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Tecnología en las redes sociales e impacto de internet  en el rendimiento  del 
estudiantes en la escuela

Ina Balukja1

Departamento de Derecho
Facultad de Ciencias Economicás

Universidad “Aleksandër Xhuvani” de Elbasan (Albania)
    

Resumen

El Internet es un “océano infi nito de” información y la comunicación, lo que crea la posibilidad 
de recibir la información, el conocimiento, la infi nita naval, la visualización de imágenes, 
fotos o películas a cualquier borde del globo. La información es de todo tipo y para todos los 
navegadores (visitantes) de los mismos, sin distinción de edad, sexo, nivel social o la educación.
En Internet hay cientos de miles de páginas web, o canales y herramientas para permitir la 
adición de conocimiento personal, profesional e intelectual, pero también hay cientos de miles 
de páginas web, u otros canales, que no sólo son perjudiciales, pero a veces incluso peligrosos 
para los consumidores de Internet cuando la información es incontrolable e indiscriminada. 
Peligroso porque pueden dañar la salud mental de los usuarios, su comunicación con el 
mundo real, a la lesión de su personalidad.
Para el impacto de Internet en los niños, no hay acuerdo entre los expertos. Desacredita alguien 
llama a otra persona irrelevante, pero por lo general prevalece juicios negativos sobre su uso, 
sobre todo pequeña pantalla del ordenador. Sitio web que hace extraño al entorno local, puede 
poner en peligro la unidad de la vida familiar, que hace que los límites de incertidumbre entre 
la realidad y la fabricación de la actitud pasiva, limitar seriamente juegos favores espontáneos 
fantástico, que inhibe el desarrollo de la capacidad de concentración y persistencia, a menudo 
propone patrones de comportamiento cuestionable, es una de las principales causas de la 
pobreza que el lenguaje de los profesores de idiomas se quejan con razón.
Todos fuimos testigos de cómo nuestros hĳ os son capaces de utilizar juegos electrónicos, la 
mayoría de los teléfonos celulares sofi sticados, computadoras y otros equipos electrónicos.
Por lo tanto, es conveniente que, para ser “hĳ os guardadas en la página de Internet aumentaron, 
así como muchos expertos aconsejan, deben hablar con los niños y ellos mismos para crear 
conciencia sobre los peligros de la navegación y la comunicación sin fronteras y sin control en 
línea , para enseñarles que la siguiente mejor opción para aprender a sumar sus conocimientos 
a su edad en sí sigue siendo el libro.

 Introducción

En nuestra vida cotidiana, en las aulas, en las escuelas, en las instituciones, en los 
medios, en público y privado o familiar, el término “Internet” para la cantidad de uso 
como una palabra, ocupa un lugar tan importante que para jóvenes o profesionales, 
sin duda, es “pan de cada día” de la comunicación y las conversaciones entre ellos.
Los niños como a los más vulnerables de la sociedad debido a su edad, con mayor 
facilidad que cualquier persona puede ser víctima de Internet, ya sea niños o niñas. 
Mayores riesgos sitio Web contenidas para los niños son sin duda acceder lorja 
1  Conferenciante Externo en la Facultad de Economía en la Universidad de Elbasan “Aleksandër Xhuvani” 
en Albania. 
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(videojuego) la violencia, la posibilidad de ver fotos de las películas no aptas para su 
edad y que el uso de un diccionario, no es un ciudadano, cosas que normalmente no 
hay límites en los sitios web de contenido para adultos.
Muchos de los artículos que se encuentran como revistas de psicología, tanto en los 
medios impresos, aconsejan que los niños en edad preescolar, la primaria y el ciclo 
completo de la escuela inducidas, en términos de Internet es bueno para jugar y 
navegar en el equipo acaba bajo la supervisión de un adulto, por lo que los padres, 
maestros o tutores.
En la última década, la infl uencia de la tecnología se ha convertido en inevitable. 
La velocidad de su propagación se ha convertido en una parte integral de la vida 
de los adolescentes. Las nuevas tecnologías han dado lugar a una nueva forma de 
interacción social en el mundo digital y entre los adolescentes, la comunicación con 
los compañeros es uno de los usos más populares de la tecnología (Subrahmanyam y 
Greenfi  de campo, 2008).
Tecnologías son reales en sí mismos y su impacto son capaces de idear nuevas formas 
de comunicación y el comportamiento entre los individuos y enfoque distinto a la 
relación de los individuos con el mundo que los rodea. En el siglo XX, sobre todo a los 
jóvenes en contacto con otros a través de la comunicación cara a cara y por teléfono. 
Hoy en día, los usuarios adolescentes de Internet usan la computadora como el medio 
más adecuado para estar en contacto con los demás.
Con la noticia de que cada día trae más tecnología e Internet, los niños deben 
aprender y cómo deben utilizar el Internet debe ser controlada de alguna manera y 
para comunicarse con ellos acerca de los peligros. No se dejen engañar por el nuevo 
y hermoso que trae la comunicación y el conocimiento en línea sin fronteras que 
podemos hacer a través de la red.
Ellos no pueden dejarse sin enumerar los riesgos de fuerte e intenso, que vienen 
como resultado de la comunicación virtual, tales como imágenes de las palabras 
violentos o pornográfi cos impropios e inadecuados para la edad del menor, lo que 
puede traumatizar a un niño por herido profundamente la psique. Este hecho se ha 
demostrado en muchas familias, que a menudo no comprenden la herida espiritual 
recibida por un niño, ya que este tipo de enfermedad, no siempre, se pueden ver.
Tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en la característica 
defi nitoria de nuestro tiempo, por lo que nuestras vidas signifi cativamente diferentes 
de lo que fue una vez (Dearnley & Feather, 2001 Robins y Webster, 1999).
“Nuestro cerebro está siempre bajo la infl  uencën nuevo mundo tecnológico, muchos 
canales de televisión, juegos electrónicos, MP3 y conexión a internet, las redes 
inalámbricas, conexiones Bluetooth, y una lista interminable alargado (Greenfi  
campo, 2009)”.
Las redes sociales, juegos en línea, sitios de Internet que distribuyen vídeo a diferentes 
dispositivos como iPods y teléfonos móviles, se han convertido en una parte integral 
de la cultura juvenil (Ito et al, 2010:. 1).
En todo el mundo de Internet ha invadido perdona que ofrece grandes oportunidades 
y asociada a sus características como un unifi cador de sonido multimedia, imagen y 
texto. El Internet es realmente un “mar de oportunidades”, pero debe ser consumido 
con moderación y equilibrada, y todo depende de la cultura y forma de la conducta 
humana.
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La violencia física y psicológica contra los niños es una preocupación mundial, pero 
un estudio reciente llevado a cabo en el Reino Unido muestra cómo los peligros que 
enfrentan los más pequeños, ya están llegando desde todas las direcciones diferentes 
de las anteriores. Incluso si no estamos preparados para cambiar la cara de esta gran 
época, puede ser peligroso jugar con el teléfono dentro de la casa que ir sólo para 
aparcar juguetes.
El riesgo de uso indebido de Internet, la comunicación virtual con los extranjeros, en 
su uso diario, se agrava el peligro, y por otra parte, es un riesgo, entre las paredes de 
la casa.
No hay duda de la utilidad y la importancia de Internet en el desarrollo de la 
educación, la cultura y la educación, la información en línea, pero también hay juegos 
de materiales útiles que se desarrollan inteligencia de los niños.
 Los niños usan el Internet para comunicarse con otros niños, compañeros o no;
 Visita el sitio web con contenidos de entretenimiento como juegos, entretenimiento 

juegos formativos (rompecabezas), construcciones virtuales (estructuras de casas, 
coches, etc.), juegos de guerra, etc;
 El uso como recurso para proyectos escolares o tareas.
 Utilizar las redes sociales mediante la creación de perfi les y contactos con sus 

compañeros, pero señaló que a veces crear perfi les anónimos (falsos), o más de 
un perfi l.

I. 1.    Relaciones de la internet, familia y ninos

Retos complejos que enfrenta la sociedad actual y la familia a menudo están vinculados 
a la infl uencia dominante de internet en nuestro mundo. La relación entre los niños y 
el sitio web de la familia, se puede evaluar desde dos perspectivas:
a) la formación de niños por Internet y;
b) la educación de los niños a ser “responder adecuadamente a Internet.
Dando por sentado el hecho de que el control sobre el uso de Internet por los niños, no 
es probable que ocurra fuera de las instalaciones de la escuela, es la responsabilidad 
de la familia, controlar, supervisar y su objetivo es educar a los niños a ser selectivos 
en el uso de página web. El papel de los padres es de vital importancia, obviamente, 
pero no elimina la responsabilidad de educar a los niños sobre el uso de los criterios 
de Internet y rendición de cuentas por los niños.
Relación de parentesco entre la Internet y se puede ver desde dos perspectivas; una 
visión que ve a Internet como una amenaza, pero puede y debe ser visto como un 
activo. El peligro, ya que el primer punto de vista, presenta dos aspectos principales; 
el debilitamiento de la naturaleza y funciones que son característicos de la familia; y 
la ausencia o la distorsión de las actividades educativas de los mismos padres.

I. 2.   Principal de la familia de medio ambiente educativo como el niño

La familia se establece por el hecho de que no de pie junto a la costumbre de los demás, 
sino por el deseo y la alegría de vivir juntos en el aumento de capacidad de colaborar 
con el amor. Es un grupo, o una realidad psicológica, la fundación de las cuales es la 
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integración mutua de las personas a las que pertenecen y que las interacciones entre 
los miembros. [Milán Giuseppe Educación en el diálogo. Educación de Martin Buber, 
Nueva Ciudad, Roma, 1994, pg.102]
La familia es el momento de la transición de la naturaleza a la cultura, sin las cuales no 
existe una sociedad humana apropiada; la familia es el punto entre público y privado, 
es necesario cruzar la diferencia no es anónima y no alienar a la vida social. La familia 
no es simplemente una colección de individuos, una serie de nuevos atributos, es una 
entidad social específi ca, el propietario de los derechos y obligaciones similares a los 
de los individuos, los derechos que deben ser protegidos, la tarea se debe hacer.
En vista del peligro del uso de Internet en la familia, somos los testigos y el hecho 
de que muchas familias han sido destruidas a causa del tiempo perdido de la familia 
las relaciones interpersonales, o la percepción de que ofrece el mundo virtual es más 
bella que la situación o el clima dentro de su familia. Por otro lado, el mundo de 
Internet de sus sitios sin fi n y diversos, ya que contribuye a hacer de la familia de 
experimentar una comunidad, lo que permite a las conexiones y enfoques entre los 
parientes, dentro del país, sino también en la emigración, así aislados de sus miembros 
el uno del otro, por el contrario.
calor de la familia y la decoloración comienza cuando un uso individualista de 
diversos sitios de Internet, cuando en ellos están sin límite de eventos y escenas de la 
sexualidad sin amor verdadero, la infi delidad entre los cónyuges cuando pasan un 
traje que sea necesario, así como un modelo ejemplar.
Todavía hay una serie de factores importantes para dirigir y relaciones interpersonales 
orientación positiva dentro de las familias: las familias a reconocer y apreciar las 
fuentes alternativas para la obtención de la información y el conocimiento, lo que 
contribuye al crecimiento del conocimiento personal, por qué no profesional.
En general, los niños son curiosos, quieren aprender más, los adultos corren un millar 
de preguntas, incluso a acercarse al sitio, para aprender cosas nuevas. Mientras que 
los padres y los profesores suelen estar dispuestos a “poner fi n de inmediato a sus 
explicaciones y corregir posibles errores de interpretación a los que escuchan. Internet 
transmite información sin fi n, pero sólo de una manera, casi siempre dirigida a una 
audiencia general.
Los niños, ya que existe un mundo físico muy limitado reconocimiento y social, a 
menudo entienden mal o malinterpretar el contenido de un web-i, aceptar como 
verdadero lo que es falso o al menos dudosa, o son incapaces de entender las razones 
y las intenciones reales de cierta información. Si los padres se darán cuenta de este 
hecho, “frente a la soledad de la computadora” niño se reduciría signifi cativamente y 
educación de la familia sería más efi caz.
Los niños se sienten más cómodos con el ordenador que con sus padres y profesores. 
Ordenador meta típica es mantener conectado todo el día. Los niños locamente de la 
computadora.

I. 3.    Escuelas y la education del niño en internet

T “de educar a los niños en el uso crítico de la Internet es la principal tarea de los 
padres. Los padres tienen el derecho y el deber de describir y prevenir, pero sólo 
de acuerdo con los criterios de racionalidad y equilibrio que pueden hacer frente a 
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la conciencia moral de formar lentamente en los niños. Realmente Autoridad libera 
al niño de la impulsividad, contradicciones, del conformismo, la dependencia de 
Internet, a continuación, produce la libertad moral, entendida como el consentimiento 
interno a los valores universales, como la propiedad tradicional a sí mismo como la 
independencia socio-culturales limitaciones.
La educación tiene la tarea de educar a los niños, y esto ya se ha abordado en el plan de 
estudios de nivel, ya que la educación es el resultado de factores subjetivos (herencia 
genética, el temperamento y el compromiso individual) e impactos ambientales. 
El primer factor depende principalmente en el desarrollo físico, las capacidades 
sensoriales; de estos últimos están fuertemente limitadas lenguaje hablado, el 
pensamiento y la dirección, la dirección en cuanto a la orientación, la orientación y el 
uso crítico de la Internet en la escuela es esencial y pazëvendësushme.
Educación a Internet debería ser positivo. Poner a los niños delante de lo que es 
estética y moralmente excelente, que ayudaron a desarrollar su opinión, la madurez 
y la capacidad de razonar. Y aquí, es importante reconocer el valor fundamental de 
ejemplo de los padres y las ventajas de la introducción de los jóvenes a los clásicos de 
la literatura infantil, las bellas artes y la música contemporánea adecuado.
Lo que constituye el niño en la familia, no es tanto la lucha verbal que el que absorbe 
la atmósfera, la presencia y el comportamiento de los padres, hermanos y abuelos 
etc. Acción indirecta pero continuó vida de los aparatos, los impulsos que regulan y 
educa a los niños en una personalidad armónica y la plena integración, si la familia 
está sólidamente estructurada y moralmente sana; de lo contrario, cuando no está 
unido y carece de la ética social, los niños crecen emocionalmente inestable, incapaz 
de ganar un carácter fuerte y se introduce en la orden de producción en la sociedad.

I. 4.   Education adaptata a la educacion de un nino el uso de   juegos  en linea sin 
renunciar a los juegos tradicionales

La tecnología es siempre nos impresiona más con su desarrollo. Además siempre 
es más fácil y más nuestras vidas, convirtiéndose en una parte importante de todas 
las áreas del mundo en desarrollo y la humanidad. Es parte de la vida cotidiana. 
Si los niños son los que van a utilizar esta tecnología más moderna. Será “disfrutar 
de más benefi cios que va a revolucionar más de lo mismo. Es bueno que primero 
comparamos los padres de nuestros hĳ os con esta tecnología que está reemplazando 
el pico y la pala, libro y la pluma
Sí refl ejar más cuidadosamente lo que sucede en la vida cotidiana y el ciclo de un 
niño hoy, mira; Un niño nacido en una habitación cuadrada, montado en una unidad 
cuadrada; con una planta cuadrada y se coloca de espaldas a una plaza donde tres 
cuadrados peligroso esperar: televisión, ordenador y teléfono móvil.
El niño, que se desarrollará, tierra, aire, sol. Se podrá ver y pasear “fuera” de hacer 
amigos o al otro y cerrar. Palos y piedras, no juguetes que hacen todo por sí mismos. 
Su mente brillante y un palo hace que el avión. El cuadro hace una raqueta con la 
que TODDLE mundo. Po debe ser “estamos cerca. Inicialmente con juguetes y juegos 
simples. Con las muñecas t “llevo la tira, y no los que se usan una vez y el nusërojnë 
con aspecto lúdico. Desarrollo algunas leyes que necesitan de hecho el aire, suelo, 
agua. Los objetos que nos rodean cosas concretas que se levanta la humanidad hecha 
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de intercambiar lo que tenemos a mano.
Seguramente van a jugar con las pantallas, ya que tendrán que hacer, pero, en la 
infancia, siempre en compañía de nuestra atención. No para “tratar como un genio, 
o como víctimas, sino como socios con las habilidades y deseos. Con una pedagogía 
adaptada a cualquier edad, dependiendo de su madurez. No abandone tradicionales, 
juegos, juguetes y defi nitivamente nuestras actualizaciones. Y que nos van a premiar, 
no sólo nosotros, sino a toda la humanidad al hacer milagros.

I.5.    Recomendaciones

Siguiendo esta fi losofía de la educación a la Internet, y los resultados aparecerán a 
partir de este estudio, se recomienda que:
1. Las instituciones educativas, familiares, diferentes organizaciones, empresas y la 
sociedad en general todos deben promover más y más conciencia sobre la seguridad 
de los niños, a través de las reuniones especiales, la organización de talleres con 
los padres y adultos, así como la comunicación responsable en cada clase, con los 
alumnos de la educación básica.
2. Por otra parte, una tarea no menos importante que queda instituciones 
shtetërorepërkatëse que los centros de Internet o cibercafés, se ven obligados por ley 
a vendosonin fi ltros o soft ware de seguridad en los equipos que frekunetohen de los 
menores y adolescentes. Esto no está sucediendo, y los administradores o directivos 
de estos centros, por el mero hecho de interés para mayores ganancias en su negocio, 
considere la posibilidad de cualquier método permitido sólo para atraer a los niños 
a los juegos de ordenador, pero ellos mismos no llevan incluso una responsabilidad 
que ç`bëjnë los niños cuando se utilizan estos ordenadores.
3. Otra recomendación, una nueva experiencia, pero necesaria para el contexto en el 
que vivimos, debe ser el establecimiento de centros de orientación para niños que han 
sido descansado directa el uso de abuso de Internet o una combinación de los trabajos 
de asesoramiento psicólogos o trabajadores sociales para desarrollar sus actividades 
en estas escuelas, dé a conocer aún más a estos adolescentes a riesgos de Internet 
incontrolada trae.
4. Recomendación para las familias es que el entorno familiar, el acceso a Internet 
proporcionado en los locales de la articulación, de modo que los niños son fácilmente 
controlables, durante la navegación en Internet, o mediante la instalación de fi ltros 
de seguridad.
5. También en la misma restricción pueden ser ofrecidos por los operadores de 
telefonía móvil para los dispositivos que poseen sus hĳ os, para que sus hĳ os se sienten 
más seguros. Este sería un nuevo servicio que las compañías de telefonía móvil hacen 
sus clientes contra los menores. 6. El establecimiento de relaciones de amistad como 
los niños, dado que la adolescencia es una edad muy delicada, no sólo en un control 
riguroso y no hostil, sino también para escuchar sus preocupaciones que pueden estar 
asociados directa o indirectamente con el acceso en línea, que reducirá los riesgos de 
posibles consecuencias nocivas.
7. Educación y las escuelas son los agentes deberían comenzar tan pronto como 
el refl ejo de los fenómenos negativos que surgen como resultado de los cambios 
tecnológicos y la información que necesitan para mejorar los planes de estudios 
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relacionados con la informática, Internet, etc., y el personal pertinente de esta curso 
para ser califi cado.
8. El aumento de campaña de concienciación sobre los peligros del uso incontrolado 
de Internet no sólo en determinados días, pero de forma permanente y no sólo en las 
instalaciones escolares, sino también en los medios de comunicación visuales, y otras 
formas de comunicación.
9. Mejor interacción entre la comunidad de padres y profesores para más seguridad, 
más cultura y buenos resultados para nuestros hĳ os.
Con la noticia de que cada día trae más tecnología e Internet, los niños deben 
aprender y cómo deben utilizar el Internet debe ser controlada de alguna manera y 
para comunicarse con ellos acerca de los peligros. Cuidado y la comunicación con 
los niños también deben usar sitios web que se anuncian como un gran logro, como 
puede ser el “Facebook” de hoy u. La negligencia y la ignorancia de los criterios de 
utilización de estos programas por parte de los niños pueden llevar a consecuencias 
desagradables. No se dejen engañar por el nuevo y hermoso que trae la comunicación 
y el conocimiento en línea sin fronteras que podemos hacer a través de la red.
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Legjitimimi i fëmĳ ës së lindur pas vdekjes së prindit të shkaktuar nga fakti i 
paligjshëm i të tretit, për të kërkuar shpërblimin e dëmit

Alban Alimema
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë; Kola & Associates Law Firm

Abstrakt

Që prej kohës kur Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë unifi kuan praktikën gjyqësore 
lidhur me rrethin e personave që legjitimohen të kërkojnë shpërblimin e dëmit pasuror dhe 
jo pasuror kur është shkaktuar vdekja nga fakti i paligjshëm i të tretit dhe fi gurat e dëmit 
pasuror që do të përfi tojnë këta persona si dhe kriteret e përcaktimit të tĳ , doktrina juridike 
dhe praktika gjyqësore lidhur me këto çështje (që deri atëherë kishte qëndrime të ndryshme) 
ka qenë koherente. Madje në disa raste, siç është fusha e sigurimit të detyrueshëm të mjeteve 
motorike është ndërhyrë në legjislacion. Në rastet e tjera, si bazë për zgjidhjen e këtyre 
çështjeve vazhdon të jenë parashikimet e Kodit Civil dhe përfundimet unifi kues të Kolegjeve 
të Bashkuara të Gjyktës së Lartë. Megjithatë, në praktikën gjyqësore janë hasur disa çështje 
të cilat nuk gjejnë rregullim të qartë ligjor në Kodin Civil dhe as në vendimin unifi kues, siç 
rasti i legjitimit të fëmĳ ës së lindur pas vdekjes së prindit të shkaktuar nga fakti i paligjshëm 
i të tretit, për të kërkuar shpërblimin e dëmit. Qëllimi i këtĳ  punimi është pikërisht analiza e 
kuadrit ligjor ekzistues dhe praktikës gjyqësore lidhur me këtë çështje, duke e parë atë në një 
vështrim krahasues me legjislacionet dhe praktikën gjyqësore të vendve të tjera.

Fjalët kyçe: dëmi jashtëkontraktor, legjitimimi, shpërblimi i dëmit, fëmĳ a, prindi.

Hyrje

Përgjegjësia civile që rrjedh nga shkaktimi i dëmit nga fakti i paligjshëm i një personi 
të tretë, rregullohet në mënyrë të përgjithshme nga Kodi Civil (1994) në nenet 608-
647/a të tĳ . Në këto dispozita parashikohen kushtet për ekzistencën e përgjegjësisë 
(dëmi, fakti i paligjshëm, faji dhe lidhja shkakësore), fi gurat e dëmit (pasuror dhe 
jopasuror) dhe kriteret për shpërblimin e dëmit të shkaktuar.
Megjithatë, ishte vendimi unifi kues Nr.12/2007 i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës 
së Lartë1 ai që vendosi bazat dhe sqaroi më qartë disa çështje që lidheshin me rrethin e 
personave që përfi tojnë shpërblim për dëmin pasuror jopasuror kur është shkaktuar 
vdekja nga fakti i paligjshëm i një të treti, me çfarë do konsiderohet dëm jopasuror 
dhe kush janë kriteret e përcaktimit të tĳ  në këto raste.
Në parantezë duhet thënë se deri atëherë dëmi jopasuror identifi kohej vetëm me 
dëmin moral. Në fakt edhe në vendet e tjera ka qenë e njëjta situatë. Vetëm gjatë 
dekadave të fundit të shekullit të XX, fi llimisht doktrina dhe më vonë edhe praktika 
gjyqësore, kanë evidentuar dy fi gura e tjera të dëmit jopasuror. Fillimisht, fi toi 
kuptim të ri dëmi ndaj shëndetit ose dëmi biologjik (nëpërmjet vendimit të vitit 
1986 të Gjykatës Kushtetuese Italiane2), dhe vite më vonë, në Itali, u pranua dëmi 

1  Vendimi nr.184, datë 14.07.1986 i Gjykatës Kushtetuese Italiane
2  Vendimi n° 2788, datë 31.01.2019 i Seksionit të Tretë Civil të Gjykatës së Kasacionit
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ekzistencial si një fi gurë e posaçme e dëmit jopasuror nëpërmjet vendimit unifi kues 
të vitit 2006 të Gjykatës së Kasacionit3. Nisur nga ky vendim dhe nga praktika e 
ndryshme e gjykatave shqiptare, Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë vendosën 
që të unifi konin praktikën lidhur me fi gurat e dëmit jopasuror dhe subjektet që 
legjitimohen të kërkojnë shpërblimin e dëmit pasuror dhe jopasuror.
Në këtë vendim unifi kues Gjykata e Lartë ka konkluduar të unifi kojë, lidhur me 
rrethin e subjekteve që të mund të përfi tojnë dëmshpërblim, se çdo subjekt i cenuar 
në të drejta dhe interesa të ligjshme personale e pasurore nga fakti i paligjshëm, edhe 
nëse nuk është ai vetë subjekti pasiv i atĳ  fakti, ka të drejtën subjektive, legjitimimin 
aktiv, për të kërkuar (ius proprius) dëmshpërblimin e dëmit pasuror e jopasuror 
të pësuar. Ky legjitimim aktiv, në parim, nuk kushtëzohet me gëzimin e cilësisë 
së trashëgimtarit të një personi të dëmtuar, por vetem më cilësinë e vetë paditësit 
si i dëmtuar nga fakti i paligjshëm. Në rastin e shkaktimit të vdekjes nga fakti i 
paligjshëm, kanë legjitimim aktiv për kërkimin e dëmshpërblimit të dëmit pasuror e 
jopasuror të pësuar pjesëtarët e familjes së viktimës. Lidhur me rrethin e subjekteve 
që legjitimohen për kërkimin e dëmshpërblimit të dëmit jopasuror, këtë të drejtë e 
gëzon cilido që vërteton lidhjen shkakësore juridike ndërmjet faktit të paligjshëm 
të të tretit dhe dëmit të pësuar në të drejtat dhe interesat e tĳ  të ligjshme jopasurore. 
Ndërsa lidhur me fi gurat e dëmit jopasuror, Gjykata e Lartë në këtë vendim unifi kues, 
ka konkluduar të unifi koj se dëmi jopasuror përbëhet nga tre fi gura autonome që janë 
dëmi biologjik, dëmi moral dhe dëmi ekzistencial, duke dhënë kuptimin e secilit dhe 
duke përcaktuar edhe kriteret e përcaktimit të tyre.
Një nga çështjet që nuk gjen trajtim në këtë vendim unifi kues dhe që është hasur në 
praktikën gjyqësore të mëvonshme lidhet me legjitimin e fëmĳ ës së lindur pas vdekjes 
së prindit të shkaktuar nga fakti i paligjshëm i të tretit, për të kërkuar shpërblimin e 
dëmit. Këtu me prind duhet kuptuar babai biologjik i fëmĳ ës, pasi ky diskutim nuk 
mund të bëhet në rastin e nënës. Po ashtu, është  lehtësisht e  kuptueshme se fëmĳ a 
ka qenë i konceptuar gjatë qënies gjallë të babait.
Kjo çështje lidhet ngushtë me konceptin e zotësisë juridike prandaj e gjej me vend që 
në vĳ im të jap disa konsiderata të përgjithshme mbi këtë çështje.

1. Koncepti i zotësisë juridike 

Zotësia juridike është instituti i parë që rregullohet nga Kodi Civil dhe parashikohet 
qysh në nenet e para të këtĳ  Kodi ku përcaktohet se çdo person fi zik gëzon zotësi 
të plotë e të barabartë për të patur të drejta dhe detyrime civile, brenda kufi jve të 
caktuar me ligj (neni 1) dhe se zotësia juridike fi llon me lindjen e personit gjallë dhe 
mbaron me vdekjen e tĳ . Fëmĳ a kur lind i gjallë gëzon zotësi juridike që nga koha e 
zënies (neni 2).
3  Cayol, A., “Avant la naissance et après la mort: l’être humain, un chose digne de respect”, Cahiers de la 
recherche sur les droits fondamentaux (CRDF), nr. 9, 2012;
Çështja Vo v. France (Application No. 53924/00) vendim i GJEDNJ, 8 korrik 2004. Për çështjen në fjalë 
Gjykata është shprehur se: “Duke pasur parasysh sa më sipër, Gjykata, pasi ka vlerësuar se si qëndrojnë 
gjërat, është e bindur se nuk është e mundur, t'i përgjigjet në mënyrë abstrakte pyetjes, nëse fëmija i palindur 
është një person në kuadër të nenit 2 të Konventës. Shtetet duhet të gëzojnë në këtë sferë, pavarësisht nga 
interpretimi i Konventës, një “instrument jetik që duhet të interpretohet në dritën e kushteve të ditëve të 
sotme”.
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Zotësia juridike (capacitas juridica) përkufi zohet kështu si një cilësi e pandarë e personit, 
e njohur dhe garantuar nga ligji, e patjetërsueshme dhe e patransferueshme nga një 
person tek një tjetër në çfarëdo lloj mënyre (trashëgimi, kontratë apo veprim juridik 
tjetër). Ajo është premisë, një mundësi potenciale për të pasur të drejta subjektive, 
por  jo një e drejtë subjektive më vete. Çdo person duke pasur zotësi juridike ka 
mundësi për të pasur të drejta por që ai të bëhet realisht titullar i një të drejte duhet 
që të vërtetohen ato fakte juridike (rrethana) me të cilat ligji lidh lindjen e të drejtës. 
Me rëndësi të veçantë për çështjen që po trajtojmë është fj alia e fundit e nenit 2 të 
Kodit Civil që përcakton se fëmĳ a kur lind i gjallë gëzon zotësi juridike që nga koha 
e zënies. Kjo do të thotë se fëmĳ ës i rezervohen të gjitha të drejtat subjektive që nga 
koha e zënies dhe ai i fi ton këto të drejta që nga ky moment me kushtin (condicio iuris) 
që ai të lind gjallë.
Në të drejtën civile shqiptare por edhe në atë të vendeve të tjera nga të cilat është marrë 
modeli i Kodit Civil shqiptar (Italia, Franca Gjermania etj) “i konceptuari” (fetusi) 
nuk konsiderohet si subjekt i së drejtës dhe për pasojë nuk ka zotësi juridike edhe 
pse ka diskutime në doktrinën juridike dhe praktikën gjyqësore mbi këtë çështje4. 
Kodi Civil shqiptar është i qartë në këtë pikë kur përcakton në nenin 2, fj alia e parë se 
zotësia juridike fi llon me lindjen e personit gjallë. Është pikërisht në këtë moment që 
personi fi ton zotësinë për të qenë titullar i të drejave subjektive dhe detyrime juridike 
të cilat i ruan deri në vdekje. 
Sidoqoft ë është po kjo dispozitë (neni 2 i K.C) e cila në fj alinë e dytë, i njeh të 
konceptuarit një seri të drejtash që i kushtëzon me ngjarjen e lindjes siç është rasti 
i parashikuar më tej në nenin 320 të Kodit Civil ku parashikohet se ka zotësi për të 
trashëguar edhe personi që në kohën e çeljes së trashëgimisë është zënë para vdekjes 
së trashëgimlënësit dhe ka lindur i gjallë duke u prezumuar si person që ka qenë 
zënë në kohën e çeljes së trashëgimisë, ai që ka lindur brenda 300 ditëve nga vdekja 
e trashëgimlënësit. Bëhet fj alë, për të drejta potenciale, “të rezervuara” (stand by), të 
kushtëzuara nga lindja gjallë e personit (lindja gjallë në këtë rast nuk është një afat 
por një kusht, conditio sine qua non, që nuk është e thënë të ndodh patjetër) që i japin 
të konceptuarit, sipas një pjesë të doktrinës, një lloj zotësie juridike “të përkohshme” 
apo “fi tim progresiv” të saj, i kuptuar si një bartës i interesave të denja për tu mbrojtur 
nga rendi juridik. Pra ligji i jep atĳ  (të konceptuarit/fetusit) të drejtë por fi timi i këtyre 
të drejtave i nënshtrohet ngjarjes së lindjes. Në qoft ë se kjo ngjarje nuk vërtetohet 
(nëse nëna aborton apo i konceptuari nuk lind i gjallë) dhënia e të drejtave në favor të 
tĳ  humbet çdo efekt dhe të gjitha të drejtat që i janë njohur atĳ  shkojnë në favor të të 
tjerëve. Nuk ka rëndësi nëse i linduri vdes menjëherë pas lindjes, ai fi ton, ndonëse për 
pak çaste, zotësinë juridike dhe dhe ka fi tuar të gjitha të drejtat që atĳ  i janë njohur5.

2. Qëndrimi i praktikës gjyqësore shqiptare 

Në praktikën gjyqësore të gjykatave shqiptare janë vërejtur raste kur i treti që ka 
shkaktuar faktin e paligjshëm ka prapësuar në gjykim se fëmĳ a i lindur pas vdekjes 
4  Francesko Galgano, E drejta Private 1, Hyrje-Pronësia, botimi i dytë, Shtëpia Botuese Luarasi, Tiranë 2003, 
fq 84.
5  Vendimi Nr.60-2020-962, datë 01.07.2020 i Gjykatës së Apelit Vlorë që ka lënë në fuqi vendimin 
Nr.1530 (5719), datë 11.11.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.
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së prindit nuk gëzon të drejtën subjektive për të kërkuar shpërblimin e dëmit të 
shkaktuar nga vdekja e prindit të tĳ , pasi ai nuk ka qenë gjallë në kohën kur ka 
ndodhur fakti i paligjshëm (vdekja e prindit). Këto janë raste shumë të rralla dhe 
kryesisht në çështje të gjykuara nga gjykatat e shkallës së parë dhe gjykatat e apelit, 
pasi në Gjykatën e Lartë ende nuk ka ndonjë qëndrim lidhur me këtë çështje.
Kështu në çështjen D.D, L.D dhe L.Xh kundër OSHEE sh.a me objekt shpërblimin e 
dëmit pasuror dhe jopasuror për shkak të vdekjes së babait dhe bashkëshortit të 
paditësve nga kontakti me energjinë elektrike, i paditurit ka prapësuar se paditësit 
D.D dhe L.D (binjakë të lindur pas vdekjes së babait) nuk legjitimohen për faktin 
se, ata nuk kishin lindur nëmomentin që ka ndërruar jetë i ndjeri. Në kushte të 
tilla, paditësat nuk kanë se çfarë të kërkojnë dhe se çfarë të kthejnë në gjëndjen e 
mëparshme pasi nuk kanë pësuar asnje humbje, sepse nuk kishin lindur ende. Nuk 
mund të ketë përjetim të dëmit jopasuror në formën e dëmit moral dhe ekzistencial, 
përderisa këta dy paditës as nuk e kanë njohur asnjëherë të ndjerin. Në interpretim 
të neneve 608, 625 të K.Civil, legjitimim aktiv ka vetë personi i cënuar në shëndetin 
e tĳ  ose trashëgimtarët ligjor të tĳ  në rastin e vdekjes. Nuk mund të pretendohet nga 
ana e paditësve se vetëm për faktin se kanë një lidhje gjaku me P.D, gëzojnë të drejtën 
për të përfi tuar shpërblim dëmi nga vdekja e tĳ , pasi përveç krĳ imit të një burimi të 
padrejtë përfi timi dhe abuzimit me konceptin e dëmit jo pasuror, kjo do të vinte në 
kundërshtim edhe me përcaktimin e dispozitave përkatëse të Kodit Civil.
Gjykata e shkallës së parë dhe Gjykata e Apelit në këtë çështje, të dyja, kanë rrëzuar 
këtë prapësim të të paditurit duke legjitimuar paditësit D.D dhe L.D. Interesant është 
arsyetimi i Gjykatës së Apelit e cila thekson se fakti që dy të paditurit D.D dhe P.D 
nuk kishin lindur ende në momentin e vdekjes së babait të tyre nuk u heq atyre të 
drejtën për të kërkuar shpërblimin e dëmit si pasojë e vdekjes së tĳ . Kjo për faktin se 
referuar nenit 2 të Kodit Civil fëmĳ a kur lind i gjallë gëzon zotësi juridike që nga koha 
e zënies. Kjo do të thotë fëmĳ ës i rezervohen të gjitha të drejtat subjektive që nga koha 
e zënies dhe ai i fi ton këto të drejta që nga ky moment me kushtin që ai të lind gjallë. 
Për rrjedhojë dy paditësit megjithëse nuk kishin lindur ende në momentin e vdekjes 
së babait të tyre ata i kishin fi tuar të drejtat e tyre subjektive. Për rrjedhojë, fëmĳ ët e 
të ndjerit, të lindur pas vdekjes së tĳ , legjitimohen të kërkojnë shpërblimin e dëmit 
jopasuror, që konsiston në humbjen e marrëdhënies atërore (dëmin ekzistencial) 
si dhe shpërblimin e dëmit pasuror që konsiston në dëmin e pësuar dhe fi timin e 
munguar (lucro cessante)6.
I njëjti qëndrim është mbajtur nga Gjykata e Apelit Vlorë edhe në çështjen A.Gj dhe të 
Tjerë kundër OSHEE, ku ka përsëritur se fëmĳ a i mitur i lindur pas vdekjes së prindit 
gëzon të drejtën për të kërkuar dëmshpërblimin që rrjedh nga vdekja e tĳ , shkaktuar 
nga fakti i paligjshëm i të tretit (i padituri OSHEE në këtë rast)7.
Siç u theksua edhe më sipër, Gjykata e Lartë nuk ka pasur ndonjë qëndrim në praktikën 
gjyqësore të saj lidhur me këtë çështje por këtu gjej me vend të trajtoj një vendim të 
që lidhet me një padi për kërkimin e trashëgimisë ku Gjykata e Lartë ka dhënë disa 
konsiderata për të drejtat subjektive të fëmĳ ës së lindur pas vdekjes së prindit. Në 
çështjen L.Sh dhe I.Sh kundër N.L me objekt njohje si trashëgimtarë ku paditësja L.Sh ka 
6  Vendimi Nr.60-2020-471, datë 27.02.2020 i Gjykatës së Apelit Vlorë që ka lënë në fuqi vendimin 
Nr.680 (2742), datë 20.05.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.
7  Vendimi  00-2015- 761 i Vendimit (56), datë 05.02.2015 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
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pretenduar se ajo ka qenë e konceptuar në momentin e vdekjes së testatores, sepse ajo 
ka qenë në barkun e nënës, pra ka qenë e zënë përpara vdekjes  së trashëgimlënëses 
L.H.Sh dhe ka lindur 2 muaj pas vdekjes së trashëgimlënëses, duke patur kështu 
zotësi për të trashëguar referuar neneve 320 dhe 374 të Kodit Civil. Gjykata e shkallës 
së parë ka rrëzuar padinë e saj, ndërsa Gjykata e Apelit e ka ndryshuar vendimin e 
shkallës së parë duke pranuar padinë. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka lënë në 
fuqi vendimin e Gjykatës së Apelit duke arsyetuar se trashëgimlënësja L.H.Sh ka 
disponuar në kundërshtim me një dispozitë urdhëruese të ligjit, nenin 379 të Kodit 
Civil, kur ka përjashtuar nga trashëgimia ligjore edhe të miturën L.Sh, e cila trashëgon 
me zëvendësim, pasi në momentin e çeljes së trashëgimisë konsiderohet e mitur në 
kuptim të ligjit, përsa kohë ka qenë e konceptuar në barkun e nënës dhe ka lindur 
gjallë brenda 300 ditëve nga vdekja e trashëgimlënëses, referuar nenit 320 të Kodit 
Civil8.
Ky vendim i Gjykatës së Lartë konfi rmon atë çka u tha më sipër, se të konceptuarit 
megjithëse nuk ka zotësi juridike, ligji i njeh disa të drejta, të cilat ai i fi ton vetëm nëse 
lind gjallë. Ky qëndrim i Gjykatës së Lartë mund të përdoret me analogji edhe për 
çështjen në diskutim edhe pse, në fakt, zgjidhja që ka dhënë kjo gjykatë bazohet në 
një dispozitë konkrete ligjore siç është neni 320 i Kodit Civil, ndryshe nga dispozitat 
e këtĳ  Kodi mbi përgjegjësinë e dëmit të shkaktuar nga fakti i paligjshëm i të tretit që 
nuk kanë një parashikim konkret mbi të zotësin apo të drejtën subjektive të fëmĳ ës 
së lindur pas vdekjes së trashëgimlënësit për të kërkuar shpërblimin e dëmit të 
shkaktuar nga vdekja e tĳ .

3. Qëndrimi i praktikës gjyqësore të huaj
  
Në Itali, Kodi Civil i së cilës ka dispozita analoge me Kodin Civil shqiptar lidhur 
me zotësinë juridike dhe përgjegjësinë që rrjedh nga dëmi i shkaktuar nga fakti i 
paligjshëm i të tretit, praktika gjyqësore lidhur me legjitimimin e fëmĳ ës së lindur pas 
vdekjes së prindit ka evoluar gjatë viteve.
Deri në vitin 2003 jurisprudenca italiane i mohonte fëmĳ ës së lindur pas vdekjes së 
babait të drejtën e zhdëmtimit të dëmit9. Evolucioni jurisprudencial mbi këtë çështje 
fi lloi me vendimet e Gjykatës së Kasacionit të vitit 2003 dhe 200410. Më vonë me 
vendimin e vitit 2009, Gjykata e Kasacionit pohoi se i konceptuari, megjithëse nuk ka 
zotësi të plotë juridike, është në çdo rast një subjekt i së drejtës, sepse është mbajtës i 
interesave të shumtë personalë të njohur nga e drejta kombëtare dhe ndërkombëtare, 
të tilla si e drejta për jetë, shëndet, e nderit, për identitetin personal, për të lindur i 
shëndetshëm etj. Këto të drejta mund të aktivizohen kur të plotësohet condicio iuris  i 
lindjes gjallë. Këto parime janë gjithashtu të zbatueshme për humbjen e marrëdhënies 
prindërore11. Me vendimin e 3 majit 2011, Gjykata përsëriti qëndrimin e vet se 
subjektiviteti juridik (personaliteti juridik) i të konceptuarit nuk është i nevojshëm 
për të afi rmuar të drejtën e dëmshpërblimit. E drejta e dëmshpërblimit, në të vërtetë, 
kërkohet nga djali që ka lindur jetim pa babain e tĳ , si i tillë ai është i destinuar të 
8  Francesko Galgano, E drejta Private 1, Hyrje-Pronësia, botimi i dytë, Shtëpia Botuese Luarasi, Tiranë 2003, 
fq 84.
9  Vendimi nr. 14488/2004 dhe vendimi nr. 11503/2003 të Seksionit III  Civil të Gjykatës së Kasacionit
10  Vendimi nr. 10741/2009 i Seksionit III  Civil të Gjykatës së Kasacionit
11  Vendimi nr. 9700/2011 i Seksionit III  Civil të Gjykatës së Kasacionit.
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jetojë pafi gurën atërore. Fakti që babai vdes para lindjes së tĳ  për shkak të një fakti që 
i atribuohet përgjegjësisë së një pale të tretë do të thotë vetëm se sjellja dhe ngjarja që 
përbën shkeljen kishin ndodhur tashmë para lindjes12.
Gjykata e Kasacionit, me vendimin e 10 marsit 2014, konfi rmoi adresën e tĳ  juridik, 
duke rrëzuar vendimin e Gjykatës së Apelit të Potenza, në lidhje me të drejtën e 
shpërblëimit të dëmit për vdekjen e një prindi të fëmĳ ës së palindur.
Në kohën e aksidentit rrugor në të cilin babai humbi jetën, djali ende nuk kishte 
lindur dhe Gjykata e Apelit kishte refuzuar kërkesën për dëmshpërblim të bërë nga 
nëna në emër të fëmĳ ës, me supozimin e mungesës së zotësisë juridike që fi tohet 
vetëm me lindjen. Si pasojë, djali i të ndjerit nuk kishte, në kohën e aksidentit, ndonjë 
të drejtë për shpërblimin e dëmit.
Gjykata e Lartë e pranoi rekursin, duke përsëritur se edhe personi i lindur pas vdekjes 
së babait të tĳ  biologjik, së shkaktuar nga veprimi i paligjshëm i një pale të tretë 
gjatë shtatzënisë, ka të drejtë të kompensohet nga personi përgjegjës për humbjen 
e marrëdhënies prindërore dhe për dëmet jopasurore dhe pasurore që rrjedhin prej 
këtĳ  fakti�.

4. Analiza juridike e çështjes

Duke mbajtur në konsideratë situatën ligjore të Shqipëri, praktikën gjyqësore 
shqiptare dhe atë të huaj, të analizuar më sipër, jam i mendimit se fëmĳ a i konceptuar 
dhe lindur pas vdekjes së prindit gëzon të drejtën për të kërkuar shpërblimin e dëmit 
të shkaktuar nga vdekja e prindit si pasojë e faktit të paligjshëm të një pale të tretë, 
pasi ai të lind gjallë.
Fakti që fëmĳ a nuk ka lindur ende në momentin e vdekjes së prindit (babait) të tĳ  
nuk i heq atĳ  të drejtën për të kërkuar shpërblimin e dëmit të shkaktuar nga  vdekjae 
prindit. Kjo për faktin se, siç u theksua edhe më sipër, referuar nenit 2 të Kodit Civil 
fëmĳ a kur lind i gjallë gëzon zotësi juridike që nga koha e zënies. Kjo do të thotë se 
fëmĳ ës i rezervohen të gjitha të drejtat subjektive që nga koha e zënies dhe ai i fi ton 
këto të drejta që nga ky moment me kushtin që ai të lind gjallë. 
Arrĳ  në këtë përfundim duke mbajtur në konsideratë se nga parashikimet ligjore nuk 
del asnjë problem lidhur me qënien subjekt i së drejtës të të konceptuarit, pasi nuk 
është e nevojshme që ai të konfi gurohet për të fi tuar të drejtën e tĳ  për shpërblimin e 
dëmit dhe nga ana tjetër qënia subjekt i së drejtës mund të nxirret nga fakti që fetusi 
është objekt i mbrojtjes nga sistemi ligjor.
E drejta për të kërkuar dëmshpërblim, rrjedh nga fakti që fëmĳ a ka lindur jetim dhe 
si i tillë është i destinuar të jetoj pa fi gurën atërore. Rrethana që i ati mund të ketë 
vdekur përpara lindjes së fëmĳ ës si pasojë e faktit të paligjshëm të një të treti do 
të thotë vetëm se sjellja dhe ngjarja materiale që përbën faktin e paligjshëm kishin 
ndodhur tashmë para se fëmĳ a të lindte pavarësisht se edhe para se të lindte mund 
të fi tonte të drejtën e shpërblimit të dëmit. Kjo rrethanë presupozon cenimin e një 
të drejte (ose pozite tjetër subjektive juridike të mbrojtur nga sistemi juridik), e cila 
në çështjen në diskutim identifi kohet me të drejtën e marrëdhënies atërore. Në këtë 
rast fëmĳ a është privuar nga marrëdhënia atërore dhe gjithëçka që sjell për fëmĳ ën 
12  Vendimi nr. 5509/2011 i Seksionit III  Civil të Gjykatës së Kasacionit; Giuseppina Vassallo, Figlio nato 
dopo morte del padre per fatto illecito del terzo: sì al risarcimento, Publikuar më 22.04.2014 në www.altatx.it 
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kjo marrëdhënie. Më parë, ekzistonin vetëm kushtet që e penguan atë të lindte për 
shkak të vdekjes së babait të tĳ  që e kishte ngjizur, por mungesa e marrëdhënies 
ndërubjektive që nënkupton marrëdhënien midis babait dhe fëmĳ ës bëhet  aktuale 
kur fëmĳ a lind gjallë. Në këtë moment vërtetohet edhe pasoja e faktit të paligjshëm 
që ka cenuar të drejtën e fëmĳ ës (jo të fetusit) për marrëdhënien atërore dhe në këtë 
moment lind e drejta për shpërblimin e dëmit, titullar i së cilës është një person me 
zotësi juridike i cili ka lindur gjallë.
Fëmĳ a i lindur jetim, pa babanë e tĳ , është i destinuar të jetoj gjithë jetën e tĳ  pa 
fi gurën atërore. Marrëdhënia e fëmĳ ës me babain biologjik krĳ on një raport afektiv 
dhe edukativ që ligji e mbron sepse kjo marrëdhënie kontribuon në një formim më 
të ekuilibruar të personalitetit të fëmĳ ës. Për këtë arsye, është  e dukshme se fëmĳ a, 
të cilit i është mohuar ky raport me babain biologjik, do të vuajë paragjykime të 
cilat do të konsistojnë në një dëm të padrejtë, pavarësisht nga fakti nëse ka lindur 
në momentin  e vdekjes së babait, apo duke qenë vetëm i konceptuar, ka lindur pas 
vdekjes së tĳ .
Për rrjedhojë, fëmĳ a i lindur pas vdekjes së prindit (babait), legjitimohet të kërkoj 
shpërblimin e dëmit jopasuror, që konsiston në humbjen e marrëdhënies atërore 
(dëmin moral dhe ekzistencial) si dhe shpërblimin e dëmit pasuror që konsiston në 
dëmin e pësuar dhe fi timin e munguar (lucro cessante).

Përfundime

Nga analiza e mësipërme, arrihet në përfundimin se çështja e legjitimimit të fëmĳ ës 
së lindur pas vdekjes së prindit për të kërkuar shpërblimin e dëmit të ardhur nga 
vdekja e tĳ  e shkaktuar nga fakti i paligjshëm i një të treti, nuk gjen një mbështetje 
ligjore të qartë në rendin juridik tonë. Kjo çështje zgjidhjet rast pas rasti nga praktika 
gjyqësore, sipas interpretimit që mund ti bëj gjykata respektive dispozitave ligjore 
mbi zotësinë juridike dhe mbi shpërblimin e dëmit jashtëkontraktor (nenet 608 e 
vĳ ues të Kodit Civil).
Megjithatë, duke marrë si shembull evolimin e praktikës gjyqësore të vendeve të 
tjera, siç është rasti i Italisë, Kodi Civil i së cilës ka dispozita analoge me Kodi Civil 
tonin lidhur me këtë çështje, gjykatat, që tashmë kanë mbajtur një qëndrim edhe pse 
të izoluar, mund të ecin në këtë drejtim.
Gjithësesi, çmoj se vetëm një qëndrim njehsues i Gjykatës së Lartë do ti jepte një 
zgjidhje përfundimtare kësaj çështje, në mënyrë që të evitohen qëndrimet e ndryshme 
të gjykatave më të ulta.
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Propaganda totalitare nëpërmjet fi lmit shqiptar
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Abstrakt

Historikisht pushtetet autoritare ose despotike kanë përdorur forma të ndryshme 
të asaj që ne sot e njohim si propagandë. Rusoi shkruante se artet kanë zbukuruar 
zinxhirët e pushteteve despotike duke zbuluar qartë një anë të errët të mudësis së 
përdorimit të tyre për qëllime të mbajtjes së popullit të shtypur nga sundimtarët. Fjalët 
e tĳ  vlejnë për të karakterizuar edhe atë rol që luajti një pjesë e mirë e kinematografi së 
shqiptare në kohën e totalitarizmit: “Ndërsa qeverisja dhe ligjet kujdesen për sigurinë 
dhe mirëqenien e qeveritarëve, shkencat, letrat dhe artet, më pak despotike, por 
ndoshta më të pushtetshme, përhapin kurora me lule mbi vargonjtë e hekurt që i 
lidhin njerëzit, shtypin në zemrën e tyre ndjenjën e lirisë prej të cilës duhej të kishin 
lindur, arrĳ në t’i kthejnë në dashurues të skllavërisë së tyre.”1

Kështu ka ndodhur edhe në vendin tonë ku një nga burimet më të fuqishme për 
ruajtjen e pushtetit ishte dhe propaganda e rrënjosur në të gjitha format e artit madje 
edhe në kinematografi në e re që u krĳ ua në periudhën e totalitarizmit njëpartiak.  
Kufi zimi i lirive të opinionit publik la gjurmë edhe në këtë fushë të artit. Hannah 
Arendt-i përshkruan  dy faza të një propagande të tillë ku të parën e quan thjeshtë 
“propagandë” kurse hapi i dytë në sisteme të tilla politike është“indoktrinimi” i 
vazhdueshëm i popullatës që fi llon qysh me fëmĳ ët e vegjël e deri te të rinjtë. Ajo 
e përshkruan kështu këtë proces: “Kudo që totalitarizmi zotëron kontroll absolut, 
ai e zëvendëson propagandën me indoktrinimin dhe e përdor dhunën jo aq për të 
frikësuar njerëzit (kjo bëhet në fazat fi llestare, kur ende ekziston opozita politike), 
sesa për të realizuar vazhdimisht doktrinën e tĳ  ideologjike dhe gënjeshtrat e tĳ  
praktike.”2

Fjalë kyçe: propaganda, totalitarizmi, fi lmi shqiptar.

Hyrje

Sulmi kryesor bëhet ndaj atyre që mendojnë dhe krĳ ojnë, të cilët jo vetëm duhen 
kontrolluar por edhe duhen spastruar kur nuk ecin në përputhje me këtë linjë 
ideologjike. Kaq i rëndësishëm konsiderohet ky proces saqë eksponentë të 
rëndësishëm të politikës e në majë të pushtetit ngarkohen të merren me kontrollin 
e artit skenik dhe kinematografi në e sapokrĳ aur. Zbulimi “i armikut të klasës” ose 
i “shfaqjeve ë huaja” nxisin krĳ imin e një rrjete të tërë herë të dukshme e herë të 
padukshme në këtë fushë.
Një nga veçoritë e propagandës është manipulimi jo vetëm i subjekteve njerëzore por 
1 Ruso, Zhan-Zhak. Ligjërata.PërkthimQ.Velija, Botime “Fan Noli”, Tiranë 2003, f.15-16.
2  Arendt, Hannah. Origjinat e totalitarizmit.PërkthimM.Gjana, BotimeDija, Prishtinë 2002, f.441.
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edhe i vlerave morale të shoqërisë së kohës. Kështu, në Shqipërinë e kohës lumturia 
shpërfaqet e njësohet me  gjendjen e heroit të lumtur të realizmit socialist që jeton 
e vepron e mendon si në rrethim. Estetika quan virtyt sakrifi cën e individit për 
kolektiven,  ndjenjat sensuale mbushen me hipokrizi dhe i nënshtrohen kontrollit 
të imët të luft ës së klasave dhe shfaqjeve të huaja. Patriotizmi ishte thurja e lavdeve 
deri në delir për atdheun socialist, kështjellë e pamposhtur buzë Adriatikut. Të gjitha 
vlerat e jetës që paraqet kinemaja bëhen anemike për shkak të ndikimit imponues 
të politikës dhe kushtëzojnë një bindje të verbër ndaj pushtetit si dhe mbizotëron 
hipokrizia morale e tyre. Arti i kinemasë ushqehet me këtë moral hipokrit, dhe me 
një nshprehje të shpërlarë e ndjenjave. Kështu, fi lmi nxjerr në pah shenjat dalluese të 
personazheve të tĳ ,  kthen në modele sipas shëmbëlltyrës së kërkuar nga ideologjia, 
por kështu ata bëhen ndonjëherë komike deri në pikëllim. Për shembull ne fi lmim 
ose “Duel i heshtur”ngjarja eshte e bazuar ne nje histori te vertete,kjo ngjarje eshte 
zhvilluar midis 4 personave ku i katerti u shpall “heroi kombetar”.Filmi fl et per 
nje arratisje ne det ku me nje motovedete u nisen detare profesioniste dhe ne breg 
metovedeta u soll nga nje njeri qe nuk e kishte drejtuar kurre nje mjet te tille.Heroizmi 
i nje ushtar  ku papritur vret shoket dhe paditur te drejtoje mjetin  lundrues  kthehet 
ne port  ivetem . sipas tĳ  tre te vraret kishin tentuar te iknin ne itali dhe ky i fundit i 
kishte ndaluar si xhest ndaj besnikerise se Atdheut
E keqja dhe e mira sillen në ekstremin e tyre, ku e mira synon një pëkryerje sipas 
këtĳ  modeli, kurse e keqja mbushet me ligësi, duke e përshkruar bartësin e saj, 
personazhin, si një lloj djalli i vërtetë, si armik i klasës.
Deformim pësojnë edhe disa dukuri estetike, si për shembull, madhështorja bëhet 
këtu e thatë ideologjike, pompoze dhe ngatërrohet lehtë me delirin e madhështisë. 
Efektet dhe mizanskenat nuk lindin lirshëm e në mënyrë krĳ uese pa kufi j të caktuar, 
por ndikohen dhe i nënshtrohen një kontrolli të rreptë të censurës që ndonjëherë 
vërehet si një mani vetëcensurimi deri në një lloj mazokizmi të heronjve. Për shembull, 
nëpër fi lma gjen heronj që ndëshkojnë veten në mënyrë të pakuptimtë. Historia e 
Dedes  qe ngriu ne maje te shtylles  dhe sakrifi koje veten ne debore  ne perpjekje per 
te eliminuar defektet interpretuar nga Rikard Larja .fi lmi “Rruge te bardha “ i bente 
njerzit per te qare, i tregonte vetsakrifi kimin e tjetrit per te miren e pergjithshme. 
Klisheja e imponuar nga ideologjia nxit edhe përfytyrimin e sigurtë se si do të 
përfundojë fi lmi, ku e mira gjithmonë mposht të keqen. Kjo sepse ndodhitë në fi lm 
duhet t’i përmbahen moralit shoqëror të imponuar nga ideologjia sunduese, gjë që 
bën të humbasin frymëzimet e mirëfi llta të një artisti të lirë. 
Një veçori tjetër e kësaj kinemaje shfaqe në përmbysjen e raportit tësë vërtetës me 
gënjeshtrën dhe në zbukurimin e realitetit. Ndonse arti socrealist duket se ngre një 
pretendim për pasqurimin sa më të mirë të botës reale, në thelb ai nuk paraqitet i tillë 
as në kinematografi , pasi vetë propaganda që ndërkallet brenda tĳ  ka një problem me 
të vërtetën dhe shërben gënjeshtrën. Kështu që fi lmat nuk janë një pasqyrim besnik 
i realitetit por një lloj paqyrimi i transformuar qëështë i detyruar të bëjë artisti një 
realitet i indoktrinuar. Ndikimi i këtĳ  procesi shkaton kështu cilësi të dobët nga ana 
artistike për shkak të imponimit dhe mungesës së lirisë krĳ uese. Gjithashtu edhe vetë 
fi lmi bëhet pak bindës, si çdo lloj propagande që fi llimisht mund të zejë vend te të 
rinjtë, por që me kalimin e kohës bëhet e mërzitshme dhe mediokre. Edhe historikja 
censurohet, përpunohet e i përshtatet këtĳ  procesi ideologjizues. Shpiket një lloj 
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historie deri diku e rreme dhe ngrihen një sërë mitesh që duhet të zëvendësojnë të 
vërtetën.
Disa nuanca të tilla mund të ekzistonin, por vetëm në pjesën e atyre njerëzve që kishin 
mundësi të qëndronin larg realitetit ose të paktën të shkëputeshin prej tĳ  përkohësisht 
me anën e imagjinatës. Filmi arrin të shprehë disa anë të kërkuara shpirtërore dhe 
karakteristika që duheshin edukuar tek të rinjtë. Për shembull te fi lmi “Lulëkuqe 
mbi mure’ kujdestari që fl et me një zë të ulët, saqëduket se i pëshpërit fj alët i luajtur 
mjeshtërisht nga Kadri Roshi, shoqërohet në mënyrë thuajse realiste me tmerrin e 
fëmĳ ëve prej këtĳ  njeriu. Ka pastaj edhe personazhe që dalin nga skemat klishe duke 
përft uar kështu një hĳ e groteske si për shembull disa fi lma të mbështetura në skenarë 
letrarë të Ismail Kadaresë, ku përfshihet dhe “Gjenerali i Ushtrisë së Vdekur” dhe 
“Nentori i nje kryeqyteti” Karakteret këtu kanë një efekt shpesh vetëm të jashtëm 
shqisor dhe rrallë lejnë mbresa të brendshme, megjithë lojën e mirë të disa aktorëve. 
Aktori i vendosur në këtë skenëështë i ndërgjegjshëm për ndryshimin ndërmjet 
realitetit dhe rolit të tĳ  kurse dialogjet e skenave me thënie si “Ti je tradhëtare” 
“Poshtë tradhëtarët”, “Poshte fashizmi” te fi lmi “Radiostacioni” me kte gjuhe i 
drejtohet partizani luajtur nga (Birce Hasko) gazetares (Pavlina Mani)  mbeshtetur 
mbi romanin”Nentori i nje kryeqyteti” te Ismail Kadarese.
Kjo gjuhetregon  pasojat e një indoktrinimit deri edhe te fi lmat për fëmĳ ë e gjejmë 
këtë ku slloganet politike të kohës  gjejnë vend në gjuhën e personazheve në fi lm. 
Pavetëdĳ a gjen shumë pak vend nëpër këto fi lma, pasi çmohet veprimi i arsyeshëm 
dhe kontrolli i pasioneve prej arsyes. Aty ku kemi shkarje të tilla, ato shërbejnë më 
shumë për të treguar një shmangie ose devĳ im nga vĳ a e shënjuar ideologjike. Në këtë 
mënyrë personazhet paraqiten në këto fi lma në mënyrë të njëtrajtshme dhe shpesh 
monotone, ose të përsosur si heronj, ose të poshtër e maskarenj. Pra subjekti njeri është 
këtu aq i kontrolluar dhe drejvizor saqë nuk ka asnjë luhatje apo kalim nga e mira 
te e keqja dhe anasjelltas. Kjo bën që të humbasin shumë cilësi e njerëz interesantë 
që përmban realiteti, me gjithë tiparet e tyre të veçanta origjinale. Njerëzit kthehen 
kështu në statuja të njerëzve realë. Por madhështorja dhe heroikja e ideologjizuar janë 
të sforcuara, shpesh artifi ciale dhe nuk frymëzojnë aspak. Në këto fi lma edhe kur 
gjenden elementë tragjikë, këto më shumë i ngjasojnë melodramave si për shembull 
ndjekja e një dashurie në kundërshtim me ndikimin e prindërve “Shtëpia e jonë”, ose 
përshkrimi i nënë Pashakos që luhet nga artistja e mirë njohur Tinka Kurti. Ngjarjet 
janë reale, por mënyra e sjrelljes së tyre në fi lm mbetet e sforcuar dhe duket se ka për 
qëllim të tregojë se deri ku duhet të shkojë sakrifi ca në sistemin politik të kohës si dhe 
fl ĳ imi. Tragjikja këtu shfaqet më tepër si një vullnet për të kundërshtuar.
Për t’u quajtur hero në këto fi lma ose duhet të jesh një shembull  i rrallë plot me 
virtyte ose një njeri i mërzitshëm qëështë i mbushur me moralizime. Hipokrizia që 
e shoqëron këtë proces shprehet në mbulimin ose heqjen e syve pre atyre gjërave 
që skenaristi dhe regjizori nuk duan t’i shohin, pasi është thjeshtë e rrezikshme. Për 
shembull, varfëria që sjellin kooperativat ose, kequshqyerja e punëtorëve etj. Klishetë 
e arredimit të shtëpive në këto fi lma ose të mënyrës se si vishen apo kalojnë kohën 
e lirë janë gjithashtu goditëse dhe të përsëritura thuajse nëçdo fi lm, deri në mërziti. 
Brenda këtyre fi lmave ka diell që rrezaton por duket se ai e ngroh pak ekzistencën 
e individit që do të jetojë pa këto zinxhirë imponues të shoqërisë. E pavdekshmja 
nënkupton gjithnjë fl ĳ imin, por ndërsa ky fl ĳ im e vetëfl ĳ im u edukohet të tjerëve, nuk 
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është aspak tipik për njerëzit e lartë të pushtetit.
Grotesku, si një mënyrë për të bashkuar elementë të papajtueshëm dhe që duken jo 
normale, jotipike vërehet për shembull në fi lmin “I teti në bronx” si  një përpjekje 
e artisti për të mbĳ etuar në totalitarizëm ku një vajzë nga një familje e pasur bie në 
dashuri me një partizan.
Nevoja e kësaj propagande vjen nga përpjekja e pushtetit politik për të sunduar 
masat, shoqërohet natyrisht edhe me përpjekje për të pasqyruar diçka nga realiteti por 
ndonjëherë kjo propagandëshërben për ta rimbjellë frikën në këtë popullatë, sidomos 
aty ku shfaqet shumë brutale. Kështu që pjesë e saj bëhen dhe metodat psikologjike të 
përpunimit e manipulimit të mendjeve njerëzore. Përpunimi biheviorist këtu synon 
të lidhë fj alën dhe fi gurën fi lmike me qëndrimet, gjestet dhe mënyrën e përgjigjes ndaj 
mjedisit te njerëzit e zakonshëm. Një rol të fuqishëm në këtë proces komunikues që 
përmban fi lmi luan edhe simboli. Simboli këtu kuptohet si ”Kapja ekarakteristikave 
të veçanta të një situatuate, në mënyrë që përgjigjja ndaj tyre të mund të jetë përgjigje 
e duhur, e ajo që kërkohet në eksperiencën e individit.”3 Pra fi lmi synon që me anën 
e simboleve të gjendjeve të caktuara të tregojë e ngulisë ndër njerëzit se një sjellje e 
paraqitur në fi lm çon në pasoja të tilla te paqyruara.  Filmi synon jo vetëm një edukim 
me anën e fj alës e ngulitje të ideologjisë por edhe me anën e plastikës, gjuhës trupore, 
gjestit e deri mimikës të krĳ ojë një lloj “stimuli për të organizuar format e mendimit 
dhe veprimit vetjak” te individët sidomos të rinj e pa përvojë. Kjo gjuhë përdoret për 
të treguar se “ja si përfundon armiku i klasës” ja si përfundon kur vjedh ose shkel një 
ligj ose për të treguar se si mund të sakrifi kohen heronjtë si për shembull fi lmi me 
vdekjen e Adem. Rekës në përpjekje për të shpëtuar pronën e përbashkët ne fi lmin 
“Horizonte te Hapura”me regji te Viktor Gjikes (1968).
Nxitja e një kuptimi të përcaktuar të gjerëave dhe njëkohësisht e qëndrimeve të 
parapregatitura të individit, falë këtyre elementëve simbolikë ndërthuret fuqimisht 
me fi lmin, saqë ndonjëherë është e vështirë t’i shquash ose të dallosh qëllimet e këqia 
të manipulimit të tĳ . Këtë proces të robërimit të mendjes, Çesllav Millosh e përshkruan 
me anën e metaforës së një ilaçi që duhet të shpërlajë trutë jo vetëm të qytetarëve, por 
dhe të elitave, e që emërtohet”Murti-Bing”. Efekti i kësaj pilule trushpërlarëse që nuk 
është gjë tjetër veçse propaganda përshkruhet kështu prej autorit: “Punët nuk ishin 
dhe aq mirë për ata që kërkonin përligjje racionale.”4 Dhe pasi rendi si një nga kushtet 
kryesore për të realizuar një vepër arti është liria jo vetëm e atĳ  që e krĳ on veprën por 
edhe e publikut që e percepton atë, shfaqet alienimi i intelektualëve dhe artistëve, si 
dhe i publikut, po se po.  Arti e humbet mendimin dhe atë element që Valter Benjamin 
e quan “aura”5 e tĳ . Artisti, qoft ë ky aktor, skenarist apo regjizor alienohet në mënyrë 
të tillë saqë vetëm mendon me klishe, sepse të menduarit dhe përdorimi i imagjinatës 
nënkuptojnë një lloj lirie, përndryshe nuk krĳ on dot siçduhet. Akoma më e rëndë 
bëhet situata kur ai gjendet jo vetëm nën lupën e kërkimit për shfaqje të huaja në 
veprën e tĳ e, por se ne se do të ushtrojë vepritarinë e tĳ  në fushën e artit, ai duhet ta 
derdhë atë brenda disa kallëpëve e formave të paracaktuara. Përndryshe ai duhet të 
heqë dorë nga të bërit art ose duhet të bëjë art në fshehtësi. Gjë që e përmend edhe 

3 Mead, Herbert George.Mendja, qeniadheshoqëria. Përkthim. D.Thomollari, BotimeDija ,Prishtinë 2001,f.151
4 Milosz, Czeslav. Mendja e robëruar.PërkthimB.Shehu, BotimeDritëro, Tiranë 1998,f.25
5 Benjamin,Walter. Iluminacione./Vepra e artitnëepokën e riprodhimitmekanik.  PërkthimA.Koçi, 
BotimeKorbi, Tiranë, 1998, f. 140.
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Piktori Maks Velo6,i cili e përshkruan realisht se cili mund të jetë fati i artistit në një 
regjim totalitar.
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Emrat që referojnë dhe emrat e llojit1

Merita Balliçi
Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan

Abstrakt

Në klasën e emrave gjejmë me vend një klasifi kim të tillë: emra që referojnë dhe emra që nuk 
referojnë, emra të llojit. Emrat që referojnë emërtojnë ose një tërësi ose një individ të caktuar që 
përfaqëson veten ose tërë klasën. Ata bartin kuptim të tërësisë, përgjithësues a të individualizuar. 
Emrave që referojnë i kundërvihen emrat që nuk referojnë, emrat e llojit. Emrat që nuk referojnë, 
emrat e llojit përdoren si emërtim abstrakt i një klase me cilësitë e karakteristikat e veta, kanë 
kuptimin e llojit të veçantë në përqasje me klasat, por nuk marrin përsipër të përfaqësojnë 
çdo individ të klasës. Përmes tyre përfaqësohet tërësia e tipareve të sendeve të njëjta të një 
klase. Emrat e llojit janë një tërësi që bashkohen nga tiparet e tyre të përbashkëta. Emri që 
referon mund të referojë individë/sende në tërësi, të individualizuar a specifi kë ose në mënyrë 
të përgjithësuar. 
Fjalë kyçe: emrat që referojnë, emrat që nuk referojnë, emrat e llojit, trajtë e pashquar, nyjë zero.

Hyrje

Emrat e përgjithshëm emërtojnë një klasë të tërë qeniesh të gjalla dhe sendesh sipas 
tipareve të përbashkëta të tyre, pra emërtojnë në mënyrë të përgjithësuar qeniet e gjalla 
dhe sendet e së njëjtës klasë, ose secilën prej këtyre qenieve e sendeve. (G.A., 1995) 
“Në trajtën e pashquar emri përdoret kryesisht me kuptimin e tĳ  më të përgjithshëm, 
abstrakt, si përfaqësues i një klase të tërë sendesh që formojnë një tip të vetëm në 
bazë të tipareve të tyre të përbashkëta. Atëherë emri paraqitet thjesht si një emërtim 
abstrakt, si veshje materiale e një nocioni të gjerë e të papërcaktuar. Në fj alinë Unë nuk 
kam vëlla emri vëlla emërton një klasë të tërë frymorësh si një tip abstrakt. Në fj alinë  
Bisedova me vëllanë i njëjti emër, i përdorur tashmë në trajtën e shquar, emërton një 
frymor të caktuar, të dalluar nga të tjerët.” (1995, 127) 
Nisur nga sa më lart, mund të themi se emri në trajtë të pashquar vëlla, si emër me 
kuptimin e tĳ  abstrakt, të përgjithshëm, si emër që tregon llojin, nuk referon në botën, 
realitetin jashtë një individ të caktuar, ndaj themi se është emër i llojit, ndërsa emri 
në trajtë të shquar vëllanë referon në botën, realitetin jashtë një frymor të caktuar, 
të dalluar nga të tjerët. Për këtë arsye themi se emri vëllanë është emër që referon (i 
individualizuar). 
Këtë dallim e vë re dhe Çeliku: “... emrat me nyjë zero shprehin përgjithësisht 
nocione ose sende në një kuptim të përgjithshëm, të menduar në mënyrë abstrakte, që 
përfaqësojnë tërësinë e tipareve të klasave të tyre. Duke u mbështetur në këtë gjë, na 
duket se ekziston një farë dallimi midis emrit me nyjë zero në fj alinë “Agimi u emërua 
mësues” dhe emrit me mbaresë shquese me kuptim të përgjithësuar në fj alinë Mësuesi 
nderohet nga të gjithë. Në rastin e parë emri mësues përfaqëson tërësinë e tipareve 
1  Për termat e dhëna jemi mbështetur në Albanische Grammatik, Leipzig, 1987, Oda Buchholz dhe Wilfried 
Fiedler, ku ka një klasifi kim të emrave: emra që referojnë një send/qenie; emra që nuk referojnë. 
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të klasës së mësuesve; folësi në këtë rast do të thotë se Agimi u emërua mësues e jo 
gjë tjetër, pra në plan të parë del profesioni që do të ushtrojë Agimi. Në rastin e dytë 
emri mësuesi përfaqëson jo një mësues të veçantë, por gjithë klasën e mësuesve, të 
gjithë mësuesit dhe folësi kërkon të vërë në dukje se çdo mësues (të gjithë mësuesit) 
nderohen.” (Çeliku, 1997, 69-70) 
Çeliku e zgjeron më tej idenë e tĳ  me rastet: “Puna është nder. Agimi doli mësues. Atë 
e emëruan mësues. Në Shqipëri prodhohet shumë vaj ulliri. Ajo ishte e shkathët si 
sorkadhe” (Çeliku, 1997, 69) të cilat nuk i sheh si shembulli Mësuesi nderohet në Shqipëri. 
Për Çelikun në rastin e parë emri duhet parë si tërësia e tipareve të sendeve të njëjta të një 
klase, në rastin e dytë emri duhet parë si tërësia e sendeve të njëjta të një klase. 
Ray Jackendoff  në “Foundations of language”, USA 2002, ndalet në dallimin midis 
një referenti të individualizuar dhe llojit, duke e parë këtë të fundit si më pak specifi k 
në tiparet e tĳ  përshkruese. Për Jackendoff -in nga lloji mund të formohet një referent i 
individualizuar, thjeshtë, duke shtuar një veçori indeksore. Për të konkretizuar këtë ide 
Jackendoff -i sjell shembullin e një emri të përgjithshëm si penny (peni), i cili nënkupton 
një lloj, dhe një deiktiku si that (ai) ose this (ky) që shpreh një tipar indeksor. Përbërësi 
emëror that penny (ai peni) tregon në mënyrë specifi ke llojin e shprehur me qindarkë 
- semantikisht është unifi kimi i tipareve përshkruese të penny-it dhe tiparet treguese 
të that. Nga ana tjetër, sipas Jackendoff -it, nga një referent i individualizuar mund të 
formohet lloji, thjeshtë duke fshirë indeksin.2 
Jackendoff -i e sheh gjuhën jo gjithmonë strikte në dallimin lloji - referent i individualizuar 
(type-token) dhe kjo zgjedhje duket se i lihet pragmatikës:
(a) John wore the same hat he always wears, [probably token-identity] (Xhoni veshi të 
njëjtën kapele që vesh gjithmonë. (mbase referent i individualizuar)
b) John ate the same sandwich he always eats, [probably type-identity] (Xhoni hëngri 
të njëjtin sanduiç që ha gjithmonë. (mbase tipi, lloji)
Jo gjithmonë veçantia indeksore mund të bëjë dallimin lloj - referent i individualizuar. 
Një PE (përbërës emëror) mund të shënojë një lloj ose një referent të individualizuar 
në varësi të kontekstit në fj ali. Veçanërisht një PE predikat nuk është shoqëruar me 
veçanti indeksore. 
Jackendoff -i (2002, 320) sjell shembujt: 
a) A professor walked in. [a professor = individual] (Një profesor hyri brenda. – individual)
b) John has become a professor. [a professor = kind]. (Xhoni është bërë profesor – lloji) 
Rasti b (John dhe professor) nuk emërton dy individë të ndryshëm. Veçantitë 
përshkruese të profesorit shoqërohen me referentin e individualizuar John. Rasti që 
sapo pamë nuk përputhet me idenë se referenca e një fj alie duhet të ndërtohet nga 
2  “Now consider the possibility of a cognitive structure that has descriptive features (including modality and 
ontological category), but lacks an indexical and a valuation suggest that this is just the structure we need for 
kinds or types.
To see the virtues of this approach, consider fi rst the alternative possibility that the difference between an 
individual (or token) and a kind is that the latter is less specifi c in its descriptive features.....
... one can form an instance from a kind simply by adding an indexical features. This is paralleled in linguistic 
expression. Suppose that (as most semanticists think) a common noun such as penny denotes a kind, and 
that, as we have seen above, a demonstrative such as this or that expresses an indexical features. Then it is 
no surprise that the full NP that penny denotes an individual that instantiates the type expressed by penny 
- semantically it is the unifi cation of the descreptive features of penny and the indexical feature of that. 
Conversely, given an individual, one can form a kind of which it is an instance, simply by deleting the 
indexical.” Ray Jackendoff, “Foundations of language”, USA 2002, p. 319  



28

Vol. 6 No.3
January, 2021

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

referenca e fj alëve të saj. Jackendoff -i për këtë rast mendon se kemi të bëjmë me një 
kuptim pa një referent3. 
Çeliku sjell një tjetër shembull për të dhënë dallimet kuptimore që ka emri në trajta 
të ndryshme: “Në emrin vajza të fj alisë Vajza mbaroi shkollën e lartë ekziston ideja se 
një vajzë e caktuar ka mbaruar shkollën, kjo është ideja e një mundësie të vetme. Kjo 
shprehet me anë të mbaresës shquese –a. Në emrin një vajzë të fj alisë Një vajzë mbaroi 
shkollën e lartë ekziston ideja se një vajzë ndër vajza të ngjashme ka mbaruar shkollën e 
lartë. Kjo ide jepet me anë të nyjës joshquese një dhe mbaresës joshquese të lakimit të 
pashquar (që në rastin e dhënë është zero). Në emrin vajzë të fj alisë Unë nuk kam vajzë 
tregohet një person në kuptimin e gjerë (një send) i menduar në mënyrë abstrakte, 
në kuptimin e tĳ  më të përgjithshëm. Në këtë fj ali emri vajzë përfaqëson tërësinë e 
tipareve të klasës së vajzave të marrë në mënyrë abstrakte. Ky kuptim i emrit jepet 
jo me mbaresë shquese, as me nyjë joshquese, por me nyjë zero dhe me mbaresën 
joshquese (që në rastin e dhënë është zero). Në këtë rast mungesa e mbaresës shquese 
dhe nyjës joshquese është e rëndësishme dhe nuk shpjegohet dot me stilin konciz. 
Futja në përdorim e nyjës joshquese ose e mbaresës shquese në emrin vajzë (në fj alinë 
Unë nuk kam vajzë) është e pamundur, në raste të tjera futja e tyre do të ndryshonte 
kuptimin.” (Çeliku, 1997, 68)
Analizojmë shembujt e mëposhtëm:
(1) 
(a) - Eh, moj bĳ ë, ke hak ti, se je nuse… (J. Xoxa, Lulja e kripës, 1, 1980, 61)  - emër që nuk 
referon: (nuse = bart tipare të klasës, nocion abstrakt, nuk i i referohet një/çdo individi 
të saj)
 (b) - Për të mira, moj nuse, dhe sa fl okë në majë të kresë, aq gostira në tryezë, se shyqyr që 
na vĳ në miqtë, që të njom një çikë gojën edhe unë plaka…. (J. Xoxa, Lulja e kripës, 1, 1980, 
60) – emër që referon, i individualizuar: (nuse = një individi i përcaktuar, i veçuar nga 
klasa, individ që bart tiparet e klasës dhe tiparet e veta individuale, vjehrra i drejtohet 
nuses së saj)
 (c) Nuset i qahen prindit, pleqtë i qahen fqinjit… (J. Xoxa, Lulja e kripës, 1, 1980, 61)  - 
emër që referon, përgjithësues: (nuset = çdo nuse, ajo që bart tiparet e klasës, shënon 
individë të saj dhe përfaqëson secilin prej tyre)
(2)
(a) Burrave s’u mbetej gjë tjetër veç të kthenin kryet mënjanë, për të mos ia plasur vajit bashkë 
me gratë, që, si gra që ishin, qanin ndërkaq. (, I. Kadare, Darka e gabuar, 2009, 22) 
(b) Graria fl isnin me gëzim dhe lajmi shkonte portë më portë.
Emri i shquar në shumës gratë është emër që referon, i individualizuar. Ai emërton 
një grup të caktuar që përfaqëson individë me tipare të përbashkëta me klasën që 
i përket, të dalluara nga klasa, ndërsa emri i pashquar në shumës, krahasimi si gra 
tregon veçori, tipare të llojit, shënon klasën në kuptimin abstrakt, pra, është emër i 
llojit. Në shembullin (2b) kemi rastin e një emri përmbledhës: graria, i cili shënon një 
tërësi individësh. Ato “emërtojnë një tërësi vetash, kafshësh ose sendesh të një fare, 
në formën e numrit njëjës. Ndryshe nga emri i numrit shumës, emri përmbledhës 
3  “… professor simply has a sense without reference. The sense of a phrase is built up compositionally, 
and if the composition happens to provide an indexical feature, then we get a referring phrase. I 
don't see any particular harm in this stance, as long as the indubitably referential phrases are taken 
care of.” po aty, p. 322



29

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

Vol. 6 No.3
January, 2021

emërton një shumicë sendesh të njëllojta si një tërësi të pandarë dhe, nga pikëpamja 
sasiore, të panumërueshme.” (G.A., 1995, 85) Si rezultat, emrat përmbledhës janë emra 
që referojnë dhe, duke qenë se emrat përmbledhës emërtojnë një tërësi, kanë kuptim të 
tërësisë, ata do t’i cilësojmë emra që referojnë, të tërësisë: 
(2b) Graria (të gjitha gratë e qytetit, në këtë rast) fl isnin me gëzim dhe lajmi shkonte portë 
më portë.
Bëjmë kështu një grupim të tillë të emrave: emra që referojnë – emra që nuk referojnë 
(emra të llojit) dhe mendojmë se mund të arrĳ më në këto përkufi zime: 
Emra që nuk referojnë (të llojit) janë ata emra që përdoren thjeshtë si emërtim i mbarë 
klasës, në kuptimin abstrakt të saj, për të dhënë një tërësi që bashkohet nga tiparet e 
tyre të përbashkëta. Emrat që nuk referojnë (të llojit) kanë paraqitjen e tyre formale: ata 
janë vetëm në trajtë të pashquar, nyjë zero4.
Emrit që nuk referon (të llojit) i kundërvihet emri që referon. Ai emërton një tërësi ose 
një individ të caktuar që përfaqëson veten ose tërë klasën. Ai bart kuptim të tërësisë, të 
individualizuar ose përgjithësues. 
Përdorime të emrave që nuk referojnë (emrave të llojit)
Emrat që nuk referojnë janë përgjithësisht emrat në trajtë të pashquar, pa nyja joshquese5. 
Nyja zero tregon një frymor/objekt në mënyrë abstrakte, që ka tiparet e klasës ku bën 
pjesë, por që nuk është dalluar nga ajo. Në gjuhën shqipe, koncepti i nyjës zero trajtohet 
për herë të parë nga M. Çeliku në artikullin e përmendur dhe më parë, Kontribut për 
dy probleme të morfologjisë së gjuhës së sotme shqipe, S.F. 1971/1.6 
Aty, Çeliku, ndër të tjera, trajton dhe problemin e konceptit të nyjës zero: “Mungesa 
e nyjave është po aq e rëndësishme sa edhe prania e tyre. Për këtë arsye mungesa e 
rëndësishme e nyjës në letërsinë e huaj gjuhësore është quajtur nyjë zero. Nyja zero u 
kundërvihet si nyjës shquese ashtu edhe nyjës joshquese dhe emrat me nyjë zero kanë 
rregullsinë e vet të përdorimit, sikurse edhe emrat me nyjat shquese e joshquese. Në 
trajtimin e gjertanishëm tradicional të nyjës, sistemi i nyjave të shqipes, nga njëra anë, 
është zgjeruar me nyjat e përparme, nga ana tjetër, është i paplotë, sepse mungesa 
e domosdoshme e nyjës shquese dhe joshquese nuk është trajtuar si nyjë zero. Ne 
mendojmë se edhe nyja zero duhet të ishte parë si element i sistemit të nyjave. Duke 
lënë mënjanë nyjën e përparme dhe duke përfshirë edhe nyjën zero, mund të thuhet 
(sipas trajtimit tradicional të tyre) se elementet e sistemit të nyjave të gjuhë shqipe 
hyjnë në këto lidhje të mundshme: 1) nyjë zero + emër njëjës (djalë); 2) nyjë joshquese + 
emër njëjës (një djalë); 3) emër njëjës + nyjë shquese (djali); 4) nyjë zero + emër shumës 
(djem); 5) nyjë joshquese + emër shumës (disa ose ca djem); 6) emër shumës + nyjë 
shquese (djemtë)7. Ky do të ishte sistemi më i plotë i nyjave në vështrimin tradicional.”  
(Çeliku, 1997, 67) 
Mendojmë se emrat që nuk referojnë janë emrat që i takojnë rastit (1) dhe (4) të sistemit 
të nyjave që sjell Çeliku, d.m.th. raste të emrave me nyjë zero.
Oda Buchholz dhe Wilfried Fiedler (1987) veçojnë emrin që nuk referon në këto 
përdorime: 
4  Jo çdo shfaqje e një trajte të tillë është emër i llojit. Kjo çështje do të trajtohet në vazhdim. 
5  Disa grupe emrash që nuk marrin nyjë radhit dhe K. Cipo në Gramatikë e gjuhës shqipe (shih fq 103-104, 
ribotim, Tiranë 2015)
6  Ky artikull është ribotuar edhe në përmbledhjen Probleme të morfologjisë së gjuhës së sotme 
shqipe, M. Çeliku, Tiranë 1997 dhe ne i jemi referuar kësaj të fundit.
7  Çeliku, po aty, për termin nyjë shquese propozon termin mbaresë shquese.
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“- Në emrat e përveçëm, që dalin si plotësa të foljeve që shënojnë të quajtur. 
Emrat e përveçëm, që nuk referojnë, e plotësojnë një bartës të referencës me një 
etiketë: Djalin e Agimit e quajnë Arben.                  
- Në emrat përbërës të gjymtyrëve predikative me funksion kualifi kues. 
Gjymtyra predikative lidhet me bartësin e referencës që jepet me subjektin ose 

objektin dhe shënon një veçori, një funksion që karakterizon këta referentë: Agimi 
është mësues. Agimin e zgjodhën kryetar …

- Në përkufi zimet, ku teksti shpjegues nuk lidhet me ndonjë referent, por me një 
fj alë ….. (Lautgebilde): Fjali quhet ai bashkim fj alësh…

-   Në thëniet për emrat, që lidhen me një ……Lautgebilde: Arben është emër i bukur…
- Në situatat komunikative, në të cilat emërtohen objekte, si në rastet kur tregohet 

diçka e vizatuar dhe pyetet: ç’është kjo? Kjo është mace…”8

Në G.A. (1995) dhe te Çeliku (1997, 68-69) renditen rastet më kryesore të përdorimit 
të emrit me nyjë zero9. Një pjesë të mirë të atyre rasteve ne i konsiderojmë si raste të 
përdorimit të emrit të llojit. 
Kemi emër të llojit kur emri me nyjë zero përdoret:
- si pjesë përbërëse e kallëzuesit emëror: Fol, thirri prapë. Gur je, kalë je, që nuk fl et? (I. 
Kadare, E penguara, 2009, 58)
- si përcaktor kallëzuesor: Ky, mendonte Agushi, komandant brigade do të bëhet, gjeneral 
do të bëhet. (D. Agolli, Zhurma e erërave të dikurshme, 2006, 66)
- si përcaktor pa përshtatje, në rasën rrjedhore, i një emri të pashquar, në togfj alësha 
të tipit: mish viçi, këngë dasme, vaj ulliri etj.
- në fj ali mohore: Tëmthat po i rrihnin, me siguri, nga kafeja e porsapirë. Kafe më të fortë, 
s’mbante mend. (I. Kadare, E penguara, 2009, 48)
- në funksionin e ndajshtimit: Keni përdorur fj alën “spiune”, apo jo? (I. Kadare, E 
penguara, 2009, 15)
- kur tregon një sasi të pacaktuar lënde/sendesh: pi ujë, blej djathë, vriste lepuj, pinte 
8Auch Substantive, die nicht referieren, repräsentieren eine indeterminierte NG und 
erscheinen ohne BZ (sofern nicht zusätzliche Bedingungen gelten), das ist u. a. der Fall
-bei Eigennamen, die als Komplement von Verben des Benennens fungieren. Die 
nichtreferierenden Eigennamen versehen einen Referenzträger mit einem Etikett:
Djali i Agimit quhet Arben/djalin e Agimit e quajnë Arben. 'Agims Sohn heißt Arben.’
-bei Substantiven in prädikativen Satzgliedern mit qualifi zierender Funktion. Das prädikative SG 
bezieht sich auf den durch das Subjekt oder Objekt bezeichneten Referenzträger und drückt eine 
Eigenschaft, Funktion oder dgl., die diesen Referenten charakterisiert, aus: Agimi është mësues. 
'Agim ist Lehrer.' Agimin e zgjodhën kryetar. 'Man hat A. als Vorsitzenden gewählt.' Agimi u zgjodh 
deputet. ‘A. wurde als Abgeordneter gewählt.’
-in Defi nitionen, wenn sich der erklärende Text auf ein Lautgebilde (nicht auf einen Referenten) 
bezieht: Fjali quhet ai bashkim fjalësh, në të cilin përmbahet një kumtim. 'Satz heißt die 
Wortverbindung, die eine Mitteilung zum Inhalt hat.’
-in Aussagen über Namen, die sich auf das Lautgebilde beziehen: Arben është (një) emër i bukur. 
'Arben ist ein schöner Name.’
-in Kommunikationssituationen, in denen Gegenstände benannt werden. Wenn z.B. auf Abbildungen gezeigt 
und gefragt wird: was ist das / wie heißt der ab-gebildete Gegenstand?, sind die folg. Sätze mögliche 
Antworten: Ky është telefon. ‘Dies ist ein Telefon.' {Kjo/ajo} është mace. ‘{Dies/das} ist eine Katze.' 
Albanische Grammatik, Oda Buchholz dhe Wilfried Fiedler, Leipzig, 1987, fq. 234
9  Në G.A. (1995) këto shihen si raste të përdorimit të emrit të pashquar (f. 127-131)
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cigare etj.
- kur tregojnë llojin, klasën, në ndërtime me kundërvënie: … vetë ndërtesa e moçme, 
ashtu ngjante, jo shtëpi, po katedrale.  (I. Kadare, Darka e gabuar, 2009, 37)
- kur paraprihen zakonisht nga folja jam dhe tregojnë profesion: Ata ishin mjekë, ata 
kishin bërë betimin e Hipokratit. (I. Kadare, Darka e gabuar, 2009, 130), 
- kur kanë varësi të dyfi shtë në fj ali: Burrin e quanin August. (F. Kongoli, Kufoma, 1994, 
15)
- në ndërtimet me krahasim, kryesisht në njëjës: I kërkonin gjithkund te përroi, te gremina, 
te stanet e barinjve, gjersa kohë më pas, një pëshpërimë e lehtë si shushurimë mëndafshi 
ngulte këmbë se ato kishin përfunduar brenda shtëpive të larta të qytetit. (I. Kadare, Darka e 
gabuar, 2009, 18)
Emri i llojit është edhe: 
- emri përfaqësues në fj alorë: VAJZ/Ë,~A f. sh. ~A, ~AT. 1. Fëmĳ ë femër; njeri i seksit 

femëror deri në moshën e pjekurisë; femër që s’është martuar; çupë;... (1980, 2106)
- emri i përveçëm në rastin kur shfaqet si pjesë përbërëse e kallëzuesit emëror apo 

si përcaktor kallëzuesor: Që s’ishte Krisht doktor Gurametoja e, aq më pak mysafi rët 
gjermanë, kjo dukej që larg, por edhe Judë t’i quaje, ishte e tepërt. (I. Kadare, Darka 
e gabuar, 2009, 34) (Krisht e Judë nuk referojnë individët e njohur, por shënojnë 
tiparet që bartin këta individë, ndaj i konsiderojmë emra joreferues.)

Shënim 1: Emri i pashquar paraprirë nga disa fj alë përcaktuese10, si: numërorë, 
përemra dëft orë e pyetës është emër që referon, i individualizuar sepse fj alët përcaktuese 
luajnë rol individualizues të ngjashëm me atë të nyjës shquese11: Por nj’ ajo llasticë çka 
ka me gjetë, kur s’ka hupë gja, se nuk paska asgjë me hupë? (J. Xoxa, Lulja e kripës 1, 1980, 
53) Nga kjo tekë komike po i dukeshin qesharakë të gjithë këta banorë të kripores, që po vinin 
drejt saj të ngjitur shpinë më shpinë, si motrat siameze, për shkak të bankave të tramit të 
puthitura kurriz më kurriz. (J. Xoxa, Lulja e kripës 1, 1980, 42) 
Shënim 2: Nyja zero përdoret edhe në situata thirrmore, por emri në funksionin e 
thirrorit është emër që referon, i individualizuar, sepse personi të cilit i drejtohemi është 

10  “Në disa raste emri mund të jetë i vetëm dhe në trajtë të pashquar, në raste të tjera ai nuk 
është më vetëm, por është në trajtë të pashquar, sepse shoqërohet nga përemri i pacaktuar një, 
përemrat dëftorë, përemrat pyetës, përemrat e pacaktuar, të pandryshueshëm etj., të cilët së bashku 
me përemrin e pacaktuar një, mund të emërtohen me termin e përbashkët fjalë përcaktuese, ose 
caktuesor (determinativ), d.m.th. fjalë që nuk funksionojnë dot vetëm si gjymtyrë fjalie, por i 
bashkëngjiten një emri për të funksionuar së bashku me të si një gjymtyrë e vetme e fjalisë...” 
Gramatika e gjuhës shqipe, 2, Tiranë, 2002, f. 83–84
11  E. Sadiku, në “Midis gramatikës dhe pragmatikës”, Botime 2L-2P (mungon viti i botimit) paraqet 
kriterin mbi të cilin Engel mbështetet për klasifi kimin e pjesëve të ligjëratës dhe sjell sistemin e 
pjesëve të ligjëratës sipas tij. Përsa i takon emrit, veçon: “Emrat mund të shoqërohen nga satelitë 
të ndryshëm, kështu kuptimi i tyre bëhet gjithnjë e më i saktë: letër; letër e papritur; letër e papritur 
nga Efurti etj. Sateliti më i rëndësishëm i emrit është determinativi. Në bashkëvajtje me emrin ai 
formon frazën emërore. Emri vetëm s’është gjë tjetër veçse një etiketë që mund t’u ngjitet sendeve. 
Bashkë me determinativin emri shënon një copë realitet.” (f. 90)
Për Engel, determinativët shërbejnë për aktualizimin e grupit emëror (djalë - ky djalë). Nyja, si 
një prej determinativëve është shquese, joshquese dhe zero. Nyja shquese përcakton kuptimisht 
përbërësin emëror, i cili shënon një person a objekt të njohur, ndërsa nyja joshquese i jep karakter 
të pacaktuar përbërësit emëror. Engel e sheh nyjen zero kryesisht para emrave në numrin shumës.
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i njohur. Individualizimi bëhet me anë të situatës: Në atë vorbull të thellë e që zien pa u 
mpiksur kurrë, siç është shpirti i robit të perëndisë, çdo njeri, moj grua, mund të zgjedhë e të 
marrë atë që do…; Po megjithatë ka një ndryshim, vëlla. (J. Xoxa, Lulja e kripës 1, 1980)
Shënim 3: Por një emër i llojit mund të jetë edhe i markuar, paraprirë nga nyja joshquese 
një: Unë nuk kam një vëlla: Ndryshe nga hera e parë, te xhadeja, vitin që shkoi, viktima ishte 
tani një ushtar fl okëverdhë, i bukur si një çupë. (I. Kadare, Darka e gabuar, 2009, 76) Mund 
të themi se ky është një përdorim i veçantë i emrave paraprirë nga nyja shquese një. 
Nyja joshquese një mund të hiqet, pa cenuar aspak fj alinë. Emri i llojit në këtë rast 
fi ton një vlerë shtesë, vlerë përforcuese, intesifi kuese.

Përfundime

Klasën e emrave e klasifi kojmë në: emra që referojnë dhe emra që nuk referojnë (emra 
të llojit). Emrat që referojnë emërtojnë ose një tërësi ose një individ të caktuar që 
përfaqëson veten ose tërë klasën. Ata bartin kuptim të tërësisë, përgjithësues a të 
individualizuar. Emrave që referojnë i kundërvihen emrat që nuk referojnë, emrat e 
llojit. Emrat që nuk referojnë (emrat e llojit) përdoren si emërtim abstrakt i një klase 
me cilësitë e karakteristikat e veta, kanë kuptimin e llojit të veçantë në përqasje me 
klasat, por nuk marrin përsipër të përfaqësojnë çdo individ të klasës. Përmes tyre 
përfaqësohet tërësia e tipareve të sendeve të njëjta të një klase. Emrat e llojit janë një 
tërësi që bashkohen nga tiparet e tyre të përbashkëta. Emrat e llojit kanë paraqitjen 
e tyre formale: ata janë vetëm në trajtë të pashquar, me nyjë zero. Por emri i pashquar 
i pamarkuar nuk është vetëm emër i llojit. Ai është emër që referon kur: a) paraprihet 
nga disa fj alë përcaktuese, si: numërorë, përemra dëft orë e pyetës, sepse fj alët 
përcaktuese luajnë rol individualizues të ngjashëm me atë të nyjës shquese; b) në 
situata thirrmore, në funksionin e thirrorit, sepse personi të cilit i drejtohemi është i 
njohur. Individualizimi bëhet me anë të situatës.
Emri i llojit takohet në këto raste: kur emri me nyjë zero përdoret si: emër përfaqësues 
në fj alorë, si pjesë përbërëse e kallëzuesit emëror; si përcaktor kallëzuesor; si 
përcaktor me drejtim në rasën rrjedhore i një emri të pashquar, në përbërës të tipit: 
mish viçi, këngë dasme, vaj ulliri etj.; në fj ali mohore; në funksionin e ndajshtimit; kur 
tregon një sasi të pacaktuar lënde/sendesh: pi ujë, blej djathë, vriste lepuj, pinte cigare 
etj.; kur tregojnë llojin, klasën, sidomos në ndërtime me kundërvënie; kur paraprihen 
zakonisht nga folja jam dhe tregojnë profesion; në ndërtimet me krahasim, kryesisht 
në njëjës etj. 
Emri i llojit mund të jetë edhe i markuar, paraprirë nga nyja joshquese një. Ky është 
një përdorim i veçantë i emrave paraprirë nga nyja shquese një, e cila mund të hiqet, 
pa cenuar aspak fj alinë. Emri i llojit në këtë rast fi ton një vlerë shtesë, vlerë intesifi kuese. 
Emri që referon mund të referojë individë/sende në tërësi, të individualizuar a specifi kë 
ose në mënyrë të përgjithësuar. 
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Persosja   e   kurrikulave   mesimore   eshte    hapi   me   i   rendesishem drejt   
se   ardhmes   europiane

Rudina Tefi 

Abstrakt

Krahas    bashkepunimit   politik  dhe  ekonomik , vendi  yne  ne  planin kryesor  ka  arsimin 
, synimin  per  ne    eshte  kurrikula   arsimore  dhe  qasja e saj drejt  nje standarti   europian 
.Bashkepunimi   dhe njekohesisht kembimi  i eksperiences  ne nivelin  me  te larte  te  kerkesave 
te  kohes ,kerkohet  per te cuar ne  hapa  te  perbashketa .Punimi  , synon   te  paraqise modelin 
me te mire te kurrikules  se  arsimit 9-vjecar   dhe  atĳ   parauniversitar , tregues  konkret ne 
raport me  realitetin ne Shqiperi. Rendesi  ka  demostrimi  dhe  njekohesisht bashkepunimi  
me  shkollat  elitare dhe  koleget  qe  e  kane  performuar kurrikulen  ne  hapesiren Shqipetare 
.Te dhenat e  literatures ,krahasimi  si metoda me  efi kase  ,analiza  ne  detaje  do  te  perdoren  
se  bashku  me  metodat sasiore dhe  cilesore  ne  punimin e  ideve dhe  argumentave  drejt  
idese  se  parashikuar.

Fjalet kyce: bashkepunim ,edukimi,standart europian ,qasje.

Hyrje

Sistemi  arsimor ne  Shqiperi  ka  hyre  ne  fazen  e  reformave   duke  u  pare  ne 
prizmin  e  nje kurrikule te re ,per tu shkeputur  nga  sistemi i vjeter  dhe  per te ecur te 
sigurt  drejt  Evropes . Kjo  eshte nje reforme  e  domosdoshme dhe shume e veshtire 
,pasi  shikohet ne disa aspekte 
1-Programe te reformuara 
2-Lende me zgjedhje dhe te detyruar 
3-Kredite ,pikezim dhe note,
4-Performance.
Objekt i punimit jane: Ndryshimet juridike dhe ndikimi i ketyre ndryshimeve ne 
pergatitjen e programeve te reja te kurrikules.

Qellimi i ligjit

Te fl asesh per te do te thote te pershkruash ,misionin,synimin,drejtimin dhe fi nancimin 
si dhe rolin e shtetit ne funksion te ketĳ  arsimi.

Misioni

Arritjet  shkollore  kane  kuptim  vetem  nese  vlejne  per jeten  dhe per te nxenit. Gjithe  
jeten  shoqeria e sotme  rrit  njerez  qe  kane  nevoje  te  perballen  me ndryshimet 
, pershtaten dhe  sjellin  vetem  ndryshime  .Kategorizojme shume mesues  te  cilet  
jane  ende  ngushtesisht  lendore ,ku , sado   perpiqen   njohurite e  marra   prej  tyre   
nje  dite  do  te  treten ,ndersa  kategoria  tjeter  e mesuesve jane  ata  qe  meshojne  tek  
nxenesit  duke  e  nxjerre ate  ne  qender  te  mesimit.Kjo  eshte  me  me  vlera pasi  
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tek  keta  nxenes  ngelet  koncepti  dhe  pasohet  ne  breza. Edukimi  shkollor  eshte  
pergjejesi  pasi  ai  i  tejkalon  modulet  dhe e aft eson  nxenesin  te  jetoje  ne demokraci,te  
perballet  me ekonomine  te  sfi doje jeten  dhe per kete i duhen njohurite .Mesuesi 
e nxit nxenesin te kerkoje dĳ e pertej shkolles ,pasi kjo e ben ate te arrĳ e suksesin 
dhe te pershtatet me kohen .Ne koherat qe jetojme nxenesi ndryshon me ritme te 
shpejta ,detyra e mesuesit eshte te  shtoje ritmin e perparimit vetjak,per formimin e  
personalitetit qytetar  te  te  nxenit .Portreti  i njeriut  te  arsimuar perfundon  atehere  
kur  aspiratat  perfundojne  dhe  behet  qytetar  I Europes  moderne.

Synimet

Synimet   e  kurrikules   ne  funksion  te  modelit  te  ri te  shkolles  prekin  aspektin  
vetjak ,shoqeror dhe  ekonomik te  nxenesit. Sistemi  yne  arsimor  kontribon  ne :
1-Realizimin  e potencialit   te   individit .
2-Perparimin e  shoqerise  dhe perfshirjen   aktive .
3-Aft esimin  e forcave te punes per zhvillimin e  ekonomise se tregut.
Kurrikula  e  arsimit   ka  kete  synim.
1-Te mendoje ne menyre   kritike dhe te  eksploroje  ndryshimin .
2-Te  punoje   ne  grup  dhe te  jete  i gatshem te perpiqet  per  mireqenie, perparim  
dhe  liri. 
3-Te  pajise  secilin  nxenes   me  njohuri,  aft esi  dhe qendrime per te arritur mireqenie 
vetjake ,ne aspektin   shoqeror  dhe ne aspektin ekonomik .

Struktura   e  kurrikules  se  re

-Me  kalimin  e  viteve ne  kemi   kaluar   nga  gjimnazi  4-vjecar   ne 3-vjecar ,pra  nuk  
kemi  me  profi lizim , po  kemi  nje  gjimnaz  me  zgjedhje  nga  vete  nxenesi Kurrikula  
sot  ndahet ne kurrikul  berthame ,  dhe kurrikul  me zgjedhje te lire dhe me zgjedhje 
te  detyruar .Keto ndryshojne  sepse:   kurrikula e   detyruar  miratohet  nga  Ministria  
e  Arsimit,  kurse  kurrikula  me zgjedhje  te lire  miratohet  nga  drejtori  i shkolles 
.Kjo   kurrikul   eshte   shume  produktive  pasi  mundeson  nje   formim  me  te  plote  
per  nxenesin .Kurrikula  berthame  permbledh  lendet  e  perbashketa   per  te  gjithe  
dhe  qe  perballohet  nga  te  gjithe  .Kurrikula  i jep dy te drejta  nxenesve :
1-Shance  te barabarta . 
2-E  drejta  per te qene te ndryshem . 
Te jesh i ndryshem  do te  thote qe ka te beje me zgjedhjen  e  lendes  sipas  deshires.
Kurrikula  i jep shance nxenesve te tre niveleve   te  ecin perpara .  Zbatimi  i struktures  
se mesiperme do ti ofroje sistemit arsimor drejtimin   e  njejte  me ate  te shumices  se 
vendeve te  tjera  te  Ballkanit ,te BE,  dhe te OECS (Organizates   per Bashkepunim 
Ekonomik  dhe Zhvilim)

Vizioni

Garantimi  i  nje  sistemi  arsimor   kombetar  modern  ku   nxitet   zhvillimi duke  
rritur  konkurrencen  ne te  gjithe  rajonin.



36

Vol. 6 No.3
January, 2021

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

Problematikat

1-Drejtshkrimi    le  per  te  deshiruar .
2-Puna   ne  grup   dhe  puna  e  pavarur  ne funksion te  te  menduarit  kritik.
3-Ngarkesa  e  programeve  ku ne fokus ka shume teori dhe shume pak praktike.
4-Mbipopullimi  i  nxenesve  ne klasa ne qytet.
5-Mungesa e  nxenesve  ne fshat.

Objektivat

1-Kurrikula do te shkoje drejt modernizimit ku do kete shkolla pilote ku mesimi 
behet  i dixhitalizuar.
2-Kualifi kimi i mesuesve drejt seminareve eshte ne focus.
3-Krĳ imi   i  rrjeteve  profesionale ,nje  nxitje  per shkembim  experience.
4-Permiresimi i teksteve shkollore pa  ngarkesa  te teperta. 
5-Liberalizimi i botimeve te  teksteve.
6-Konsolidimi   I Matures  Shteterore dhe  rritja e  transparences.
7-Zgjerimi  dhe  monitorimi  i arsimit  privat.

Perfundime   dhe  rekomandime

1-Dalja   urgjente  nga  kriza   e identitetit   ne  fushen   e  arsimit duke  rritur   nivelin   
dhe  cilesine  e  mesimdhenies .Kjo  e  ka  bazen  tek  ngritja profesionale  e  mesuesve 
duke  perdorur  te dhena  te  reja ,literature  shtese apo pune   me videoprojektor .
2-Ndikimi   shpejt  i ligjeve dhe  struktures  se  arsimit  parauniversitar per shkollat 
publike  dhe  ato  jopublike. 
3-Arsimi  si  pjese  perberese  e qytetrimit ,perfaqeson  nje  nga  shtyllat themelore te  
nje shoqerie  te lire ,mbi  te cilen  ngrihet  nje  shtet i forte  dhe  i perparuar.
4-Strategjia  kombetare  per  arsimin  parauniversitar dhe  te  mesuarit  gjate  gjithe  
jetes perqendron  nivelin e  zhvillimit  dhe te zbatimit  te  politikave  ne  nivel  kombetar   
dhe   rajonal    ku   te   lejohet  zhvillimi  i sistemit  arsimor dhe  kualifi kimi  modern 
,dinamik , konkurrues  dhe rezultativ  ,i cili do ti pergjigjet kushteve , nevojave dhe 
sfi dave  bashkekohore.
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Studimi I matjeve të ndryshme antopometrike si dhe parametrat e ndryshëm 
fi ziologjik të aparatit respirator tek studentët e AEFS

Ervin Nushi

Hyrje

Gjatë studimit tim 4-vjeçar si student i Akademisë së Edukimit Fizik dhe Sporteve 
“Vojo Kushi”, krahas lëndëve të ndryshme të kësaj akademie përshtypje të veçantë 
më kanë lënë lëndët mjekësore. Duke mësuar që mjekësia sportive krahas pikësynimit 
kryesor në parandalimin e sëmundjeve ka si pikësynim edhe studimin e aktivitetit 
fi zik në organet e sistemet e organizmit të cilat mund të studiohen në gjendje qetësie 
ose gjatë kryerjes së aktivitetit fi zik, vendosa që në kuadrin e temës time të diplomës 
të punoj në një temë studimore shkencore në fushën e kësaj shkence sportive. Që në 
fi llim I vura vetes si qëllim që matjet e ndryshme antropometrike si dhe parametrat 
e ndryshëm fi ziologjik gjë që fi tohen nga prova të ndryshme funksionale (në rastin 
konkret nga spirometria) do të më shërbejnë si të dhëna të mjaft ueshme për një studim 
me karakter kontrollues dhe interpretues rrjedhimisht edhe rekomandues në fushën 
e mjekësisë sportive. Dihet që organizmi I njeriut që I nënshtrohet një veprimtarie të 
shumëllojshme në lidhje me punën fi zike I përshtatet kësaj ngarkese në mënyra të 
ndryshme. Diferencat e ndryshme që mund të evidentohen sipas llojit të ngarkesës 
ose seksit qv ushtrohet me lloje të ndryshme sportive janë objektiv I studimit tim në 
këtë studim. 

Qëllimi

1. Përcaktimi I parametrave antropometrik sidomos ato të kafazit torakal
2. Evidentimi i parametrave funksionale që përfi tojmë nga spirometria
3. Përpunimi dhe korelimi I parametrave antropometrik dhe ato të spirometrisë
4. Lidhja e këtyre parametrave në lidhje me llojin e aktivitetit sportive
5. Krahasimi i këtyre parametrave midis llojeve të ndryshme sportive si dhe me 

grupet sportive të vitit të kaluar.

Materialet dhe metodat
Në këtë studim u morën studentët e Akademisë së Edukimit Fizik dhe Sporteve “Vojo 
Kushi”, gjithsej 131 veta. Shpërndarja e specialiteteve dhe e seksit jepen në tabelën e 
mëposhtme.

Sportet Atletikë Volejboll Basketboll Gjimnastikë Futboll
Meshkuj 18 18 13 9 18
Femra 13 13 15 12

Të gjitha matjet antropometrike dhe ato funksionale u kryen në ambientet e 
Departamentit të Mjekësisë Sportive. Për realizimin e studimit të kësaj teme përdorëm:
1. Lartësi meter druri
2. Metërshirit
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3. Peshore
4. Spirometër 
5. Kompjuter
Realizimi i matjeve kryhej në mëngjes në kushte të rregullta. Të gjithë studentët 
ishin të veshur me costume sportive. Matjet antropometrike bëheshin vetëm një here 
ndërsa ato të spirometrisë bëheshin 3 herë dhe sigurohej rezultati më I lartë. Nga 
matjet antropometrike u fi tuan këto parametra:
1. Pesha trupore (kg)
2. Lartësia trupore (cm)
3. Perimetri I toraksit në gjendje qetësie (cm)
4. Perimetri i toraksit në frymëmarrje të thellë (cm)
5. Perimetri i toraksit në frymënxjerrje të thellë (cm)
Nga matjet funksionale me aparat përfi tuam:
1. Kapaciteti vital dhe të gjitha përbërësit e tĳ  në ml.

Mbi bazën e këtyre matjeve u përllogaritën disa parametra si më poshtë vĳ ojnë:
1. Elasticiteti i toraksit që përfi tohet nga diferenca e matjeve të perimetrit të 

frymëmarrjes së thellë me atë të frymënxjerrjes së thellë.
2. Diferenca midis perimetrit të frymëmarrjes së thellë me atë të frymënxjerrjes në 

gjendje qetësie.
3. Diferenca midis perimetrit të frymëmarrjes në qetësi me atë të frymënxjerrjes së 

thellë.
4. Kapaciteti vital ideal si mbas ekuacionit HARRIS Benedikt I cili përcakton në fi llim 

metabolizmin bazë (MB) në bazë të moshës, peshës trupore (PT) dhe lartësinë 
trupore (LT)si dhe seksin.

a. Meshkuj (MB)=66,473+13,751*(PY) + 50,033*(LT)- 6,755*Mosha
b. Femra (MB)= 66,50955 + 9,463*(PT)+1,8496*(LT)-4,6756 *Mosha
Ky ekuacion pasi përcakton (MB) na ndihmon për të përcaktuar kapacitetin ideal 
vital.
a. Kapaciteti ideal vital= MB*2,3(Meshkuj)
b. Kapaciteti vital ideal=MB*2,1 (Femra)
Gjithashtu përcaktojmë spiroindeks *1 që është raporti I  kapacitetit vital/me lartësinë 
trupore dhe spiroindeksi *2 që është raporti I kapacitetit vital/ me peshën trupore.
Të gjitha parametrat e fi tuar nga matjet e ndryshme janë përpunuar statistikisht.

Sistemi respirator
Fiziologët e përdorin termin frymëshkëmbim (respiracion) në një kuptim më të gjerë 
ku përfshihen:
1. Shpërhapja (difuzioni) I O2 dhe CO2 ndërmjet kapilarëve dhe qelizave
2. Transporti i këtyre gazeve në gjak
3. Shkëmbimi I gazeve ndërmjet gjakut dhe ambientit të jashtëm, në të  cilin 

përfshihen, jo vetëm shpërndarja përgjatë kapilarëve të mushkërive  por gjithashtu 
e gjithë sasia e gazeve që hyjnë dhe dalin nga mushkëritë.

Shpërndarja e O2 dhe CO2 ndërmjet qelizave dhe sistemit të kapilarëve dhe ndërmjet 
kapilarëve pulmunarë dhe gazit të alveolave ndodh përgjatë intersticiumit dhe murit 
shumë të hollë të kapilarëve. Sasia e gazit që shkëmbehet zakonisht shprehet si një 
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ritëm i konsumit të O2 dhe prodhimi i CO2 prej trupit. Që të ndodh shkëmbimi I 
gazeve me ambientin rrethues duhet që gazet të hyjnë (frymëmarrje) dhe të dalin 
(frymënxjerrje) nga alveolat e mushkërive. Ky frymëshkëmbim vjen si rezultat I 
ndryshimit të presioneve që lindin prej veprimit të muskujve frymëmarrës dhe 
ndihmohen prej fryymënxjerrjes nga tërheqja elastike e mushkërive. Volumi i gazit 
që lëviz për minute quhet ventilim pulmonary. Pjesa në të cilin ndodh shkëmbimi I 
gazeve janë vetëm alveolat, ndërsa pjesa tjetër që përcjell rrymën e ajrit quhet hapësirë 
e vdekur dhe në të nuk ndodh shkëmbimi i gazeve.  Transporti i gazeve në të gjithë 
trupin e njeriut varet edhe nga sasia e rrymës së gjakut të sistemit kardiovaskular. 
Që shkëmbimi I gazeve të jetë I mjaft ueshëm dhe efi cient nuk mjaft on që alveolat 
të jenë ventiluar por gjithashtu gjaku duhet të rrjedhë përgjatë kapilarëve alveolarë. 
Hemoglobina, proteina që ndodhet tek rruazat e kuqe të gjakut luan një rol kryesor 
në lidhjet kimike të O2 dhe CO2 me gjakun. Lidhjet kimike të CO2 me gjakun cojnë në 
formimin e joneve H+ dhe HCO3

- të cilat ndikojnë mbi balancën acidobazike.

Trakti respirator

Gjatë proçesit të frymëmarrjes, ajri kalon nëpër rrugët e sipërme të aparatit të 
frymëmarrjes (hunda, faringu dhe laringu) dhe futet në trake. Ajri mundet gjithashtu 
të hyjë në laring edhe nëpërmjet gojës. Në kavitetin e hundës ajri fi ltrohet nga grimcat 
e pluhurave, ngrohet më 370C dhe lagështohet. Faringu shërben si një rrugë kalimi 
për ushqimet dhe lëngjet që merren nga goja dhe për ajrin që hynë nga hundët. Gjatë 
procesit të gëlltitjes, ushqimi dhe lëngjet nuk hyjnë në rrugët  e frymëmarrjes sepse 
ato shmangen nga epiglotisi. Laringu është një “kuti” kartilogjenose që përmban në 
brendësi kordat vokale të cilat janë të ndara ndërmjet tyre nga hapësira që quhet 
glott is. Kur ajri kalon në këto hapësira shkakton vibrimin e kordave vokale të cilat 
prodhojnë zërin. Shpejtësia e ajrit që kalon nëpër glott is dhe madhësia e këtyre 
hapësirave përcaktojnë amplitudën dhe tonin e zërit të çdo individi. Glott ii zgjerohet 
gjatë frymëmarrjes dhe ngushtohet gjatë frymënxjerrjes. Rrugët  e poshtme të 
frymëmarrjes vazhdojnë me trakenë (diametër 2.5 cm) e cila ndahet në dy bronke 
kryesore, një për çdo pulmon.  Pas bronkeve kemi shumë nënndarje të tjera të 
bronkiolave (diametër <1mm) dhe përfundon me aveolat që janë të ngjashme me vilet 
e rrushit. Alveolat bashkë me gypat që i lidhin formojnë zonën respiratore, vendi ku 
kryhet shkëmbimi i gazeve. Janë 300-600 milion alveola në mushkëri dhe sigurojnë 
një sipërfaqe 50-90 m2 për shkëmbimin e gazeve. Muri i alveolave është i përbërë nga 
një shtresë e dendur kapilarësh dhe nga shtresa shumë të holla nëpërmjet të cilave 
molekulat e gazeve mund të shpërhaqen. Alveolat përbëhen nga një shtresë e hollë 
lëngu, epiteliumi-alveolar, intersticiumi dhe endoteli kapilar (trashësia totale-1μm) i 
gjithë ky mur quhet membrana alveoale-kapilare ose barriera ajër-gjak. Intersticiumi 
përbëhet nga fi bra retikulare dhe elastike, të cilat i sigurojnë mushkërive elasticitetin.

Toraksi dhe muskujt e frymëmarrjes

Pjesa e poshtme e trakesë dhe dy mushkëritë ndodhen brenda toraksit i cili në 
vetvete është kompartiment i mbyllur. Pjesa e sipërme e tĳ  mbyllet nga indi lidhor 
dhe muskujt të cilët fi ksohen tek sternumi, tek brinjët dhe kolona vertebrale. Pjesa e 
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poshtme ndahet krejtësisht me kavitin abdominal nëpërmjet muskulit të diafragmës. 
Mushkëritë janë të mbuluara nga pleura e cila përbëhet nga dy fl etë, fl eta e jashtme 
që vesh të gjithë sipërfaqen e brendshme të kafazit torakal dhe diafragmën dhe quhet 
pleura parietale dhe fl eta e brendshme që vesh sipërfaqen e mushkërive dhe quhet 
pleura viserale ose pulmonare . 
Ndërmjet pleurës parietale dhe pulmonare formohet hapësira pleurale e cila është 
e mbushur me një shtresë të hollëlikidi i cila prodhon forca të forta kohezive që 
parandalojnë ndarjen e pleurave, por i lejon ato të rrëshqasin njëra mbi tjetrën. Në 
qoft ë se ajri lejohet të hyjë në hapësirën pleurale (pneumatoraks) mushkëritë nuk 
qëndrojnë më të lidhura  me muret e toraksit por fi llojnë të mblidhen. Dimensionet 
e kafazit torakal ndryshojnë nga muskujt skeletikë të frymëmarrjes. Muskujt që 
nuk janë aktiv gjatë një frymëshkëmbimi të qetë quhen muskuj aksesorë. Gjatë 
një frymëshkëmbimi të qetë frymëmarrja arrihet kryesisht si rezultat i tkurrjes së 
diafragmës e cila intervohet  nga nervi frenik. Tkurrja e muskulit të diafragmës ka një 
veprimtari të dyfi shtë. Duke ushtruar presion mbi dyshemenë e toraksit dhe duke 
ngritur lart kafazin, kështu toraksi zgjatet nga para-mbrapa dhe rritet në gjerësi, me 
një fj alë rritet në volum.  Si rezultat i tkurrjes së muskulit të diafragmës shtypen 
organet e barkut. Përveç diafragmës gjatë aktit të frymëmarrjes marrin pjesë edhe 
muskujt ndërbrinjorë të jashtëm të cilët favorizojnë futjen e ajrit nëpërmjet ngritjes 
dhe rrotullimit  nga brenda jashtë të çdo brinje duke shkaktuar një rritje në gjerësi të 
gjoksit. Në rastet e frymëshkëmbimeve të të mundimshme  është e nevojshme edhe 
pjesëmarrja e muskujve aksesorë të frymëmarrjes të tillë si sternomastoid dhe muskujt 
skalen të qafës dhe shpinës të cilat ngrenë sterniumin. Gjatë një frymëshkëmbimi 
të qetë frymënxjerrja është një akt pasiv. Në këtë rast asnjë tkurrjes muskulare nuk 
përfshihet dhe toraksi kthehet në pozicionin fi llestar si rezultat i tërheqjes elastike 
pasive të elementëve të mushkërisë të cilat si rezultat i aktit të frymëmarrjes së 
mëparshme janëtë tërhequr. Frymëmarrja e sforcuar kërkon që tërheqja elastike të 
ndihmohet nga aktiviteti i muskujve aksesorë të frymëmarrjes. Muskujt ndërbrinjorë 
të brendshme gjatë tkurrjes së tyre kryejnë efekte të kundërt me ato të jashtme dhe 
brinjët ulen poshtë dhe rrotullohen nga jashtë brenda duke u zvogëluar volumin  e 
toraksit. Nga ana tjetër tkurrja e muskujve të barkut çon diafragmën në pozicionin 
më të lartë duke detyruar nxjerrjen jashtë të ajrit prej mushkërive.

Volumet e mushkërive

Volumi i ajrit që merret dhe nxirret nga mushkëritë në gjendje qetësie quhet volumi 
i tidalit. Ky volum është rreth 500 ml tek një i rritur rreth 70 kg, pas një frymëmarrje 
normale, volumi shtesë që mund të thithet nga një sforcim maksimal frymëmarrës i 
vullnetshëm quhet volumi rezervë frymëmarrës (V.R.Fm). ky volum është rreth 3 l. 
Pas një frymëmarrjeje normale, volumi maksimal që mund të nxirret vullnetarisht 
nga mushkëritë quhet volumi reservë i frymënxjerrjes. Ky volum është rreth 1.3-
1.5 l. Këto volumejanë të matshme prej aparatit që quhet spirometër. Asnjëri nuk 
mundet që gjatë procesit të një frymënxjerrjeje maksimale të nxjerrë të gjithë ajrin 
prej mushkërive. Sasia e ajrit të mbetur që është rreth 1.2 l quhet volumi mbetës (VM) 
ose volumi residual. Kombinimi i këtyre volumeve referohet si kapacitete, kështu 
volumi i ajrit që mbetet në mushkëri pas një frymënxjerrjeje normale quhet kapacitet 
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funksional mbetës (KFM). Ky kapacitet përfshin volumin rezervë frymënxjerrës 
dhe volumin mbetës, është rreth 2-5 l. Volumi i ajrit që mund të zhvendoset brenda 
dhe jashtë mushkërive gjatë një frymëmarrjeje dhe një frymënxjerrjeje maksimale 
quhet kapaciteti vital (K.V). ky kapacitet përfshin volumin rezervë frymëmarrës dhe 
volumin e tidalit dhe është rreth 5 l. Volumi i përgjithshëm i ajrit që zënë mushkëritë 
gjatë një frymëmarrje maksimale kur përfshihet edhe volumi residual (VR) quhet 
volumi i përgjithshëm i mushkërive (VPM). Ky volum është rreth 6l. 

Presionet në lidhje me mushkëritë

Ajri hyn dhe del nga mushkëritë mbi bazën e diferencës së përqendrimit të presionit 
ndërmjet gojës dhe alveolave. Ndryshimet e duhura në presionin alveolar krĳ on si 
rezultat lëvizjen para dhe mbrapa që bën gjoksi të cilat shkaktojnë në të njëjtën kohë 
ndryshime në presionin pleural. Kur gazi është në gjendje të palëvizshme presioni 
alveolar është i njëjtë me atë të gojës (atmosferik). Nëse ajri është duke qarkulluar ose 
jo, presioni pleural ndikohet nga tërheqja elastike me drejtim nga jashtë që ushtron 
kraharori. Tërheqja në drejtime të kundërta  e mushkërive dhe kraharorit krĳ on 
një presion negativ në kavitt ein pleural (-5cm H2O) forca tërheqëse janë në varësi 
të shkallës së fryrjes së alveolave me ajër. Lëvizja e ajrit në brendësi të mushkërive 
shkaktohet nga diferenca e presioneve. Presioni i ajrit në gojë është më i lartë se ai i 
alveolave dhe kjo diferencë do të sigurojë lëvizjen e ajrit për në brendësi të mushkërive. 
E kundërta ndodh kur ajri del nga mushkëritë. Në këtë rast si rezultat i tkurrjes 
muskulore dhe kthimit të kafazit torakal në gjendjen fi llestare presioni në alveola 
bëhet më i lartë se presioni i ajrit në gojë. Lëvizja e ajrit është një proces dinamik 
dhe diferenca e përqendrimit të presioneve ndikohet edhe nga ritmi i frymëmarrjes, 
rezistenca e rrugëve të ajrit dhe nga rezistenca e fërkimit të indeve të mushkërive. 
Gjatë frymëmarrjes mushkëritë zgjerohen më tepër dhe për pasojë edhe presioni në 
hapësirën pleurale do të rritet më tepër duke arritur -10mm H2O-15mm H2O. Në 
rastin e aktiviteteve sportive kur frymëmarrja po bëhet e sforcuar presioni pleuram 
mund të bëhet edhe më negativ. E kundërta ndodh kur presioni pleural arrin vlera -4 
nm H2O, atëherë ajri nxirret jashtë dhe vështirësohet kthimi i gjakut në zemër. Në rast 
se në hapësirën pleurale grumbullohet lëng (pleurite) ose ajër (pneumotorax) presioni 
pleural bëhet pozitiv dhe mushkëritë zgjerohen dhe zvogëlohen fare pak në raport 
me zgjerimin e kraharorit. Ndryshimi i presionit  pleural ndikon edhe në qarkullimin 
e gjalut e në kthimin e tĳ  në zemër. Zemra dhe enët e mëdha të gjakut ndodhen 
në kafazin e kraharorit në po ato kushte pneumatike  si edhe mushkëritë. Kështu 
gjatë frymëmarrjes presioni pleural ulet dhe ushtron veprim thithës duke shpejtuar 
ardhjen e gjakut veno për në zemër dhe gjatë aktit të frymëmarrjes. Për shkak të rritjes 
së presionit në hapësirën pleurale, kthimi i gjakut në zemër vështirësohet.
(Rezultatet )
Meshkuj Tab.1

Sportet Mosha Gjatësia Pesha
Vjeç Cm Kg

Futboll mesataret 22.15 174.25 73.75
Ds ±1.15 ±6.65 ±8.5
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Basketboll mesatare 21.92 185.74 79.24
Ds ±3.11 ±11.32 ±8.52

Volejboll mesatare 20 185.14 75.57
Ds ±2.38 ±6.77 ±9.18

Gjimnastikë mesatare 19.80 173.28 73.84
Ds ±0.58 ±3.94 ±4.55

Atletikë mesatare 22.14 179.50 80.07
Ds ±1.35 ±5.14 ±11.39

Në tabelën numër 1 janë paraqitur parametrat antopometrikë dhe mosha e 5 grupeve 
të studentëve meshkuj që kemi studiuar. Siç dallohet nga tabela mosha nuk ka 
ndryshime. Moshën më të vogël e ka grupi i gjimnastikës. Përsa i takon gjatësisë më 
të gjatë janë studentët e grupit të basketbollit dhe më të shkurtër ato të gjimnastikës. 
Peshën më të madhe e ka grupi i atletikës ndërsa peshën më të vogël e ka më të ulët 
grupi i futbollit.

Meshkuj Tab.2
Sportet Perimetri i 

toraksit
Perimetri i frymë-

marrjes
Perimetri i frymënxjer-

rjes
Elasticiteti i 

toraksit
Futboll mesatarja 98.12 104.25 96.21 8.04

Ds ±2.71 ±3.31 ±2.87 ±0.84
Basketboll me-

satarja 92.79 99.26 90.16 9.10

Ds ±4.24 ±5.48 ±4.14 ±1.85
Volejboll mesa-

tarja 93.14 96.93 90.27 6.66

Ds ±4.38 ±4.47 ±3.55 ±1.23
Gjimnastikë 

mesatarja 93.28 97,02 92.50 4.48

Ds ±1.73 ±1.84 ±1.74 ±1.14
Atletikë mesa-

tarja 93.10 99,12 90.86 8.26

Ds ±4.24 ±5.48 ±4.14 ±1.96
 Në Tab. 2 janë paraqitur katër parametra për grupet e studentëve meshkuj. Nga 
tabela dallojmë që perimetri I toraksit në të tre gjendjet në nivelin më të lartë e ka 
grupi i futbollit ndërsa  elasticitetin më të lartë  e ka grupi i basketbollit.

Meshkuj Tab.3
Sportet Diferenca e perimetrit, frymë-

marrjes dhe qetësisë
Diferenca e perimetrave të qetësisë dhe 

frymënxjerrjes
Futboll 6.25 1.75

Basketboll 3.74 3.10
Volejboll 3.3 2.71

Gjimnastikë 2.5 2
Atletikë 6 2.14

Në tabelën 3 janë paraqitur dy parametra. Në kolonën e pare paraqitje më të mire 
i ka grupi i futbollit dhe më të ulët e ka grupi i gjimnastikës. Në kolonën e dytë 
parametrin më të mire e ka grupi i basketbollit dhe më të dobët grupi i futbollit.
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Meshkuj Tabela 4
Sportet Spirometria l Kapaciteti vital 

ideal
Spiroindeksi 1 

ml/cm
Spiroindeksi 2 

mk/kg
Futboll mesatarja 4.53 4.145 25.9 61.4

Ds ±0.60 ±3.75 ±1.7 ±3.9
Basketboll mesatarja 5.10 4.474 27.46 64.63

Ds ±1.01 ±5.39 ±1.80 ±4.8
Volejboll mesatarja 5.02 4.685 27.1 66.4

Ds ±0.88 ±4.25 ±1.2 ±6.02
Gjimnastikë mesatarja 4.58 4.173 26.4 62

Ds ±1.00 ±4.80 ±0.9 ±3.01
Atletikë mesatarja 4.72 4.218 26.2 58.9

Ds ±0.84 ±3.75 ±19 ±7.2
Në tabelën 4 kemi paraqitur katër parametra si spirometër e matës me aparat, 
kapaciteti vital teorik. Spiroindeksi 1 dhe spiroindeksi 2
Nga tabela nuk dallojmë ndryshime të theksuara midis 5 grupeve që kemi marrë në 
studim.
Femra Tab.5

Sportet Mosha Gjatësia Pesha
Basketboll mesatarja 21.65 173.7 65.74

Ds ±1.01 ±4.25 ±4.22
Volejboll mesatarja 21.74 172.8 64.22

Ds ±0.68 ±5.58 ±3.24
Gjimnastikë mesatarja 20.91 158.13 53.8

Ds ±0.75 ±4.22 ±3.22
Atletikë mesatarja 22.25 166.3 59.75

Ds ±0.50 ±7.39 ±5.74
Në tabelën 5 janë paraqitur 3 parametra për 4 grupet e femrave. Për sa i takon moshës 
nuk dallojmë ndryshime, ndërsa në gjatësi grupet e volejbollit dhe basketbollit kanë 
parametra më të larta kurse ai i gjimnastikës më të ulëta. Po kështu mund të  fl asim 
edhe për parametrin e peshës.
Femra Tab.6

Sportet Perimetri i toraksit Perimetri i 
frymëmarrjes

Perimetri i 
frymënxjerrjes

Elasticiteti i 
toraksit

Basketboll mesa-
tarja 88.11 92.16 87.01 5.15

Ds ±4.21 ±3.50 ±2.10 ±2.09
Volejboll mesa-

tarja 88.02 92.11 86.74 5.37

Ds ±3.24 ±3.89 ±2.21 ±2.14
Gjimnastikë me-

satarja 84.71 89.70 83.90 5.80

Ds ±3.80 ±4.30 ±3.11 ±2.91
Atletikë mesatarja 87.50 91.28 86.25 5.03
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Ds ±2.38 ±3.59 ±2.06 ±2.01
Në tabelën 6 janë paraqitur 4 parametra për 4 grupet e studenteve femra. Shihet në 4 
kolonat e kësaj tabele nuk dallohen diferenca të mëdha midis grupeve që kemi marrë 
në studim.
Femra Tab.7

Sportet Diferenca  e perimetrit frymë-
marrjes dhe qetësisë

Diferenca e perimetrave të 
qetësisë dhe frymënxjerrjes

Basketboll 4.88 2.50
Volejboll 5.011 2.54

Gjimnastikë 5.08 3.20
Atletikë 4.75 2.45

Në tabelën 7 kemi paraqitur dy parametra të 4 grupeve të femrave. Në të dyja kolonat 
nuk paraqiten diferenca të dukshme midis 4 grupeve përveç grupit të gjimnastikës 
me kolonën e dytë.
Femra Tab.8

Sportet Spirometria l Kapaciteti ideal 
vital

Spiroindeksi 
ml/cm

Spiroindeksi 
ml/kg

Basketboll mesatarja 3.58 3.01 20.6 54.4
Ds ±0.92 ±0.94 ±1.02 ±6.9

Volejboll mesatarja 3.60 2.96 20.8 56.05
Ds ±1.10 ±1.10 ±1.33 ±6.12

Gjimnastikë mesatarja 2.91 2.75 18.4 54.08
Ds ±0.63 ±1.08 ±1.25 ±3.64

Atletikë mesatare 3.45 2.81 20.7 57.74
Ds ±0,65 ±0.74 ±1.8 ±4.85

Diskutim

Që në fi llim të këtĳ  studimi kam patur si qëllim përcaktimin e disa parametrave 
statike, si pesha, lartësia etj dhe atyre dinamike në lidhje me kafazin torakal si 
perimetri i tĳ  në frymëmarrjen, në qetësi dhe frymënxjerrjen. Ushtrimi i ngarkesave 
fi zike në mënyrë të vazhdueshme për shumë vjet shoqërohet edhe me ndryshimin 
e parametrave fi ziologjikë në lidhje me specifi kën e sporteve të veçantë. Krahas 
ndryshimit të jashtëm sic është hypertrofi a muskulore ndryshojnë edhe parametra 
fi ziologjikë të brendshëm si ulja e rrahjeve të zemrës, rritja e kapacitetit vital, ulja e 
ritmit të frymëmarrjes etj. Duke iu referuar tabelës nr,1 shohim s eparametri i moshës 
midis studententëve meshkuj që kemi analizuar nuk është i rëndësishëm për arsye 
se të gjithë elementët që janë studiuar janë studentë të shkollës tonë, ndërsa për sa i 
përket  gjatësisë kemi ndryshime sidomos midis grupeve të volejboll-basketbollit me 
ata të gjimnastikë-futbollit. Ndërsa në peshë nuk kemi shumë ndryshime të theksuara. 
I përmenda këta tregues antropometrikë sepse këto parametra na shërbejnë në 
përllogaritjen e metabolizmit bazal ose nevojave energjitike si dhe në përcaktimin e 
kapacitetit vital teorik.
Në grafi kun nr.1 paraqitet gjendja e perimetrave të kafazit torakal.
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Grafi ku Nr.1

 

Siç shikohet nga Grafi ku nr.1 treguesit antropometrikë që lidhen me veprimtarinë e 
aparatit të frymëmarrjes sic janë perimetri i qetësisë, i frymëmarrjes dhe frymënxjerrjes 
është pothuajse i barabartë në të gjitha sportet me përjashtim të futbollit. Kjo 
shpjegohet me gjendjen aktuale të stërvitshmërisë së studentëve. Në këtë grafi k 
gjithashtu dallojmë që perimetri i frymënxjerrjes është gjithmonë më i ulët se ai i 
qetësisë për faktin se gjatë procesit të frymënxjerrjes të gjithë studentët realizojnë një 
frymëmarrjes të sforcuar. Dhe rrjedhimisht nxjerrin të gjithë ajrin që mund të nxirret 
nga mushkëritë. Po ta krahasojmë me studentët e vjetshëm po këta parametra pak 
a shumë janë të afërt. Një element shumë i rëndësishëm i gjendjes funksionale të 
kafazit torakal është elasticiteti i këtĳ  kafazi. 
Në grafi kun e mëposhtëm (grafi ku nr.2)  po paraqesim këto parametra sipas grupeve 
sportive të mundshme.

 
Shohim që ky parametër paraqitet më i lartë tek grupet e basketbollit, futbollit dhe 
atletikës dhe më i ulët tek ai i volejbollit dhe sidomos tek ai i gjimnastikës. Gjithashtu 
edhe nga studimi i vjetshëm ky prametër paraqitet më i ulët tek grupi i gjimnastikës. 
Kjo do të thotë që muskujt e frymëmarrjes nuk janë të zhvilluar në krahasim me 
studentët e tjerë. Sic e kemi theksuar edhe tek kapitulli i materialeve dhe metodave 
nëpërmjet matjeve me aparatin spirometër ne përfi tojmë përcaktimin në ml të 
kapacitetit ideal vital dhe gjithë përbërësve të tĳ .  Por në të njëjtën kohë unë kam 
shfrytëzuar dhe ekuacionin Benedikt i cili më ndihmon sipas nevojave energjitike që 
ka një individ me peshë, moshë dhe lartësi të caktuar dhe koefi centë përkatës për të 
dy sekset të përcaktojmë kapacitetin ideal vital.
Në grafi kun nr.3 paraqitet krahasimi i këtyre dy të dhënave.q y y

Nga krahasimi i këtyre dy parametrave në grafi kun nr.3 dallohet qartë se studentët e 
të gjitha grupeve kanë një spirometri më të lartë se të gjithëparametrat e KIV dmth se 
norma. Kjo diferencë shpjegohet për faktin se të gjtihë studentët janë marrë ose merren 
me aktivitet fi zik të vazhdueshëm. Për çfarë diskutuam më sipër për kapacitetin vital 
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të studentëve gjtihçka është paraqitur në vlera absolute. Ky vlerësim nuk është shumë 
i drejtë në përcaktimin e vlerësimit të zhvillimit të aparatit të frymëmarrjes si rezultat 
i ndikimit të ngarkesës fi zike të vazhdueshme. Për të marrë një vlerësim më objektiv 
të zhvillimit të një individi është mirë që ai të vlerësohet nga parametra relativë.
Në grafi kun nr.4 po paraqesim këto parametra në lidhje me studentët meshkuj që 
kemi studiuar.
 

nuk do të thotë që dy individë me spirometri të barabartë kanë tënjëjtin zhvillim të 
aparatit respirator , por ky parametër është në varësi të peshës dhe lartësisë. Nga 
grafi ku nr.4 dallojmë që këto dy parametra paraqiten tek studentët e të gjtiha grupeve 
pak a shumë të barabartë. Gjithashtu po ti krahasojmë këto parametra dhe me matjet 
e vjetshme pothuajse nuk ka ndryshim midis grupeve respektive.
Diskutim për rezultatet e femrave: përsa i përket grupit të studenteve femra 
diskutimi i parametrave antropometrikë dhe atyre të aparatit të frymëmarrjes do të 
vazhdojë në të njëjtën mënyrë si tek meshkujt por shifrat absolute në përgjithësi janë 
gjithmonë më të ulëta tek femrat sesa tek meshkujt. Për sa i takon moshës të katër 
grupet e femrave nuk kanë ndryshime, por për sa u përket parametrave të gjatësisë 
dhe peshës shohim se grupet e basketbollit dhe volejbollit kanë ndryshim sidomos 
me atë të gjimnastikës. Në grafi kun nr.5 po paraqesim tre parametrat e perimetrit të 
kafazit torakal në gjendje të qetësisë, perimetrin në frymëmarrje dhe në frymënxjerrje.gggggj j q p y j

Siç dallohet edhe nga grafi ku nr.5  për sa i takon këtyre tre parametrave ndryshimet 
midis katër grupeve të studentëve nuk janë të dukshme  por pothuajse të barabarta 
me përjashtim të grupit të gjimnastikës, i cili edhe përmasat në gjatësi, peshë i ka më 
të vogla se grupet e tjera. Dihet që sa më i thellë të jetë akti i frymëmarrjes, dmth sa 
më i madh të jetë parametri i elasticitetit të kafazit torakal aq më shumë pasurohet 
gjaku me O2,i cili ndihmon në djegien sa më të mirë të substancave energji prodhuese 
si sheqernat dhe yndyrnat.
Në grafi kun nr.6 po paraqesim diferencat e perimetrit të kafazit torakal në gjendjen e 
frymëmarrjes së thellë dhe frymënxjerrjes së thellë, dmth elasticitetin e toraksit.
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Në grafi kun nr.7 po krahasojmë këto parametra në katër grupet e studentëve.g p j

Në grafi kun nr.8 po paraqesim këto indekse; Spiroindeksi 1 ml/cm dhe Spiroindeksi 
2 ml/kg.gg

Më poshtë grafi ku nr.9 po paqyrojmë në mënyrë grafi ke këtë raport si për meshkuj 
ashtu edhe për femrat.
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Siç  shikohet nga grafi ku ky parametër është 
pothuajse njësoj tek të katër grupet e ka grupi 
i gjimnastikës. Kjo do të thotë që muskujt e 
frymëmarrjes janë shumë të zhvilluar.  Sic e 
përmendëm edhe tek diskutimi i meshkujve 
aft ësinë jetësore të mushkërive në këtë studim 
i përcaktojmë në mënyrë direkte duke e matur 
atë me anë të aparatit spirometër, ashtu edhe 
duke e përcaktuar atë  nëpërmjet  formulës së 
Benediktit.

Sic shihet edhe nga grafi ku dallohet një 
diferencë pozitive, që tregon se të  gjithë 
studentët e marra në studim kanë një zhvillim 
të mirë për sa i takon zhvillimit të aparatit të 
frymëmarrjes. Vlerësimi më i mirë i zhvillimit të 
aparatit të frymëmarrjes është vlerësimi relativ 
dmth raporti i aft ësive jetësore të mushkërive 
(spirometria), me peshën dhe lartësinë. 

Duke ditur normat e spiroindex 1 dhe 
spiroindex 2 mund t themi që të katër grupet 
e studenteve femra janë të pastërvitura mirë. 
Gjithashtu po trajtojmë edhe raportin midis 
kapacitetit vital dhe volumit të ajrit të nxjerrë 
gjatë sekondës të parv nga mushkëritë 
VEMS1/KV ose sic njihet koefi centi Tifno. 

Dihet që gjatë aktivitetit fi zik trupi i njeriut 
ka
nevojë për O2 që të djeg subastancat 
ushqimore për të prodhuar energji. Ky 
O2 sigurohet nga procesi i frymëmarrjes. 
Raporti Tifno nxjerr në pah se sa është 
% e kalimit të ajrit në sekondën e parë 
në raport me të gjithë sasinë e ajrit që 
qarkullon gjatë një akti respirator. Sa më 
i latrtë është ky raport aq më shumë ajër 
kalon në sekondën e parë, dmth aq më 
shpejt furnizohen indet me O2. Akti i 
frymëmarrjes ka të bëjë me zhvillimin e 
muskujve respiratorë. 
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Nga grafi ku shihet ky raport është më i lartëte grupi i gjimnastikës meshkuj dhe 
grupi i atletikës femra dhe është në proporcion të zhdrejtë me elasticitetin.

Përfundimi

Në përgjithësi mund të themi se studentët e Akademisë së Edukimit Fizik dhe 
Sporteve “Vojo Kushi”, kanë një zhvillim të mirë të aparatit të frymëmarrjes dhe 
stërvitja e vazhdueshme e tyre ka dhënë efekte pozitive, kjo evidentohet mjaft  qartë 
tek krahasimi i kapacitetit vital teorik me kapacitetit real që del nga matjet.  Në të 
gjithë grupet kapaciteti vital është gjithmonë më i lartë se kapaciteti vital ideal.
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Format e Vlerësimit

Arsela Noku

Objekti i këtĳ  studimi është që të paraqesë një rezyme të formave të vlerësimit në 
shkollë. Qëllimi kryesor i këtĳ  studimi është që format e vlerësimit të përdoren në 
mënyrë sa më të saktë dhe objektive në mënyrë që ti vĳ në në ndihmesë mësuesit 
dhe nxënësve gjithashtu. Çështjet në studim janë: Si përdoren format e vlerësimit 
në klasë? Në ç’mënyre vlerësohen nxënësit? Si reagojnë nxënësit ndaj këtyre 
vlerësimeve? Arsyeja pse zgjodha këtë temë është se edhe vetë kam qënë dëshmitare 
dhe protagoniste e proçedurave të vlerësimit në klasë.

Hyrje
 ( Shqyrtimi i literaturës)

Presidenti amerikan Bush në vitin 1992 tha se nëse duam të ndryshojmë shoqërinë 
amerikane ne duhet të ndryshojmëmë parë shkollat tona. Nga  kjo mund të kuptojmë 
qartë që ‘edukatorja’ e shoqërisëështë,krahas familjes, edhe shkolla. Shkolla si një 
institucion arsimor funksionon sipas disa mekanizmave të caktuara ku ndër më të 
rëndësishmet është vlërësimi që nxënësi merr pas kryerjes së shkollimit. 
Së pari:Çfarë është “vlerësimi”? Çfarë do të thotë të “vlerësosh” dikë? Sipas Brown, 
termi rrjedh nga latinishtja “ad sedere” me kuptim të drejtpërdrejtë  do të thotë 
të ulesh pranë. Në mësimdhënie vlerësimi është proces i mbledhjes sistematike, 
analizimit dhe interpretimit të informacioneve me qëllim të determinizmit se në çfarë 
shkalle nxënësi i ka zotëruar objektivat udhëzues. Vlerësimi përmban përshkrimin 
sasior dhe cilësor, gjykon vlerat dhe meritat, bazohet në matjen objektive, të saktë , të 
vlefshme dhe të besueshme. Duke qenë se është vlërësimi ai që gjykon mbi cilësinë 
e një veprimatarie apo një procesi ndaj vlerësimi në shkollëai është një aspekt tepër 
i rëndësishëm për të pasur një sistemi arsimor cilësor dhe konkurues. Sigurisht kur 
një nxënës apo student merr një diplomë të caktuar ai është vlerësuar me disa nota 
të çertifi kuara. Në nxjerrjen e këtyre rezulateve një mësues e kalon këtë individ 
nëpër disa faza vlerësimi për të arritur në një përfundim të caktuar. Format më të 
rëndësishme të vlerësimit në një veprimatri mësimore janë:
1. Vlerësimi diagnostifi kues – synon të zbulojë shkaqet e problemeve që kanë sistemi, 
institucionet, programet, individët në mënyrë që të përcaktohen teknikat korrigjuese. 
Është vlerësim me qëllim klasifi kimi, vendosjeje i cili ndihmon në kategorizimin dhe 
klasifi kimin. 
Përmes këtĳ  vlerësimi identifi kohen vështërsitë e të nxënit ose problemet që kanë të 
bëjnë me të nxënit. Po ashtu përmes vlerësimit diagnostifi kues identifi kohen anët e 
dobëta dhe të forta të mësimdhënies, përcaktohen shkaqet e ndryshme të problemeve 
në mësimnxënie,në mënyrë që të merren masat për përmirësimin dhe avancimin e saj 
dhe për formulimin e planit për veprim në ndihmë të nxënësve. 
2. Vlerësimi formues – Në mësimdhënie përmes këtĳ  vlerësimi synojmë të 
identifi kojmë gabimet, të metat dhe vështirësitë në punën me nxënës, me qëllim 
që t’u japim ndihmë. Vlerësimi formues mbikëqyr ecurinë, procesin, përparimin e 
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nxënësve, mësimdhënësve, siguron ‘feedback’ për të sjellë përmirësime. Kontrollon 
përparimin e nxënies së nxënësve gjatë procesit mësimor, pra kontrollon shkallën e 
zotërimit të objektivave udhëzues.Është gjithashtu dhe një përshkrim i detajuar për 
planin e ditës dukeanalizuar pikat e dobëta dhe të forta për të çuar në përmirësim. 
Ështënë një farë mënyre jo zytar. Pra thelbi i vlerësimit formues është se informacioni 
i marëgjatë këtĳ  vlerësimi përdoret për të caktuar nevojat e nxënësve dhe për të 
planifi kuar planin që të përmbushë nevojat e tyre. 
Nitko (1993) shpreh dy qëllime kryesore të vlerësimit formues: (a) përzgjedhja ose 
modifi kimi i proçedurave mësimore, dhe (b) zgjidhja e mënyrave më të mira për 
përmirësimin e pikave të dobëta në të nxënët dhe mësimdhënie. 
Ndërsa Gatt ullo (2000) e përshkroi vlerësimin formues si “(a) është një proces i 
shumëllojshëm dhe i vazhdueshëm që kryhet në një ditë ose një orë mësimore 
nëpërmjet ndërveprimit mësues-nxënës, (b) mundëson feedback në reagime të 
menjëhershme, dhe (c) ka për qëllim në përmirësimin e aktiviteve mësimore në 
mënyrë për të përmirësuar procesin e mësimdhënies dhe rezultatet.
Rea-Dickins dhe Gardner (2000) janë një nga studiuesit e parë të cilët u fokusuan 
në karakteristikat e vlerësimit fomues. Ata bënë shumë studime duke intervistuar 
mësues anglishteje si gjuhe të dytë, vëzhguan klasat e tyre dhe arritën në përfundimin 
se vendimet që merreshin duke u bazuar në performancën e nxënësve në klasë ishin 
tepër të rëndësishme. Këto vendime, nëse mereshin në mënyrë të shkujdesur nuk 
trregonin dot nivelin real të nxënësve.
Grupi I Reformës së Vlerësimit (2001) and Autoriteti I Kualifi kimeve dhe Kurrikulave 
shkollore (2001) caktuan disa kritere për vlerësimin në klasë që prekën dhe mësuesit e 
anglishtes si gjuhë e dytë apo gjuhë e huaj. Ato u përqëndruan në natyrën përsëritëse 
të vlerësimit fomues dhe ndërthurjen e tĳ  me procesin mësimor. Në bazë të këtyre 
kritereve studiuesit Leung and Mohan (2004) zhvilluan një studim në disa shkolla të 
anglishtes si gjuhë e huaj dhe e dytë dhe nëpërmjet vëzhgimeve të orëve mësimore, 
arritën në përfundimin se mësuesit dhe nxënësit duke përdorur diskutime, vlerësim 
pa notë apo teknika të vlerësimit fomues, mund të merrnin vendime për fazat e 
ardhshme të mësimit apo pikat e forta dhe të dobëta të mësimdhënies.
3. Vlerësimi përmbledhës –ashtu siç dhe emri sugjeron ‘përmbledhës’ përmbledh 
atë që nxënësi ka mësuar gjatë një moduli dhe zakonisht kryhet në fi nd të semestrit 
(Brown, 2004). Ky lloj vlerësimi tregon se cilat objektiva janë përmbushur porka 
mungesë feedback-u ose sugjerime për përmirësimin e performancës. Përcakton 
arritjet në përfundim të vitit mësimor, në përfundim të programit mësimor. Shërben 
për të marrë vendime për nxënësit, mësimdhënësit, programet etj. Ka për qëllim 
notimin dhe çertifi kimin e nxënësve, gjithashtu siguron informata për të gjykuar 
përvetësimin e objektivave të lëndës dhe efektshmërisë së programit mësimor. 
Rezultate konkrete bazuar në shënime dhe vëzhgime në të pasmen. Imtësia e procesit 
duhet të refl ektojë domethënien e vendimit. Ndodh në fund të procesit ku paraqiten 
prova konkrete.
Alderson (2005) e lidhi vlerësimin përmbledhës me testet tradicionale që ishin 
stresues për nxënësit. Çdo lloj testi që ka mungesë feedback-u dhe i vetmi qëllim është 
mbledhja e pikëve, në sy të nxënësve mund të jetë përmbledhës edhe pse mësuesit 
mund t’i kenë hartuar për të përmirësuar të nxënët dhe mesimdhënien. Shembuj të 
vlerësimit përmbledhës janë provimet përfundimtare ose testet për matjen e aft ësive.
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Përshkrimi i rastit të marrë në studim

Për të kryer studimin tim të rastit i jam atashuar gjimnazit  në Rreshen. Kjo shkollë 
përdor metoda bashkëkohore në mësimin e gjuhëve të huaja si anglishtja, italishtja, 
frëngjishtja. Konkretisht kam marë në studim duke intervistuar 3 individë, një 
mësuese të gjuhës angleze, një nxënës që përfundoi vitin e parë dhe një nxënëse që 
përfundoi vitin e dytë. Të dy nxënësit në fj alë e zhvillojnë anglishten me mësuesen 
në fj alë.
Mësuesja e anglishtes më inicialet V.LL është 47 vjeçe dhe ka një përvojë të gjatë pune 
në këtë shkollë duke kalur nëpër reforma dhe ndryshime të mëdha. Mësuesja në 
fj alë ka kryer kualifi kime dhe trajnime të ndryshmë. Ajo u jep mësim nxënësve të tre 
viteteve. Intervista u zhvillua nënjë kafene pranë shkollës gjatë një paraditeje. Personi 
ishte I qetë gjatë intervistës, kishte mjaft ueshëm kohë dhe e kthjellët në përgjigjet që 
jepte.
Nxënësja me inicialet M.P është 17 vjeç nga Rresheni. Ajo përfundoi vitin e dytë të 
studimeve në këtë shkollë. Nxënësja është me rezultate të larta në mësime dhe më 
frekuentim tepër të rregullt të orëve mësimore. Ka një reputacion të lartë në klasë dhe 
në shkollë duke gëzuar respektin dhe simpatinë e mësuesve dhe bashkëmoshatarëve. 
Është anëtare e oragnizatave të shkollës dhe protagonistë në zhvillimin e aktiviteteve 
të ndryshme. Gjatë procesit mësimor është shumë aktive dhe merr pjesë rregullisht 
në diskutimet që zhvillohen në klasë. Në klasë individi ulet në bankë të parë. Vitin e 
dytë e ka mbyllur me nota të shkëlqyera. Nota përfundimtare në anglisht 10. Intervista 
u zhvillua në ambjentet e shkollës gjatë një paraditeje pasi shkolla kishte përfunduar 
vitin shkollor. U përgjigj e bindur gjatë intervistës dhe fl iste me nje ton zëri të sigurtë. 
Nxënësi më inicialet O.S është 16 vjeç nga Rresheni. Këtë vit ai përfundoi vitin e parë 
në këtë shkollë. Është nxënës i rregullt, korrekt dhe sistematik, ndërvepron dhe ka 
marrëdhënie të mira me mësuesit dhe bashkëmoshatarët e tĳ . Ai është një nxënës 
mesatar që mëson në mënyrë mekanike dhe nuk gjen lidhje logjike të mësimeve gjatë 
procesit të të mësuarit. Ka luhatje në përgatitjen e detyrave dhe rezultateve në provime 
dhe nuk ndihet i sigurt në mënyrën sesi shprehet gjatë procesit mësimor. Në klasë 
individi ulet në bankat e fundit. Vitin e parë e mbylli me nota të kënaqshme. Nota 
përfundimtare në anglisht 7. Intervista me përsonin në fj alë u zhvillua në ambjentet e 
shkollës në një klasë boshe. I Intervistuari i’u përgjigj thjesht dhe bindshëm pyetjeve 
të drejtuara.

Evidencë për rastin
Intervista me mësuesen
Pyetjet e drejtuara:
1. Si I vlerësoni nxënësit tuaj? Cfarë formash përdorni?
2. Në procesin e mësimdhënies një rëndësi të veçantë i jepet vlerësimit 

diagnostifi kues ku meren të dhëna për të hartuar plane mësimore. E përdorni 
atë?

3. Vlerësimi formues është thelbësor në ndërtimit të një mësimdhënieje drejt 
përmirësimit. Si e përdorni atë në klasë?

4. Sa e vështirëështë për ju të kryeni vlerësimin përfundimtar(përmbledhës)?
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5. Në lëndën tuaj vlerësimet më të larta i marin vajzat apo djemtë? Keni ndonjë 
shpjegim për këtë?

Intervista më nxënësit
Pyetjet e drejtuara:
1. Si vlerësoheni në orën e mësimit nga mësuesja juaj? A jeni të kënaqur?
2. A jeni në dĳ eni të mënyrë së vlerësimit përfundimtar? A mendoni se ai është 

objektiv dhe i saktë?

Analizë e evidencës së rastit

Gjatë intervistave që zhvillova më personat e mësipërm nxorra në pah shumë 
faktorë të ndryshëm që ndikojnë në format e vlerësimit që përdoren në shkollat 
shqiptarë në ditët e sotme. 

Analiza e intervistës me mësuesen

Mësuesja në fj alë dha një përshkrim tepër të detajuar sesi format e vlerësimit 
i përdorte në lëndën e saj për t’i ardhur në ndihmë në hartimin e veprimtarisë 
mësimore dhe sesi i vlerësonte nxënësit ku jepte mësim. 
Analizë për pyetjen e parë:        
Në pyetjen e parë ajo u shpreh se vlerësimi në lëndën e anglishtes ndryshon nga 
lëndët e tjera sepse ti duhet të masësh aspekte të ndryshmë të nxënësve. Prandaj 
dhe mësuesja kishte ndëruar një program të intergruar mësimor. Ajo i kushtonte 
shumë rëndësi orës mësimore ku merte shënimë çdo orë për kontributin e çdo 
nxënësi. Përveç këtĳ  vlerësimi ajo përdorte edhe vlerësim më anë të testeve të 
çdo moduli për të matur njohuritë e nxënësve. Këto teste zhvilloheshin sipas një 
programi të caktuar për të mos krĳ uar mbivendosje të njohurive. Rëndësi të vecantë 
ajo i kushtonte edhe detyravë të shtëpisë si psh ese apo projekte të ndryshmë për t’i 
vlerësuar nxënësit sesi punojnë të pavarur dhe si  i vënë në zbatim dĳ et e fi tuara.
Interpretimi:           
Siç vihet re dhe nga përgjigja ajo i vlërëson nxënësit e saj në aspekt të ndryshme. Kjo 
është diçka pozitive pas nxënësit duhet ti vlerësohet ecuria çdo ditë. Nuk përdorte 
metodën e vjetër të mësuesëve shqipatrë që ngrinin një nxënës dhe e pyetnin për 
gjysëm orë dhe pastaj ky nxënës nuk pyetej më për gati dy javë. 
Analizë për pyetjen e dytë:       
Përsa i përket pyetjes së dytë nëse ajo e përdorte vlerësimin diagnostifi kues dhe si 
e vinte në zbatim, mësuesja e zhvillonte me nxënësit e viteve të para ku nxënësit 
para se të fi llonim mësimin në mënyrë të mirëfi lltë u testoheshin njohurtitë bazë 
të anglishtes. Kjo jo për efekt notë apo klasifi kimi por thjesht për të identifi kuar 
mangësitë e tyre në mënyrë që plani mësimor të përmbushte nevojat përkatëse. 
Interpretimi: 
Nga përgjigja unë vura re sekishim një rast konkret të përdorimit të vlerësimit 
diognastifi kues. Ajo kishte përdorur një praktike të vjetër të shkollës dhe e kishte 
kthyer në dobi të saj për të përcaktuar nivelin e nxënësve.
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Analizë për pyetjen e tretë:       
Përsa i përket pyetjes se tretë mbi vlerësimin formues dhe përdorimin e tĳ  në klasë, 
mësuesja u shpreh se është klasa që e bënte mësimin në orën e saj. Për atë ky ishte 
më i rëndësishëm sepse ky vlerësim i jepte asaj mundësinë të vëzhgonte nxënësit 
gjatë orës së mësimit. I kushtonte rëndësi dikutimeve, punëve me projekte apo dhe 
ndërveprimeve nxënës-nxënës dhe nxënës-mësues. Ishtë dhe vlerësimi ky mund të 
testosh nxënësin në çdo aspekt të gjuhës së huaj.
Interpretimi:           
Siç dhe vihet re nga përgjigja mësuesja në fj alë i kushton rëndësinë e duhur formave 
të vlerësimit formues. Ajo përdorte diskutime apo punë me projekte për të parë të 
nxënët e nxënësve.
Analizë për pyetjen e katërt:        
Sa i takon pyetjes  mbi vlerësmin përmbledhës ose atë përfundimtar, mësuesja u 
shpreh se ky është një vendim i vështirë. Ajo pohoi dhe faktin se si mësuese duhej 
të mendohej shumë mirë për faktin së anglishtja është në provimet e detyruara të 
maturës shtetërore. Gjithashtu mësuesja i qartësonte nxënësit për notën dhe ato që 
pretendonin më shumë duhet të testoheshin në një farë mënyrë. Nuk i hidhte notat 
në regjistër pa një miratim nga ana e nxënësve. 
Interpretimi:
Nga përgjigja u vu re së mësuesja e kishte të vështirë të kryente vlerësimin 
përfundimtar të nëxënësve. Fatkti që i qartësonte nxënësit për notën ishte diçka me 
vend për të shmangur prrobleme apo konfl ikte.
Analizë për pyetjen e pestë:        
Mësuesja u përgjigj me idenë se në përgjithësi vajzat janë më aktive, bien më shumë 
në sy dhe djemtë duken sikur nuk tregojnë interes. Por ajo i qëndroi faktit se të gjithë  
duhen motivuar.
Interpretimi: 
Kjo pyetje kishte një qëllim të caktuar. Janë kryer shumë studime lidhur me faktin se 
vajzat marin vlerësime më të larta se djemtë në lëndët e gjuhëve të huaja. Ajo e pohoi 
këtë fakt po i thënë për studimet që janë kryer.
Në përgjigjet u vu re se mësuesja i përdorte format e vlerësimit në klasë në një mënyrë 
të mirëmenduar. Më rëndësi ajo i kushtonte vlerësimit fomues pasi e konsideronte si 
të rëndësishëm për të hartuar planet mësimore që të përmbushnin nevojat e nxënësve.

Analiza e intervistave me nxënësit
Gjatë intervistimit të nxënësve vura re se në vlerësimin e nxënësve në klasë kishte 
dhe pakënaqësira dhe që nxënësit shqiptarë interesohen më shumë në produktin pra 
notën sesa në mënyrën që zhvillohej mësimi. 
Analizë për pyetjen e parë:
Për pyetjen e parë nxënësja M.P 17 vjeç u përgjigj se mësuesja përdorte mënyra të 
intergruara për vlerësim. Mësuesja sipas saj i kushtonte rëndësi atmosferës mësimorë 
gjatë mësimit. Por edhe teste që zhvillohen pas çdo moduli për të matur njohuri e të 
gjithë klasës zinin dhe vend të rëndësishëm në vlerësim. Ajo u shpreh tëpër e kënaqur 
me mënyrën e vlerësimit nga mësuesja e saj pasi ai ishte maksimal. 
Ndërsa nxënësi O.S, 16 vjeç shprehi dhe pak pakënaqësi për vlerësimin e tĳ . Për 
përgjigjen e parë ai u shpreh se ai ishte pak i ndrojtur dhe nuk merte vazhdimisht 
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pjesë në diskutimet në klasë dhe se kishte vështirësi në realizimin e detyrave. Kjo e 
kishte penalizuar pak. Në përgjigjen e nxënësit  dola në përfundimin se pozicioni që 
një nxënës zu në klasëështë dhe faktor në vlerësimin e tĳ . Ai tha se ulej në bankat e 
fundit dhe se ishin bankat e para ato që mbizotëronin diskutimet në klasë.
Interpretimi: 
Nga përgjigjet vura re se peshë të madhe në vlerësim ka shumë aktivizimi i nxënësit, 
pjesëmarrja e tĳ  në diskutime dhe jo rezultate të mirë në provime. Vura re që qëllimi i 
nxënësve shqipatrë është vetëm nota maksimale dhe nuk interesohen tek procesi, pra 
temat që trajtohen, mënyra sesi zhvillohet mësimi etj.
Analizë për pyetjen e dytë:
Lidhur më pyetjen e dytë rreth vlerësimit përfundimtar që i bënte mësuesja e tyre 
ato u përgjigjen pak ndryshe. O.S tha se ajo e dinte notën përfundimtare pasi kishte 
bërë dhe në vit të parë më këtë mësuese. Sigurisht mësuesja përdorte një formulë të 
thjeshtë por sipas saj nxënësit që ishin aktivë në klasë mernin një vlerësim ndryshe 
nga ato që nuk fl isnin apo nuk i bënin detyrat rregullisht
O.S tha për vlerësimin përfundimtar se është i ndikuar nga persona të jashtëm. Ai 
u shpreh se prindërit e nxënësve apo dhe kolegë të mësuesve që kanë të afërm në 
shkollë, ndërhyjnë dhe ndikojnë në vlerësimin përfundimtar dhe shprehi pakënaqësi 
për këtë problem. 
Nga analiza e intervistave të nxënësve vura re se format e vlerësimit viheshin në 
praktikë nga mësuesja në të gjitha fazat e aplikimit të tyre por nota përfundimtare 
ishte ajo që ishte më e rëndësishme si për nxënësin ashtu edhe për prindin. Për këtë 
arsye në këtë vlerësim kishte faktorë të jashtëm që ndikonin dhe prishin pothuajse 
gjithë ecurinë e procesit.

Përfundimet

Në këtë studim rasti duke u bazuar nga intervistat që zhvillova me mësuesen V.LL, 
me nxënësen M.P dhe me nxënësin O.S, rezultoi se procesi i përdorimit të formave 
të vlerësimit mbarte disa problematika të cilat janë:
1. Nuk kishte gjithëpërfshirje gjatë mësimit dhe mësuesja nuk mund t’i vlerësonte 

të gjithë nxënësit.
2. Vendndodhja fi zike e nxënësve në klasë. Nxënësit e bankave të para ishin më 

aktive se nxënësit e bankave të fundit.
3. Vlerësimi përfundimtar me notë ndikohej nga ndërhyrje të jashtme.

Rekomandimet

1. Ajo që unë do të rekomandoja për zgjdhjen në një farë mënyrë të këtyre 
problematikave, do të ishte përfshirja në një mënyrë të barabartë të të gjithë nxënësve 
në procesin e vlerësimit në klasë. Nqs ka nxënës që nuk aktivizohen, kjo për shkak 
të kohës apo se vetë nga natyra këto nxënës janë të ndrojtur, këto nxënës duhet të 
ngarkohen më detyra apo punë të ndryshme për të parë sesi ato kanë nxënë.
2. Një tjetër problematikë ishte edhe vendndodhja e çdo nxënësi në klasë. 
Nxënësi u shpreh se ishin bankat e para ato që kryesonin diskutimet apo që ishin 
aktiv në mësim duke mos i krĳ uar mundësi këtyre të bankave të fundit që të mernin 
pjesë. Këtu është përgjegjësi e mesueses pasi ajo duhet ti përfshĳ ë dhe ato. Për këtë 
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problem që ndikonte ndjeshëm në vlerësim do sugjeroja ndryshimin enxënësve në 
çdo orë. Këtë e them se e ka aplikuar një pedagoge e jona dhe  ishte tepër e efektshme 
dhe këtyre nxënësve i jepte një ndjenjë vetëbesimi se dhe ato kishin diçka për të thënë. 
Kjo nuk është se duhet të bëhet me të fi lluar ora e mësimit por nxënësit të bëhen me 
dĳ e se duhet ta bëjnë para se me ardhur mësuesi.
3. Një tjetër problem ishte edhe vlersimi përfundimtar me notë. Këtu kishim 
dhe ndërhyrje nga jashtë. Këtu shkolla duhet të jetë e pavarur në marrjen e një 
vendimi të tillë.  Unë do të sugjeroja që nxënësit të bëheshin me dĳ e për mënyrën 
e vlerësimit dhe se është detyra e mësueses që tia shpjegojë nxënësve përse morën 
këtë notë përfundimtare. Por sigurisht fakti që mësuesja ishte e hapur për nxënsit 
që pretendonin për më shumë tregonte transparence. Zgjidhja e duhur ishte 
standartizimi i disa kritereve ku te bëheshin me dĳ e si nxënësit ashtu dhe prindërit 
që në fi llin të vitit shkollor.  
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Veçori  të  poetikës  së  Xhevahir Spahiut

Ornela  Xharo

Abstrakt

Mendojmë se poezia e Xhevahir Spahiut nuk është studiuar sa duhet në thellësi dhe në gjerësi. 
Përveҫ ndonjë recesioni të rastësishëm për këtë krĳ imtari nuk janë ofruar studime të plota 
dhe autoritare të cilat të jenë të përdorshme dhe të referueshme. Praktika e tĳ  poetike ofron 
gjithmonë material të përshatshëm për kritikën dhe studimet letrare.  Synimi  i këtĳ  studimi 
është thellimi në krĳ imtarinë poetike të Xh. Spahiut duke trajtuar atë ҫka është konkrete dhe 
individuale te ai si përfaqësues i letërsisë shqipe, fuqia gjuhësore, stilistikore e tĳ . Ky studim 
shkon paralel me arsyet e përzgjedhjes së tĳ  duke synuar të sjellë informacione, analiza, 
interpretime dhe përgjithësime për një krĳ imtari që sygjeron vlera të mirëfi llta letrare dhe 
estetike, njohja e të cilave është e rëndësishme. 

Hyrje  
                                                                                                     
Poezia e poetit Xhevahir Spahiut. Vëllimet me poezi të këtĳ  poeti paraqesin interes 
në pikëpamje studimore. Frymëzimi , ligjërimi poetik, fi guracioni, mendimi poetik, 
ndjeshmëria emocionale, mbështetja në praktiken popullore të vargëzimit e elementë 
të tjerë strukturorë të veprës letrare te Xh. Spahiut manifestohen në mënyrë graduale 
përgjatë rrugëtimit poetik të tĳ .
Në rrjedhën e letersisë shqipe , krĳ imtaria poetike e Xhevahir Spahiut është kthyer 
tashmë në një fakt historiko-letrar. Në keto rrethana  është krĳ uar distanca e duhur 
kohore për të vështruar në thellësi të proҫesit te tĳ  letrar. Me krĳ imtarinë dhe praktikën 
e tĳ  letrare  Xh.Spahiu ka dëshmuar se është një individualitet i spikatur i letërsisë 
shqipe, një profi l i veҫantë poetik, një zë origjinal në korin e këngëtarëve shqiptarë të 
fj alës poetike. Bollshmëria e botimeve , cilësia e lartë estetike e poezisë estetike të tĳ , 
ndikimi i madh te lexuesi , jeta dhe veprimtaria aktive si dhe rivlerësimi shkencor i 
prodhimit letrar i  krĳ uar para viteve 90’, bëjnë që studimi i poetikës së tĳ  të marrë 
një rëndësi të posaҫme.

Vlerësime të përgjithshme

Studiuesit e Spahiut bashkohen në mendimin se gjuha në poezitë e para nuk është 
aq e ashpër dhe rebele si në vitet 70 sidomos në vitet 80 kur karakteri opozitar i 
poezisë së tĳ  dimensionohet merr ngjyra më të ndezura , bëhet me i krisur , më 
agresiv, por me një spirale kube ngjitjeje dhe uljeje të alternuar, herë i butë herë rebel, 
kryesisht tropologjik në ndonjë rast të veҫantë dhe i drejtpërdrejtë. Ndërsa në fi llimet 
demokratike dhe veҫanërisht  në sezonin e vitit 1997 opozitarizmi poetik është i 
turbullt , i mjegulluar, i pavetëkontrolluar. Si poet kryengritës dhe i krisur kërkon 
të thotë gjëra të pathëna dhe në mënyrë të pandërgjegjshme. Në poezi siҫ del nga 
nënteksti pohohet trishtimi i jetës dhe mungesës së shpresës.
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”Pemë po të isha,të mbĳ a ndanë lumit                                                                                                         
Të gjelbëronin shpresat , të binin fl etët e trishtimit”                                                                                 
Poeti në shtresat kuptimore të tekstit pohon dhe mungesën e lirisë  :” Zogjtë të ikin 
në liri… të ikin”. Dhe në vargjet e mëposhtme shkon edhe më tej me metafora dhe 
gjuhën tropologjike:      
” Le te vĳ në druvarët,   
trungun le ta presin,
nën tokë,                                                                                                                                                                 
për rilindje ,                                                                                                                                                                    
rrënjët të mbesin”                                         
Si lejtmotiv në të gjithë poezinë përsëriten vargjet:                                                                                               
”Jam ai që s’kam qënë,                                                                                                                                               
do të jem ai që nuk jam”                                                                                                                                                 
Këtu shfaqet kredoja poetike e heroit lirik gjithnjë në ndryshim. Vargjet kanë një 
tematikë të fuqishme , e sotmja të mos jetë e shkuara dhe e ardhmja të mos jetë e 
sotmja. Megjithatë Spahiu nuk u mbyll në vetvete krahas poezive entuziaste, 
euforike për jetën, për gëzimet , ëndrrat shkroi dhe poezi me gjuhë tropologjike që 
i kunderviheshin realitetit të kohës ku dominuese bëhet metafora e natës sidomos 
në vitet 80 siҫ e dëshmojnë poezitë: “Njeriu pa emër”, “ Fjala”, “Nisja pa kthim” etj. 
Revolta e poetit hërë-hërë e mjegullt , e errët  dhe  e pavetëkontolluar nga vetëdĳ a 
krĳ uese  shpërthen si dallgë rebele, pa ditur se ku bie dhe kë godet. Këtë e zbulojmë 
nga teksti poetik i “ Udha 1” dhe “ Udha 2”. Poeti nuk shikon as dritë as shpresë në 
fi llimet demokratike:                                                                                                      
“Nata, cdo natë,
bujt shtëpive tona,
nata pus i thellë, nata
gisht në sy
(Nata e shiut te ngjethur,1992)
Përveҫ atyre që janë thënë më lart poeti është i përveҫëm dhe kur këndon, vajton 
kurbetin.                
”Atje tek ujët e zi
oi nëna ime , oi                                                                                                                                                             
Kjo klithmë poetike ҫan dhe gurin.  Fantazi e jashtëzakonshme, tablo dramatike-
tragjike, emocione të forta gjithҫka origjinale.
Poezia e Xh.Spahiut është poezi elitare aq sa të jep kënaqësi estetike, aq edhe të 
bën të mendosh, të dialogosh me veten për të bukurën e për të shëmtuarën, për të 
madhërishmen e për të ultën, të bën të jesh apo të mos jesh në një mendje me poetin. 
Po të huanim një term nga piktura do thoshim së është një poet i ngjyrave te forta. 
Xh.Spahiu nuk shkruan dot pa ndier jeta duhet t’ia godasë më parë timpanin poetik 
që ai të marrë penën.
Poetika e tĳ  ka lëvizje dhe zhvillime në paradigmën e tĳ  që refl ektojnë kahjen e 
poezisë së re me shprehje bashkëkohore. Metafora ka vendin e kreut në fi guracionin  
e pasur. Poezia është emocionale,e tingëllueshme dhe me fi guracion origjinal. Një 
tipar origjinal është dhe eliptizmi dhe me këto detaje ai krĳ on tablo në poezitë e tĳ  
që janë emocionale dhe që përshkruhen nga një frymë jetësore ku heroi lirik është 
bashkëkohësi aktiv që përjeton kohën.
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Eshtë interesante për poezinë e këtĳ  se në asnjë rast nuk kemi përshkrime të 
rëndomta as të historisë, as të sotmes dhe të preokupimeve intime  por më shumë 
zbulim të realitetit madje , nuk mund të thuhet se kjo poezi është poezi e termave 
konkrete sepse poeti qëndron në kufi j midis racionales dhe irracionales ,konkretes 
dhe imagjinatives , porse gjithnjë në funksion të artit. Eshtë fj ala e metaforizuar që 
krĳ on një bashkëbisedim sa shoqëror aq  edhe intim.

Aspekti tematik i poezisë së Xhevahir Spahiut

Tematika që ai trajton në vepra është shumë e gjerë sepse ai ka kapur të gjitha anvt e 
jetes njerëzore madje në veprën e tĳ  gjen dhe poezi fi lozofi ke që të bën të meditosh.                           
“Vdekje e perëndive”                                                                                                                                                    
Një vepër e bërë pikërisht në ato vite ku populli shqiptar po përballonte izolimin me 
pjesën tjetër të botës ku u thellua luft a kundër shfaqjeve burokratike,zakoneve etj…                                             
Një vend i vogël në mes të Evropes                                                                                                                                     
Vend i punëtorëve dhe fshatarëve të lirë-                                                                                                                                                                                                                                                                     
E quajnë 
Shqipëri-
Që perënditë i dëboi                                                                                                                                                                           
Në prehistori!                                                                                                                                                                          
“Agime shqiptare”                                                                                                                                                                 
Një vëllim tjetër poetik me një ndërthurje tjetër motivesh por ku ai i luft ës nacional-
ҫlirimtare dhe motivet e irealizmit socialist spikasin më tepër. Si poema “Ditëlindja 
e madhe”, “Zëri i popullit” ,” 5 maj 1976”... Pra në këtë vëllim bindjet dhe idetë e 
periudhës së realizmit socialist shpalosen mes faqeve të këtĳ  libri që autori ҫdo fj alë 
e përcjell me zell .                                                                        
“Mëngjese” SIRENASH”                                                                                                                                                 
Është një vëllim poetik ku trajtohet motivi i dashurisë , vendlindjes dhe atë të 
peisazhit. Por në këtë vëllim nuk duhet lënë pas dore dhe poezia e tĳ  me motiv 
shoqëror ku  përmendim”Elektricisti”, “Muze industrial”, “Fabrika e ҫimentos në 
Fushë-Krujë”,”Duart e minatorëve të Pishkashit”. Në poezitë me temën e dashurisë 
përmendim poezinë “Dashuri”,      ” Po ku ta dĳ a”, “ Një vajzë që e takova në 31 
dhjetor 1969”. Në të gjitha këto poezi ai i kushton gjithë lirizmin e tĳ  dashurisë dhe e 
vesh me ëmbëlsi krĳ esën femërore të mendimeve të tĳ … 
Dhe shpesh mbi krye retë derdhnin shi                                                                                                        
 po ku ta dĳ a se një nate vjeshte
 të feksje ti                                                                                                                                                                      
( Po ku ta dĳ a)                                                                                                                                                                    
Nëse do të hynim thellë brenda këtyre vargjeve të poezisë të tĳ  do të dallonim në një 
lejtmotiv , atë të peisazhit natyror madje të veshura me nuanca romantike që e bejnë 
më të ndjeshme poezinë. 
Tek 
“Dashuria”:                                                                                                                                             
Mbi xhamin e ft ohtë ballin mbështeta ,                                                                                                              
Jashtë gjëmon dimri brenda gjëmon jeta.                                                                                                                         
Me keto dy vargje nis poezia por krahas dimrit jashtë dhomës dhe jetës brenda saj në 
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vargjet e mëposhtme shfaqen elementët e natyres si mjegulla , katër stinët, era, dallgë, 
rrezet neper re. Këto elementë përdoren nga autori duke krĳ uar personifi kime, 
metafora, epitete.

 Poezia për fëmĳ ë e Xhevahir Spahiut

Me kalimin e viteve autori është shndërruar gjithmonë e më shumë në një poet të 
brendshëm , nga ai lloj i veҫantë krĳ uesi që ujrat dhe dallgët e së folurës së përditshme 
i kthen në dritë poezish. Dashuria për fëmĳ ët dhe fëmĳ ërinë  tek ky poet nuk është e 
vetme dhe njëfareshe. Brenda asaj bote ndrit dielli I shtëpisë si një dashuri e madhe , 
me lodrat dhe ëndrrat per to, me abetaren që rri ne krye me fj alën magjike: Të lumtë 
dora! Duke qënë poet i hapsirës shprehet kështu: Dëgjomëni mua: ju duhet të mbeteni 
fëmĳ e sa më gjatë.  Malli për fëmĳ ërinë e tĳ  që depërton aq bukur në botën shpirtëtore 
të fëmĳ es, mbetet i pashuar dhe me një dritë kujtimesh që vertetë të mer malli. Dhe… 
po  sjell ca fragmente nga magjia e Xhevahirit: ‘Vogëlush o vogëlush, vogëlush që s’te 
ka kush,/sado larg që fl uturon zogu ҫerdhen se harron’(poezia :A s’më thuaj,si e qysh”.’ 
Pa kur del në degë,/skuq si kokërr shegë,/dorën zgjat fëmĳ a/t’i shuhet uria’.(poezia: 
Hënë e mira Hënë). Në poezinë për fëmĳ ë krahas fabulave , legjendave ,përrallave 
dhe gojëdhenave motivi i detit mer parparësi dhe bëhet metaforë e krĳ imtarisë së tĳ . 
Poeti ështe vëzhgues i hollë i jetës së fëmĳ ëve , njohës i mirë i psikologjisë së tyre dhe 
momentet poetike i gdhend me shumë mjeshtëri: ”Një ditë shkon. Pas saj vjen tjetra, /
ti mbjell një pemë një gur ti ve;/ nga guri ja u ngrit ndërtesa,/ dhe pema pyll i madh u 
bë!  Figuracioni është me shumë fantazi dhe meret po nga bota fëminore.  Flladi lirik 
si një puhizë e ëmbël ‘shëtit’ në të gjitha gërmat e fj alët e poezisë dhe në fund ‘troket’ 
ëmbël në ‘portën’ e zemrës së lexuesit të vogël. Bota shpirtërore e fëmĳ ës! Poeti i fali 
talentin, shpirtin dhe pagjumësine e tĳ ! I fali një fj alë poetike gjithë fi snikëri që të 
mbush me botë e që ta shikosh me vëmendje botën… Se koha rrjedh e rrjedh si lumë,/
Kurrë koha s’ndalet…/Ngreje kokën vogëlush,/më thuaj: Sa është ora? Sa është ora?

Vështrim mbi stilistiken poetike

Duke zhbiruar në shtresat dhe nënshtresat polisemike të tekstit letrar zbulojmë se 
Spahiu është poet racional, lakonik dhe dramatik.  Racionaliteti  dhe lakonizmi i 
poezive të tĳ , buron nga natyra poetike e të menduarit dhe të shprehurit artistik mbi 
esencat e qënieve, të dukurive, mjediseve, ngjarjeve dhe kohërave. Ky origjinalitet 
është element i rëndësishëm substancial, i personales artistike  të poetit që mënjanon 
hollesitë e panevojshme ҫka i jep përparësi  dramatizimit i cili shfaqet në një larmi 
formash dhe me intesitet. Te poezia “Histori” dhe tek shumë të tjera shfaqen këto 
vlera:  
Gjaku pikoi dhe hodhi                                                                                                                                                     
rrënjë mbi gurë 
Kjo koncentratë poetike shumë dimensionale , jepet artistikisht  mes metaforave dhe 
simboleve me një nëntekst të larmishëm dhe të pasur në trope. Nga një shpirt i trazuar 
gjithcka shpërthen natyrshëm , pa marë parasysh asnje gjë. Me stil herë të rrëmbyer,  
herë të ashpër e agresiv shfaq  vetveten unin kryengriëts dhe rebel. Ndërsa në situata 
më të qeta stili është më i butë si në poezinë” Vĳ a te bardha”, shqetësimi poetik nëse 
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jepet racionalisht në vargje zien përbrenda. 
Vĳ a të bardha majtas                                                                                                                                                  
vĳ a të bardha djathtas                                                                                                                                               
Xhevahir Spahiu në poezitë e tĳ  ka preferuar të përdorë vargjet e lira por kjo nuk 
nxjerr jashtë përdorimit ato të rregullta.  Me vargjet e lira ai ndjehet i lirë të shprehë 
atë që do dhe këto vargje i hasim në të gjithë vëlimet e tĳ  poetike dhe janë të shumta.                                                    
Do të vdes                                                                                                                                                                   
do të vdes i mbytur ne borxhe,                                                                                                                                    
s’është 
asgje mbytja ne lumë a në dhomat e gazit.                                                                                     
(Borxhet e mia)                                                                                                                                                                                               
Poeti kujdes te veҫante i ka kushtuar strukturës ritmike dhe pse nuk i 
përmbahet ritmeve të rregullta por ritmi varjon në funksion të brendisë 
emocionale. Shpesh shohim dhe fj ali të prera apo fraza që ecen e befas shtang.                                                                                                                                       
Erë e lehtë,e 
lehtë.e lehtë                                                                                                                                                  
Kur befas bubulloi.-                                                                                                                                                              
Shi dhe breshër.Frynin suferina.                                                                                                                              
Natyra e vargjeve të lira nuk është e ft ohtë ajo krĳ on muzikalitet sepse ai i zgjedh 
fj alët që të kombinojnë dhe të tingëllojnë bukur te lexuesi.                                                                                                      
Kish ikur para pesëqind vjetësh,                                                                                                                        
Pas pesëqind vjetësh erdhi përsëri                                                                                                                         
(Pranë burimit)                                                                                                                                                             
Por përdorimi i shumtë i vargjeve të lira siҫ thamë nuk shmang poezitë me varg të rr
egullt.                                                                                                                                                             
Nuk di prej ҫ’lulesh je sajuar,                                                                                                                                         
ne ҫ’gjuhë zogjsh fl et ashtu ;
Nga sytë e mi të 
dashuruar,                                                                                                                                        
Përsosen buzët ,sytë e tu
(Qielli i dallëndysheve)                                                                                                                                                     
Poezi kjo e përbërë nga pesë strofa katërshe dhe me varg të rregullt tetë rrokësh. 
Të ndërtuara në këtë mënyrë vargjet kanë krĳ uar harmoni mes tyre duke 
përmendur edhe elementin rimë ABAB. Me ritëm të butë të rrjedhshëm ,të shtruar.                                                                                               
Shohim tani një prej poezive të formuara me strofë treshe.                                                                         
 Ju punëtorë-ju lumenj që rridhni                                                                                                                       
Turbinat e rënda të jetës                                                                                                                                        
Vërtitini, 
vërtitini.
(Motive të kohës)
Jo rrallë përdoren nga Xhevahir Spahiu edhe në poezitë ku përfshihen të treja llojet e 
strofave dyshe, treshe apo katërshe. Në rastin konkret vargu i parë rimon me të tretin 
dhe ritmi vjen i përshpejtuar nga vargu i parë deri në të tretin.                                                                                                             
 Grykat e maleve,grykat e lugjeve,                                                                                                                                   
Të thella , të ngushta, si grykët e pushkëve                                                                                                                          
(Skrapar)  
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E gjithë kjo poezi është e ndërtuar me strofe dyshe dhe vargje 12- rrokësh. Stili i 
Xh.Spahiut është origjinal dhe kompleks. Ai është përdorues i të gjithave llojeve të 
strofave, të vargut, i ritmit të përshpejtuar dhe atĳ  të shtruar. Ai e bazon stilin e tĳ  
poetik në temat e përzgjedhura.

Përfundime

Xhevahir Spahiu është një prej poetëve më të spikatur të letërsise shqipe. Ai ka 
krĳ uar tashmë individualitetin e tĳ  poetik, përmes krĳ imtarisë së botuar ndër 
vite dhe lidhjeve e komunikimit të përhershëm me lexuesin. Praktika e tĳ  poetike 
ofron gjithmonë material të përshtatshëm për kritikën dhe studimet letrare.                                                                                                               
Poezia e Xhevahir Spahiut krahas gjerësise tematike shquhet dhe për gjëndjen e 
veҫante e emocionale që të krĳ on. Interesante është dhe mënyra se si ai kalon nga 
epizmi në lirizëm dhe  , nga serioziteti në sarkazëm duke na dhënë një tablo më të plotë 
të ideve dhe problematikës që trajtohen në veprat e tĳ  poetike. Autor që nëpërmjet 
detajeve shprehëse dhe funksionale depërton me emocion në ndjenjat e lexuesit. Një 
vlerë tjetër në vëllimet e tĳ  poetike është ritmi origjinal që autori e mbart me sukses 
ne poezitë e tĳ . Në vëllimet e tĳ  vihen re përpjekje për një gjuhë të pasur dhe me stil 
të pasur. Të bën përshtypje pasioni i madh që është derdhur në disa vjersha. Meritë e 
autorit është larmia e termave.                                                               
Poeti fi kson një imazh  apo mendim duke lënë një mbresë  emocionale apo vizuale 
dhe po aq befas leviz si për inerci për të rifi lluar ecjen me një mendim dhe ritëm të 
ri. Mbështetjen në folklor ky  poet nuk e ka parë në aspektin e jashtëm, si imitim 
i elementeve formale po në rastet më të mira ka depërtuar në konceptimin dhe 
strukturën e fi gurës së poezisë popullore që shpreh konstitucionin shpirtëror të 
popullit.                                                                                                                
Të qënit i ndjeshëm ndaj ҫështjeve politike që po ofronte vendi  Spahiu ofroi 
kontributin e tĳ  në ҫështjet e kulturës , ҫështje që i njihte aq mirë. Por poezia ishte ajo 
që ecte gjithnjë  bri tĳ  për tu shndërruar në varg sapo merte stilolapsin dhe shkruante 
mbi letër. Në vitin 2005 ai botoi përmbledhjen  poetike “ Udha”. Me jetën e thjeshtë 
që ҫdo artist ka në këtv vend , ai qëndroi gjithnje modest përballë asaj ҫka vërtet 
përfaqesonte.                                                                                                
Poezisë për fëmĳ ë i jep një frymëmarrje më të gjerë , veҫanërisht  në trajtimin e temave 
të njerëzores , të vlerësimit të dinjitetit, humanizmit, qytetarisë etj të cilat realisht  i 
mungonin kësaj letërsie. Ardhja e Spahiut nga letërsia për të rritur në letërsinë për 
fëmĳ ë është e njëllojtë dhe me ardhjen e poetëve të tjerë si : Moikom Zeqo, Llambro 
Ruci  e më vonë Anton Papleka dhe Pandeli Koҫi. Kujtesa historike për të mos e 
humbur vjen si  një muze i gjallë, ku motivet poetike ruajnë pastërtinë dhe freskinë 
e bjeshkëve duke u trajtuar me një këndvështrim origjinal dhe ndërkaq gjejmë  
besnikërinë ndaj fabulës, spektrin ngjyror të fj alës dhe zhdërvjelltësinë në ecurinë e 
veprimeve të personazheve.  
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Përdorimi i dosjes së nxënësit në gjuhët e huaja (Anglisht)të shkollës së 
mesme të përgjithme “Skenderbeu”

Anila Gega

Hyrje

Përdorimi i dosjes së nxenësve në gjuhët e huaja po shndërrohet në një process apo në një 
kërkesë normale në cdo draft  të planeve afatshkurtëra apo afatgjata të institucioneve tona 
shkollore. Ndryshimet e fundit në arsimin parauniversitar duke u bazuar dhe në standartet 
europiane është përdorimi i dosjeve si kriter vlerësimi të nxënësve duke përmbajtur një 
përqidje të notës përfundimtare .
Vlerësimi me dosje është një koleksion i punës së nxënësit. Vlerësimi me dosje është i ndërtuar 
në një mënyrë që siguron lloje të ndryshme vlerësimi. Dy tipet më të rendësishme të dosjeve të 
përdorura për qëllimet vlerësimit janë “Dosjet me punët më të mira dhe “Dosja për zhvillimin 
dhe procesin e te nxenit”1  Dosjet,me punët më të mira nxënësve (p.sh, vizatime, hartime apo 
detyra me shkrim ). Ata sigurojnë një model të punës së nxënësit të kryer gjatë një kohe të 
caktuar. Ky lloj vlerësimi i ndihmon mësuesit të mbledhë element në punimet e nxënësve si 
psh gabimet gjatë procesit të të nxënit dhe një element i rëndësishëm janë shprehitë e nxënësit 
ku mund të kapim gabimet e tyre dhe ti korrigjojmë gjatë procesit të të nxënit.
Vlerësimi luan një rol të rëndësishëm në cdo aspekt të mësimdhënies dhe mësimnxënies 
së gjuhës angleze. Vlerësimi identifi konnxënësit që kanë nevojë një nivel të caktuar dhe i  
vendos ato në nivelet e duhura. Vlerësimi monitoron progresin e nxënësit ,përmison metodat 
dhe teknikat e mësimdhënies së gjuhës së huaj. Vlerësimi gjithashtu mund të ndihmojë të 
përcaktojë potencialin dhe kapacitetin e nxënësit për të mësuar gjuhë të huaja. Gjithashtu 
vlerësimi mund të ndihmojë të identifi kojë pikat e forta dhe pikat e dobëta që një nxënës ka. 
Mësuesit gjithashtu duhet të përdorin vlerësimin për të përcaktuar se sa e përthithin nxënësit 
materialin që është për tu mbuluar dhe sa informacion ato kanë marrë nga një lëndë e vecantë.
Dosjet janë një mjet i fuqishëm nëse ata bëhen pjesë përbërëse e procesit të mësimdhënies dhe 
jo një shtojcë e kotë e mësimit.Mësuesi duhet të jetë krĳ ues në formimin e dosjeve por gjithnjë 
duhet ti bëje vetes këto pyetje të rëndësishme: Si do të shërbejnë modelet e punës së nxënësit 
për t’i ndihmuar ata të vlerësojnë performancën apo përparimin e tyre? Si do të ndihmojë një 
vlerësim i tillë që do të përmisojë mësimdhënien dhe të nxënët e nxënësve?
Nxënësit janë të aft ë që me anë të dosjes me punimet e tĳ  të bëj një vetëvlerësim të vetes për ato 
që ka nxënë gjatë vitit duke qenë se dosja i jep mundësinë të korrigjojë gabimet gjatë procesit 
të nxënies duke arritur rezultate sa më të larta që janë qëllimi kryesor i cdo nxënësi por edhe 
cdo mësuesi për lëndën e tĳ  gjithashtu dhe i cdo prindëri për fëmĳ ën e tĳ .

1. Përshkrimi i Rastit studimor

Mësuesit e kësaj lënde në shkollën “Skënderbeu”sikurse mësuesit e të gjitha shkollave 
të tjera hartojne planet e tyre vjetore ,objektivat për vlerësimin e nxësve me anë të 
dosjeve.Vlerësimi me anë të dosjes është shndërruar në një detrim administrative për 
të gjitha lëndët duke theksuar gjuhën e huaj Anglisht e cila vitet e fundit po aplikon 
vlerësimin e nxënësve me anë të dosjes.
Departamenti i gjuhës Angleze të shkollës se mesme të përgjithshme 
“Skënderbeu”Krujë përbëhet nga katër mësues mesuese te gjuhës së huaj Anglisht, të 
1  Bardhul Musai,Metodologjia e mësimdhënies ,Tiranë 2003,faqe 273.



64

Vol. 6 No.3
January, 2021

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

cilat bashkpunojnë me njeri-tjetrin për hartimin e përmbajtjes së dosjes. Ata mblidhen 
dhe diskutojnë për hartimin e dosjes cdo fi llim viti akademik shkollor. Ata diskutojnë 
për përmbajtjen e dosjes në mënyrë që dosja të përmbajë detyra te tre niveleve(I ulët, 
mesatar dhe i larte).
Ata ndjehen shumë të kënaqur dhe të motivuar me arritjet e nxënësve duke punuar 
me dosje. Rezultati pozitiv i kësaj pune është vlerësuar dhe shpërblyer edhe nga 
drejtoria e shkollës e cila i jep mundësinë nxënësve kun në një ditë të vecantë ato 
mund të prezantojnë punimet e tyre në formën e mësimit të hapur dhe mësuesit në 
bashkpunim me drejtorinë e shkollës mbledh të gjitha dosjet e nxënësve, përzgjedhin 
dosjet më të mira dhe i stimulojnë nxënësit që të punojnë vazhdimisht me dosje në 
mënyrë që të arrĳ në rezultate sa më të larta dhe punimi me dosje është dhe një mënyrë 
e vetvlerësimit të nxënësve.
 Në këtë studim rasti, do të shqyrtoj efektin dhe rëndësinë e vlerësimit me dosje 
në procesin e mësidhënies dhe mësimnxënies. Ky lloj vlerësimi në anglisht quhet 
Vlerësimi me portofol dhe konkretisht unë do të hulumtoj dhe kërkoj avantazhet e 
përdorimit të Portofolit të Gjuhëve te Huaja.Pjesmarrësit në këtë studim janë mësuesit 
dhe nxenesit dhe nxënësit e gjimnazit “Skëndërbeu”Krujë.
Portofolet apo dosjet janë dosjet janë mënyra praktike të vlerësimit të punës së nxënësit 
dhe studentit gjatë gjithë vitit. Me këtë metodë, mësuesi në mënyrë sistematike mund 
të mbledhë informacion përshkrues të një shumëllojshmërie të punëve të nxënësit 
gjatë një periudhe kohe dhe refl ekton arritjet e përmbushjes së objektivave specifi kë 
kurrikulare.
Portofolet apo dosjet përmbajnë informacion, modele të punimeve dhe vlerësime 
që shërbejnë si një indicator për performancë e nxënësit. Duke u dokumentuar 
performancën e nxënësit gjatë gjithë kohës, portofoliot janë një mënyrë shumë më e 
mire për të kontrolluar përparimin e nxënësit se sa një vlerësim i vetëm. Në mënyrë 
që dosjet të kryejnë  funksionin apo qëllimin për të cilin janë krĳ uar,ato duhet të 
bëjnë pjesë në veprimtaritë e tjera gjatë gjithë vitit shkollor. Përdorimi i dosjeve si një 
element vlerësimi duhett  të ndjekë të paktën gjashtë hapa. (Mund të jetë një pyetje, 
Cilat janë hapat që duhet të ndjekim për një vlerësim me dosje?) këtë përgjigje dhe 
shumë përgjigje të tjera do ti marrim nga intervista me mësuesit dhe nxënësit e 
shkollës “Skënderbeu”Krujë.

2. Të dhëna për rastin studimor 

Shkolla e mesme e përgjithshme “Skënderbeu”është e vetmja shkollë e përgjithshme 
në Kruje.Në këtë shkolle studiojnë 1000 nxënës dhe japin mësim 60 mësues. Mësuesit 
që përbënjë departamentin e gjuhëve të huaja (anglisht)janë 5.
Mësuesit që përbëjnë departamentin e gjuhës angleze në shkollën mesme e 
përgjithshme “Skënderbeu”pranuan me kënaqësi të më ofronin përshtypjet e tyre 
nga bashkpunimi në department ne lidhje me hartimin dhe vleresimin me anë të 
dosjes.
Përdorimi i dosjeve si një element vlerësimi duhet të ndjekë të paktën gjashtë hapa.
Pyetjes time “Cilat janë hapat që duhen ndjekur për vlerësimin më dosje?
Mesuese Florinda Veseli iu përgjigj “Është shumë e rëndësishme përcaktimi i këtyre 
hapave dhe njohja e nxënësit me këto hapa pasi dhe ne si mesues e kemi më të lehtë 
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vlerësimin pasi kemi përcaktuar këto hapa.
Hapi 1 –Përcaktimi i qëllimit të dosjes.Në fi llim mësuesi duhet të përcaktojë se cfarë 
deshiron ai të mbledhë nga dosja e punës së nxënësit.
Hapi 2- Përcaktimi i përmbajtjes se dosjes.Nëse do të përfshihet gjithcka ne dosje ,kjo 
është një punë shumë e madhe dhe dhe jo efektive dhe paraqet vështirësi edhe në 
interpretim.Ne duhet të zgjedhim modele të caktuara për dosje në mënyrë që të 
mënaxhojmë dosjen sa më lehtë për ta vlerësuar.Mësuesi zakonisht zgjedh modelet 
që duhet të përbëjnë  një dosje por ndonjëherë këto modele mund të përzgjidhen edhe 
nga vetë nxënësit.Në rastin kur nxënësi i zgjedh vetë këto modele për dosje,mësuesi 
mëson dhe kupton shumë nga shprehitë e nxënësit.
Hapi 3- Përcaktimi i kritereve për materialet dhe punimet që do të përfshihen në dosje.
Cilat objektiva të të nxënët do të vlerësohen?Cila punë mund të paraqesë më mirë 
përparimin e nxënësit apo të përmbushë këto objektiva?
Hapi 4-Përcaktimi i organizimit të dosjes dhe rubrikat e saj . Si do të emërohen rubrikat?Do 
ketë dosja përmbajtje?Cfarë informacioni tjeter shtesë nevojitet? Sa rubrika mund të 
vendosen në një dosje ?Kur do të përfundojë ajo? Përgjigjet ndaj këtyre pyetjeve dhe 
të tjerave si këto merren parasysh nga mësuesi në organizimin e dosjes përpara se 
nxënesit të fi llojnë punën për ndertimin e dosjes.
Hapi 5-Përcaktimi i kohes se vlerësimit të dosjes?Mësuesi do të vlerësojë rubrikat e 
ndryshme te dosjes në kohë të ndryshme gjatë plotësmit të saj(kjo përbën vlerësimin 
formues) apo do ta vlerësojë kur ajo të plotësohet(vlerësimi përmbledhës)?
Hapi 6 –Përcaktimi i përdorimit të vlerësimit dhe i përmbajtjes së dosjes.Do të përdoret 
vlerësimi si pjesë e notës përfundimtare të nxënësit ? A do të ndihmojë vlerësimi 
mësuesin të ndryshojë metodat e tĳ  të mësimdhënies, për të ndikuar pozitivisht në 
rezultatet e të nxënit?
Pyetjes timë “Cila është përmbajtja e dosjes?”
Mesuese Suela Sufa ju përgjigj “Dosja është një element i rëndësishëm i vlerësimit 
të nxënësve pasi ajo përfshin punën e nxënësve gjatë gjithë vitit,përsa i përket 
përmbajtjes së dosjes ne si mësues te departamentit te gjuhes angleze biem dakort për 
përmbajtjen e dosjes duke ndare eksperiencat tona dhe duke dhe nivelin e nxenesve 
dosja ose portofoli mund të përfshĳ ë:
 Modele të punës me shkrim të nxënësit si tregime ,modele të përfunduara,modele 

ushtrimesh dhe përshkrime
 Vizatime që paraqesin njohuritë bazë dhe aft ësitë e nxënësit
 kaseta të punës gojore si lojë me role ,prezantime ose një përshkrim gojor të një 

udhetimi
 përshkrimet e mësuesit për arritjet e nxënësit si performancë e tĳ  në detyra të 

ndryshme 
 të dhënat e testeve formale,deft esa,notat të cilat mund të ndihmojnë mësuesin të 

marrin vendime të ndryshme për mësimdhënien dhe të raportojnë në mënyrë të 
besueshme.Listat e kontrollit mund te ndihmojne mesuesin të vlerësojnë progresin 
e një nxënësi dhe të gjithë klasës.

Pyetjes time “si nisi të aplikohej vlerësimi me dosje në shkollën tuaj”
Drejtori i shkolles Qemal Vogli iu përgjigj “Puna me Portofolin e Gjuhës Angleze 
ne Shqipëri fi lloi ne 2002 kur Ministria e Arsimit dhe Shkencës paraqiti iniciativën 
më të fundit të Këshillit të Evropës në Konferencën për gjuhën shqiptare.Janë 
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shkruajtur disa artikuj që kjo iniciativë të bëhej e njohur për arsimtarët shqiptarë por 
puna e vërtetë fi lloi ne 2006 kur një grup mësuesish përdorin Portofolin e Gjuhës 
Angeze.Ky grup që përbëhej nga mësues të anglishtes ne sektorin publik dhe privat 
punuan njëkohsisht në përcaktimin dhe pilotimin e punës së tyre ne shkollat e tyre.
Ky grup  gjithashtu mbajti 3 seminare kryesore me 45 mësues në Tiranë duke iu 
prezantuar dhe paraqitur atyre Portofolin e Gjuhës Angleze dhe gjithashtu disa 
ide se si të punojnë me të në klasë.Paralel me këtë punë Ministria e Arsimit dhe 
Shkences perktheu dhe botoi dy dokumentë të rëndësishëm “Udhezimin e mësuesit 
për përdorimin e Portofolit të Gjuhës Angleze dhe Kuadrin e Përbashkët Evropian te 
Referencës për gjuhët.Versioni Shqiptar i Evropës në 2008 dhe është dokumenti i parë 
që është vlerësuar nga Këshilli i Evropës.Pas akreditimit ky dokument u paraqit në 
qytetet e tjera duke përfshirë dhe qytetin e Krujës të Shqipërisë ku grupi i përgatitjes 
të këtĳ  dokumenti trajnoi mësuesit sit ë përdornin Portofolin e Gjuhës Anlgeze.                                                                                                            
Pyetjes time “cilet jane parimet dhe qëllimet e Portofolit të Gjuhës Angleze”                                                                            
Këshillit të Evropës i cili nxit:
 theksimin e të kuptuarit reciprok midis qytetarëve ne Evropë
 respekt për diversitet të kulturave dhe mënyrave të të jetuarit
 mbrojtje dhe promovim të diversitetit gjuhësor dhe kulturor
 zhvillim të pluralinguizmit sin je proces gjatë gjithë jetës
 zhvillimi i kapacitetit për të mësuarit të pavarur
 transparenca dhe koherenca në programet e të mësuarit të gjuhës

Portofoli i Gjuhës Angleze shqiptare ka dy qëllime kryesore:
 të motivojë nxënësit duke njohur përpjekjet e tyre të zgjerojnë aft ësitë e tyre 

gjuhësore në të gjitha nivelet
 të sigurojë një informacion dhe regjistrim të aft ësive gjuhësore që ata kanë fi tuar

Duke përfunduar me përgjigjet e marra nga mësuesit dhe drejtori i kësaj shkolle 
dëshiroj të jap dhe une një përshtypje timen si mësuese e gjuhës angleze.Më kërkoi 
shumë përpjekje dhe kohë mua dhe nxënësve të mi të paraqitja dhe të prezantoja 
Portofolin e Gjuhës Angleze në klasat dhe orët e mia të anglishtes. Unë isha e bindur 
që ky mjet i rëndësishëm mësimor do të bënte procesin e mësimnxënies të gjuhës 
së huaj më transparent për nxënësit e mirë dhe do ti ndihmonte ata të zhvillonte 
kapacitetin e tyre për refl ektim dhe vetë-vlerësim dhe kështu duke iu mundësuar 
atyre të fi rtojnë dhe sigurojnë ahumë e më shumë përgjegjësi për të mësuarin e tyre.
Pyetja ime e parë ishte: Sa shpesh duhet të punoj me Portofolin e Gjuhës Angleze? 
Nuk mund të jap një përgjigje të saktë kësaj pyetje por e përdor atë në fi llim të cdo 
semestri kur nxënësit vendosin objektivat e tyre dhe gjithashtu e përdor atë në fund 
te secilit kapitull për të parë see sa janë arritur objektivat. Në fi llim të cdo semestri 
kjo punë është e organizuar si një projekt në punë në grupe ku nxënësit përgatisin 
postera në gjërat që ata duan të mësojnë dhe të aft ësohen në katër aft esitë gjuhësore. 
Pas secilit kapitull cdo nxënës paraqet në laës gjërat që ai ka mësuar dhe që mund të 
bëjë në katër  aft ësitë. Kam vënë re që nxënësit janë të motivuar dhe ata mezi presin 
fundin e kapitullit të paraqesin punimet e tyre në forma të ndryshme si prezantime 
me Power Point, drama të shkurtra, postera, dialogje, projekte etj.
Portofoli i Gjuhës Angleze është një mjet shumë i rëndësishëm i cili më ndihmon të 
vendos objektivat e mësimit. Të gjitha pohimet “Unë mund të bëj”mund te formulohen 
si objektiva të të gjithë planeve mësimore kështu duke më ndihmuar në të njejtën 
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kohë të jem specifi c dhe professional. Ia vlen të përmendet se nuk ka mospërputhje 
midis  Portofolit i Gjuhës së Huaj dhe teksteve mësimore sepse të dyja këto janë 
bazuar në udhëzimet dhe parimet e Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencës për 
Gjuhët. Duke punuar me Portofolin e Gjuhës Angleze ne si mësues angazhohemi në 
një proces të vazhdueshëm diskutimi,negociatash dhe bashkpunimi me nxënësit. Kjo 
do të thotë se ne duhet t’i përdorim librat në mënyrë më fl eksibël dhe me imagjinatë.
Nxënësit pasi intervista disa nxënës arrita në përfundimin që aplikimi i dosjes në 
gjuhën e huaj ishte një sukses për ta që ata të aft ësohen në katër rubrikat (të folurit,të 
lexuarit,të shkruarit dhe gramatike) që përmban një gjuhë e huaj ato shprehen që 
dosja të jep munësi të shprehemi lirshëm dhe të aktivizohemi si në klasë ashtu dhe në 
mënyrë të pavarur dhe na jep mundësinë që të arrĳ më rezultate sa më të larta kjo falë 
ndihmes së mësuesve tanë të palodhur dhe të pazëvendësueshëm.
Arrita të intervistoja vetëm dy prindër duke I pyetur se si ka ndikuar aplikikimi I 
dosjes tek fëmĳ ët e tyre? Ata u përgjgjën se dosja është një mënyrë e mirë e nxënësit 
që të shpalosi aft ësitë e tĳ  po ashtu dhe një mënyrë e mirë për mësuesit që të vlerësoj 
nxënësit gjatë procesit të të nxënit në mënyrë më të shpeshtë dhe më efi kase duke 
qenë se nxënësi ka mundësi dhe ta korrigjojë gabim dhe të punojë shumë në mënyrë 
individuale. Ne si prindër jemi shumë të kënaqur me aplikimin e dosjes në shkollën 
e mesme sidomos në gjuhën angleze duke qenë se është një gjuhë më perspektivë.
 

3. Analiza e të dhënave  

Unë punën time hulumtuese të studimit të rastit jam bazuar në grumbullimin e të 
dhënave që vĳ në nga:
 Intervistat e marra nga Drejtori i shkollës dhe tre mësuesit e anglishtes
 Intervista me nxënës dhe prindër
 Shqyrtimi i dokumentacionit :Literatura që lidhej me dosjet të dhëna nga Kuadrin 

e Përbashkët Evropian të Referencave për Gjuhët. Raportet e analizave të shpeshta 
që bënte drejtoria e shkollës për mbledhjen  dhe kontrollin e dosjeve.

Portofoli i gjuhëve të huaja është një mjet shumë i rëndësishëm arsimor kohët e fundit 
i paraqitur në sistemin tonë arsimor .Së bashku me  Kuadrin e Përbashkët Evropian 
të Referencave për Gjuhët përbëjne bazën e reformës në gjuhët e huaja.Nëse Kuadri  
Referencave  të Gjuhëve të huaja është baza e kurrikulës së gjuhës së huaj. Portofoli 
i gjuhëve të huaja është mjeti i implementimit të Kuadrit në klasat dhe orët tona 
mësimore.
Prandaj synimi kryesor është prezantimi dhe paraqitja e Portofolit i gjuhëve të huaja 
në të gjitha mënyrat e mundshme tek nxënësit,mësuesit dhe tek publiku i gjërë.
Synimi dhe qëllimi kryesor është ta bëjmë sa më të njohur, të kuptueshëm, praktik në 
orat tona mësimore dhe klasat tona. Në këtë studim rasti unë paraqita së cfare është 
Portofoli i gjuhëve të huaja dhe përvojën time personale dhe të mësuesve të gjuhëvë 
të huaja të përdorimit të tĳ .
Nga përgjgjet e marra, unë arrita në këtë konkluzion që Portofoli i gjuhëve të huaja ka 
dy funksione të rëndësishmë:
a. Funksioni pedagogjik
Ky funksion kryhet nëpërmjet pjesës më të rëndësishmë të Portofolit e cila është 
Biografi a gjuhësore. Portofoli shton motivimin e nxënësve duke përmisuar aft ësinë 
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e tyre për të komunikuar në gjuhë të ndryshme ,për të mësuar gjuhë shtesë dhe për 
të kërkuar për pervoja të reja nderkulturore. Portofoli nxit dhe ndihmon nxënësit të 
refl ektojnë në objektivat e tyre,mënyrat e të mësuarit dhe suksesin ne mësimdhënien 
e gjuhës së huaj dhe ndihmon gjithashtu të planifi kojë të mësuarin e tyre dhe të 
mësojnë në mënyrë të pavarur. Portofoli nxit nxënësit për të zgjeruar përvojën ë tyre 
shumëgjuhësore dhe ndërkulturore nëpërmjet kontakteve dhe vizitave, të lexuarit 
dhe përdorimit të mediave dhe projekteve.
b. Funksioni dokumentues dhe raportues
Portofoli i gjuhës angleze synon të dokumentojë aft ësinë shumëgjuhësore të nxënësit 
dhe pervojat në një mënyrë të kuptueshme,informues, transparente dhe të besueshme. 
Ky funksion transmetohet qartë nëpërmjet dy pjesëve të tjera të Portofolit të  Gjuhë s 
Angleze,pashaporta gjuhë sore dhe dosja.Nxë në si mund të  pë rfi tojë  nga ky funksion 
kur transferohet nga një  shkollë  në  tjertrën, kur kalon në  një  sektor më  të  lartë  
arsimor, kur fi llon një  kurs të  gjuhës së  huaj, kur takon një  këshillues karriere ose 
kur aplikon pë r një  post të  ri. Nxënësi mund të  paraqesë  pashaportë n e tyre gjuhë 
sore e cila jep jep një  pikë pamje të  përgjithshmë  të  profi lit të  tĳ  gjuhësor ose arritjet 
e tĳ  gjuhësore. Nga shqyrtimi i dokumenteve gjithashtu provohet se bashkëpunimi 
reciprok ndarja e eksperiencave është një sukses për aplikimin e dosjeve në gjuhën 
angleze. Portofoli përfshin udhëzime specifi ke për të përfi tuar nga ai sa më shumë 
në procesin mësimor. Për mësimdhënien e gjuhës angleze,portofoli ka përfi time të 
vecanta. Duhet kohë që të integrojme metodën e portofolit në kurrikulën ekzistuese 
të gjuhës së huaj. Ata mund të shërbejnë si një sfi dë për nxënësit e përparuar dhe 
mund të veprojë si një ndihmë shtesë në mësimnxënien e gjuhës së huaj dhe jo si 
pengese dhe calim për nxënësit e nivelit të dobët. Ata mund të përdoren si një mjet 
për të ndihmuar mësuesit të planifi kojnë kërkesat e kurrikulës kombëtare të gjuhës 
angleze për semestrin. Ata mund të përdoren dhe me tekstet qe kanë dhe materialet 
që kërkon mund të sigurohen lehtë. Ka edhe disavantazhe si psh portofoli harxhon 
shumë kohë dhe është e vështirë të punosh me grupe të mëdha nxënësish por synimi 
është të paraqesë avantazhet e portofolit. Për vlerësimin e portolit shumë mesues 
përdorin disa rubrika ose tabela të cilat paraqesin notën.Disa mësues paraqesin disa 
rubrika të modifi kuara për ushtrime të korrigjuara nga shoket. Psh ne gramatikë do 
të marrësh notën 10 nëse nuk ke asnje gabim, 9 me gabime minimale dhe deri ne 
notën 4. Kur të punosh me portofol është e rendësishme që nxënësit të dinë se si të 
përparojnë dhe si të arrĳ në nivelet e dëshiruara.Notat dhe vlerësimet duhet të jenë një 
proces transparent.Rubrikat duhet të sigurojnë informacion efektiv.Hapi tjetër është 
si të përgatisim nxënësit për procesin. Ti pyesësh ata nëse kanë përdorur portofol më 
pare. Gjërat më të rëndësishme për nxënësit janë të kuptojnë si të mbajnë një portofol, 
konceptet e vetvlerësimit e vetëkorrigjimit, procesin e vlerësimit që përdor mesuesi.
Nga ky studim arrita të hulumtoj qe aplikimi i dosjes ka shumë përfi time.Përdorimi 
i portofolit ka përfi time për nxënësit dhe mësuesit. Për nxënësit motivimi është 
aspekti i parë për tu diskutuar, duke vazhduar me mësimnxënien e vetëdrejtuar 
dhe praktikën vetkorrigjuese. Portofoli dhe materialet e tĳ  shërbejnë si dëshmi për 
progresin e vërtetë të nxënësit,duke siguruar një gjykim për nxënësin dhe që vlen për 
nxënësin,mësuesin,prindërit dhe administratën e shkollës. Shumë mësues e shohin 
motivimin si përfi timin kryesor të portofolit. Zotërimi apo përgjegjësia e nxënësit për 
të mësuar është fokusi i punës së portofolit përderisa i lejon nxënësit të nxjerrin në 
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pah cfarë ata mendojnë si pikat e forta dhe gjithashtu për të parë dhe për tgë treguar 
si si zhvillohen aft ësitë e tyre. Në një farë mënyre nxënësit marrin përgjesine e të 
mesuarit nëpërmjet përcaktimit të objektivave dhe vetëpërzgjedhjes së punës së tyre. 
Të mësuarit e pavarur dhe të vetdrejtuar është pjesë e kurrikulës kombëtare shqiptare 
mund të jetë e vështirë të integrohet në klasat e ghuhës së huaj vecanërisht për mësuesit 
që janë të angazhuar  me një tekst cilësor dhe duan të mbulojnë sa më shumë të jetë e 
mundur prandaj portofoli e lejon këtë përderisa nxënësit praktikojnë vetëpërcaktimin 
e objektivave dhe ruajnë artikujt e tyre dhe refl ektojnë vetëpërcaktimin e objektivave 
dhe ruajnë artikujt e tyre dhe refl ektojnë mbi këto punime dhe përzgjedhin punën e 
tyre më të mire.
Portofoli ka përfi time edhe për mësuesit gjithashtu. Procesi i portofolit i lejon mësuesit 
të shumëfi shojnë përvojën ë nxënësve në klasë ,duke lëvizur nga cfare mund të quhet 
një pervojë e mërzitshmë ku fokusi i vetëm i klasës është përgatitja e nxënësve për 
provime të standartizuara. Portofoli gjithashtu siguron një link midis kurrikulës 
apo programit me vlerësimin. Portofoli siguron nje lidhje natyrale midis kurrikulës 
apo programit dhe vlerësimit. Kjo është e rëndësishme me cdo grupmoshë por 
vecanërisht e aplikuar me motivimin e nxënësve të shkollës së mesme por nxënësit 
e gjithë niveleve përballen me pikat e tyre të forta dhe të dobëta dhe me progresin e 
tyre lidhur me lëndën. Si nxënësit ashtu edhe prindërit u shprehën se për dosjen si një 
element pozitiv në mënyren e angazhimit të nxënësit dhe në mënyrën e vlerësimit si 
një mënyrë shumë e saktë dhe tepër efi kase duke qenë se është një vlerësim i nxënësit 
gjatë gjithë vitit duke parë angazhimin dhe zhvillimin e tĳ  hap pas hapi.

5. Rekomandime 

Nga analiza e të dhënave të marra nga intervista apo dokumentacione sot mësuesit 
përballen me kërkesa dhe udhëzime të reja.Mësuesit duhet të përgatisin nxënësit 
për provime të standartizuara që kërkojnë një program shumë të fokusuar dhe në të 
njejtën kohë ata duhet të rrënjosin në mëndjët e nxënësve të menduarin kritik, aft ësitë 
jetësore dhe prodhimin krĳ ues . Portofoli e vendos mësimnxënien në një kontëkst të 
përpjekjeve gjatë gjithë kohës të cilat janë të barazuara me sukses dhe kështu duke 
e bërë procesin e mësimnxënies më të disponueshëm për nxënësit.Qëllimi kryesor 
është të bindim mësuesit e gjuhës angleze të përdorin portofolin në klasat e tyre dhe 
të përshkrujmë se pse është e vlefshmë kjo përpjkje.
Unë rekomandoj:
 Të gjitha departamentet lëndore në shkollën e mesme të përgjithshmë 

“Skënderbeu”të diskutojnë së bashku për aplikimin e dosjes në të gjitha lëndët 
mësimore pasi është një celes suksesi për një mësimdhenie dhe nxënie efi kase.
 Të gjitha departamentet lëndore në shkollën “Skenderbeu”të gjejnë mënyra 

alternative për të ndarë me njëri-tjetrin eksperiencat e hartimit të dosjes e mënyrës 
së vlerësimit etj.
 Drejtoria e shkollës të organizojë seanca trajnuese/informuese mbi përvojen e 

krĳ uar nga mësueset e shkollës por edhe të japë mundësinë e bashkpunimit me 
shkollat e tjera në mënyrë që dosjet të jenë shëmbull ndërkombëtar si arritje e 
nivelit të nxënësve ne shkallë kombëtare.

Dëshiroj ta mbyll këtë studim rasti me këtë paragraf.Nuk do ta harroj kurrë herën e 
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parë që kam përdorur Portofolin e Gjuhës Angleze me nxënësit e mi.Në fi llim dukej 
sikur të gjithë ishin pjesë ë një eksperimenti të arsimit dhe edukimit të cuditshëm 
kur nxënësit provonin aktivitete dhe ushtrime te reja dhe pati mundësinë të mësoja 
nëpërmjet një metode të huaj.Megjithatë ndërsa koha kalonte,portofoli u bë i 
natyrshëm dhe i zakonshëm dhe një ditë kur nxënësit nuk shtonin gjë në portofolin 
e tyre dukej sikur ora e mësimit ishte më pak e plotësuar.Kur mbaroi dhe kursi ne 
e kuptuam se kishim arritur më shumë se mund të arrin im pa portofolin .Nxënësit 
kishin të regjistruar dhe dokumentuar suksesin e tyre dhe e shfaqnin krenarisht 
këtë sukses prindërve dhe shokëve.Në këtë kontekst mësimi i anglishtes është bërë 
i rëndësishëm dhe terheqës edhe në vende kur nuk fl asin anglisht .Prandaj duhet të 
provoni të paraqisni portofolet në klasat tuaja dhe të përtasni elementet e sugjeruara 
si psh rubrikat e vlerësimit . 
Mendoj që ky punim të vlejë si pikënisje për të përdorur portofolet.
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Supervision in the Banking system in Albania

Alban Brati

Abstract

This paper analyzes the legal and regulatory framework regarding consolidated supervision 
for banking and financial groups in Albania and the compliance with the existing Law “On 
banks in the Republic of Albania” (no. 9662, dated 18.12.2006, amended), particular EU 
Directives and core principle for effective banking supervision on consolidated supervision.
The BoA has to consider the complete revision of the existing regulation “On Consolidated 
Supervision” (no. 68, date 28.07.2005) setting out the terms, conditions, requirements, 
references and principles for the consolidated supervision of banks and non-bank financial 
institutions which are principal entities in a banking group or a financial group and operate 
under the Law on Banks and Albanian banking regulatory framework, approaching as well 
the Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013, 
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013,  
and the Core Principles for Effective Banking Supervision of the Basel Committee on Banking 
Supervision (BCBS).
Consolidated supervision (qualitative and quantitative) has to be considered as an essential 
element by the supervisory authorities in Albania based on the fact that a bank or a non-bank 
financial institution is exposed to risks that result not only from its operations but from the 
operations of its group entities (subsidiaries, affiliates and/or holding companies) and the real 
adoption of consolidated supervision is imperative for the implementation of the risk based 
approach supervision (either off site or onsite).

Keywords: consolidated supervision, group, law, regulation.

Introduction

In Albania based on the Law “On banks in the Republic of Albania” (no. 9662, dated 
18.12.2006, amended) here and after called “Law on Banks”, there are some key 
requirements for consolidated supervision. Based on the Law on Banks, article 4, 
pharagraf 41, 42, and 43, there are two group categories (banking group and financial 
group) supervised from Bank of Albania (in this paper, “group” means the banking 
group or the financial group, which includes the principal entity and its subsidiaries 
or affiliates which are financial institutions/entities, both domestic and foreign).  These 
groups vary due to differences in structure, complexity and range of activities (Law 
on Banks, Article 4, Paragraph 2 and Article 54, Paragraph 2, as well as other financial 
activities supervised by Albanian Financial Supervisory Authority). Consolidation 
based on the Law on Banks extends to all relevant financial companies (subsidiaries 
and other entities) in which the principal entity has direct or indirect qualifying 
holding. The existing Regulation “On Consolidated Supervision” (approved upon 
the decision no. 68, date 28.07.2005 of the Bank of Albania Supervisory Council) 
has the legal basis to the Law no.8365, date 02.07.1998 “On banks in the Republic of 
Albania” which is abolished with the approval of the Law on Banks (no. 9662, dated 
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18.12.2006, amended).
Supervision on a consolidated basis enables the authority to identify those risks to 
which a credit institution (bank as per Law on Banks, Article 4, Paragraph 1 or non-
bank financial institution as per Law on Banks, Article 4, Paragraph 31) might be 
exposed because of its relations as principal entity (in this paper, “principal entity” 
means a bank or a non-bank financial institution with the legal seat in the territory 
of the Republic of Albania, which owns a qualified holding or controls one or more 
banks, or other financial institutions headquartered in or outside the territory of the 
Republic of Albania). 
Some other bordering requirements for banks as essential prevention measures in 
function of the group consolidated supervision. Based on the Law on Banks, the bank 
may not do any of the following without the prior approval in writing from the BoA: 
change the name; change the statute; finalize agreements with third parties for the 
exercise of the functions and duties for the administration and management of the 
bank; increase the capital through non-liquid assets; repurchase its own shares or 
those of its connected persons, directly or through another person, by granting credit 
or issuing guarantees; decrease the capital; appoint one or more administrators; 
open a branch, subsidiary or representative office inside or outside the territory 
of the Republic of Albania; invest over 15% of its regulatory capital in the capital 
of a legal person who does not carry out banking activity; transfer ownership of a 
qualifying holding or the control of the bank to third parties; increase the percentage 
of a shareholder with qualifying holding exceeding 20, 33 or 50% of the bank’s capital 
or its voting rights or to such degree that the bank becomes its subsidiary; distribute 
its capital; etc. There are also, some other notification requirements that banks must 
comply to meet the supervision standards.
The dual-level supervision of a group which is composed of several credit 
institutions or financial non-banks institutions is carried out at two levels, the level 
of the entire banking or financial group and the level of each entity of the group. 
The first level corresponds to the supervision on a consolidated basis and the second 
level corresponds to the supervision on an individual basis. The banking prudential 
rules set out in Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council 
of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential 
supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/
EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (OJ L 176, 27.06.2013, p. 338), 
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 
June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and 
amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1) and core principles 
for effective banking supervision of the BCBS (Core Principles for Effective Banking 
Supervision, September 2012) shall apply at both individual and consolidated levels.
The existing Regulation “On Consolidated Supervision” (approved upon the 
decision no. 68, date 28.07.2005 of the Bank of Albania Supervisory Council) did 
not have any approach with EU Directives and BCBS principles during these last 
10 years. Moreover, this regulation has the requirements and the legal framework 
based on the Law no.8365, date 02.07.1998 “On banks in the Republic of Albania” 
which is abolished with the approval of the Law on Banks (no. 9662, dated 18.12.2006, 
amended).
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I. Some principles for the revision of the existing regulation “On 
Consolidated Supervision” 

For the revision of the existing regulation “On Consolidated Supervision” for being 
in compliance with the Law on Banks, other supervisory regulatory framework and 
approaching the above documents, it is needed to be taken in consideration:
1. The consolidated supervision as a complement to and not a substitute for solo 
supervision. Solo supervision is necessary because certain events elsewhere in the 
group and activities of other group entities that can pose a threat to the principal entity, 
such as intra-group linkages arising from transactions between the principal entity 
and other group entities, cannot be detected by consolidated supervision alone. So, in 
carrying out supervision on a consolidated basis, the focus of the authority remains 
the principal entity (bank or non-bank financial institution) itself, to supervise it as 
part of a group. Bank of Albania supervises respectively the banking group and the 
financial group, but in the market might be three types of groups as per the table 
below. But even for the third type of group, based on the Law on Banks, Article 86, 
BoA may order a bank to report on consolidated bases even in this case. The authority 
will, however, take account of the activities of other group entities to the extent that 
they may have a material bearing on the reputation or financial soundness of the 
principal entity being supervised by the authority.

Banking Group Financial Group Mixed Group
The principal entity
Bank or Non-Bank Financial Insti-
tution (NBFI)

Financial Entity Production or Trade Com-
pany

Group entities
Banks and NBFIs Banks and NBFIs Banks and NBFIs
Financial Entities (Insurance, Se-
curities, Funds, Pension, etc.)

Financial Entities (Insur-
ance, Securities, Funds, 
Pension, etc.)

Financial Entities (Insur-
ance, Securities, Funds, Pen-
sion, etc.)

2. Accounting consolidation is the starting point for regulators to extend further on 
many other concepts and principles for consolidated supervision. But, consolidated 
supervision is an overall evaluation - both quantitative and qualitative - of the 
financial and prudential strength of a group to which a principal entity (bank or 
non-bank financial institution) belongs, to assess the potential impact of other group 
entities on the principal entity.

2.1. Quantitative Consolidated Supervision has to be based on covering areas such as 
regulatory capital, capital adequacy ratio (regulatory capital/risk weighted assets), 
large exposures, open foreign exchange positions, and investments in the capital 
of non-financial entities, etc. Consolidated prudential reports from the group are 
required in implementing consolidated supervision.
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Quantitative Consolidated Supervision - Minimum Standards

Capital adequacy Ratio 12%

Large exposures

• Limit of 20% of its regulatory capital on exposures to a counter-
party or a group of connected counterparties;

•Limit of 25% of its regulatory capital on exposures to a counter-
party or a group of connected counterparties when they are the par-
ent bank, a subsidiary of the bank, one or more subsidiaries of the 
parent bank;

•Limit of 10% of its regulatory capital on exposures to persons with 
a special relationship with the bank ( insiders);

•Limit of 700% of its regulatory capital on altogether large expo-
sures

Investments in the capital 
of non-financial institu-
tions

•Investments for an amount not exceeding 10% of the capital of that 
non-financial institution, but the investment at any time may not 
exceed 15% of the regulatory capital of the principal entity. 

•Total of such investments shall not exceed 60% of the regulatory 
capital of the principal entity 

2.2. Qualitative Consolidated Supervision. The additional consolidated supervision 
beyond the quantitative assessment is known generally as qualitative consolidated 
supervision. It would broadly focus on the business controls, organization and 
management of a group. It therefore looks at the overall business environment of 
the bank or non-bank financial institution being supervised on a consolidated basis. 
In doing so, it also takes into consideration the business environment that has a 
relevance to the main parts of the group and takes account of those risks that are not, 
by definition, quantifiable. These risks include operational, litigation and reputational 
risks. In undertaking such a risk assessment, the authority would seek to understand 
how the management of the bank or non-bank financial institution being supervised 
undertakes its duties, irrespective of whether it is a principal entity or a group entity. 
The capital ties between entities in the group shall be illustrated in the form of an 
organogram or schematic representation (as per the figure below for a banking or 
financial group) that clearly shows the direct and indirect shares in capital or voting 
rights, or any other ties by which the principal entity controls or exercises a dominant 
or significant influence over the entity or by which it is related by joint control. 
Banking supervisors should carefully aim to identify the credit institutions and 
financial institutions within a financial conglomerate group, and obtain consolidated 
prudential reports on this group. However, supervisors should also look into the 
risks emanating from the commercial and industrial companies in a mixed group, 
and assess its impact on the financial soundness and reputation of the group. This 
may be done by getting information in group annual reports and meetings with the 
senior management of the group. A theoretically advisable approach for supervising 
the mixed groups is to “ring-fence” a bank or banking subgroup belonging to a 
mixed group. “Ring-fencing” is often touted as a regulatory solution to problems 
in banking, finance, public utilities, and insurance. In a regulatory context, the term 
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can best be understood as legally deconstructing a firm in order to more optimally 
reallocate and reduce risk. So utilized, ring-fencing can help to protect certain publicly 
beneficial activities performed by private-sector firms, as well as to mitigate systemic 
risk and the too-big-to-fail problem inherent in large financial institutions. If not 
structured carefully, however, ring-fencing can inadvertently undermine efficiency 
and externalize costs (Steven L. Schwarcz, 2013, Ring-Fencing, 69-110). In this way 
the bank’s operations will be isolated from the rest of the group, and ensuring the 
management to operate independently of the group management and also, is needed 
to place strict limits on the exposure of a bank toward other group entities.

The principal entity and its group entities should have robust corporate governance 
policies and processes covering, for example, strategic direction, group and 
organizational structure, control environment, responsibilities of the Boards of 
Directors and senior management and compensation. These policies and processes 
should be matching with the risk profile and systemic importance of the principal 
entity. All the above information can then be used by supervisors for qualitative 
assessment and assessing the appropriateness and completeness of the coverage in 
the scope of the risk management system of the group as well as the sufficiency and 
effectively of the group’s internal controls and internal audit. 
3. The BoA supervisors (home supervisors) should have to review the main activities 
of principal entity, and of group entities (both domestic and cross-border), that have a 
material impact on the safety and soundness of the principal entity and the group, and 
takes appropriate supervisory action. The home supervisors have to review whether 
the oversight of a group entity’s foreign operations by its management is adequate 
having regard to their risk profile and systemic importance and there is no difficulty 
in host countries for the principal entity to have access to all the material information 
from their foreign branches and subsidiaries. Referring to the results of the risk based 
approach methodology, the group risk profile and systemic importance of the foreign 
operation, the supervisory authority has to visit the principal entity foreign branches 
or offices, and meet the host supervisors during these visits and assess whether it 
needs to conduct on-site examinations of the principal entity’s foreign operations, 
or require additional reporting for off-site examination, and have the power and 
resources to take those steps as and when appropriate.
4. The central bank supervisors should have the power to limit the range of activities 
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which the banking or financial group may conduct and the locations in which 
activities can be conducted (including the closing of foreign branches or offices) if 
it determines that: the safety and soundness of the principal entity and the group 
is compromised because the activities expose them to excessive risk and/or are not 
properly managed; the supervision by other domestic or foreign supervisors is not 
adequate relative to the risks the activities present; and/or the exercise of effective 
supervision on a consolidated basis is slowed down.

Conclusions

Consolidated supervision considered as a complement to, not a substitute for, 
solo supervision. The Law on Banks provides some adequate provisions to 
facilitate consolidated and cross-border supervision. The existing Regulation “On 
Consolidated Supervision” (approved upon the decision no. 68, date 28.07.2005 of the 
Bank of Albania Supervisory Council) did not have any approach with EU Directives 
and BCBS principles during these last 10 years. Moreover, this regulation has the 
requirements and the legal framework based on the Law no.8365, date 02.07.1998 
“On banks in the Republic of Albania” which is abolished with the approval of the 
Law on Banks (no. 9662, dated 18.12.2006, amended). 

Recomendations

•	 The existing regulation “On Consolidated Supervision” (no. 68, date 28.07.2005) 
to be changed completely setting out the terms, conditions, principles and 
requirements for the consolidated supervision of banks and non-bank financial 
institutions as principal entities in a banking or financial group, operating under 
the Law on Banks and Albanian banking regulatory framework , approaching 
Directive 2013/36/EU,  Regulation (EU) No 575/2013 and the Core Principles for 
Effective Banking Supervision of the BCBS (September 2012).

•	 The reviewing of the existing regulation “On Consolidated Supervision” should 
be sustained by other regulations of the banking supervision as Regulation No.69, 
dated 18.12.2014 “On the Bank's Regulatory Capital"; Regulation No. 48, dated 
31.07.2013 "On Capital Adequacy Ratio”; Regulation No. 10, dated 26.02.2014 
“On the Risk Management from Large Exposures of Banks”;  Regulation No. 48, 
dated.14.07.2010 “On the open foreign exchange positions risk management”; 
Regulation No. 42 dated 06.06.2001 “On the bank’s investments in the equity of 
commercial companies”; etc. 

•	 The reviewing of existing regulation for an effective consolidated supervision has 
to take in consideration as well, the best practises for consolidated supervision 
over the groups and cross-border groups, adequately monitoring and applying 
appropriate prudential norms to all aspects of the business conducted by these 
group entities, establishing regularly contact and information exchange with the 
various other supervisory authorities involved, within or outside Albania. 
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Një vështrim mbi sistemet e pensioneve në Kroaci dhe Shqipëri

PhD (C.) Brunilda Haxhimihali (Emini)

Abstrakt

Karakteristikë e sistemeve të pensionit është se ato i përshtaten zhvillimeve ekonomike-sociale 
madje edhe kulturore të një vendi. Sistemet e pensioneve në Kroaci dhe Shqipëri, sikurse në 
vënde të tjera të Evropës Qëndrore dhe Lindore,  trashëguan karakteristika dhe tipare të 
ngjashme, të cilat përkonin me organizimin ekonomiko-shoqëror të ish vendeve socialiste, 
përpara viteve 1990. 
Kalimi nga ekonomia e centralizuar në ekonominë e tregut, inter alia solli nevojën për  
reformimin strukturor të sistemit të mëparshëm të pensioneve duke ju përshtatur organizimit 
të ri të këtyre shteteve.
Ndërsa Kroacia guxoi të ndiqte eksperiencën e vendeve të tjera duke prezantuar sistemin 
shumë-shtyllësh, Shqipëria vijoi të reformojë skemën bazë PAYG, me qëllim rritjen e 
qëndrueshmërisë financiare si dhe përfitueshmërisë së saj. Ndërkohë, shtylla e III-të edhe pse 
filloi të funksionojë pas vitit 2005, në Shqipëri, vijon të ketë një trend rritje të ngadaltë për 
shkak të një sërë faktorësh që lidhen me lehtësitë fiskale, por mbi të gjitha me mungesën e 
edukimit dhë ndërgjegjësimit të publikut lidhur me rëndësinë e kursimeve për pension.
Ky punim në mënyrë të përmbledhur jep një panoramë të sistemeve të pensionit në Kroaci 
dhe Shqipëri, reformimi dhe zhvillimi i tyre gjatë tre dekadave të fundit, duke evidentuar 
karakteristikat e ngjashme por edhe veçoritë, midis një vendi anëtar të BE-së dhe një vendi 
që aspiron për tu anëtarësuar në familjen e madhe evropiane. Zgjedhja e Kroacisë nuk është 
e rastësishme në këtë punim, pasi sidomos në draftimin e kuadrit ligjor shqiptar për fondet e 
pensionit vullnetar, legjislacioni kroat ka qenë një nga modelet kryesorë të ndjekura. Sikurse 
evidentohet edhe në konkluzionet e këtij punimi,  për sa i takon zhvillimeve të fondeve private 
të pensionit në Kroaci, Shqipëria ka ç’të mësojë jo vetëm lidhur me legjislacionin, por nga 
eksperienca kroate në tërësi.

Fjalët kyçe: sistemi i pensioneve, skema publike, reforma, fondet e pensionit, përfitime, kontribute.

I. Hyrje

Sistemet e pensioneve në Kroaci dhe Shqipëri, sikurse në vendë të tjera të Ëvropës 
Qëndrorë dhe Lindorë,  trashëguan karakteristika dhe tipare të ngjashme, të cilat 
i përshtateshin organizimit ekonomiko-shoqeror të vendeve socialiste, para viteve 
1990. 
Ndryshimet politike, ekonomike dhe sociale të pas viteve ‘90, sollën nevojën e  re-
formimit strukturor të sistemit të mëparshëm të pensioneve, duke ju pershtatur or-
ganizimit të ri të këtyre shteteve. Edhe pse të dyja vendet trashëgonin një skemë 
pensionesh të rënduar nga një sërë privilegjesh për kategori të veçanta sociale dhe 
funksionale.
Por në ndryshim nga Shqipëria, Kroacia e sapo dalë nga sistemi socialist, vuajti edhe 
pasojat e rënda të luftës së shpërbërjes së ish-Jugosllavisë në 1992. Këto pasoja që 
rezultuan dramatike, sidomos në humbje në njerez, pasojat në jetën ekonomike apo 
sociale, lanë gjurmë dhe ndikuan në të gjithë sistemin ekonomik-social të vendit, sig-
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urisht përfshirë edhe sistemin e pensioneve. Edhe pse ish-Jugosllavia ishte shpërbërë 
dhe Kroacia shpalli pavarësinë në vitin 1992, mjaft troje vazhdonin të mbaheshin të 
pushtuara nga ushtria serbe, duke sjellë si rrjedhojë që për një kohë të gjatë, sigurimi 
me pension të mos funksiononte në territoret e pushtuara dhe rregullimi i gjendjes së 
personave të prekur nga lufta përbënte një emergjencë kombëtare.
Ndërkohë nga ana tjetër, Shqipëria vuajti pasojat e një tjetër situate dramatike, atë 
të rënies së firmave piramidale, të cilat pas periudhes së lulëzimit, degraduan në një 
mashtrim, që çoi në një kolaps të shtetit në vitet 1996-1997, si dhe gjithë shoqerinë 
shqiptare në anarki. 
Sistemi PAYG (pay as you go) i vendosur deri në vitin 1998, nuk ishte në gjendje 
të përballonte këto zhvillime negative. Skema karakerizohej nga paqëndrueshmëria 
financiare si rrjedhojë e moshës së ulet të daljes ne pension (60 vjeç për burrat dhe 
55 vjeç për gratë), lidhjes së dobët midis kontributeve dhe përfitimeve, si dhe përfiti-
meve bujare. 
Kjo është arsyeja pse reformat e mëdha të pensioneve u iniciuan në një mënyrë grad-
uale, hap pas hapi.
Të njëjta veçori paqëndrueshmërie e kufizimi në mbulim, shiheshin edhe në zhvil-
limin e skemës Payg në Shqipëri.
Ndërsa qeveria kroate prezantoi reformat strukturale në sistemin e saj të pensioneve 
të prezantuar që në vitin 1999, duke përfshirë sistemin shumë-kolonësh sipas reko-
mandimeve të Bankës Botëror dhe Fondit Monëtar Ndërkombëtar, Shqipëria vijoi 
të reformojë parametrikisht skemën e saj publike PAYG me qëllim forcimin e qën-
drueshmërisë së saj financiare.

II. Sistemi i pensionevë në Kroaci

Më arritjen e pavarësisë, sistemi i pensioneve në Kroaci kishte përballë sfida të reja që 
lidheshin më një riorganizim tërësor të tij, për t’ju përshtatur shtetit të ri që sapo ishte 
krijuar, por edhe zhvillimeve të reja ekonomike-shoqërore. 
Rëforma e pensioneve filloi në vitin 1998 me miratimin e Ligjit të Sigurimit të Pen-
sioneve, i cili krijoi edhe institucionin administrues të skemës publike, që ishte Insti-
tuti i Sigurimit të Pensioneve. 
Viti 2002 është viti i prezantimi të sistemit shumë-shtyllësh në Kroaci në vijim të reko-
mandimeve dhe suportit të institucioneve financiarë ndërkombëtarë.
Sistemi i prezantuar përbëhej nga tre shtylla, të cilat po i shtjellojmë në vijim:

1. Skema publike PAYG (shtylla e parë)

Kjo skemë u rikonceptua e tipit PAYG, mbështetur në parimin e solidaritetit të 
brezave, me përfitime të përcaktuara. Karakteristikë e saj gjithashtu është mbështetja 
në sistemin kontributiv, ku vetëm punonjësit paguajnë kontribute nga paga e tyre në 
vlerën 20%.
Për përsonat që i janë bashkuar skëmës së detyrueshme të financuar (shtyllës së II), 
5% e kontributevë të punonjësve shkojnë në llogaritë e tyre individualë. Fillimisht, u 
vlerësua që kontributi të ndahej përgjysëm në të dy skemat, por vlera që do të trans-
ferohej drejt skemës së financuar u ul në 5%, për shkak të problemeve fiskale.



80

Vol. 6 No.3
January, 2021

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

Rrjedhimisht për këtë katëgori kontributi në skemën publike mbeti 15%. Për ata që 
zgjidhnin apo duhej të qëndronin në skemën publike sipas kushteve të vendosura me 
ligj, kontributi i plotë prej 20 % shkonte tërësisht në skemën publike. 
Mosha e përfitimit të pensionit u rrit në 65 vjeç për burrat dhë 62 vjeç e 9 muaj për 
gratë, me një rritje 3 muaj në vit për gratë, deri në vitin 2030 kur mosha do të barazo-
hej për të dyja kategoritë.

2. Skema e financuar e detyrueshme (Shtylla II)

Skema e detyrueshme e financuar (shtylla e II-të)  me llogari individuale, e manax-
huar privatisht, me kontribute të përcaktuara (DC scheme) filloi të funksionojë në 
vitin 2002. Të gjithë personat nën 40 vjeç në kohën e reformës duhej të merrnin pjesë 
detyrimisht në skemën e re të financuar. Ndërkohë, personat nga mosha 40 deri në 
50 vjeç, mund të zgjidhnin midis qëndrimit në sistemin e vjetër PAYG dhe hyrjes në 
skemën e re të financuar, ndërsa pwrsonat mbi 50 vjeç duhej të qëndronin në skemën 
ekzistuese publike. 
Kursimet në skemën e detyrueshme të financuar, krijohen dhe administrohen nga 
shoqëritë e administrimit të fondeve të pensionit të detyrueshëm, të cilat funksiono-
jnë si shoqëri aksionare apo me përgjëgjësi të kufizuar dhe të licencuara për të kryer 
këtë aktivitet. Fillimisht shoqëritë mund të menaxhonin ekskluzivisht vetëm një fond 
pensioni të detyrueshëm. Fondi në vetvete nuk është një entitet juridik i pavarur, por 
një grup asetesh në pronësi të pjesëmarrësve në skemë. Asetet e fondit mbahen dhe 
ruhen nga një Kujdestar, i cili ka edhe funksionin e monitorimit të respektimit të ligjit 
dhe kushteve kontraktuale të fondit, duke shmangur çdo lloj konflikt interesi.
Niveli fillestar i pjesëmarrjes në skemën e detyrueshme ishte shume i lartë. Nga nën-
tori 2001 deri në fund të vitit 2002, rreth një milion njerëz iu bashkuan sistemit të 
detyrueshëm. Në fund të vitit 2006, sistemi kishte 1.3 milionë pjesëmarrës. 
Pas ndryshimeve të Ligjit për Fondet e Detyrueshme të Pensionit (OG 19/14), seci-
la shoqëri manaxhuese e fondeve të pensioneve të detyrueshme, duhet t’u ofronte 
anëtarëve të saj një zgjedhje midis tre katëgorive të fondeve: A, B ose C. Këto fonde 
ndryshojnë sipas strategjisë së tyre të investimit, në përputhje me kufizimet e in-
vëstimit të përcaktuara me ligj, si dhe nivelit të riskut.
Pavarësisht zhvillimeve të pafavorshme demografike, në fund të vitit 2019, fond-
et e pensioneve të detyrueshme kishin më shumë se 2 milionë anëtarë. Shumica e 
tyrë i përkisnin kategorisë B të fondeve të pensionit të detyrueshëm (97% e të gjithë 
personave të siguruar), e cila karakterizohet nga një strategji investimi më risk të 
mesëm. Fondet e kategorisë A, të cilat marrin rrezik më të lartë investimi (1.3% e 
të gjithë personave të siguruar), dhe në krahasim me fondet më konservatore të 
kategorisë C (1.8% e të gjithë personave të siguruar).
Fillimisht, Kroacia zbatoi një sërë kufizimesh lidhur me investimet në klasa të caktu-
ara asetesh, duke mbajtuar nje qasje konservative në këtë drejtim, por me anëtarësi-
min e saj në BE natyrshëm ka patur një liberalizim dhe lehtësim të kufizimeve lid-
hur me investimet e aseteve. Gjithashtu aplikohet dhe një normë minimalë kthimi 
në fondet e detyrueshme të pensionit. Nëse norma e kthimit të një fondi bie nën 
normën minimalë, mungesa duhet të mbulohet me mjete nga fondi i garancisë. Nëse 
këto mjete janë të pamjaftueshme, duhët të përdoret deri në 20% të kapitalit të vet të 
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shoqërisë administruesë të fondit të pensionit. Nëse të dyja burimet janë të pamjaf-
tueshme për të kompensuar normën e ulët të kthimit, shteti garanton pjesën e mbetur. 
Më qëllim administrimin e regjistrit të të dhënave të personavë të siguruar, kontrib-
uteve të paguara, manaxhimin e llogarive personale dhe kordinimin me institucionet 
dhe agjencitë e tjera publike, në Kroaci është ngritur dhe funksionon një institucion 
i veçantë publik, i quajtur REGOS, i cili operon në përputhje me standardet e BE-së, 
lidhur me përpunimin, transferimin dhe raportimin e të dhënave personalë të të sigu-
ruarve në këtë skemë. 
Nga të dhënat e publikuar nga Autoriteti Rregullator Kroat (HANFA), gjatë vitit 2021 
në Kroaci operojnë 12  fonde të pensionit të detyrueshëm, si dhe 5 shoqëri adminis-
truese që i manaxhojnë këto fonde. 

3. Skema e financuar vullnetare (Shtylla e III-të)

Fondet e pensionit vullnetar u prezantuan gjithashtu në vitin 2002, duke përfaqësuar 
shtyllën e III-të dhe të fundit të sistemit. Kjo skemë me kontribute të përcaktuara, 
është tërësisht vullnetare dhe e administruar privatisht nga shoqëritë menaxhuese. 
Fondet e pensionit vullnetar funksionojnë si fonde të hapura (open-ended) ose të 
mbyllura (closed-ended).
Një nga elementët nxitës të fondeve të pensionit vullnetar janë padyshim lehtësitë 
fiskale. Regjimi fiskal që aplikohët është EET, që do të thotë së kontributet e anëtarit 
deri në një kufi të caktuar, si dhe kthimi nga investimi, janë të përjashtuar nga taksat. 
Gjithashtu e veçanta e Kroacisë, është roli i shtetit si nxitësi kryesor i kësaj skeme, 
nëpërmjet subvencionit vjetor të pjesëmarrësve në fonde.
Për sa i përket investimeve, Fondet e pensionit vullnëtar investojnë shumicën e 
asetevë në tituj borxhi qeveritar. Gjithashtu në krahasim me fondet e pensionit të 
detyrueshëm, fondet e pensionit vullnetar, investojnë më tepër në aksione. Kjo 
ka bërë që kthimet nga investimi të jenë tepër të kënaqshme (psh. gjatë vitit 2019 
normat e kthimit varionin nga 5.37% në 16.5%) duke reflektuar strategjitë e tyre të 
diferencuara të investimeve, që rrjedhin nga legjislacioni më pak konservator për sa i 
përket investimeve në krahasim me fondet e detyrueshme të pensionit.  
Tendenca e zhvillimit të këtyre fondeve duket e mirë, për vetë faktin që ndryshimet 
legjislativë të prezantuara në vitin 2019, i kanë bërë këto fonde më terheqëse për 
pjesëmarrësit, për shkak të uljes së tarifave dhe rritjes së mundësive lidhur më pag-
esën e pensioneve.

4. Sistemi i Pensioneve në Shqipëri 

Edhe Shqipëria, si vend ish-socialit, paraqiste një tablo të ngjashme me Kroacinë për 
sa i përket sistemit të pensioneve përpara 1990. Pas vitevë ‘90 u transformua sistemi i 
pensioneve për t’ju përshtatur zhvillimit të ri ekonomiko shoqëror të vëndit.
Reforma e vitit 1993, e konsidëruar si reformë “strukturorë”, bëri të mundur riorga-
nizimin e sistemit të sigurimeve shoqërore në tërësi (përfshirë pensionet si kompo-
nenti më i rëndësishëm i tyrë) si dhe institucionevë që do të administronin skëmat 
publike, duke i përshtatur me zhvillimet e ekonomisë së tregut. Në aspektin juridik, 
kjo reformë u konkretizua me miratimin e Ligjit bazë dhe themeltar nr.7703, datë 
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11/05/1993 “Për sigurimët shoqërorë në Republikën e Shqipërisë”. Ky ligj prezanton 
skemën PAYG të mbështetur në solidaritetin e brezave dhe parimin kontributiv, i cili 
përbën skemën kryesore të sistemit të pensioneve në Shqipëri.  
Pas miratimit të ligjit, u hartuan edhe një sërë aktësh nënligjorë të cilat do të bënin të 
mundur zbatimin e tij. Më parë, me Vendimin e Këshillit të Ministravë nr. 249, datë 
05.06.1992 ishte miratuar krijimi i Institutit të Sigurimeve Shoqërorë, si institucioni 
publik i ngarkuar për administrimin e sigurimeve shoqërore. Statusi i Institutit të 
Sigurimeve Shoqërorë, si një institucion publik i  pavaruar, u përcaktua me Vendimin 
e Këshillit të Ministravë nr. 161, datë 11.04.1994 “Për miratimin e Statusit të Institutit 
të Sigurimeve Shoqërore”. 
Me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në 
Republikën e Shqipërisë”, vazhdoi të ekzistonte kategorizimi i punëve të kryera nga 
individët, për përcaktimin e moshës së daljes në pension. Ndërkohë mosha maksi-
male e lindjes së të drejtës për pension ishte 55 vjeç për gratë dhe 60 vjeç për burrat.
Nga viti 1993 e dëri në vitin 2014, një sërë reformash janë kryer në sistemin e pen-
sioneve, kryësisht të fokusuara në rritjen e qëndrueshmërisë financiarë të skemës 
publikë PAYG. Skema në vazhdimësi paraqistë një sërë problematikash, dhe treguesit 
e saj kryesorë ishin përkeqësuar, përfshirë normën e varësisë, ose ndryshe rapor-
tin midis kontribuesve dhe përfituesve, kishte një informalitet të lartë (kjo edhe për 
faktin së detyrimi kontributiv ishte tepër i lartë), nevoja për një mbulim më të mirë 
dhe për rritje të përshtatshmërisë dhe mjaftueshmërisë së përfitimeve të ofruara nga 
skëma, etj.
Më konkretisht,  reformat në vitin 2002, në vitet 2005-2006 dhe rëforma më e fundit 
në vitin 2014, konsiderohën si ndërhyrje për forcimin e skëmës bazë PAYG, të foku-
suara kryësisht në: në rritje graduale të moshës së pensionit me qëllim përmirësimin 
e normës së varësisë, ulje të normës së kontributeve (kjo normë konsiderohej e lartë 
duke nxitur informalitetin dhe evazionin),  prezantimi i koncepteve të reja siç ishte 
pensioni i reduktuar, mbledhja e kontributevë të sigurimeve shoqërore u transferua 
tek Drejtoria e Përgjithshmë e Tatim Taksave, etj. 
Ndërkohë, me reformën e cila hyri në fuqi më 1 janar 2015, u prezantua pensioni 
social, si dhe një mënyrë ë re e llogaritjës së pensionit, u ndryshua formula e lloga-
ritjes së pensionit, mbi bazën e të ardhurave nga punësimi të gjithësecilit, si dhe duke 
hequr kufizimet maksimale të masës së pensionit. Qëllimi ishte zgjerimi i mbulimit, i 
cili qëndron në thelb të politikave të mbrojtjes sociale si dhe rritja e përfitueshmërisë 
dhe mjaftueshmërisë së të ardhuravë të pensionit.
Sistëmi aktual i pensionevë në Shqipëri përbëhët nga :

a. Skema publikë PAYG (Shtylla ë I-rë)
Skema bazë e pensioneve në Shqipëri PAYG, është një mix midis skemës, me kon-
tribute të përcaktuara (DC) dhe përfitime të përcaktuara (DB). Ligji kuadër është 
ai nr.7703, datë 11/05/1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, 
ndërkohë që një sërë aktesh të tjera normative (ligjorë dhe nënligjorë), rregullojnë 
kategori të vëçanta përfitimesh.
Skema funksionon sipas parimit kontributiv, dhe kontributet ndahen mes punëdhë-
nësit dhe punëmarrësit, një dallim këtu me Kroacinë ku barra kontributive binte mbi 
punëmarrësit.
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Detyrimi kontributiv është në normën 24.5 % (edhe pse gjatë këtyre viteve ka pa-
sur reduktim sërish mbetet nga më të lartat në rajon, përfshirë edhe Kroacinë) 11. 2 
% e saj paguhet nga punëmarrësi, ndërsa pjesa tjetër 13.3 % e shumës kontributive 
paguhet nga punëdhënësi. Kjo shumë ndahet në 5 degë të sigurimeve shoqërorë, ku 
pjesa kryesore prej 21.6%, paguhet për degën e pensioneve. 
Pensionët që ofrohen nga skema publike ndahen në tre kategori kryesore, të cilat më 
pas kanë nën-kategoritë e tyre:
1. Pensione pleqërie; 
2. Pensione invaliditeti; 
3. Pensione familjare;
Me reformën më të fundit, nga 2015 është prezantuar pensioni social, i cili është një 
përfitim simbolik, që u jepet të gjithë individëve që kanë arritur moshën 70 vjeç, të 
cilët për arsye të ndryshmë nuk plotësojnë periudhën minimalë të sigurimit prej 15 
vitësh, por duke plotësuar kushtin që pesë vitet e fundit, nga momenti i lindjes së të 
drejtës, të jenë rezident në Republikën e Shqipërisë.
Gjithashtu, nga 1 Janar 2015 ka një rritjë gradualë të moshës dhe periudhës së sig-
urimit për përfitimin e pënsionit, që ka filluar më gratë dhe do të vijojë më pas edhe 
me burrat. Rritja graduale e moshës dhe periudhës së sigurimit, përfundon në vitin 
2056, kur si për burrat ashtu edhe për gratë, do të barazohet mosha e përfitimit të 
pensionit në 67 vjeç, si dhe përiudha e sigurimit në 40 vite. 
Rritja qoftë e moshës, ashtu edhe e përiudhës së sigurimit, për vetë impaktin eko-
nomik dhe social që sjell në kategori të ndryshmë, janë pritur me debate nga pub-
liku dhe partnerët socialë. Faktorët demografikë, niveli i lartë i emigracionit, niveli 
i lartë i papunësisë dhe informaliteti, vështirësojnë gjithnjë e më shumë plotësimin 
e kriterevë për përfitimin e pënsioneve, rrjedhimit kështu do të ngushtohet shkalla 
e mbulimit nga kjo skemë dhe rrjëdhimisht do të ketë varfërim social në kategori të 
caktuara. Prandaj këto ndryshime duhet të shoqërohen nga një sërë politikash të rëja, 
në fushën e zhvillimit ekonomik, punësimit social, qoftë nëpërmjet investimeve pub-
like, politikave për nxitjën e punësimit kryesisht të të rinjvë, uljen e informalitetit në 
ekonomi, etj.

b. Skema tërësisht e financuar vullnetare (fondet e pensionit vullnetar, shtylla e 
III-të)
Lidhur më skemat e administruara privatisht, sikurse edhe në vende të tjera, edhe 
në Shqipëri pati një përpjekje për prezantimin dhe zhvillimin e tyre. Në vitin 1995 
u miratua Ligji nr. 7943, datë 1/06/1995 “Për pensionet suplementare dhe institutet 
privatë të pensionevë”, i cili nuk gjeti zbatim, për një sërë arësyesh, të cilat lidhen me 
ngjarje politiko-ekonomike dhe socialë, të asaj periudhe në vënd (veçanërisht kolapsi 
i shkaktuar nga falimenti i skemave piramidale në 1996-1997). Pas afro 10 vitësh, pra 
në vitin 2005, bazuar në legjislacionin e mësipërm, licensohen tre shoqëritë e para që 
do të manaxhonin fondet e pënsionit vullnetar në Shqipëri.
Këto institucionë financiarë u përballën më një sërë vështirësish. Së pari ishte mung-
esa e besimit të publikut diktuar nga ngjarjet e viteve 96-97, mungësa e fushtatave të 
ndërgjegjësimit për plotësimin e të ardhurave gjatë moshës së pensionit, mbështetja 
e veprimtarisë në një kuadër ligjor jokoherent e të vjetëruar, mungesa e një tregu 
kapitalesh në vënd, etj.
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Në vitin 2009, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi Ligjin nr.10197 “Për fondet 
e pensionit vullnetar”, i cili u hartua bazuar në standardet dhe praktikat më të mira të 
vendosura nga organizatat ndërkombëtarë si OECD, IOPS, duke sjellë një sërë risish 
në funksionimin e fondeve private të pensioneve në vënd, që lidhen me mirëadmin-
istrimin e tyre, rritjen e sigurisë, rritjen e transparencës ndaj anëtarëve në fond, forci-
min e mbikëqyrjes nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, etj.
Fondi është një grup asetesh pa personalitet juridik, në pronësi të anëtarëve, i cili in-
vestohet bazuar në parimet e diversifikimit të riskut. Asetet e tij ruhen nga një Bankë 
Depozitare, e cila nuk mund të jetë palë e lidhur me shoqërinë menaxhuese të tij;
Regjimi fiskal është EET, duke përjashtuar nga tatimi kontributet deri në 200.000 All 
(EUR 1600) në vit për anëtarët nën 50 vjeç dhë 250.000 All ( EUR 2050) në vit për 
anëtarët mbi 50 vjeç, si dhe kthimin nga investimi. Ndërkohë çdo pagesë nga fondi 
tatohet me normën në fuqi, në momentin e përfitimit.
Nga të dhënat nga Autoriteti i Mbikëqyrjës Financiare, në Shqipëri deri në Shtator 
2021 kanë funksionuar 4 fonde të pensionit vullnetar, të gjitha të hapura, si dhe 4 
shoqëri administruese të licencuara për administrimin e tyre, 3 nga të cilat adminis-
trojnë njëkohësisht edhe sipërmarrje të investimeve kolektive.
Numri i anëtarëve në këto fonde  është 32,932, me një total asetesh neto prej 4,284.84 
milionë lekë (35.25 milion euro).
Sic shihet trëndi i rritjes së këtij tregu mbetet me ritme relativisht të ngadalta, ku 
faktori më i rëndësishëm është mungësa e edukimit financiar dhe sensibilizimi i pub-
likut -veçanërisht të rinjve- për të kursyer për të ardhmën e tyre. Ndërkohë edhe 
prezantimi i nxitësve të tjerë kryesisht fiskalë, do ta bënin skëmën më tërheqëse duke 
nxitur një pjesëmarrje më të madhe në të.

5. Konkluzione

1. Shqipëria dhe Kroacia trashëgonin tipare të ngjashme lidhur me sistemin e pen-
sioneve sikurse edhe vendet e tjera ish socialiste. Nevoja për reformë menjëherë pas 
viteve ’90, për t’ju përshtatur zhvillimeve të reja të ekonomisë së tregut, ishte tepër 
urgjente për të dy vendet.
2. Të dyja vendet kishin një skemë publike të rënduar nga përfitime të privilegjuara 
për një sërë kategorish të veçanta shoqërore. 
3. Trendet demografike dëshmojne për një mplakje të popullsise me ritme të shpejta, 
po kështu lëvizjet migruese të popullsisë në moshë të re, rrisin paqëndrueshmërinë 
financiare të skemës publike;
4. Në Kroaci detyrimi kontributiv rëndon i gjithi mbi punëmarrësit, ndërkohë në 
Shqipëri ai ndahet midis punëdhënësve dhe punëmarrësve. Edhe pse në Shqiperi 
norma kontributive është më e lartë, ka një deficit të madh midis kontributeve të 
mbledhura dhe përfitimeve të paguara, dhe shteti subvencionon skemën publike nga 
buxheti i tij.
5. Me prezantimin e sistemit tre shtyllesh, Kroacia ka ndjekur trendin e reformës 
së pensioneve në vendet e tjera të Evropës Qendrore dhe Lindore. Ndërsa Kroacia 
prezantoi sistemin multi-shtyllesh, Shqipëria vijoi për vite me radhë të reformonte 
sistemin e saj bazë PAYG, me qëllim rritjen e qëndrueshmërisë financiare, përshtatsh-
mërisë dhe zgjerimin e shkallës së mbulimit;
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6. Ka shumë diskutime në nivel politik apo edhe teknik në të dy vendet, nëse Kroacia 
duhet të reformonte dhe të rriste qëndrueshmërine e shtyllës së parë, duke qenë se 
kjo skemë vazhdon të mbetet e paqëndrueshme nga pikëpamja financiare, në vend 
të prezantimit të shtyllës se dytë. Gjithashtu edhe në Shqipëri ka një kërkesë të vazh-
dueshme e të kahershme nga aktorët e tregut të pensioneve private, lidhur me pre-
zantimin e shtyllës së dytë, si një mundësi për të plotësuar dhe rritur mjaftueshmëri-
në e të ardhurave në moshen e pensionit.
7. Në të dy vendet shteti ka rol të rëndësishëm në subvencionimin e skemës pub-
like, por ndërsa në Kroaci individi në periudhë afatgjatë do të ketë edhe përfitimet 
nga skema e financuar e detyrueshme, përshtatshmëria dhe mjaftueshmëria e të ard-
hurave të pensionistëve do të jenë gjithmone e më të larta krahasuar me Shqipërinë, 
që bazë të vetme të përfitimeve ka skemën PAYG. 
8. Për sa i përket atraktivitetit të tregut, Kroacia ka tregun më të madh të pensioneve 
midis tregjeve më të vogla të Europës Qendrore dhe Lindore dhe tregun e katërt më 
të madh të pensioneve në rajon. Prandaj mbetet një vend me potencial të konsid-
erueshëm rritjeje.
9. Edukimi financiar dhe ndërgjegjësimi i publikut është faktori kryesor për zhvil-
limin e skemës vullnetare të pensioneve në të dyja vendet. Ndërsa në Kroaci, është 
bërë një punë e mirë në këtë drejtim, me fushata sensibilizuese që në momentet e 
prezantimit të sistemit shumë-shtyllësh, në Shqipëri fushatat ndërgjegjësuese janë 
sporadike dhe mungon një plan veprimi për intensifikimin e tyre.
10. Duke u vlerësuar me një impakt të pandjeshëm në buxhetin e shtetit, pre-
zantimi i lehtësive fiskale të reja, si dhe krijimi i kuadrit të nevojshem nënligjor për 
aplikimin e lehtësive tatimore, do t’i jepte një nxitje zhvillimit të fondeve të pensionit 
vullnetar në Shqipëri;

Referenca

Bartlett, E. and Xhumari, M. (2007) Social security policy and pension reform in the Western Balkans, 
European Journal of Social Security, 9(4): 297-322.
ILO Convention 102/1952 concerning Minimum Standards of Social Security.
Studies on Social Protection and Social Inclusion’ in the Western Balkan countries:http://ec.europa.
eu/employment_social/spsi/enlargement_en.htm#studies
Guardiancich, I. (2007). The Political Economy of Pension Reforms in Croatia 1991-2006. Financial 
Theory and Practice, 31(2), 96-151.
Ottaea, B. Croatia‘s pension reform: An uncertain future, IPE, 2017
“World Bank. 2011. Croatia : Policy Options for Further Pension System Reform. Washington, DC. 
© World Bank. https://openknoeledge.worldbank.org/handle/10986/12892 
E. Fultz and M.Ruck, Pension reform in CEE: An update on the restructuring of national pension 
schemes in selected countries”, ILO, 2000/2003
Xhumari.M “Trajektoret e pensioneve në Ballkanin Perëndimor”
Haxhimihali, B. “Legal regime of privatë pension funds in Albania”, Academic Journal of Business, 
Administration, Law and Social Sciences E-ISSN 2410-8693 / ISSN 2410-3918, 2021
International Labour Organization (ILO). 2002. Pension Reform in Central and Eastern Europe, 
ed. E. Fultz. 2 vols. Budapest: International Labor Organization,Central and Eastern European 
Team. 
Haxhimihali.B. Legal development of pension system in Albania, International Interdisciplinary 



86

Vol. 6 No.3
January, 2021

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

Conference, on “Identity, Image & Social Cohesion in the time of Integration and Globalization”,  
Albania, 2012
World Bank, Report No. 37594-AL “Albania Social Insurance Review”, December 2006
Selita, M; “Një vështrim mbi historikun e sigurimeve shoqërore në Shqipëri” referat “20 vjet ISSH, 
sfida dhe risi”. Tiranë, qershor 2012. 28. 
Dokumenti i politikave të pensioneve, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Tiranë 2014.
Ligje:
Ligji “Për fondet e pensionit të detyrueshëm”, Fletorja Zyrtare Kroate: 
nr. 19/14 , 93/15 , 64/18 ,  115/18 ,  58/20;
Ligji “Për fondet e pënsionit vullnetar”, Fletorja Zyrtare Kroate: nr. 19/14 , 29/18 , 115/18;
Ligji për sigurimin e pensioneve, Fletorja Zyrtare Kroate: 
nr. 157/13 , 151/14 , 33/15 , 93/15 , 120/16 , 18/18 , 62/18 , 115/18 , 102/19 , 84/21;
Ligji nr. 7943, datë 1.06.1995 “Për pensionet suplementare dhe institutet private të pensioneve” 
i ndryshuar, publikuar në Fletoren Zyrtare nr. 13, datë 26/06/1995;
Ligji nr. 10197, date 10/12/2009 “Për fondet e pensionit vullnetar” publikuar në Fletoren 
Zyrtare në RSH, nr. 181, datë 31/12/2009;
Ligji nr.7703, datë 11/05/1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar publikuar në Fletoren Zyrtare në RSH, nr. 7, datë 12/06/1993.
Ligji nr. 104 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet 
shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, publikuar në Fletoren Zyrtare në RSH, 
nr.137, datë 01/09/2014.
Faqe zyrtare në internet:
www.issh.gov.al
 www.amf.gov.al
 www.issa.nët
 www.ilo.org
 www.hanfa.hr
 www.regos.hr



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




