gjithmone ka nevoje per te marre O2 (oksigjen) nga 
ambienti i jashtem dhe per   nxjerr  nga  organizmi  CO2.   Me  anen e organeve te  
fi ymemarrjes prodhohet zeri  dhe mundesohet te folurit e njeriut. Percaktimi i 
pH konstante ne organizem eshte me rendesi esenciale per  rrjedhen  normale  te  
te  gjitha  proceseve metabolike. Edhe ndryshimet minimale ne     pH rezultojne me 
crregullime te aktivitetit enzimatik, shfi ytezimi i metaboliteve dhe mineraleve ne 
qeliza, ndryshime ne konformacionin e struktures biologjike te komponenteve, 
lidhja dhe leshimi i oksigjenit .Organizmi eshte shume me i rrezikuar nga acidoza 
se sa nga alkaloza. Ne rrethana nonnale, as produktet bazike, as ato acidike 
nuke ndryshojne  pH e  gjakut    sepse organizmi posedon shume mekanizma 
qe mund ta normalizoje  koncentrimin  e joneve te hidrogjenit ne gjak ne kufi  te 
normales (pH=7.35-7.45). Secili n:ryshim i pH mbi 7.8 ose nen 7.0 paraqet rrezik 
te drejtperdrejte per jeten e njeriut Ne mirembajtjen e pH te gjakut marin pjese 
sistemet buferike te  gjakut dhe mekanizma te caktuar biologjik Buferet jane 
tretesira te acideve te dobta dhe bazave te tyre te konjuguara ose bazave te dobta 
dhe acideve te tyre te konjuguara. Tretesirat e tilla tregojne veti per buferim- 
tendenca e nje tretesire qe pasi te shtohet acid i forte [H+] ose baze e forte [OH-] te 
mos ndryshoje pH ne tretesire. Gjate kesaj, ndryshon raporti i komponentave te 
buferit, por pH i tretesires nuk ndryshon.Sistemet me te rendesishme buferike te 
gjakut jane: buferi i bikarbonatit (NaHCO3: H2CO3), buferi i fosfatit (Na.HPO4 : 
NaH2PO4 ), proteinat e plazmes dhe hemoglobina .Keto  kane  efekt  te  momentit 
dhe marrin pjese ne mbajtjen e baraspeshes acido-bazike  rreth 80%.

Buferi  i bikarbonatit

Buferi i bikarbonatit paraqet sistemin me te rendesishem buferik ne organizem 
sepse  komponentet qe e perbejne ( NaHCO3: H2CO3) kompensohen me 
funksionimin normal te sistemit respirator, veshkave dhe proceseve normale 
metabolike. Acidi karbonik sintetizohet nga CO2 i tretur ne plazem nen ndikimin 
e enzimet karboanhidraza, ndersa bikarbonati sintetizohet nga acidi karbonik 
dhe Na+ nga plazma.

Acidoza respiratore
Acidoza m etabolike ose respiratore eshte gjendje 
e defi citit te HCO3- ( dhe e uljes se pH ne gjak) pa 
ndryshime ne  perqendrimin  e H2CO 3.  Anioni i 
bikarbonatit lidhet me tepricen e joneve H duke 
krĳ uar  H2CO3  dhe per   kete arsye vjen deri te 
defi citi i HCO3- ne gjak. Teprica e H2CO3  zvoglohet 
me eliminimin e CO2 permes mushkerive 
(hiperventilimi). Veshkat, gjithashtu ndihmojne ne 
kompensimin e    bikarbonateve  dhe ekskretimit  
te H  me  urine.Acidoza respiratore paraqet situate 
kur rritet koncentrimi i H2CO3 ne gjak per shkak te 
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e1iminimit te zvogeluar te CO2 me ane te mushkerive (hipoventilimi), qe sjell 
deri ne zvogelim te pH te gjakut .Keto raste jane gjate: pneumonise, emfi zemes, 
edemit pulmonal, asthma bronchialis, insufi ciences kardiake . Koncentrimi total i 
sistemeve buferike  eshte me  pak  se  norm.a, kemi rritje relative te koncentrimit te 
joneve te H+, keshtu qe nje numer me i madh i joneve te H+ gjendet ne  qarku11imin  
e  gjakut  (me shume se  sa  mund te  absorbohet  nga sistemet   puferike).

Shkaqet e acidozes aspirator

* Acidoza respiratore se pari shkaktohet nga problemi ne funksionin e mushkerive 
ose ndryshime ne punen normale respirator
Cdo gjendje  qe  shkakton obstruksion te rrugeve ajrore ose depresion te statusit 
respirator mund te shkaktoje acidoze respiratore
*Hypoventilimi:  CO       2 nuk eliminohet dhe koncentrimi i H+ rritet, kjo con ne 
gjendje acide dhe zvogelim te pH
* Medikamentet: Sedativet, narkotiket, dhe  anes tetiket  shkaktojne  depresion te 
qendres respiratore, kjo con ne hypoventilim
* Bronkiti; infl amacion qe shkakton obstruksion te rrugeve ajrore qe rezulton 
me  oksigjenim  inadekuat
* Atelektaza;     mbledhja     eksesive   e mukusit qe con ne kolapsin e alveolave 
qe shkaktohet nga tapat e mukusit, drenimet infeksioze ose medikamentet 
anestetike qe rezulton me ulje respiratore.
* Traumat e trurit; presioni eksesiv ne medulen shkakton 
depresion respirator
* Emphysema ; humbje e elasticitetit te alveolave kufi zon sasine e ajrit qe  shkon  
jashte dhe brenda sidomos jashte qe  con ne rrĳ e  te nivelit te CO2
* Astma rezulton nga alergjentet, irrituesit, ose emocionet shkakton konstriksion 
te muskujve te lemuar te bronkiolave.
*Edema pulmonare;  shkakton demtim te perfuzionit dhe difuzionit alveolar.

Alkaloza Metabolike

Alkaloza metabolike eshte gjendje e rritjes se perqendrimit te HCO3 -dhe rritjes 
se pH ne gjak. Shkaqet e perqendrimit te rritur te HCO- 3 mund te jene injekstioni i 
medikamenteve antiacidike, insufi cienca renale kur kompromitohet sekretimi 
i HCO3 -, ose zvoglimi i perqendrimit  te  joneve  gjate  humbjes  se  lengut 
gastric (me vjellje). Ne keto raste vjen deri te disocĳ imi i shtuar i acidit karbonik 
me qellim te rritet koncentrimi i joneve H+ dmth. te  zvoglohet  pH e gjakut. 
Prandaj rritet perendrimi i HCO 3-. Nese veshkat funksionojne normalisht, 
ato kompensojne duke rritur sekretimin e HCO3- dhe zvoglohet sekretimi i 
H+ joneve.Alkaloza respiratore paraqet situate te zvoglimit te perqendrimi 
te H2CO3 ne gjak si pasoje e rritjes se e1iminimit te CO2 permes mushkerive 
(biperventilimi), qe  rezulton me rritje te pH se gjakut .Ne te dy situatat, eshte i 
crregulluar raporti HCO3-:H2CO3 me cka  paralelisht ndryshon edhe pH e gjakut 
Me norma1izimin e ketĳ  raporti, normalizohet  edhe  pH.  Gjate acidozes respiratore 
me tepricen e H2CO3, veshkat luajne rol te rendesishem ne  norma1izimin  e ketĳ           
raporti,         permes         absorbimit         te         anioneve         te          bicarbonatit. 
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Gjate alka1ozes respiratore ka mungese relative te acidit karbonik, rritet sekretimi 
i anionit te bikarbonatit me urine, qe rezulton me norma1izimin  e  raportit HCO 
3-:H2CO 3.

Ushqime qe ndihmojne ne pH

Shume ushqime jane acide prodhuese pasi treten.Dhe cdo dite e me shume shtohen 
problemet e lidhura me stresin e acidozes,sepse dieta dhe menyra "moderne" e te 
ushqyerit karakterizohen nga promovimi i acidifi kimit te mjedisit te brendshem te 
trupit. Dieta tipike perendimore eshte e perbere nga ushqime tipike acidformuese 
si : Proteina, karbohidarate,mish,cokollata , ushqimet e shpejta e sidomos 
ketchupi, djathi, kafeja, caji i zi, embelsirat etj. Keto ushqime pasi treten dhe 
perthithen prodhojne acide qe quhen jovolatile ose acide fi kse pasi nuk mund te 
largohen nepermjet sistemit respirator. Keto acide shperbashkohen ne plazem ne 
jone H+ dhe aninone te quajtuara baza te lidhura duke pasur nje ndikim direkt ne 
ndryshimin e pH plazmatik.Cdo ndryshim i pH I shkaktuar nga keto acide quhet 
acidoze metabolike ose respiratore sepse ndikon drejteperdrejte ne respirim.
Rritja e joneve H+ uI pH duke zhvendosur nga vlerat alkaline drejt atyre acide 
pra shfaqet acidoza e si kunderpergjigje receptoret buferike stimulojne rritje e 
ventimilit, per pasoje niveli i CO2 ulet dhe fi llon te rivendoset pH normal pasi 
pH dhe CO2 ndryshojne  ne  varesi  te  njeri- tjetrit.

Ushqime acid-prodhuese:

•Mishi
Mishi dhe produktet e tĳ  kane ane pozitive, pasi permbajne proteina me vlera te larta 
biologjike, vitamina, (PP, B2, B6, Bl2, dhe acid folik) hekur qe ndikon ne mjekimin 
e anemive .  Si  ane negative mund te permencdim, yndyrna te pasura me acide 
yndyrore te ngopur ,kolesterol, dhe shume  pak  acide  yndyrore  te  pangopura  (  
me  perjashtim  te ._mishit te  peshkut).  Keto  jane substanca acidifl kante, jane te  
varfra ne  kalcium dhe vitamine C.

• Ushqimet te prodhuara ne rruge fermentative (djathi,caji,birra)
Djathi ne perberjen e tĳ  ka vitamina te shumta te cilat i rrisin vlerat ushqyese.Cajrat 
jane te llojve te ndryshme si cajra dietik cajra te posacem po dhe carja popullor.

•Kafe
Disa njerez e kane te nevojshem te pine te pakten 2 deri ne 3 kafe ne dite  pasi me 
nivelin e larte te kafeines dhe perbersve te tjere arrin te largoje stresin po qe mjek 
te ndryshem keshillojne qe te ulet konsumimi i kafes.'

• Karbohidratet  artifi cial  (Karamele,bisokta,pasta)
Njeriu ka nevoje te marre me shume karbohidrate ne periudhen e rritjes, te 
sforcimeve fi zike, ndersa marrja e tepruar e karbohidrateve bene qe nje pjese e 
tyre te transformohen  ne yndyrna
,gje qe eshte nje ane negative. Permbajtje te larte te karbohidrateve  kane sheqeri 
dhe produktet e tĳ , buka, pastat, po ashtu edhe perimet e frutat. Karbohidratet 
vec te tjerash marrin pjese ne metabozlimin e yndyrnave dhe proteinave.
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Ushqimet alkaline

•Jane perimet e ndryshme si : qepa, brokoli, kastraveci
Permbajtja ushqyese te perimeve ndryshon ne menyre te konsiderueshme, edhe 
pse ne pergjithesi ato permbajne pak proteina ose yndyre, dhe proporcione te 
ndryshme vitaminash, provitaminash, mineralesh diete, :fi bra dhe karbohidrate. 
Perime dhe fruta te mbroje zemren dhe enet e gjakut.

• Frutat (kivi ,molla , dardha,  avokadot)
Frutat perdoren te fresketa dhe te perpunuara. Ato kane vlera te larta ushqyese e 
kuruese; permbajne rreth 10 perqind sheqema, acide organike, pektine, vitamine 
C dhe R me shumice, sasi te pakta provitamine A, vitamine Bl, B2, PP, kripera 
minerale. Molla si frute ka veti freskuese, qetesuese dhe zbutese. Caji i pergatitur 
me molle te ziera pakeson etjen, zbut  acarimin e   laringut.  Ky caj perdoret  per  te 
zbutur e  per  te pakesuar te kollurin.
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Dosje për politikën e zhvillimit professional të mësuesit

Miranda Kolldani

Nertila Pellumbi

Yllka Qama

Abstrakt

Objekti i kësaj detyre është të ndërtojë një dosje, për të treguar mënyrën e organizimit 
dhe funksjonimit të politikës për zhvillim profesional të mësuesit, si një nga profesionet e 
rregullara të vendit tonë,si dhe për të pasur një dosje model të zhvillimit professional,për  
të gjithë aktorët aktivë të sistemit arsimor në veçanti mësuesit. Duke ditur se zhvillimi 
profesional luan një rol të rëndësishëm për arritjen e objektivave në arsim, jam përpjekur 
të sigurojë për mësuesit,drejtuesit e shkollave,politikibërësit dhe studiuesit disa modele që 
mund të cojnë  në ndërtimin e një sistemi të fuqishëm të zhvillimit profesional, përmirësimin 
e mësimdhënies dhe rritjen e rezultateve të nxënësve. Gjithashtu dosja përmban informacion 
në lidhje me natyrën  zhvillimit profesional dhe mundësitë aktuale për zhvillim profesional 
që kanë mësuesit në vendin tonë. Përmirësimi i këtĳ  sistemi është një hap vendimtar në 
transformimin e shkollave dhe përmirësimin e  arritjeve akademike.

Fusha e studimit

Kjo dosje ndërtohet për të gjithë aktorët e sistemit arsimor që duan të rriten 
profesionalisht si drejtorët,mësuesit,hartuesit e politikave etj.
Fjalët kyçe:  Dosje, zhvillim profesional, mësues, politikë.

                                                                    Hyrje

Objekti i dosjes:  Objekti i kësaj detyre është të ndërtojë një dosje, për të treguar 
mënyrën e organizimit dhe funksjonimit të politikës për zhvillim profesional të 
mësuesit, si një nga profesionet e rregullara të vendit tonë,si dhe për të pasur një 
dosje model të zhvillimit professional,për  të gjithë aktorët aktivë të sistemit arsimor 
në veçanti mësuesit.
   

Argumentimi i zgjedhjes së kësaj çështje

 Të bëhesh  mësues nuk është e vështirë por të jesh një mësues i mirë duhet shumë 
punë për tu bërë. Që nga 7 marsi i vitit 1887 ku në Korçë u hap mësonjëtorja e parë 
shqipe,me mësues dhe drejtor të parë Pandeli Sotiri, profesioni i mësuesit ka pësuar 
shumë ndryshime është zhvilluar për t’ju përshtatur ndryshimeve galopante dhe 
zhvillimit të teknologjisë. Kohët e fundit çdo ditë e më shumë sfi dat në arsim po 
vjinë duke u rritur dhe mënyra më e mirë për ti përballuar këto sfi da në arsimin 
e shek.21 është  zhvillimi i vazhdueshëm profesional i të gjithë aktorëve aktivë të 
sisitemit  arsimorë në veçanti mësuesit, ata kanë nevojë për zhvillim të vazhdueshëm 
profesional dhe trajnime efektive të bazuar në identifi kimin e nevojave të  tyre. 
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Mësuesi luan një rol të rëndësishëm në çdo shoqëri, kohë apo vend ai ka një ndikim 
të madh në zhvillimin e shoqërisë asnjë personalitet tjetër nuk mund të ketë një 
ndikim më të gjerë se ndikimi i  një mësuesi. 

Përmbajtja e punimit

Duke ditur se zhvillimi profesional luan një rol të rëndësishëm për arritjen e objektivave 
në arsim, jam përpjekur të sigurojë për mësuesit,drejtuesit e shkollave,politikibërësit 
dhe studiuesit disa modele që mund të cojnë  në ndërtimin e një sistemi të fuqishëm 
të zhvillimit profesional, përmirësimin e mësimdhënies dhe rritjen e rezultateve të 
nxënësve. 
Gjithashtu dosja përmban informacion në lidhje me natyrën  zhvillimit profesional 
dhe mundësitë aktuale për zhvillim profesional që kanë mësuesit në vendin tonë. 
Udhëheqësit e arsimit dhe politikbërësit duhet të vlerësojnë nevojat që kanë mësuesit 
për zhvillim profesional si dhe sistemet trajnuese, për t’ju ofruar mësuesve mundësi 
të ndryshme. Përmirësimi i këtĳ  sistemi është një hap vendimtar në transformimin e 
shkollave dhe përmirësimin e  arritjeve akademike. 
Për të përmbushur kërkesat dhe pritshmëritë e shoqërise apo komunitetit nga 
shkolla  si dhe për të rritur performancën e nxënësit , sisitemi arsimor ka nevojë për të 
forcuar aft ësitë akademike të mësimdhënies  dhe njohuritë në lidhje me të mësuarin 
e nxënësve.Për të arritur këtë, shkollat me mbështetjen e departamenteve,keshillin e 
prinderve duhet të sigurojnë planifi kojnë dhe organizojnë trajnime për të angazhuar 
të gjithë mësuesit rregullisht në mënyrë që të  përfi tojnë të gjithë nxënësit. Kjo kërkon 
cilësi të lartë, të mësuarit gjatë gjithë vitit shkollor, në çdo klasë dhe në çdo lëndë. 
Në një sistem efektiv të zhvillimit profesional, drejtuesit e shkollave duhet të 
mësojnë nga ekspertët, mentorët, dhe shokët e tyre se si të bëhen  vërtetë lider në 
shkollë. Ata duhet të punojnë me stafi n me aktorë të tjerë të sistemit arsimor për 
të krĳ uar kulturën, strukturat, dhe modele të reja për një trjanim të vazhdueshëm, 
për ti mbështetur dhe për ti dhënë ndihmë mësuesëve, për të përmirësuar nevojat e  
mësuesve në lidhje me përmbajtjen dhe metodat pedagogjike.

Pritshmëritë
Me ndërtimin e kësaj dosje dua që  të sigurojë për të gjithë mësuesit,drejtuesit e 
shkollave,politikibërësit dhe studiuesit informacion në lidhje me natyrën e zhvillimit 
profesional, të paraqes politikat për zhvillim profesional që ka mësuesi i vendit tonë 
,si dhe të ndërtoj një dosje model.  Një shumëllojshmëri e modeleve të ndryshme për 
zhvillim profesional,i ndihmon udhëheqësit e arsimit dhe politikëbërësit të fi llojnë 
të vlerësojnë nevojat e sistemet, në të cilin mësuesit do të mësojnë, duke i  kushtuar 
më shumë rëndësi të mësuarit në trajnime dhe kualifi kime. Të dhënat e nxjerra nga 
kjo dosje mund të  përdoren për të vendosur standarde vlerësimi për progresin e 
zhvillimit profesional me kalimin e kohës. 

Formimi i vazhdueshëm i mësuesve

    Sipas legjislacionit në fuqi, institucionet që përgjigjen për organizimin e kualifi kimit 
të mësuesve janë Drejtoritë Arsimore Rajonale (DAR) dhe Zyrat Arsimore të Rretheve 
(ZAR) e rrethit. Nga ana tjetër, disa OJF e shoqata të ndryshme organizojnë veprimtari 
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trajnuese e kualifi kuese me grupe të caktuara mësuesish. Veprimtaritë e përbashkëta 
të DAR-ve dhe institucioneve qendrore të trajnimit dhe kurrikulave nëpërmjet 
seminareve afatshkurtër disa herë gjate vitit, përfshĳ në një numër relativisht të ulët 
mësuesish dhe nuk e përballojnë gjerësinë e problematikave. 
Sistemi i formimit të vazhdueshëm të mësuesve karakterizohet nga mungesë e 
vizionit dhe e politikave, nga mungesa e analizës së nevojave dhe e konkurrencës. 

Sistemi kombëtar i trajnimit dhe i kualifi kimit të mësuesve

Trajnimi dhe kualifi kimi i mësuesve në punë në Shqipëri, ashtu si edhe në vendet 
e tjera, është i artikuluar me probleme të natyrave njerëzore, politike, arsimore, 
sociale, profesionale dhe ekonomike. Mësuesit që sapodiplomohen nga shkollat e 
larta të formimit fi llestar të mësuesve, titullohen automatikisht mësues të shkallës 
së katërt. Në prag të plotësimit të pesë vjetëve punë në arsim, ata mund të hyjnë në 
trajnime, për t’u çertifi kuar dhe për të kaluar në gradën (shkallën) e tretë; pas pesë 
vjetësh të tjera (gjithsej 10 vjet punë) për gradën e dytë, kurse pas 20 vjetësh pune, 
mund të marrin gradën e parë. 
Ky është sistemi i parë i trajnimit të mësuesve, ai i kualifi kimit për atestim. Pas marrjes 
së çertifi katës, mësuesit përfi tojnë edhe rritjen e pagës mujore të tyre. Paralelisht 
me këtë sistem, mësuesit kryejnë edhe trajnimin e vazhdueshëm të tyre, nëpërmjet 
seminareve që zhvillohen në kryeqytet, nëpër njësitë administrative lokale deri në 
nivel shkolle. 
Atestimi i mësuesve në Republikën e Shqipërisë është procesi i organizuar dhe i 
fi nancuar nga shteti, për përfshirjen vullnetare të mësuesve me vjetërsi 5, 10 dhe 
20 vjet në trajnimet e detyrueshme të tyre, proces i cili pason me vlerësimin që iu 
bëhet mësuesve nga komisionet e posaçme në shkallë rrethi e që çon në çertifi kimin 
e tyre sipas tre shkallëve të kualifi kimit, si dhe në rritjen e pagës mujore. Trajnimet 
e vazhdueshme, të cilat nuk çojnë në rritjen e pagës mujore, formalisht nuk janë të 
detyrueshme, por, megjithatë, shpesh herë mësuesit i ndjekin edhe kur për seminaret 
që zhvillohen nuk kanë ndonjë interes për shkak të përmbajtjes së tyre, ose për shkak 
të nivelit të trajnerëve. 

Strukturat e trajnimit të mësuesve

Sistemi i trajnerëve lokalë, i ngritur në vitin 1993, funksionoi deri në vitin 1998, kur 
ai u suprimua nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Gjatë dy-tre vjetëve që pasuan 
trajnimi i mësuesve nuk pati më organizime në shkallë kombëtare, madje shumë pak 
trajnime u bënë edhe në shkallë lokale. Gjatë kësaj kohe MASH ngarkoi shkollat që 
t’i bënin trajnimet e mësuesve, nëpërmjet të ashtuquajturit kualifi kim i brendshëm, 
i cili nuk pati asnjë mbështetje kombëtare.  Universitetet zhvillojnë trajnime jo 
vetëm në koordinim me qendrat e tjera, por edhe vetë, në mënyrë të drejtpërdrejtë 
me mësuesit, ku mësuesit që ata trajnojnë janë mentorë të studentëve për praktikat 
pedagogjike, por edhe në këtë rast në marrëveshje me DAR, megjithëse edhe në këtë 
shërbim dhe në mënyrën e bashkëpunimit ka ende paqartësi ligjore. 

Problematikat:
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- Për zhvillim profesional jo të gjithë mësuesit ishën të gatshëm të paguanin 
ata kishën dëshirë të mernin pjesë vetëm në trajnimet që organizoheshin falas nga 
MAS apo OJF të ndryshme.
- Mësuesit e vjetër nuk i kushtonin shumë veëmendje trajnimeve ata mendonin 
se eksperienca ishte trajnimi  më i mirë i tyre. Kjo është pak problem pasi metodat 
apo zhvillimi teknologjik ka ndryshuar ndër vite. 
- Mungesa e sistemeve trajnuese për zhvillim profesional është një problem 
i madh në sistemin tonë arsimor pasi këto sisteme luajnë një rol të rëndësishëm në 
rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe rezultateve të nxënësve.
- Mungesa e standarteve për zhvillim profesional nga shteti dhe mungesa e 
krĳ imit të stradegjive të kapaciteteve që ofrojnë trajnime pra shteti duhet ti ofroj 
mundësi për zhvillim profesional mësuesëve.
Me ndryshimin e ndarjes administrative të Shqipërisë, rrethet u suprimuan dhe në 
vend të tyre u krĳ uan qarqet, në të cilat u ngritën Drejtoritë arsimore rajonale (DAR), 
kurse në ish-rrethet mbetën strukturat arsimore që quhen Zyrat arsimore të rretheve 
(ZAR). Drejtoritë arsimore rajonale kanë në përbërjen e tyre edhe një departament 
që ka përgjegjësinë e trajnimit dhe këshillimit të mësuesve, kurse zyrat arsimore të 
rretheve e kanë trajnimin dhe këshillimin e mësuesve si detyrën më kryesore të tyre.

Organizimi dhe zhvillimi i trajnimeve

Seminaret dhe kurset e ndryshme organizohen në këtë mënyrë: 
a) Qendra e trajnimit dhe kualifi kimit për arsimin dërgon në DAR programe 
trajnimi të rekomanduara për të gjitha profi let lëndore dhe nivelet e shkollimit. 
Këto programe, Drejtoritë arsimore rajonale i përdorin për të hartuar programet për 
mësuesit e rajoneve të tyre. Programet janë për trajnime perfeksionimi, por edhe për 
rritjen e shkallës së kualifi kimit të mësuesve (atestimi). 
Programet realizohen gjatë vitit mësimor nëpërmjet seminareve që zhvillohen në 
qarqe, në rrethe, në grup-shkollash dhe brenda shkollave. 
b) QTKA organizon seminare kombëtare në Tiranë, me pjesëmarrës nga të gjitha 
DAR. Në këto seminare trajnerët janë autorët e programeve dhe teksteve të reja, 
specialistë të metodave të mësimit dhe edukimit, pedagogë universitetesh, mësues 
trajnerë, etj. 
      c) QTKA dhe IKS botojnë një sërë materialesh pedagogjike në ndihmë të DAR dhe 
për shitje    të lirë mësuesve. 
d) Specialistët e QTKA ka raste që mbështesin me trajnerët e tyre, trajnimet që bëhen 
në rajone të ndryshme. 
e) Edhe Ministria e Arsimit dhe Sportit zhvillon seminare trajnimi për çështje të 
ndryshme, po ashtu edhe universitetet. 
f) Seminare trajnimi organmizojnë edhe Organizata të pavarura si Qendra për arsim 
Demokratik (CDE), Qendra Hap pas hapi, Qendra e zhvillimeve humane (QZHH) 
etj. 

Tipet e kurseve

Kurset që zhvillohen janë të formave të ndryshme: 
a) Kurset e trajnimit për mësimdhënien e lëndëve të ndryshme, në të cilat përfshihen 
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të gjithë mësuesit, sipas disiplinave që japin në mësim. 
b) Seminare disa orëshe, ose njëditore nëpër shkolla të ndryshme, në të cilat trajnimi 
është kolektiv (multidisiplinar). 
c) Kurset e kualifi kimit për atestimin e mësuesve. 
d) Kurse për formimin e drejtuesve të shkollave. 
e) Kurse për trajnimin e trajnerëve lokalë. 

Nevojat individuale të mësuesve

Nevojat e mësuesve për trajnime identifi kohen nëpërmjet disa rrugëve, si: 
• Deklarimet e vetë mësuesve lidhur me nevojat praktike që u dalin atyre në punë. 
• Ndryshimet e programeve dhe teksteve, në përgjithësi të kurrikulave. 
• Nga raportimet e drejtuesve të shkollave dhe të inspektorëve. 
• Nga aktet e reja zyrtare që dalin. 

Akreditimi i qendrave të trajnimit të mësuesve

Aktualisht nuk ekziston procedura dhe as institucioni që duhet të bëjë akreditimin e 
qendrave që trajnojnë mësuesit. Përveç qendrave shtetërore, me trajnimin e mësuesve 
merren edhe shumë organizata joqeveritare, fondacione, organizata ndërshtetërore 
etj., të cilat, shpesh herë, në emërtimet dhe statutet e tyre nuk kanë asnjë lidhje 
me arsimin. Është detyrë e Ministrisë së arsimit tëmarrë në dorë akreditimin e 
programeve të trajnimit me qëllim që të stabilizojë situatën dhe t’i orientojë këto 
programe sipas objektivave të strategjisë kombëtare. 
Studimet dhe praktikat e deritanishme të trajnimit të mësuesve tregojnë se edhe 
trajnerët shpesh herë e kanë statusin zyrtar (caktohen nga DAR, nga QTKA, nga IKS 
etj.), por jo atë profesional pasi nuk kanë marrë trajnimet e mjaft ueshme. 

Përcaktimi i arrtjeve dhe problematikës së çështjes

     Ashtu si çdo shkollë ka të mirat dhe mangësitë e veta, që një shkollë të jetë sa më 
e rregullt dhe e plotë për sa i përket rëndësisë së zhvillimit profesional, ajo duhet 
të përdori disa mënyra për të identifi kuar nevoajt për zhvillim profesional si dhe ti 
ofroj mundësi për zhvillim profesioanl. Nga shkolla që bëra punimin vura re disa 
mangesi dhe arritje për zhvillimin profesional të mësuesit.

Arritjet për zhvillim  profesional ishin:

-  Shkolla i kushton një rëndësi të madhe zhvillimit profesional të mësuesit,që në 
fi llim të vitit në planin vjetor drejtoria përcaktonte objektivat apo mënyrat e zhvillimit 
profesional të mësuesëve.
 - Drejtoria gjatë vitit shkollor përdor metoda të ndryshme për zhvillim profesional 
si orë të hapura, takime me të gjithë mësuesit ku shkëmbenin ide dhe eksperiencën e 
tyre si dhe shkonin në çdo trajnim të organizuar nga MAS. 
- Për trajnimin e mësuesëve shkolla përdor gjithmonë pyetësorin e identifi kimit të 
nevojave dhe formularin e vlersimit të mësuesëve për të martur performancën e 
mësuesit dhe për të ditur mangësitë e punës së mësuesit.
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- Drejtoria të gjithë mësuesit i trajton njëlloj përsa i përket zhvilimit profesional.
Kujdeset për zhvillimin profesional të çdo mësuesi.

Kualifi kimin në shkollë do ta mbështesim në këto aspekte:

1 .Gjërësia e përshtatshmëria e metodave të mësimdhënies. 
2 .Qartësia e qëllimshmëria e ekspozimit dhe e shpjegimit të mësuesit. 
3 .Cilësia e dialogut mësues - nxënës.
Të gjitha këto aspekte do t’i realizojmë në praktikë përmes mësimeve të hapura që 
janë planifi kuar në planin vjetor të drejtorisë. 
1. Punimi i udhëzimit të vitit 2017 për zbatimin e planeve e programeve si dhe 
teksteve të arsimit parauniversitar shtator 2017 -drejtori 
2. Njohja e katalogut të botimeve te teksteve shkollore për vitin 2017-2018.(prill 
2017)-drejtori 
3. Njohja e mësuesve me programin e kualifi kimit, hartuar nga ISP dhe botuar në 
gazetën mësuesi ,neZ.A  dhe  DAR. 
4. Rritja e profesionalizmit dhe e seriozitetit në mësim, organizimi i mësimeve metodike 
sipas departamenteve brenda shkollës dhe zonës. (Gjatë vitit)-Departamentet. 
5. Ballafaqim për shkallën e njohurive të fi tuara në klasën e pestë me mësues të klasës 
së gjashtë (dabat-diskutim, tetor)-Zv.drejtori-mësues të të dy cikleve. 
6. Kualifi kim: Njohja me paketën e re kurrikulare të lëndëve nga mësuesit. (Gjatë 
vitit).

Mësime të hapura: 

1. Mbledhje pune sipas departamenteve, hartim i planit të punës. 
2. Mësime metodike brenda shkollës në CU (nëntor, mars, maj)
                                                                                                                                                                                 
Departamenti i CU. 

3. Mësime metodike në rang zone për CL (mars) Departamentet e lëndëve. 
4. Njohja me metodat: Hap Pas Hapi – (gjatë vitit). – 
5. Pas çdo ore të mësimit metodik do të bëhet analiza, të diskutohet për të rejat 
shkencore dhe metodike (vazhdimisht) Departamentet. 
Dobia e zhvillimit profesional:
- Përmirëson cilësinë e mësimdhënies dhe edukimin e nxënësve. 
- Rritë aftësitë profesionale të mësuesve, në mënyrë që të sigurohet një lidhje e 
ngushtë me praktikën e mësimit për  t’ju përgjigjur nevojave të sistemit arsimor dhe 
profesional. 
- Të rikualifikon personelin mësimor. 
- Të formon mësues të rinj në përputhje me standardet bashkëkohore

Referencat

htt p://darlezhe.arsimi.gov.al/index.php/legjislacioni/54-aaa
 htt ps://app.box.com/s/8df2ënr1zrjrj3t0entl
 htt p://ëëë.izha.edu.al/



134 

htt p://ëëë.izha.edu.al/index.php?option=com_content&vieë=article&id=50&Itemid=70
htt p://ëëë.izha.edu.al/materiale/Udhezimi%20per%20kualifi kimin%20e%20mesuesve%20
2014.pdf
htt ps://darvlore.ëikispaces.com/fi le/vieë/Udhezimi+i+kualifi kimit+te+mesuesve+2013.pdf
htt p://sq.ëikipedia.org/ëiki/Dita_e_m%C3%ABsuesit
 htt p://en.ëikipedia.org/ëiki/Teacher
htt p://ëëë.slideshare.net/saimirmeti/vleresimi-i-nevojavetemesuesve-4456658
htt p://en.ëikipedia.org/ëiki/Teacher_education
htt p://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
htt p://data.planetar.edu.al/fi les/Leksioni%2013,14,15973.pdf
http://ëëë.ufsh.org.al/content/uploads/2014/may/19/ligj-10171-date-22.10.2009-per-
profesionet-e-rregulluara-ne-republiken-e-shqiperise.pdf



135 

Mësimi i Bazuar në Projekte në shkollën 9-vjecare “ MARK DASHI ”

Enida  Bashalliu

Majlinda  Rina

Abstrakt

Mësimi i Bazuar në Projekte është një metodë e praktikimit të të mësuarit që është përhapur 
shumë në botë vitet e fundit. Shumica e mësuesve janë të bindur se ajo ka epërsi ndaj metodave 
tradicionale. Kjo metodë mbështet nevojat e nxënësve dhe zhvillon aft ësitë praktike dhe 
krĳ uese tek ata.
Edhe në Shqipëri po bëhet përpjekje për njohjen dhe zbatimin e saj. Shumë mësues të  vlerësojnë 
përparësitë e kësaj metode krahasuar me mësimin tradicional. Pavarësisht vështirësive të 
njohjes dhe zbatimit ata janë të bindur për shkathtësitë që zhvillon. 
Gjithashtu ky studim ka patur si synim të analizojë modelin e zbatimit të Mësimit të Bazuar në 
Projekte . Inicimi, planifi kimi, zbatimi dhe përmbyllja e projekteve janë paraqitur në mënyrë 
analitike dhe janë ilustruar me shembuj. Qëndrimi i prindërve dhe nxënësve si partnerë të 
rëndësishëm refl ektojnë përdorimin edhe më gjerë të kësaj metode.
Përfundimet e studimit mbështesin tezën se Mësimi i Bazuar në Projekte zhvillon tek nxënësit 
aft ësi për të përballuar me sukses sfi dat e shoqërisë së dĳ es. Për të bërë të mundur këtë, 
rekomandohen të krĳ ohen kapacitetet e duhura teorike e praktike si dhe të përgjithësohen 
modelet pozitive që ekzistojnë aktualisht.
Nga ana tjetër edhe ky model ka akoma për të përmirësuar dhe zgjeruar përdorimin e Mësimit 
të Bazuar në Projekte në kurrikulën e lirë dhe atë të detyruar.

Hyrje

Për të kuptuar arsyet pse kjo formë e të nxënit ka vështirësi në përhapje duhet 
të analizohet kurrikula dhe kapacitetet njerëzore në të cilat mund dhe duhet të 
ndërhyhet.
Procesi i të nxënit në një shoqëri që po zhvillohet me ritme të shpejta është bërë 
më kompleks dhe i vështirë. Shkollat shqiptare po bëjnë përpjekje për kalimin nga 
mësimi tradicional ku në qendër është mësuesi që transmeton dĳ e, në mësimin me në 
qendër nxënësit, ku dĳ et ndërtohen brenda dhe jashtë kuadratit të procesit mësimor. 
Mësimi i Bazuar në Projekte, gjithmonë e më shumë po shihet si lidhje organike e 
shkollës me jetën reale dhe problematikat e saj.

Rishikimi i literaturës

2.1 Çfarë është Mësimi i Bazuar në Projekte?
Projektet janë detyra komplekse të bazuara në problematika dhe pyetje sfi duese, 
që përfshĳ në nxënësit në zgjidhjen e problemeve, marrjen e vendimeve dhe 
investigimin e aktiviteteve. Projekti i jep nxënësit mundësinë të punojë relativisht në 
mënyrë të pavarur, në një periudhë të caktuar kohore i cili kulminon me një produkt 
ose prezantim realist (Jones, Rasmussen, & Moffi  tt , 1997; Thomas, Mergendoller, & 
Michaelson, 1999).   
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Mësimi i Bazuar në Projekte realizohet përgjithësisht nga grupe nxënësish që 
punojnë për një qëllim të përbashkët. Performanca vlerësohet mbi baza individuale 
dhe merret në konsideratë cilësia e produktit përfundimtar, thellësia me të cilën e 
ka kuptuar përmbajtjen e projektit dhe kontributin që ka dhënë çdo nxënës gjatë 
procesit të vazhdueshëm të realizimit të projektit.
“Sfi dë e eksperiencave që përgatisin nxënësit për një botë dinamike dhe në 
vazhdimësi, kundrejt këndvështrimit tradicional marrës pasiv të njohurive dhe 
mësuesve që qëndrojnë pa lëvizur”. (John Dewey)
Mësimi i Bazuar në Projekte është një model i veprimtarisë mësimore i cili zhvendoset 
nga praktikat e mësimdhënies së izoluar brenda klasës e të përqëndruara tek mësuesi, 
në veprimtaritë e të nxënit me në qendër nxënësin. Këto veprimtari janë afatgjata, 
ndërdisiplinore dhe të integruara me problemet dhe praktikat e botës reale.
Gjithashtu Mësimi i Bazuar në Projekte ndihmon një të nxënë të dobishëm nëpërmjet 
lidhjes së njohurive të marra në klasë me botën në zhvillim jashtë saj si dhe zhvillimin 
e cilësive të nevojshme për t`ju përshtatur kësaj jete. Gjatë këtĳ  procesi të nxëni 
ndërdisiplinor janë pikërisht ato që kërkohen të zotërohen sot nga çdo punonjës. 
Këtu përfshihen aft ësitë për të punuar në grup, për të marrë vendime të studiuara, 
për të ndërmarrë nisma dhe për të zgjedhur probleme të ndërlikuara.
Mësimi i Bazuar në Projekte jep mundësi unike, të pazëvendësueshme për ndërtimin 
brenda klase të marrëdhënieve të shëndosha e korrekte të mësuesve me nxënësit. Në 
këtë kontekst, mësuesi mund të luajë role nga më të ndryshmet: atë të trajnerit, të 
lehtësuesit të procesit të të nxënit ose të bashkënxënësit. Produktet përfundimtare, 
planifi kimi i kryer, draft et, materialet dhe gjithçka tjetër e realizuar, përbëjnë 
një arsenal të shkëlqyer mësimor, rreth të cilit mësuesit dhe nxënësit mund të 
organizojnë një diskutim të zgjeruar mbi njohuritë që janë shfrytëzuar në realizimin 
e këtĳ  produkti përfundimtar.
E parë në këndvështrimin e brendshëm të shkollës Mësimi i Bazuar në Projekte i jep 
mësuesve mundësi të mëdha për të ndërtuar marrëdhënie bashkëpunimi me njëri 
– tjetrin dhe me komunitetin më të gjerë. I gjithë rezultati i Mësimit të Bazuar në 
Projekte, e gjithë puna e nxënësve, duke nisur që nga dokumentacioni i çdo hapi 
të projektit deri në produktin përfundimtar, mund të përdoren që të ndahen me 
mësues të tjerë, me prindër dhe me komunitetin e biznesit që është i interesuar për 
edukimin e nxënësve (Harris & Katz, 2001).       
Si mund t`i bëj nxënësit e mi të mendojnë? Është një pyetje e bërë nga shumë 
shkolla pavarësisht llojit. Mësimi i Bazuar në Projekte është një metodë mësimore që 
aktivizon nxënësit të mësojnë duke mësuar, duke bashkëpunuar në grupe në mënyrë 
që të gjejnë zgjidhje për problemet e botës reale. Mësimi i Bazuar në Projekte përgatit 
nxënësit për të menduar në mënyrë kritike dhe analitike dhe për të gjetur e përdorur 
burimet e duhura mësimore. (Barbara Duch)
2.2 Si lindi dhe u zhvillua Mësimi i Bazuar në Projekte?
Konfuci dhe Aristoteli dhanë elemente se si të mësojmë duke i bërë gjërat. Sokrati 
dha model se si të mësojmë përmes të pyeturit. Piazhe etiketoi procesin e të nxënit 
si konstruktiv. Teoristi dhe fi lozofi  Amerikan John Dewey i shekullit XX themeloi 
Mësimin e Bazuar në Projekte si teori dhe metodë që do të udhëhiqte procesin e të 
nxënit në vitet në vazhdim. Duke e parë në këtë këndvështrim ai ka thënë: “Edukimi 
nuk është përgatitje për jetën. Edukimi është vetë jeta”.
Modeli i parë origjinal i mësimit të bazuar në projekte u zhvillua për tu përdorur 
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nga studentët e mjekësisë në Kanada. (Barroes, 1992). Më vonë Mësimi i Bazuar në 
Projekte mori zhvillim edhe në matematikë, shkencë dhe studimet sociale në nivel 
elementar dhe të mesëm (Stepien & Gallagher, 1993).
Nëse janë duke punuar me Mësimin e Bazuar në Projekte nxënësit janë ndarë në 
grupe të vogla për të zgjidhur problemet e botës reale. Mësimi i Bazuar në Projekte 
si një proces aktiv dhe përsëritës angazhon nxënësit jo vetëm të identifi kojnë atë që 
ata dinë por edhe atë që ata nuk dinë.
Për më shumë se 100 vjet, edukatorë të tillë si John Dewey kanë raportuar për 
përfi timet e të mësuarit të nxënësve dhe studentëve “duke bërë”. Shumica e mësuesve 
duke e ditur vlerën angazhohen në projekte sfi duese së bashku me nxënësit, duke 
organizuar udhëtime në terren, hetime laboratorike, aktivitete ndërdisiplinore. 
Projektet “duke bërë” janë një traditë e gjatë e sistemit amerikan.
Por shfaqja e një metode mësimdhënie e quajtur “Mësimi i Bazuar në Projekte” është 
rezultat i dy zhvillimeve të rëndësishme të 25 vjeçarit të fundit.
Së pari – Kohët e fundit është bërë një revolucion në teoritë e të mësuarit. Hulumtimet 
në Neuroshkencë dhe Psikologjia kanë zgjeruar modele njohëse të sjelljes së të 
mësuarit. Tani i mësuari është aktivitet social që ndodh në kontekstin e kulturës, 
komunitetit dhe përvojave të kaluara. Hulumtimi si proces në zgjerim ka zbuluar 
shumë më tepër për zgjidhjet e problemeve. (Dr Howard Barrows, Ann Kilson & 
Southern Illinois University School of Medicine)
Së dyti – bota ka ndryshuar. Shkolla tani duhet të përshtatet me një shekull të ri. 
Fëmĳ ët kanë nevojë për njohuri dhe aft ësi për të patur sukses. Ky shekull ka kërkesa 
për fuqi punëtore me performancë të lartë që mund të planifi kojnë, bashkëpunojnë 
dhe komunikojnë duke shfaqur përgjegjësi qytetare. Nevoja për edukim e përshtatur 
në një botë që ndryshon e ka bërë Mësimin e Bazuar në Projekte kaq popullor.
Edhe njëherë pse duhet të ndryshojë shkolla. Bota po ndryshon gjithnjë e më shpejt. 
Njerëzit vazhdimisht fl asin se arsimi duhet të ndryshojë që t’u përgjigjet nevojave 
të shekullit XXI. E çka nënkuptohet saktë me këtë ndryshim? Ndryshim i përfshin 
të gjithë dhe është shumë vështirë të gjenden përgjigje adekuate. Bota në të cilën 
jetojmë aktualisht është botë me shumë përgjigje dhe mundësi të pakufi zuara. Ajo 
duket “kaotike” (pa rend), andaj është me rëndësi thelbësore t’i kërkojmë mënyrat 
më të mira që të vĳ më deri te qëllimi. Por, patjetër duhet të mësohemi të jetojmë në 
atë botë, që të jemi të suksesshëm.  Ashtu siç ndryshon bota, ashtu duhet të ndryshojë 
edhe plan – programi jonë mësimor, si dhe shkollat tona...
Kultura, konteksti, dhe natyra sociale e të mësuarit të gjithë kanë një rol në formësimin 
dhe përvojën e nxënësit. Këto njohuri të ndihmojë për të shpjeguar kërkesën e 
Mësimit të Bazuar në Projekte për angazhimin e nxënësve të ndryshëm. 
Një trend tjetër që është duke nxitur interes në Mësimin e Bazuar në Projekte është 
përkufi zimi i leximit tonë në zhvillim. Të mësuarit për të lexuar nuk është më e 
mjaft ueshme. Studentët e sotëm duhet të jenë në gjendje për të lundruar dhe të 
vlerësojnë një dyqan të madh të informacionit. Kjo kërkon rrjedhshmëri në teknologji 
së bashku me zhvillimin e aft ësive kritike të të menduarit. Mësimi i Bazuar në Projekte 
u ofron studentëve mundësi jo vetëm për t`i dhënë kuptim të këtĳ  informacioni, por 
edhe për ta zgjeruar atë me kontributet e tyre. Së fundi, studentët e sotëm do të 
përballen me sfi da komplekse kur të përfundojnë arsimimin e tyre formal.
2.3 Mësimi i Bazuar në Projekte si proces kompleks mbështetet por edhe zhvillon 
teori e praktika të tjera:
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2.3.1 Mësimi problemor.
Motivimi për të mësuar fi llon me një problem. Modeli i mësimit problemor i bën 
studentët që të angazhohen në problematika komplekse e sfi duese dhe një punë 
bashkëpunuese për të nxjerrë një rezultat efektiv. ( Edutopia – The George Lucas 
Educational Foundation).
Metodë mësimi që i inkurajon nxënësit të ndërmarrin përgjegjësi për mësimin e tyre 
përmes zgjidhjes së problemeve që zakonisht mund të zgjidhen në më shumë mënyra 
dhe të refl ektojnë për përvojën e tyre gjatë të mësuarit. Mund të jetë edhe pjesë e orës 
ose pjesë e një projekti më të madh. Mësimi përmes problemit e fuqizon diturinë 
e përmbajtjes, i nxit proceset e komplikuara mendore dhe e fuqizon zhvillimin e 
shkathtësive komunikative, zgjidhjen e situatave problemore dhe rrit shkathtësitë e 
mësimit të vetëorientuar. (Mësimdhënia në shekullin e 21 – Shkup. 2009)
Zgjidhja e problemeve është teknika themelore që i nevojitet secilit nxënës. Të 
orientuara nga hulumtimet e bëra në zgjidhjen e problemeve, nga ndryshimi në 
standardet profesionale, nga vendet e reja të punës dhe nga ndryshimet e bëra në 
teorinë e të mësuarit, arsimtarët dhe hulumtuesit në arsim i studiojnë programet 
mësimore me qëllim që të inkuadrojnë përmbajtje të integruara që i inkurajojnë 
ata që mësojnë të përdorin nivel më të lartë të shkathtësive kognitive, veçanërisht 
shkathtësi për zgjidhjen e problemeve. Meqë arsimi është nën kritikë të madhe të 
shumë veprimtarive, arsimtarët kërkojnë mënyra që ta reformojnë mësimdhënien, 
mësimin dhe planin e programin mësimor.
Shumica mendojnë se ndarja e përmbajtjes nga zbatimi praktik ka efekt të kundërt 
ndaj sistemit arsimor (Hibert, 1996). Nxënësit shpesh mësojnë fakte, i mësojnë 
përmendsh procedurat dhe rregullat me shumë pak ndërlidhje të qëllimit me 
përmbajtjen dhe zbatimin e diturisë. Zgjidhja e problemeve u bë mjet për bashkimin 
e përmbajtjes dhe zbatimit, si dhe për aplikimin e diturive dhe shkathtësive në 
kontekste të ndryshme. Me rritjen e dyfi shtë të diturisë shkencore në çdo pesë vite 
e gjysmë (Nash, 1994), gjithnjë e më madhe bëhet nevoja e nxënësve që t’i zhvillojnë 
shkathtësitë e tyre të të menduarit në nivel më të lartë. Kjo i përfshin shkathtësitë 
themelore, por po ashtu kërkon nga nxënësit ta përdorin diturinë e tyre në fusha 
të ndryshme, të analizojnë në mënyrë kritike dhe të zgjidhin probleme. Kjo për aq 
kohë sa arsimtarët kërkojnë përmbajtje më të integruara dhe zgjidhja e problemeve 
shpesh konsiderohet si temë themelore e programeve mësimore që i lidh përmbajtjet, 
disiplinat, rregullat, konceptet, procedurat dhe shkathtësitë e ndryshme. Është 
me rëndësi të thuhet se theksimi i zgjidhjes së problemeve nuk duhet ta zvogëlojë 
nevojën urgjente të shkrim – leximit themelor. Pikërisht për këtë theksimi i zgjidhjes 
së problemeve është plotësim, e jo zëvendësim i shkathtësive të shkrim – leximit 
themelor në shkolla. 
2.3.2 Konstruktivizmi.
Është një fi lozofi  edukimi me një kategori të gjerë fi lozofi sh që janë të përshkruara 
si racionalizëm. Filozofi a racionaliste karakterizohet nga besimi që arsyeja është 
burimi kryesor i njohurive dhe që realiteti është i ndërtuar dhe jo i gjetur. Shumica 
e racionalistëve pohojnë që s`ka realitet të ngelur për t`u zbuluar por çdo individ ka 
ndërtuar realitetin e tĳ .
Sot më shumë se kurrë zhvillohen biseda rreth konstruktivizmit, sepse është një 
mishërim i kohëve të sotme të fi lozofi së racionaliste. Parimi kryesor i konstruktivistëve 
është supozimi që njohuria nuk transmetohet dhe nuk ndërtohet brenda ditës. Ne do 
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të çuditeshim nëqoft ëse nuk do të gjenim ndonjë mësues shkolle që nuk e mbështet 
këtë parim themelor. Shumica prej tyre sillen sikur është besimi i tyre vetjak. 
Konstruktivizmi mund të ndahet në individual dhe social.
 Në mënyrë tipike, një strategji konstruktiviste mësimore bazohet në besimin 
se nxënësit mësojnë më mirë kur ata fi tojnë njohuri nëpërmjet eksplorimit dhe të 
mësuarit aktiv. Hands-on materiale janë përdorur në vend të teksteve shkollore, 
dhe nxënësit inkurajohen të mendojnë dhe shpjegojnë arsyetimin e tyre në vend të 
mësimit përmendësh dhe recitimin e fakte. Arsimimi është përqëndruar në temat, 
konceptet dhe lidhjet mes tyre, në vend të informacioneve të izoluara.
 Nën teorinë e konstruktimit, edukatorët përqëndrohen në krĳ imin e lidhjeve 
mes fakteve dhe nxitjen e mirëkuptimit të ri në nxënësve. Mësuesit mbështeten në 
pyetje të hapura dhe promovojnë dialog të gjerë në mesin e nxënësve.
 Vlerësimi: Konstruktivizmi bën thirrje për eliminimin e notave dhe të testimit 
të standardizuar. Në vend të kësaj, vlerësimi bëhet pjesë e procesit të të mësuarit në 
mënyrë që nxënësit të luajnë një rol më të madh duke gjykuar progresin e tyre.
 Në një klasë konstruktiviste, të mësuarit është:
• Duke u ndërtuar – Nxënësit krĳ ojnë njohuri të reja në bazë të njohurive të tyre 

paraprake.
• Aktiv – Nxënësit përcaktojnë disa nga qëllimet e tyre, duke analizuar, interpretuar 

dhe parashikuar informacion.
• Refl ektiv – Nxënësit mendojnë për përvojat dhe interesat e tyre dhe përcaktimin e 

qëllimeve në përputhje me rrethanat.
• Bashkëpunues – Nxënësit punojnë së bashku për të bërë zbulime dhe për të shtuar 

njohuritë e tyre paraprak me atë të grupit.
• Hulumtues – Fokusi kryesor është në zgjidhjen e problemeve. Nxënësit bëjnë 

pyetje dhe hetojnë për të gjetur përgjigje dhe për të nxjerrë konkluzione.
• Zhvillues – Nxënësit rivlerësojnë konkluzione paraprake si njohuri e re dhe të 

kuptuarit thellohet.
• I personalizuar – Standardet bazuar në kurrikulat janë të përshtatur për njohuritë 

paraprake të nxënësve. Të gjithë nxënësit mësojnë, sepse mësuesit përshtatin 
kërkesat në nivelin aktual të mirëkuptimit të nxënësve.

2.3.3 Inteligjencat e shumëfi shta
Inteligjenca është aft ësia për t`u marrë me abstraksione, për të zgjidhur problemet 
dhe për të nxënë. Rreth viteve 1980 psikologu Dr. Howard Gardner tregoi se çdo 
qënie njerëzore zotëron disa inteligjenca, secila me një potencial të caktuar. Në 
diskutim të kësaj teorie John Dewey mendonte se të gjithë mësojnë sipas mënyrës 
së tyre. Ai besonte gjithashtu se një fëmĳ ë mund të fi tonte inteligjencë vetëm duke 
nxënë gjatë të vepruarit dhe jo nga ajo që dëgjonte në mësim apo përmes provimeve 
të standartizuara. Gardner i frymëzuar nga John Dewey zhvilloi teorinë e tĳ  e cila 
përshkruante mënyrat nëpërmjet të cilave shumë njerëz interpretojnë informacionin 
dhe mësojnë. 
 “Nuk ka rëndësi sa i zgjuar je, por ka rëndësi për çfarë je i zgjuar”,- thotë Gardner 
dhe vazhdon - si qënie njerëzore ne të tërë zotërojmë aft ësi për të zgjidhur probleme 
të llojeve të ndryshme.”  
“Inteligjenca është aft ësia për të zgjidhur problemin apo për t`i dhënë formë një 
produkti, i cili vlerësohet në një apo më shumë mjedise kulturore”.
“Është shumë e rëndësishme që të njohim të gjitha inteligjencat njerëzore dhe të gjitha 
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kombinimet e tyre. Ne jemi kaq të ndryshëm sepse kemi kombinime të ndryshme 
inteligjencash. Nëse e kuptojmë këtë, atëherë do të kemi një mundësi më të mirë për 
t’u marrë me problemet e ndryshme me të cilat ballafaqohemi çdo ditë” Haward 
Gardner 
Sipas Gardner inteligjencat janë:
• Inteligjenca gjuhësore 
• Inteligjenca logjikore – matematikore.  
• Inteligjenca muzikore 
• Inteligjenca trupore – kinestezike 
• Inteligjenca pamore - hapësinore 
• Inteligjenca intrapersonale 
• Inteligjenca natyrore.
2.3.4 Teknologjitë e reja të informacionit.
Interneti i plotëson burimet dhe materialet që janë në duar të arsimtarëve dhe 
nxënësve dhe e zvogëlon varësinë nga koha dhe hapësira që janë faktorë kufi zues 
në shkolla. Ai ofron mënyra të fuqishme dhe të shumëllojshme për nxënësit dhe 
arsimtarët në procesin e mësimit, mundëson gjetjen e të dhënave të ndryshme dhe 
krĳ on mundësi për hulumtim. (Mësimdhënia në shekullin e 21 – Shkup. 2009)
Kur teknologjia është përdorur në mbështetje të projekteve sfi duese, ajo nga ana 
e vet mund të kontribuojë në kuptimin e nxënësve, të origjinalitetit, “të vërtetës të 
jetës”. Nxënësit duhet të ndjehen se ata janë  duke përdorur mjete të vërteta për 
qëllime të vërteta. 
Integrimit efektiv i teknologjisë duhet të ndodhë në të gjithë programin mësimor në 
mënyrë që studimet të thellohen duke ndihmuar procesin e të mësuarit.  Në veçanti, 
ai duhet të mbështesë katër komponentët kryesore të të mësuarit: angazhimin aktiv, 
pjesëmarrjen në grupe, ndërveprim të shpeshtë dhe lidhjen me ekspertë të vërtetë të 
botës. Integrimi efektiv teknologjik arrihet kur përdorimi i teknologjisë është rutinë 
dhe transparent dhe kur teknologjia mbështet qëllimet kurrikulare.
Burimet e panumërta të botës online gjithashtu afrojnë çdo klasë me materiale shumë 
interesante, të ndryshme, dhe aktuale të të mësuarit. Web lidh studentët me ekspertë 
në botën e vërtetë dhe ofron mundësi të shumta për të shprehur mirëkuptim me 
imazhe, tinguj dhe tekst.
Teknologjia gjithashtu ndryshon mësuesit, duke u ofruar atyre mënyra efektive për 
të arritur lloje të ndryshme të të nxënit dhe duke vlerësuar të kuptuarit e nxënësve 
me mjete të shumta. Ajo gjithashtu rrit marrëdhëniet në mes të mësimdhënësve dhe 
nxënësve. Kur teknologjia është efektivisht e integruar në lëndët mësimore, mësuesit 
i rritet roli i këshilltarit, bëhet më shumë ekspert dhe trajner. Teknologjia e ndihmon 
mësimdhënien dhe të nxënit duke e bërë më kuptimplote dhe argëtuese.
Interneti i plotëson burimet dhe materialet që janë në duart e mësuesve dhe nxënësve 
dhe e zvogëlon varësinë nga koha dhe hapësira që janë faktorë kufi zues në shkolla. 
Ai ofron mënyra të fuqishme dhe të shumëllojshme për nxënësit dhe mësuesit në 
procesin e mësimit, mundëson gjetjen e të dhënave të ndryshme dhe krĳ on mundësi 
për hulumtim. Internet është një mjet që mund të përdoret thuajse me secilën teori 
arsimore. Ai i bën të mundshëm edhe burimet plotësuese të informacioneve, rrit 
komunikimin dinamik dhe lehtëson bashkëpunimin duke zvogëluar nevojën 
që bashkëpunëtorët të jenë në vendin e njëjtë së bashku. Nxënësit  mësohen me 
rregullat e sjelljes gjatë përdorimit të internetit, me atë që atyre do t`u mundësohet të 
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përvetësojnë përvojë më të mirë arsimore. (Mësimdhënia në shekullin e 21 – Shkup. 
2009) 
2.4 Aft ësitë që kërkon shekulli i ri dhe Mësimi i Bazuar në Projekte i zhvillon tek 
nxënësit.
• Bashkëpunimi – Shekulli XXI është shekull i problemeve komplekse, të cilat 

mund të zgjidhen vetëm përmes bashkëpunimit aktiv në mes të njerëzve dhe 
institucioneve. Ky shekull kërkon qytetarë të përgjegjshëm që janë të përgatitur 
për të qenë pjesë e një shoqërie demokratike. Prandaj, qytetarët e shekullit XXI 
duhet të kenë ca shkathtësi specifi ke:

• Përgjegjësi – Këta njerëz duhet të jenë të përgjegjshëm ndaj vetvetes, familjes dhe 
shoqërisë. Në jetën e tyre duhet të ketë vend për të gjithë, ndërkaq me veprimin 
ose mosveprimin e tyre nuk duhet të guxojnë t’i shkaktojnë dëm askujt.

• Planifi kim – Njerëzit duhet te jenë në gjendje të planifi kojnë. Jeta dhe karriera është 
plot me “projekte të vogla”, të cilat zhvillohen në kontekste të ndryshme. Këto 
“projekte të vogla” realizohen me burime të kufi zuara njerëzore dhe materiale 
dhe brenda një periudhe të kufi zuar kohore. 

• Zgjidhja e problemeve – Po ashtu, dinamika e jetës na imponon që të marrim 
vendime pothuajse çdo ditë. Njerëzit duhet të aft ësohen që vendimet t’i marrin 
si individualisht, ashtu edhe në grup, gjithnjë duke patur parasysh mbrojtjen e 
interesit të përgjithshëm.

• Kreativitet – Ka kaluar koha kur nga njerëzit është kërkuar të veprojnë sipas 
urdhrave ose të udhëzimeve të dhëna nga të tjerët. Në kohën e sotme, ata duhet të 
jenë mendimtarë kritikë në mënyrë që të kuptojnë dhe të interpretojnë situata të 
ndryshme, duke gjetur zgjidhje që janë të pranueshme për vetë ata, por edhe për 
të tjerët. Në shumë raste, këto zgjidhje duhet të jenë të tipit “fi toj – fi ton” , ku nuk 
ka humbës.

• Përdorimi i teknologjisë – Avancimi i shpejtë i shkencës dhe i teknologjisë kërkon 
nga njerëzit që të dalin jashtë kornizave që i ka vendosur shkolla tradicionale. 
Riprodhimi i njohurive nuk është i dobishëm sa aft ësia për të qenë kreativ dhe 
për të zgjidhur probleme në fusha të ndryshme të jetës. Në kohën e sotme nuk 
bëhet pyetja se “a mund të përdoret teknologjia në jetën e përditshme”, por “si të 
përdoret teknologjia në jetën e përditshme”. Meqë kompjuterët janë imponuar si 
një teknologji universale, nxënësit duhet të dinë ta përdorin kompjuterin, ashtu si 
e përdorin lapsin. Kompjuteri nuk është më një vegël, përdorimi i së cilës kërkon 
shkathtësi, por një domosdoshmëri pa të cilën nuk ka progres në shoqëri. Të gjitha 
hulumtimet e bëra në vendet e zhvilluara tregojnë se është pothuajse e pamundur 
që njerëzit që kanë një njohuri solide në përdorimin e kompjuterit të mbeten të 
papunë.

• Përshtatja në mjedise të reja – Lëvizja e njerëzve prej një rajoni në rajonin tjetër, prej 
një vendi në vendin tjetër, është bërë gjë e zakonshme. Ne jetojmë dhe punojmë 
me njerëz të kulturave të ndryshme, qoft ë edhe nëse fl asin një gjuhë ose janë të një 
origjine fetare. 

• Performanca e lartë – Ne nuk do ta quanim efektiv një mësim, i cili zhvillohet në 
formë të një ligjërate klasike, ku dikush qëndron para nesh me shikim në letër dhe 
përpiqet të gjestikulojë për t’i bërë më të afërta disa fakte. Nxënësit gjithashtu do 
të donin që të tërhiqnin vëmendjen për përfundimet e projekteve të tyre jo vetëm 
përmes materialit por edhe mënyrës së prezantimit. Prandaj, për ne nuk është me 
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rëndësi vetëm përmbajtja, por edhe mënyra se si prezantohet informacioni.

Metodologjia

3.1 Qëllimet dhe objektivat e studimit
• Të tregojë se Mësimi i Bazuar në Projekte zhvillon tek nxënësit aft ësi për të 

përballuar sfi dat e së ardhmes.
• Të analizojë faktorët mbështetës dhe frenues të implementimit të kësaj metode në 

shkollat shqiptare.
• Të ofrojë një model të zbatimit të organizuar të Mësimit të Bazuar në Projekte në 

nivel institucioni.
• Të refl ektojë qëndrimet e prindërve dhe nxënësve që përdorin Mësimin e Bazuar 

në Projekte. 
• Të inkurajojë përhapjen e Mësimit të Bazuar në Projekte në shkolla të tjera.  
3.2 Pyetja kërkimore
Cila është shkalla e njohjes dhe aplikimit të Mësimit të Bazuar në Projekte në shkollat 
shqiptare?
3.3 Hipoteza
Mësimi i Bazuar në Projekte ka potencial të zhvilluar tek nxënësit shqiptarë, aft ësi 
për të përballuar sfi dat e shoqërisë së dĳ es.
3.4 Metodat e përdorura 
Në këtë studim është përdorur kërkimi deskriptiv. Në shqyrtimin e burimeve 
sekondare është dhënë një tablo e teorive dhe studimeve kryesore të kryera deri tani, 
të cilat janë fokusuar në përvojat më të mira botërore në këtë drejtim. Në Shqipëri 
është dhënë informacion për kuadrin ligjor që ekziston në mbështetje të kësaj metode.
3.6 Mësimi i Bazuar në Projekte në sistemin parauniversitar publik në Shqipëri  
3.6.1 Analiza e anketimeve të mësuesve.
Mësuesit pavarësisht moshës, eksperiencave apo llojit të arsimit (9 – vjeç i mesëm) 
pohojnë në masën 65 % se njohuritë për Mësimin e Bazuar në Projekte i kanë marrë 
duke punuar dhe lexuar individualisht dhe duke e zbatuar drejtpërdrejt në procesin 
e mësimdhënies.
Vendin e dytë me 30 % e zë krĳ imi  një baze teorike përmes trajnimeve të ndryshme. 
Më pas, 4 % pohojnë se nuk kanë fare njohuri dhe një përqindje shumë e vogël prej 1 
% janë njohur me këtë metodë në universitet.
Praktikimit të Mësimit të Bazuar në Projekte në orët mësimore, shumica e mësuesve, 
pra 91 % i janë përgjigjur se e përdorin pak në orët mësimore, 6 % thonë se e përdorin 
shumë dhe vetëm 3 % nuk e përdorin fare Mësimin e Bazuar në Projekte.
Në përgjigjet në pyetësor krĳ ohet një tablo e qartë e përhapjes së projekteve lëndore 
dhe ndërlëndore. 95 % e mësuesve përdorin projektin lëndor dhe vetëm 5 % përdorin 
projektin ndërlëndor.
Për të kuptuar njohjen e mësuesve dhe aft ësitë që zhvillon Mësimi i Bazuar në 
Projekte si dhe me veprimtaritë që i takojnë mësimit tradicional, është kërkuar një 
specifi kim veprimtarie, të cilës mësuesit i janë përgjigjur më masën 98 % kështu:
Aktivitete të tilla si: mësuesi shpjegon, mësuesi pyet dhe nxënësi përgjigjet i takojnë 
mësimit tradicional. Aktivitete të tjera të listuara në pyetësor si nxënësi hulumton, 
mësuesi dhe nxënësit planifi kojnë, nxënësit punojnë në grupe, nxënësit zhvillojnë 
aktivitete praktike i takojnë Mësimit të Bazuar në Projekte.
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    Mësuesit e shkollave publike konsiderojnë se mbështetja me drejtuesve të shkollave 
është 5 % shumë e kënaqshme, 20 % disi e kënaqshme, në të shumtën e rasteve 
d.m.th. 42 % neutral, 23 % disi e pakënaqshme dhe 10 % shumë e pakënaqshme. 
Është e dukshme nga grafi ku që eksperiencat e tyre variojnë në shkolla me drejtues 
të qëndrimeve të ndryshme ndaj Mësimit të Bazuar në Projekte.   
Si një faktor i rëndësishëm i mbarëvajtjes së shkollës, prindërit gjithashtu ndajnë 
mendime të ndryshme ndaj punës me projekte të fëmĳ ëve të tyre. 48 % e mësuesve 
mendojnë se mbështetja e prindërve është disi e kënaqshme dhe 15 % e tyre mendojnë 
se është disi e pakënaqshme. Prindërit që mbështesin më shumë, sipas mësuesve, 
janë vetëm 6 % kurse ata që nuk mbështesin fare janë 5 %.
Për të kuptuar interesin e target grupit më të interesuar, të cilët janë objekt dhe 
subjekt i punës me projekte, iu është drejtuar një pyetje mësuesve, përgjigjet e së 
cilës tregojnë interes të madh të nxënësve, pra 82 % e nxënësve shfaqin interes shumë 
të kënaqshëm kur përdorin këtë metodë. Në këndvështrimin e mësuesve një pjesë e 
nxënësve ndihen disi të kënaqur, ndërsa të pakënaqur nuk ka.  
Pyetjes për tërheqjen e mendimit të mësuesve për aft ësitë që zhvillon më shumë 
Mësimi i Bazuar në Projekte tek nxënësit, mësuesit iu përgjigjën me një larmi 
alternativash: bashkëpunimi, kreativiteti, komunikimi, të qënit lider, puna me grupe, 
përdorimi i TIK, kërkim – hulumtim, aft ësi krĳ uese, aft ësi praktike.
Perceptimi i mësuesve për pengesat në shtrirjen e përdorimit të Mësimit të Bazuar në 
Projekte në shkollat publike të sistemit parauniversitar është i ndryshëm. Mungesa e 
trajnimeve është pengesa kryesore. Në vend të dytë qëndron mungesa e buxhetit të 
mjaft ueshëm për t`i realizuar me sukses. Meqënëse pyetja drejtohet për mungesat e 
mundshme për të shtrirë më shumë projektet ndërlëndore, mbështetja e drejtuesve, 
të cilët duhet të jenë koordinatorët dhe menaxhuesit kryesorë të saj zë vendin e tretë. 
Në vend të katërt, mësuesit fajësojnë kufi zimin e kurrikulës së lirë, ndërsa vendin 
e pestë e zë pamjaft ueshmëria e mjeteve didaktike në shkollë.  Vendin e fundit e zë 
mungesa e promovime të modeleve pozitive brenda dhe jashtë shkollës.

Rezultatet e Hulumtimit dhe Diskutimi

4.1  Rezultate
• Është e rëndësishme që planifi kimi i projekteve të bëhet si në planin kohor edhe 

në atë të burimeve njerëzore që shkolla disponon. Kjo për faktin se planifi kimi 
shpesh tejkalon potencialet burimore.

• Përcaktimi i temave është i rëndësishëm. Një projekt nuk mund të përmbajë të 
gjitha temat e mundshme të programit. Megjithatë ka disa tema brenda programit 
që ia vlen të zgjerohen. Nga studimet  eshte vene re se këto jo gjithmonë kënaqin 
dëshirat dhe interesat e nxënësve.

• Autonomia e nxënësit si aspekt i rëndësishëm i Mësimit të Bazuar në Projekte 
nuk ruhet gjithmonë. Kjo në varësi edhe të moshës dhe përvojës së nxënësve. Që 
nxënësit të shkathtësohen, roli i mësuesit i cili akoma nuk e përjashton veten nga 
përfshirja, duhet të ndryshojë. 

• Mësimi i Bazuar në Projekte do të funksiononte më mirë nëse orët do të ishin 
60 – 90 minutëshe, megjithëse me projektin punohet si në studim ashtu edhe në 
shtëpi. Pjesa e bashkëpunimit që ndodh në shkollë është shumë e rëndësishme për 
suksesin e projektit.
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4.2 Diskutimi
Studimi u parashikua të tërheqë mendimin e katër kategorive të rëndësishme të cilat 
kanë qëndrim aktual lidhur me Mësimin e Bazuar në Projekte. 
- Drejtues shkollash
- Mësuesit
- Prindërit
- Nxënësit

Përfundime dhe Rekomandime

5.1 Përfundime
• Nxënësit ndihen shumë të kënaqur nga puna me projekte në krahasim me Mësimin 

Tradicional.
• Mësuesit kanë nevojë për mbështetje teorike dhe praktike për të aplikuar në klasat 

e tyre dhe kryesisht për strukturën e projektit, hapat, modele projektesh dhe 
mënyrën e vlerësimit.

• Mësimi i Bazuar në Projekte është mënyrë të mësuari që lidh dĳ et e marra në 
shkollë me aplikimin e tyre në jetën reale.

• Përmes legjislacioneve të viteve të fundit, MAS rekomandon në shkollat e mesme 
zhvillimin e një pjese të orëve të lira me Mësimin e Bazuar në Projekte.

• Në kurrikulën e gjimnazit njohja dhe vlerësimi i një projekti i cili është i 
detyrueshëm bëhet me kredite.

• Mësuesit kanë mësuar të punojnë me projekte në 2 mundësi:
- Më pak me anë të trajnimeve.
- Më shumë duke i praktikuar.
• Vështirësitë më të mëdha në zgjerimin e përdorimit projekteve ndërlëndore vĳ në 

si rezultat i:
- Mungesës së trajnimeve.
- Mungesës së fi nancimeve..
• Krahasuar me mësimin tradicional Mësimi i Bazuar në Projekte zhvillon aft ësi të 

rëndësishme për jetën dhe që janë më pak prezente në procesin tonë të edukimit si 
bashkëpunimi, kreativiteti, kërkim – hulumtimi.

• Prindërit dhe nxënësit si target grupi më i rëndësishëm që vlerëson rezultatet e 
përdorimit të Mësimit të Bazuar në Projekte, janë të kënaqur dhe kërkojnë që të 
vazhdohet të punohet, por edhe të zgjerohet përdorimi i saj.

• Zgjedhja e temës është një problem i cili akoma i shqetëson nxënësit e shkollës, 
pasi jo gjithmonë ata zhvillojnë temën e parapëlqyer.  

5.2  Rekomandime
• Institucionet përgjegjëse për zbatimin e kurrikulës të udhëzojnë për organizimin e 

1/3 së kurrikulës së lirë vetëm me Mësimin e Bazuar në Projekte.
• Organizimi dhe zhvillimi nga qendrat private të trajnimeve i modulit të Mësimit 

të Bazuar në Projekte, si trajnim afatgjatë për të përgatitur:
- Kapacitete trajnuese
- Kapacitete zbatuese.
• Procesit të prezantimit të produkteve përfundimtare duhet t`i vendoset kufi  kohe 

i barabartë për të gjithë grupet.
• Roli i mësuesit duhet akoma të modelohet. Për këtë duhet shmangur edhe roli 
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pjesëmarrës i tĳ  në projekte.
• Të sigurohet pjesëmarrja më e madhe e prindërve gjatë projektit dhe në përfundim 

të tĳ .
• Për të realizuar me sukses synimet dhe objektivat e projekteve shkollore, të 

largohen nxënësit nga lundrimi pa kriter në internet duke:
- I trajnuar vetë nxënësit si të bëjnë një kërkim në modulet lëndore.
- I shmangur informacionin `copy` - `paste` nga interneti dhe duke e zëvendësuar 

me informacionin e gjallë dhe individual.
• Përgjithësimi i modeleve ku kjo metodë të nxëni është pjesë e rëndësishme e 

procesit.
• Botimi i një udhëzuesi për shkollat e sistemit parauniversitar, i cili të përmbajë 

struktura të mundshme dhe modele lëndore e ndërlëndore.
• Inkurajimi nga DAR dhe drejtoritë e shkollave i shtrirjes në gjerësi dhe thellësi 

i Mësimit të Bazuar në Projekte në koncepte të rëndësishme për jetën, kapituj 
mësimorë dhe grup lëndësh.  
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Pikëpamjet fi lozofi ke, estetike dhe teorike të Fishtës

Rudina Nano

Hyrje

Kur jeta e një shkrimtari identifi kohet me veprën e tĳ , që jeton e gjallë në popull, ai 
shkrimtar i ka ngritur një përmendore vetes për të gjitha kohërat. Monumenti letrar 
i Gjergj Fishtës, si poet epik e lirik, si dramaturg e prozator, si publicist e veprimtar 
shoqëror, ende nuk është rilevuar si e meriton. Përkundrazi, deri tani ai ka mbetur 
një riprodhim. Herë i ndritshëm e herë i mjegulluar. Prandaj e kanë aq të lehtë disa 
për ta bërë të harruar e të tjerë për ta lartësuar vend e pa vend. Këta të dytët, më 
tepër e kanë modifi kuar, sesa pastruar prej shtrembërimeve të pamerituara. Edhe 
vetë bashkëvëllezërit e tĳ , që në gjallje të shkrimtarit, kanë krĳ uar kultin e poetit 
françeskan, që so çdo kult tjetër, ka mbartur brenda vetes edhe të kundërtën e tĳ . 
për kohën tonë, Fishta do të ndriçonte më mirë antimiti i tĳ , studimi me gjakft ohtësi 
i veprës, një analizë shumëplanëshe, ashtu si është në të vërtetë shumëdimensional 
opusi fi shtjan. 
Nga letërkëmbimi i poetit zadrimor, deri më sot pjesërisht i njohur, mund të arrihen 
shumë përfundime të vlefshme për jetën e shkrimtarit, për preokupimet e përditshme 
të tĳ , për preferencat në lexime, për konceptet estetike, për mënyrën si punonte, si 
edhe për botëkuptimin e tĳ . Këtë të fundit do të bëjmë objekt të kësaj trajtese, pasi 
na duket se mund të hapim një shteg në përcaktimin e mesazhit fi lozofi k të të gjithë 
veprës fi shtjane:
Së pari, jo vetëm ata që kanë pretenduar ta rrëzojnë fi gurën e Fishtës me një të rënë të 
lapsit, por edhe përkrahësit e tĳ , e kanë trajtuar shpesh mesazhin fi lozofi k të veprës 
fi shtjane si një domethënie thjesht teologjike.
Së dyti, brenda opusit fi shtjan, çdo lexues dhe ndoshta, studiues, do ta ndiejë si në 
thellësitë e një pylli të dendur me pemë të larta gjithfarë llojesh e shkurre që i zënë 
rrugën. Për ta shĳ uar bukurinë e pyllit e për të mos mbetur brenda tĳ , kujtdo do t’i 
duhej të njihte përthyerjet e dritës mes lëkundjeve të degëve të pemëve. Në rastin 
tonë, do të duhej të njihej botëkuptimi i autorit të një vepre kaq universale, si ajo e 
Fishtës.
Së treti, Fishta ka qenë një shkrimtar i angazhuar në çështjet kombëtare e religjioze. Ai 
ka jetuar gjallërisht historinë e popullit të tĳ : kur dilte nga zgjedha pesëqindvjeçare, 
kur organizohej si shtet më vete, kur përjetonte marramendjen e të dy luft ërave 
botërore etj. Vepra e tĳ  ka një shtrat të përcaktuar historiko-shoqëror, por Fishta ka 
qenë në çdo rast një krĳ ues me një qëndrim të vetin origjinal, që nuk mund të mbetej 
brenda petkut të françeskanit, aq më pak të intelektualit të zakonshëm të kohës. 
Së fundi, në metodën e studimit dhe të leximit të një vepre letrare, mesazhi fi lozofi k 
është ajo ide që përcillet te lexuesi si kontekst, i ballafaquar me tendencat e zhvillimeve 
të kohës kur u shkrua. Por në qoft ë se shkrimtari e ndjen të nevojshme ta deklarojë 
atë ose një pjesë të saj, siç ka ndodhur me Fishtën në letrën që i shkruan At Pal Dodës 
në fi llim të vitit 1908, kjo do të përbënte një çelës për të depërtuar më drejtpërdrejt në 
atë që pretendon dhe realizon shkrimtari në veprën e vet. Në atë letër Fishta shkruan 
se botëkuptimi i tĳ  është i shprehur në tri vepra dramatike: ‘‘Odiseja’’, ‘‘Vllaznia: 
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Sh’Françesku e Asizit’’ dhe ‘‘Kryepremja e Sh’Gjonit’’. Në vështrimin e parë, në këtë 
deklarim të Fishtës, përcaktohet botëkuptimi i tĳ  i shkrirë në tri periudha të largëta 
kohore: e para polideliste, e dyta parakristiane dhe e trta, koha e demokratizimit 
të kishës katolike. Në ‘‘Lahutën e Malësisë’’, ky mesazh vjen si mendësi e popullit 
shqiptar në periudhën e kristalizimit si komb më vete. Në këtë kuptim, ‘‘Lahuta e 
Malsisë’’ nuk mund të jetë imitim i eposit homerik shkruar në kohët e vona. Ajo është 
një poemë epike që pasqyron luft ërat, mendësitë dhe psikologjinë e një populli gjatë 
viteve të formimit të tĳ . Botëkuptimi i Fishtës identifi kohet me atë të popullit. 
Ai është bir i atĳ  trungu me tradita mĳ ëravjeçare. Ai jeton e zhvillon veprimtari 
aktive, si asnjë shkrimtar tjetër i atyre viteve, në gjirin e popullit të vet pikërisht kur 
ai luft onte për t’u mëvetësuar. Ne duhet të mësohemi ta shohim historinë tonë, jo si 
konkluzion teorik të disa tezave të parapërgatitura, si kemi bërë deri tani, por edhe si 
refl eksion të atyre që e pasqyruan artistikisht atë. Në këtë kuptim ‘‘Lahuta e Malsisë’’ 
dhe veprat e tjera të Fishtës marrin edhe vlera historike. Dalja e një populli nga 
robëria pesëqindvjeçare nuk mund të vĳ ë prej një shpate të metaltë, por prej forcave 
që e kanë vënë në lëvizje atë hekur. Dhe ajo forcë është determinantja gjeografi ke, 
organizimi kanunor, tradicioni i ngurtësuar parakristian dhe kundërvënia religjioze; 
është rrethanë e favorshme, kokëfortësi primitive e gjithçka tjetër, që ndoshta e veçon 
një popull si yni nga qytetërimi evropian bashkëkohës. Por ai është realitet. Këtë na 
e pasqyron e gjithë vepra e Fishtës. 
   

Botëkuptimi estetik i Fishtës

Rreziku imanent i barazitizmit të artit me natyrën dhe dilema para së cilës i vuri 
artistët lindja e fotografi së, në ekzistencën e artit dhe mundësinë e kuptimit të saj 
si qenie e pavarur nga imitimi apo fotografi mi besnik i natyrës, që çoi në lindjen e 
një agresiviteti ndaj gjithçkaje të traditës. Pikërisht ky lloj agresiviteti estetik bëri të 
mundur lindjen e modernizimit në art. Artistët kërkuan ekzistencën e artit si të tillë, 
të pavarur nga realiteti dhe aspak fotografi m i thatë i tĳ . kërkonin jo më pasqyrim, 
por interpretim të tĳ . Ata duhet të vëzhgonin në brendësi qoft ë dhe të marrëdhënieve 
të rendomta, të vendosura mes objektit dhe subjektit. Artistëve tashmë u intereson, 
jo më sipërfaqësorja e pamjes së jashtme, por thelbi, thelbi i njeriut, thelbi i sendit, 
për artin e tyre. Periudha në të cilën u formua dhe punoi Fishta ishte një kapërcim 
nga fundi i shekullit XIX dhe XX. 
Kultura e tĳ  qe ndikim i leximeve frënge, italiane, sllave. Ishte pikërisht koha kur në 
Francë fi lozofi , historiani dhe kritiku i madh Hipolit Taine i njohur deri në atë kohë 
për shpjegimin e fakteve historike dhe letrare nëpërmjet tre faktorëve: raca, mjedisi 
dhe momenti. Për Tainen ashtu si struktura e bimës, që varet nga mjedisi natyror, po 
ashtu vepra e artit përcaktohet nga gjendja e përgjithshme e shpirtit dhe e zakoneve 
që e rrethojnë. Tre faktorët e mësipërm, pra raca që është tërësi e dispozicioneve të 
lindura dhe të trashëguara. Ambienti fi zik, që vetvetiu krĳ on dhe ambienti moral 
sidomos me llojin e punës dhe me pasurimin apo varfërimin që supozon, dhe në fund 
momenti, faktor thjesht estetik, është shpejtësi e fi tuar, ndikim i çdo brezi artistësh 
në brezin vĳ ues. Pozitivizmi i Tainet aplikon ligjësitë e natyrës në veprat e artit, 
me kushtet e tĳ  të racës, ambientin, momentin duke i konsideruar veprat e mëdha 
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botërore, si përmendore të ndryshimeve të shoqërisë njerëzore. Fishta pikërisht këtë 
kishte si ambientin e vet rrethues estetik ku krĳ oi individualitetin e tĳ  në këtë fushë. 
E bukura në objektet e jashtme, nuk mund të jetë subjekt i artit të vërtetë, sepse 
artisti duke riprodhuar nuk do të krĳ onte, por thjeshtësisht do të kopjonte, prandaj 
nuk është art. Ja pra kufi jtë e artit dhe natyrës për Fishtën, ose më saktë do të 
shpreheshim, parametrat e tĳ  për përcaktimin e largësisë mes tyre janë më se të qarta 
dhe në lidhje me abuzimin që mund të hyjë ndërmjet tyre për sa i përket imitimit. 
Kështu deri tani në gjykimin estetik të Fishtës vumë re t tilla elemente të pranishme, 
si impresionet, intuitën dhe distancim të prerë nga kopjimi apo fi ksimi fotografi k i 
realitetit. Me këto elemente natyra dhe arti vihen përballë njëra-tjetrës për tu gjykuar 
në vazhdimësi. Ajo çka i dallon nga njëra-tjetra me sa vumë re ishte se: në natyrë 
objektet janë të individualizuara brenda kufi jve të saj, kur ajo vetë është e realizuar 
tashmë, e përfunduar. Në art, nuk kemi natyrë, por kemi diçka përtej saj. 
Natyra përjashton nga vetja, praninë e teknikës ose stilit të artistit e mbi të gjitha 
diçka e bukur në natyrë nuk ka të bëjë me intuitën artistike, çka do të përbënin 
kushte të mjaft ueshme dhe të domosdoshme për përfi timin e së bukurës artistike, 
pra në të tille rast përft ohej arti që s’ishte natyrë dhe kishte pikërisht këto elemente 
plus, sidomos forca intuitive e artistit mund të zhveshë të shëmtuarën në objekte të 
natyrës për të zbuluar tek ajo një ngopje me elementin e së bukurës artistike. Përsëri 
pra, arti përtej natyrës. Gjithçka u arrit deri tani s’është tjetër përveç se analiza e 
mendimit estetik të Fishtës për sa ai na tha deri tani. 
Ideja-për Fishtën është në marrëdhënie me sendin në vetvete dhe përcakton raportet 
dhe përmasat e tĳ . Vet ideja për Fishtën është e varur dhe përcaktuar nga geni, shĳ a 
estetike, ambienti që do të thotë ndikim i kushteve anestetike, gjeografi ke, sociale, 
etj., teknika ose stili që është materializimi në lëndë nëpërmjet gjuhës dhe shprehive, 
që është specifi ke dhe origjinale, mënyrë invencioni e përdorimit të tyre dhe kjo 
përfshihet në kulturën e artistit, ç’ka për Fishtën siç e shohim është brenda kushtit 
‘‘kohë’’. Koha në vetvete përbën momentin kur u shkrua vepra. Kështu, Fishta për 
veprën e artit krĳ on një konfi gurim krejtësisht pozitivist, duke respektuar pikërisht 
tre momentet themelore jashtëestetike, si ndikues të drejtpërdrejtë në realizimin e 
veprës së artit, rrjedhimisht brenda saj të së bukurës artistike. 
Cili do të ishte funksioni i primateve të Fishtës për veprën e artit dhe të bukurën e 
saj?
Mendoj se ndryshueshmëria e përmasave dhe kompetencave që ka shĳ a estetike për 
të deciduar mbi vlerën e artit, pra njëkohësisht dhe të së bukurës, indirekt në krĳ imin 
e fi zionomisë së rruzullimit ideal tek artisti. Kështu në këtë panoramë dallojmë se 
Fishta njeh hierarkinë ontologjike të së bukurës në natyrë, po ashtu edhe hierarkinë 
tek e bukura në art, secila prej tyre e bukur në vetvete dhe krejt e ndryshme prej 
tjetrës. Mund të fl asim për transhendencë, në një kohë që njëra është besnike e 
shprehjes së formës së idesë së Shkasit të parë dhe tjetra përfaqësues e formës së 
idesë së dëshiruar më të arrirë, ku mbizotëron vetëm intuita e autorit, fantazia, 
ndjeshmëria dhe materializon shĳ a estetike. Me kaq sa munda të arrĳ , të depërtoj 
në botëkuptimin estetik të Fishtës, mendoj se ai i përket pozitivizmit natyralist të H. 
Tainet, por nuk do ta quaja i vonuari i fundshekullit XIX. Në mendimet e tĳ  ka mjaft  
arsye për të pranuar kulturën e tĳ  në njohjen e estetikave të mëvonshme.
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Kredoja religjioze, fi lozofi ke dhe estetike e Fishtës në veprën ‘‘Mrizi i Zanave’’

‘‘Mrizi i Zanave’’ është vepra madhore lirike e Fishtës, që në gjithë korpusin e 
krĳ imtarisë së tĳ  letrare, radhitet denjësisht në mesin e tri veprave më të realizuara, 
bashkë me ‘‘Lahutën e Malcis’’ dhe me ‘‘Anzat e Parnasit’’. Në qoft ë se në ‘‘Lahutën 
e Malcis’’, Fishta përmbush vetëdĳ en dhe pasionin e tĳ  atdhetar dhe heroik me 
mjete epike, në qoft ë se në ‘‘Anzat e Parnasit’’, Fishta godet me zjarr idhnak veset 
e karaktereve gjithnjë me mjete satirike, në ‘‘Mrizin e Zanave’’, ai zbërthen shpirtin 
total të krĳ uesit që ia dilte. Duke e vlerësuar dhe rivlerësuar Fishtën, sikundër 
duke e vlerësuar dhe rivlerësuar veprën e tĳ  letrare, studiuesi i sotëm përballet nga 
një ngarkesë e rëndë që peshon mbi gjysmë shekulli mëkat, përballet me hovin e 
pakontrolluar të dishepujve të tĳ , apo më saktë, të pseudodishepujve të tĳ , përballet, 
më në fund, me mungesën e pajustifi kueshme të botimit të veprës së tĳ  komplete. 
   Derisa aspekti atdhetar i veprës së Fishtës pak a shumë është sheshuar sidomos në 
lirikat e tĳ , pos vlerës letrare e estetike mund të përimtohet edhe kredoja autoriale 
religjioze, fi lozofi ke dhe etike. Fishta vjen në botën e krĳ imtarisë letrare me formim 
kleriku dhe një formim i tillë nuk ka sesi të mos përvĳ ohet edhe në shfaqjet lirike. E 
veçanta e tĳ  ndërkaq implementohet me faktin se Fishta në poezitë me frymë fetare 
nuk predikon. Kredoja religjioze e Fishtës në këto poezi është më tepër një shkrirje 
në substancë të përbashkët e botëkuptimit fi lozofi k dhe etik të tĳ . Poezitë që mund 
të klasifi kohen sipas kësaj fryme: ‘‘Gurravet të Jordanit’’, ‘‘Kataklizmi i rruzullit’’, 
etj., që edhe si numër janë të pakta në këtë vëllim, ose janë lirika deskriptive, ose 
kushtime, ose kanë vetëm një intonim të jashtëm fetar me shenja emblematike. 
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Krĳ imi i mjedisit për një të nxënë sa më efektiv në arsimin fi llor

Alviola Kosta

Abstrakt

Prirjet bashkëkohore botërore në arsim, imponuan nevojën për ndryshime të përshtatshme në 
strukturën organizuese të klasës, si një mjedis themelor të të nxënit të organizuar. 
Arsyet dhe qëllimi i këtyre ndryshimeve është krĳ imi i procesit të përmirësimit të vazhdueshëm 
të punës në shkollë që do të kontribuojë për përmirësim e cilësisë në arsim.
Nga klasa, e cila ishte si një mikromjedis themelor i të nxënit të organizuar, ka fi lluar të 
kërkohet që të adaptohet dhe t’i përshtatet nivelit bashkëkohor të zhvillimit, të ofrojë një 
atmosferë të këndshme dhe të ngrohtë. Gjithashtu duhet të përgatisë nxënës, të cilët do të jenë 
të aft ë për t’ë ballafaquar sfi dat, të cilat i sjell koha e re.
Për t’iu përgjigjur nevojave të ndryshme të moshës dhe çdo  nxënësi, klasa duhet të adaptohet 
edhe sipas konceptimit të ri të arsimit, i cili gjendet para një kthese të madhe. Në përkrahje të 
sfi dave të ndryshme, klasa funksionon si një mundësi, e cila duhet të shfrytëzohet në favor të 
nevojave të ardhshme të nxënësve të saj.

Hyrje

Sigurimi i një mjedisi për të nxënit fëmĳ ëve, është i rëndësishëm, pasi ofron 
eksperienca të ndryshme, me anë të cilave do të ndihmohen në zhvillimin e tyre 
social, fi zik, intelektual dhe emocional sipas moshës dhe të nivelit të zhvillimit të 
tyre.
Për një përgatitje të suksesshme të fëmĳ ëve  memorizimi i fakteve nuk është i 
mjaft ueshem. 
Sot, është koha e mundësive të pakufi zuara të internetit dhe të kompjuterizimit 
dhe me shumë rëndësi është që nxënësi të mësojë se si t’i gjejë vetë informacionet e 
nevojshme, se sa t’i memorizojë faktet që i ka thënë apo dhënë mësuesja. E rëndësishme 
është gjithashtu, që çdo nxënës të aft ësohet që t’i zhvillojë vetë potencialet e tĳ . Do 
të na duhet që në të ardhmen njerezit të arrĳ në të zgjidhin vetë probleme komplekse 
dhe të gjejnë teknika efektive për realizimin sa më të mirë të punës. Kjo është një 
detyrë që duhet të kuptohet shumë mirë nga të gjithë palët e përfshira në procesin 
arsimor dhe edukativ (politikë bërësit e arsimit, mësuesit, nxënësit dhe prindërit). 
Për këtë duhet që të realizohen një varg kushtesh si: krĳ imi i një mjedisi për të nxënit, 
i cili themelohet mbi respektin e ndërsjelltë; krĳ imi i kushteve për çdo nxënës që të 
përfi tojë aft ësi shkencore, artistike, etnike dhe praktike; duhet të aft ësohen nxënës, 
të cilët do të mësojnë gjatë gjithë jetës së tyre; duhet të sigurohen kushte për zhvillim 
dhe vazhdim të praktikës së mirë.
Në rradhë të parë mësuesi duhet të njohë, të kuptojë dhe të pranojë teorinë për 
mënyrën e të nxënit të nxënësve. Në momentin kur mësuesi e njeh dhe e pranon këtë, 
atëhere ai e di se nxënësit kanë stile të ndryshme të të nxënit. Në këtë pikë ai duhet 
të përshtatë mjedisin për të nxënit sipas nxënësve dhe të ofrojë më shumë opsione 
brenda klasës dhe të planifi kojë aktivitete të cilat, duhet të jenë në përputhje me 
programin mësimor, por edhe t’i takojnë stilet e ndryshme të të nxënit të nxënësve. 
Në procesin mësimor duhet të respektohen stili personal i të nxënit, njohja dhe 
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respektimi i aft ësive individuale, vlerat kulturore të të gjithë nxënësve dhe njohja 
dhe respektimi i të drejtave të fëmĳ ëve
Duke njohur të gjitha këto do të arrihet që të kemi një bashkëpunim të ndërsjelltë në 
forma të ndryshme, mjedise të ndryshme, materiale të ndryshme për përdorim dhe 
afrime të ndryshme të aktiviteteve
Mësuesi duhet të krĳ ojë mjedis dhe atmosferë në klasë ku nxënësit do të ndihen të 
lirshëm të shprehin mendimin e tyre, të besojnë në vetvete, t’i besojnë mësuesit dhe 
shokëve të tyre dhe të shfrytëzojnë metodat e ndryshme të mësimdhënies.

Rëndësia e klasës në mësim

Klasa përfaqëson elementin parësor pedagogjik të shkollës. Ka një rëndësi shumë të 
madh, sepse procesi i edukimit të njeriut, dhe më saktë arsimi dhe edukimi i tĳ  në një 
formë të organizuar fi llon pikërisht në klasë. Klasa është ajo pjesë e sistemit arsimor, 
në të cilin zbatohet procesi mësimor sipas parimeve didaktike dhe në përputhje me 
nevojat e arsimit.
Realizimi i mesimit është funksioni themelor i çdo klase. Mësimi është një proces, 
ku realizohet përmbajtja programit mësimor. Mes planit dhe programit duhet të 
qëndrojnë nxënësit, të cilët përveç njohurive të nevojshme, duhet të përfi tojnë edhe 
aft ësi dhe qëndrime, të cilat do t’i ndihmojnë me sfi dat e të ardhmes.
Fakti që klasa është një mjedis për realizimin e programit të klasës së parë, e cila ka 
dhe përvojën e parë me të cilën takohen shumica e nxënësve, i jep asaj një rol shumë 
të rëndësishëm, duke e dalluar nga shtëpia.
Për moshën e nxënësve të arsimit fi llor, që procesi arsimor dhe edukativ të jetë 
stimulues, duhet që të ofrojë një kombinim midis mësimit dhe lojës. Në këtë mënyrë 
përshtat në mënyrë graduale punën dhe jetën.
Nxënësi duhet të jëtë në qendër të klasës dhe programi që duhet të realizohet duhet 
të jëtë fl eksibël dhe i adaptueshëm, sipas nevojave konkrete të nxënësve. Nxënësit 
duhet të motivohen për të nxënët duke u nisur nga metodat aktive të të nxënit dhe 
rrjedhimisht dhe suksesi i nxënësve shihet vazhdimisht duke përdorur modele 
vlerësimi nga më të ndryshme.
Prindërit, duhet të ndihen dhe të jenë partnerë, të cilët gjithashtu duhet të marrin 
pjesë në suksesin e ardhshëm të nxënësve.

Krahasimi i klasës tradicionale dhe klasës së sotme

Shkollat tani përfaqësojnë idenë për një afrim të individualizuar, i cili respekton 
aft ësitë dhe përpjekjet e çdo fëmĳ e për të krĳ uar mënyrën e vet për të nxënit. Duhet 
të adaptojmë edhe pikëpamjen e Xhon Djuit, i cili thotë se arsimi është mënyrë e 
jetës.
Krahasimin do ta bëjmë duke u nisur nga disa faktorë, të cilat janë: pikëpamja 
fi lozofi ke, përmbajtja e programit, roli dhe strategjitë e mësuesit, pjesëmarrja e 
familjes dhe vlerësimi. I shohim me rradhë në mnëyrë të përmbledhur.
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Pikëpamja fi lozofi ke

Klasa tradicionale Klasa e sotme

Shkolla është përgatitje për jetën. Shkolla është pjesë e jetës.

Njohuritë sigurohen për nxënësit nga ana e 
mësuesve.

Njohuritë janë krĳ uar nga fëmĳ ët.

Shkolla është detyrim, i cili duhet të realizo-
het.

Arsimi është sfi dë dhe zbavitje.

Fokusi është vënë mbi arsimin si produkt. Fokusi është vënë mbi arsimin si proces.

Të nxënit është progres linear, ku qëllimi 
është përfi timi i aft ësive dhe fakteve të reja.

Të nxënit është spiral i pafund me përmbajtje, ka thellësi dhe 
rëndësi. 

Nxënësit i pranojnë të gjitha informacionet 
në më nyre pasive dhe e pranojnë autoritetin 
e mësuesit.

Nxënësit jane mësuar në mënyre aktive në zgjidhjen e prob-
lemeve dhe në planifi kimin e aktiviteteve të ardhshme.

Përmbajtja e programit

Klasa tradicionale Klasa e sotme

Programi mësimor është prezantuar në 
përmbajtjen e zgjedhur mësimore.

Përmbajtja mësimore është e integruar dhe fëmĳ ët bashkë-
punojnë.

Programi mësimor është përcaktuar dhe zh-
villuar nga ekspertët e jashtëm.

Përmbajtja mësimore varet nga dëshirat dhe interesat e 
fëmĳ ëve.

Marrja e vendimeve është me karakter hier-
arkik.

Vendimet merren në mënyrë të përbashkët

Përmbajtja mësimore është dizenjuar në 
përkrahje të pritjeve tradicionale të lidhura 
me sjelljen sociale dhe arritjet akademike.

Programi mësimor është krĳ uar, që t’i përshtatet potencia-
leve individuale të fëmĳ ëve dhe krĳ on marrëdhënie pozitive 
për të nxënit.

Kultura dhe dallimet e tjera individuale 
pritet që të adaptohen sipas kulturës domin-
uese.

Programi mësimor i respekton variacionet dhe botën mul-
tikulturore, me qëllim që t’i përgatisë nxënësit më mirë për 
të ardhmen.

Aktivitetet bazohen mbi librin ose fl etoren 
e punës.

Aktivitetet bazohen mbi burime të ndryshme informacio-
nesh.

Theksi vihet mbi zotërimin e aft ësive 
themelore.

Theksi vihet mbi kuptimin e koncepteve të rëndësishme.
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Roli dhe strategjitë e mësuesit

Klasa tradicionale Klasa e sotme

Mësuesit janë burim i vetëm informacio-
nesh.

Mësuesit janë fasilitatore dhe udhëheqës në procesin e të 
nxënit.

Konsiderohet se mësuesit janë njerëz të cilët 
e kanë kryer të nxënit e tyre.

Mësuesit shikojnë vetveten si nxënës bashkë me fëmĳ ët e 
tjerë.

Mësuesit i prezantojnë informacionet e tyre 
përmes ligjëratave, fl etoreve të punes.

Mësuesit krĳ ojnë situata për të nxënit duke i bazuar mbi 
përvoja të drejtpërdrejta, interaksion social dhe hulumtime.

Teknikat për kontrollin e njohurive, të cilat i 
përdorin mësuesit, fokusohen mbi përgjigje 
me ‘’e saktë/ e pasaktë ose pyetje të mbyl-
lura.

Mësuesit e nxitojnë të menduarën kritike tek nxënësit me 
pyetje të hapura.

Aft ësitë janë prezantuar si qëllime të cilat 
duhet të realizohen.

Aft ësitë janë instrument i të nxënit dhe janë të lidhura me 
përmbajtjen.

Mësuesit janë përgjegjës për sjelljen në klasë 
dhe janë konsideruar për autoritetet.

Mësuesit dhe nxënësit përcaktojnë rregulla për sjellje me të 
cilën theksohet përgjegjësia personale.

Mësuesit zakonisht u japin nxënësve infor-
macione.

Mësuesit sillen në mënyrë interactive.

Nxënësit më shumë punojnë vetë. Nxënësit punojnë në çift  ose grupe të vogla.

Pjesëmarrja e familjes

Klasa tradicionale Klasa e sotme

Prindërit konsiderohen të huaj në klasë dhe 
ata ndiejnë që nuk janë të mirëpritur.

Prindërit konsiderohen si mësues të parë të fëmĳ ëve edhe 
si partnere.

Komunikimi me familjen zakonisht realizo-
het në rast të problemeve.

Komunikimi me familjen fi llon që ditën e parë shkollore dhe 
fokusohet mbi përcaktimin dhe planifi kimin e qëllimeve të 
përbashkëta për secilin fëmĳ ë veçanërisht.

Prindërit mund ta vizitojnë shkollën vetëm 
në ditët paraprakisht të përcaktuara.

Prindërit gjithmonë janë të mirëpritur në shkollë.

Përfshirja e prindërve në detyrat shkollore 
redukohet vetëm në kontrollim të detyrave 
shtëpiake.

Prindërit konsiderohen si burime informacionesh të cilat 
mund të shfrytëzohen për kryerjen e detyrave.

Bashkësia konsiderohet një organ i ndarë 
nga shkolla.

Bashkësia është burim i rëndësishëm informacionesh në 
procesin mësimor.
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Vlerësimi

Klasa tradicionale Klasa e sotme

Dihet me saktësi kur do të kryhet vlerësimi 
gjatë gjithë vitit.

Vlerësimi është i vazhdueshem.

Shpeshherë mund të jetë në formë të shkru-
ar ku duhet të zgjidhet prej disa opsioneve 
të ofruara.

Vlerësimi nënkupton formate të hapura.

Nota merret në bazë të vetëm një kontrolli 
të njohurive.

Vlerësimi përfundimtar varet nga shumë gjëra.

Instrumentat për vlerësim u nënshtrohen 
normave të ndryshme.

Instrumentat për vlerësim u nënshtrohen kritereve të ndry-
shme.

Vlerësimi është krejtësisht i kontrolluar nga 
mësuesi.

Vlerësimi përfshin edhe nxënësit në procesin e vlerësimit.

Vlerësimi është  me nota. Vlerësimi është orientuar drejt përparimit.

Vlerësimi ka karakter kompetitiv. Vlerësimi konsiderohet për arritje personale.

Suksesi varet nga memoria dhe memorizimi 
i informacioneve të prezantuara në caste të 
caktuara.

Suksesi përcaktohet nëpërmjet bashkëpunimit dhe bised-
ime gjatë një periudhe më të gjatë.

Zgjuarsia matet sipas aft ësive linguistike 
dhe logjiko/matematikore.

Zgjuarsia njihet gjatë zgjidhjes së problemave nga jeta reale.

Përgjigja e saktë është vërtetim për përpjek-
jet dhe për të nxënit e nxënësit.

Pikëpamjet e nxënësve përdoren për t’u kuptuar përcep-
timi i tyre dhe me qëllim që ato pikëpamje të përfshihen në 
përmbajtjet e ardhshme mësimore.

Vlerësimi është proces i ndarë nga procesi 
mësimor.

Vlerësimi ndërlidhet me procesin mësimor.

Marrja e përgjegjësisë për të mësuarit vetë

Mësuesi dhuratën më të madhe që mund t’ua japë nxënësve të tĳ  është që t’i ndihmojë 
të zhvillojnë përgjegjësi për jetën e tyre, për punën e tyre dhe për shoqërinë.
Gjatë vitit shkollor, nxënësit, prindërit, dhe mësuesit takohen për të caktuar qëllime 
për kohë të shkurtër ose më të gjatë. Këto dhe rezultatet e pritura, janë të përcaktuara 
prej programit shkollor. Por duhet pasur kujdes dhe për objektivat inividuale, të cilat 
burojnë nga interesat, mundësite dhe stilet individuale të nxënësve. Gjithashtu, ata 
drejtpërdrejt do ta përfshĳ në familjen e nxënësit në procesin e edukimit të tĳ .
Në fund të çdo periudhe ku janë të përcaktuara objektiva të ndryshme, nxënësit, 
familjet dhe mësuesit e vlerësojnë përparimin e nxënësve përkrah arritjes së 
objektivave të përcaktuara. Krĳ imi, monitorimi dhe përfundimi i “planit për zhvillim 
personal të nxënësit” duhet të jenë fl eksibil dhe në çdo kohë të jenë të disponueshëm 
për nxënësin. Këto plane mund të konsiderohen si rruga për arritjen e suksesit 
individual të nxënësit. 
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Përcaktimi i rregullave të sjelljes

Rregullat e sjelljes duhet të vendosen bashkë me të gjithë nxënësit. Takimi i përbashkët 
i mëngjesit është rast i shkëlqyeshëm për bisedë rreth asaj se si duam të sillemi në 
klasën tonë. Gjatë takimit të mëngjesit, mësuesi së bashku me të gjithë fëmĳ ët ulet në 
rreth dhe bisedon për qëllimin e rregullave.
Ajo që është kryesore për nxënësit është që t’i kuptojnë rregullat dhe të kuptojnë se 
rregullat dhe ligjet janë të krĳ uara për shkak të sigurisë sonë, që t’ë mbrojnë lirinë 
dhe të drejtat individuale të njerëzve dhe të na drejtojnë si duhet të sillemi.
Gjatë bisedave, mësuesit duhet t’u japin shembuj për sjellje pozitive të rregullave, siç 
janë “Gjithnjë ec ngadalë në korridor”, në vend të “Mos vrapo në korridor”. Duhet 
të theksohet sjellja pozitive, sepse e theksuara e sjelljes negative vetëm e përforcon 
atë që nuk duhet të bëjnë.
Rregullat duhet t’u tregojnë nxënësve se çfarë duhet të bëjnë, dhe jo se çfarë nuk duhet të 
bëjnë.
Rregullat e përcaktuara duhet të jenë të shkruara në një poster të madh, i cili duhet të 
vendoset në klasë në një vend ku nxënësit ta shohin lehtë dhe qartë.
Nëse nxënësit nuk i respektojnë rregullat, atëhere mësuesi duhet t’ua kujtojë se ata 
janë të detyruar të respektojnë rregullat dhe t’i ndihmojë që të ndryshojnë sjelljen e 
tyre. Për shembull, nëse nxënësit e klasës e kanë pranuar rregullin “Dëgjo kur tjetri 
fl et” dhe dy nxënës fl asin me njëri-tjetrin, kur mësuesi ose ndonjë nxënës tjetër fl et, 
mësuesi duhet t’u thote: ”Tani e kam unë rradhën të fl as dhe ju keni rradhën të 
dëgjoni”. Nëse të dy nxënësit vazhdojnë të fl asin, mësuesi duhet t’u thotë të largohen 
prej grupit. Këtë mësuesi duhet ta thotë me zë të qetë dhe të sigurtë dhe asnjëherë 
nuk duhet t’u bërtasë nxënësve dhe t’u thotë “Mundeni t’i ktheheni grupit kur të jeni 
të përgatitur të dëgjoni”.

Ndarja e klasave në kënde të aktiviteteve mësimore

Puna edukuese dhe arsimore në klasë duhet të realizohet në kënde të aktiviteteve 
mësimore. Këndet për të nxënit parafytyrojnë një hapësirë në klasën e strukturuar 
tematikisht, që u mundëson nxënësve të punojnë në mwnyra të ndryshme. 
Mundwsitë qw i japin këndet e aktiviteteve kanë qëllim – realizimin e qëllimeve të 
mësimit individual dhe në atë në grupe.
Nw ndryshim të mësimit në të cilin dominon mënyra frontale e punës, mësimi i 
organizuar sipas këndeve të aktiviteteve, mundëson nivel më të lartë të mësimit në 
grupe esenciale dhe këmbim të njohurive mes nxënësve. Kjo mënyrë pune e nxënësve 
u mundëson vazhdimisht të përfi tojnë aft ësi të reja të komunikimit.
Numri i këndeve të aktiviteteve mësimore është i ndryshueshëm. I njëjti ndryshon 
dhe u përshtatet nevojave të programit, interesave të nxënësve, si dhe qëllimeve 
edukuese dhe arsimore të cilat janë të parashtruara për realizim.
Këndet e aktiviteteve mësimore mund të kene funksion të shumëfi shtë. Ndonjëherë 
përdoren për përpunim të të njëjtës njësi të mësimit ose përmbajtje në mënyrë të 
ndryshme, dhe ndonjëherë thjesht mund të jenë në funksion të mënyrës klasike të 
punës.
Këndet e mësimit dallohen njëra nga tjetra, mirëpo qendrat bazë të
cilat duhet të vendosen në klasë janë:
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• Këndi e letërsisë
• Këndi i matematikës
• Këndi i lëndëve shkencore
• Këndi i artit
• Këndi i teatrit
• Këndi i informatikës

Rekomandime

Duhet të mundësojmë kushte të këndshme, të sigurta, të shëndosha dhe stimuluese 
të cilat i stimulojnë fëmĳ ët të hulumtojnë, mësojnë dhe të bëhen të pavarur. Më 
poshtë po listoj disa rekomandime që nxisin të nxënit në klasë të nxënësve.
1. Mundësimi i një vendi të sigurtë për fëmĳ ët, i cili mund të mbikqyret.
2. Mundësimi i një vendi të këndshëm për fëmĳ ët në të cilin ato do të ndihen mirë 
për aq kohë sa marrin pjesë në aktivitetet e ndryshme.
3. Organizimi i klasës sipas interesit të tyre, kështu që fëmĳ ët do të jenë të stimuluar 
të mësojnë dhe të zhvillohen.
4. Përdorimi  i materialeve të ndryshme, të cilat do të jenë të disponueshme për 
fëmĳ ët dhe do t’i stimulojnë që të hulumtojnë, luajnë dhe mësojnë.
5. Stimulimi i fëmĳ ëve që të marrin pjesë aktive në planifi kimin, rregullimin dhe 
mbajtjen e klasës.
6. Modifi kimi i klasës që t’i përshtatet nevojave të disa ose të një grupi të fëmĳ ëve.
7. Vazhdimisht duhet të gjejmë mënyra të ndryshme që të stimulohet vetërregullimi 
dhe pavaresia tek fëmĳ ët.
8. Drejtimi në drejtim pozitiv të sjelljes së fëmĳ ëve, duke pasur parasysh personalitetin 
e secilit dhe nivelin e zhvillimit të tĳ .
9. Krĳ imi i kushteve për mësim, që çdo fëmĳ ë do të ndihet komod.
10. Duhet të tregojmë respekt ndaj fëmĳ ëve, duke pasur dhe treguar interes për 
ndjenjat, idetë dhe eksperiencën e tyre.
11. Krĳ imi i kushteve ku çdo fëmĳ ë mund të shprehet lirshëm.
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