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Le code de commerce Albanais de 1932

Dr. Armela Kromiçi 
Université de Tirana, Faculté de Droit 

Albanie

Abstract

La première œuvre législative du Conseil d’Etat d’Albanie porte sur l’approbation du Code 
de Commerce de 1932. Le projet du code de commerce développé par un groupe d’experts 
italiens composé de neuf juristes et dirigé par le professeur Vivanti. La commission dirigée 
par Vivante, avait pour mission l’amélioration du Code de Commerce italien en préservant 
l’influence française, mais en même temps en prenant en compte le Code de Commerce 
allemand de 1897 ainsi que la pratique commerciale anglo-saxonne laquelle avait entrepris de 
très importantes reformes dans le domaine des relations commerciales. L’objectif de cet article 
est d’analyser les aspects principaux du Code du Commerce de 1932 qui demeure la source 
essentielle dans le cadre de l’interprétation et de la résolution des questions commerciales. 

Mots clés :code commerce, législation, l’influence.

1. L’influence du droit commercial français dans la legislaton Albanaise

La création des monarchies pendant le XVIème siècle en Europe, ainsi que la présence 
active de l’état dans la vie économique, a influencé la création du droit commercial à 
caractère national. La véritable législation commerciale à caractère national, nous la 
trouvons pour la première fois en France, durant la période du Louis XVI, lequel a 
approuvé les ordonnances commerciales connues, Ordonnance sur le commerce de 1673 
et Ordonnance de la marine de 1681 sur la navigation. Le droit commercial a continué 
à préserver son Independence par rapport au droit civil même pendant la période de 
la codification du droit civil de 1800 qui a suivi la révolution française1.
Les sources du droit commercial albanais ont été Le Code de Commerce Terrestre 
du 28 Juillet 1850 ainsi que l’annexe du 30 avril 1860 et Le Code de Commerce de la 
Marine du 1er Aout 1863. Ces codes ont été développés selon le modèle du Code de 
Commerce Français de 18072. Malgré la déclaration d’Independence en 1912, l’Albanie 
continuait à appliquer la législation Ottomane. Cette législation allait rester en 
vigueur jusqu’à ce que l’état albanais allait construire sa propre législation nationale 
afin d’éviter le vacuum légal.
Le statut fondateur du royaume albanais du 1928, dans son titre, avait prévu des 
tas de dispositions qui régulaient la création, l’organisation et les compétences du 
Conseil d’Etat qui avait pour mission la préparation des Codes, des projets de loi, des 
règles, l’analyse et le fournissement d’idées sur les conventions et les concessions, 
ainsi que l’interprétation uniforme des dispositions et règlements etc3. La première 
1  Campobasso G.F. (2002), Diritto Commerciale. Diritto Dell’Impresa (ed.3), Utet Editor, f.7.
2  Shqipënija më 1937. Veprimi Shtetnor gjat njëzet e pesë vjetëve të parë të vetqeverrimit, 
Publications de la Commission de la cérémonie du 25ieme anniversaire de l’autonomie, 1912-
1937, Premier volume, (imprimerie Kristo Luarasi), 1937, f. 96.
3  Selon l’article 161 du statut, le conseil d’état était composé de 10 participants membres et 
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œuvre législative du Conseil d’Etat porte exactement sur l’approbation du Code de 
Commerce de 1932.
Dans le rapport justificatif du 14 Avril 19304, que le Conseil d’Etat envoi au Parlement, 
il est écrit sur la nécessite des amendements du Code de Commerce, en tenant compte 
du fait que le Code français lui-même a été soumis à des changements radicaux, 
surtout dans la partie qui concerne les sociétés commerciales et des titres de créance, 
en rendant nécessaire l’intervention sur la législation commerciale albanaise.
En 1923, le Ministère de Droit fait appel au juriste italien Mizzinger lequel allait 
assister à la rédaction du futur Code de Commerce albanais. Le juriste italien suggère 
que notre pays doive adopter le projet du code de commerce développé par un 
groupe d’experts italiens composé de neuf juristes et dirigé par le professeur Vivanti.5

Jusqu’au année 800’ Corpus Juris Civili, autrement connu sous le nom de Corpus de 
Justinian, a influencé le droit italien, mais avec la révolution française et l’invasion 
d’une partie de l’Italie par la France, ce sont les Codes de Napoléon6 qui, sans 
aucun changement, ont été traduits et adoptés en Italie. Suivant le modèle français, 
l’Italie approuve le Code de Commerce du 1865 changé plus tard le 2 Avril 1882. 
La commission dirigée par Vivante, avait pour mission l’amélioration du Code de 
Commerce italien en préservant l’influence française, mais en même temps en prenant 
en compte le Code de Commerce allemand de 1897 ainsi que la pratique commerciale 
anglo-saxonne laquelle avait entrepris de très importantes reformes dans le domaine 
des relations commerciales.
deux adjoints membres, nommés par le Roi pour une durée de sept ans, élus par des candidats 
précédemment élus par une commission spéciale composée du Premier Ministre, le Président du 
Parlement et le Ministre de la Justice. Le Conseil d’Etat était divisé en trois sections: la section 
de la Justice, la section de l’Administration et la section des Finances, de l’Economie et des 
Communications, dans Shqipënija më 1937. Veprimi Shtetnor gjat njëzet e pesë vjetëve të parë 
të vetqeverrimit, Publications de la Commission de la cérémonie du 25ieme anniversaire de 
l’autonomie, 1912-1937, Premier volume,(imprimerie Kristo Luarasi), 1937, f. 74.
4 Le rapport justificatif sur les changements du Code de Commerce contient les aspects les plus 
importants de la reforme et l’explication sur les dispositions que contient le nouveau Code qui va 
être présenté devant le Parlement afin d’être approuvé, l’Archive d’Etat, Nr article 832/5, doc. 
D.II-455. 
5  Cesare Vivante est née à Venise le 6 janvier 1855, après s’être diplômé en droit dans l’Université 
de Padova, à l’âge de 26 ans il est devenu professeur auprès de la même université, et plus tard 
il a continué à donner des cours dans l’Université de Bologne et de Rome. Il est mort en 1944 à 
Sienne. Cesare Vivante est considéré par beaucoup d’avocats comme le fondateur de la science 
moderne commerciale italienne. Il a écrit plusieurs œuvres, parmi lesquelles il faut distinguer 
le Traité de droit commercial publié pendant les années 1893 et 1902. Ce traité a été publié en 4 
volumes et il est dédié aux commerçants, les sociétés commerciales et les contrats d’obligations. Il 
a participé de façon active dans les projets concernant la reforme du Code de Commerce de 1882, 
et a servi comme Président de la Comité des ministres pour la reforme du Code de Commerce 
italien.  L’avant projet concernant le nouveau Code de Commerce de 1921 a pris son nom. Il est 
aussi important de mentionner sa participation dans la formulation de la loi 1923/06/07 pour le 
règlement des titres de valeur. Vivante a crée en 1903 La Revue du Droit Commercial et pour ses 
articles il a travaillé avec les revues plus importantes de l’époque.
http://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-vivante 
6  Le Code Civil français de 1804, Le Code de la Procédure Civile de 1806 et le Code de Commerce 
de 1807.
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Le projet concernant le changement du Code de Commerce italien se publie en 1922. 
Cette publication est suivie de beaucoup de débats, non seulement dans les milieux 
des juristes, mais aussi au sein du Parlement italien, faisant ainsi qu’il ne soit pas 
approuvé7. Contrairement au sort que suit le projet en Italie, en Albanie il est accepté 
comme par les juristes albanais ainsi que par les juristes étrangers employés par le 
Ministère de la Justice albanaise pour assister à la rédaction du nouveau Code de 
Commerce. 
Le vrai problème reste sur le fait que le projet Vivanti visait seulement la partie du 
commerce terrestre et ne traitait pas la partie du commerce maritime et la faillite. 
Le projet Vivanti ne traitait pas les affaires de faillite commerciale car elles avaient 
été unifiées avec la faillite en droit civil, alors que le droit commercial maritime de 
1882 se considérait comme un Code perfectionné et pour cette raison n’avait pas 
besoin d’intervention. En ce qui concerne la faillite, la Commission d’Etat, accepte à 
l’unanimité que la situation réale de l’Albanie ne permettait pas que les dispositions 
de la faillite soient généralisées par le droit civil, mais elles devaient continuer à être 
appliquées seulement par les commerciaux et les sociétés commerciales. De l’autre 
côté, étant donné qu’une grande partie du Code Civil albanais est basé sur l’Italien, 
la réunion a décidé que la partie de la faillite et les dispositions du Code Civil italien 
allait s’intégrer, sans changements dans le nouveau Code de Commerce albanais. 
La Commission d’Etat, en tenant compte les coutumes maritimes albanaises ainsi 
que du fait que la circulation maritime albanaise se limitait principalement par la 
mer Adriatique et Jon, a décidé que pour la partie du commerce maritime il fallait 
adopter le Code italien. De cette façon, le Code de Commerce albanais dans sa partie 
du commerce terrestre se base sur le projet Vivanti tandis que la partie concernant le 
commerce maritime ainsi que la faillite prend pour référence le Code italien réformée8 
de 1882. 
C’est ainsi que le Code de Commerce albanais vient se compléter et se publie dans le 
bulletin officiel nr. 10, le 5 mars 1932.
Le Code de Commerce du 1932, compte 1137 dispositions et est divisé en sept livres. 
Les cinq premières dispositions du Code prennent comme référence les actions de 
commerce tandis que le premier livre s’intitulant Les Personnes, est divisé en deux 
parties et réglemente les commerçants et les sociétés commerciales. Le deuxième 
livre réglemente les titres de créance, tandis que le troisième traite en détail les contrats 
commerciaux. Le quatrième livre, en 12 dispositions, réglemente la prescription, 
le cinquième livre se dédie au commerce maritime et à la navigation, tandis que le 
7  Une des nouveautés du Projet Vivanti est la réglementation de la société à responsabilité limitée 
(Article 95, paragraphe 1, Point 3). Tous les associés sont obligés à verser leur contribution 
souscrit avec le capital de la société et le capital de la société n’est pas divisé en actions. Après 
le projet Vivanti en 1925 le projet D’Amelio venait de s’approuver, projet lequel donnait raison à 
l’Assemblée des associés d’agir contre le modèle de la société actionnaire. Aussi avec ce projet, 
le droit est donné aux tiers de contrôler les bilans de la société. Ces projets précédent les travaux 
pour l’approbation du Code de Civil italien de 1942 qui unifie les deux codes, celui Civil et celui 
de Commerce en un seul Code, in Ridoti M. R., Le società dall’Unità d’Italia al Codice Civile del 
1942, in http: rivista.ssef.it, Richter M. S., Antecedenti e vicende della società a responsabilità 
limitata, in http://www.associazionepreite.it/scritti/richter015.php.
8  Archive d’Etat, Nr acte, 832/5, doc. D.II-455.
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sixième livre se dédie à la faillite. Le septième livre, s’intitulant l’exercice des litiges 
commerciaux et leur continuation, détermine les procédures concernant l’exercice des 
litiges commerciaux ainsi que les termes des prescriptions en matière des affaires 
maritimes et de la faillite. Le Code de Commerce se termine par la loi sur l’application 
du Code de Commerce, qui en 14 dispositions, se voit traiter les entités étrangères 
qui exercent des activités commerciales en Albanie et les modalités d’application du 
Code de commerce.

2. Les dispositions preliminaires, les actions juridiques commerciales et d’autres 
en justice en procedure civile 

L’avocat d’Etat, Mirash Ivanaj, dans sa relation sur les lois maritimes, le Code de 
Commerce et son origine9, traite largement l’article 1 du Code de Commerce albanais 

10. Ivanaj se réfère à l’histoire du droit commercial lié au droit romain et statutaire 
des villes du moyen-âge, en arrivant ainsi au débat qui impliquait les juristes 
albanais avant l’approbation du Code de Commerce en 1932. Pour Ivanaj, « ... Le 
Code de Commerce n’est pas le produit des spéculations des différentes écoles ou des théories 
des juristes comme l’est le Code Civil, mais il est la juste image de l’équilibre des besoins 
commerciaux. Les coutumes commerciales ne créent pas seulement le droit commercial, 
mais assurent aussi sa répétition, car en répétant et renforçant les coutumes commerciales 
se complète ainsi l’œuvre du législatif ». Dans sa relation, l’avocat d’Etat critique les 
juristes albanais qui considèrent le Code de Commerce comme un lex specialis et un 
exclu du Code Civil, où le Code Civil est considéré comme une loi générale et normale. Le 
droit commercial ne peut pas s’égaliser et être traité comme une des branches du Droit 
Civil qui plus tard s’est séparé de lui. « ...C’est une grave erreur de penser que la séparation 
et plus tard la dérive qu’elle peut avoir par une relation quelconque et qui inclurait le droit 
commercial est différente de la relation qui met ensemble les autres branches du droit avec le 
droit civil. Le droit commercial se réfère aux relations qui concernent le commerce, l’autre 
aux relations qui, que ça soit d’une sorte privée ou publique, n’ont rien en commun avec le 
commerce, ces relations entre elles ne sont pas lies et par conséquent les relations de régulation 
sont indépendantes. De cette façon, même s’il y a des points en commun entre ces deux Codes, 
ils restent indépendant l’un de l’autre en exerçant leurs activités dans des domaines spécifiques 
et facilement distincts... ».
Selon Ivanaj le malentendu et le débat dans notre pays née à cause du fait que « ...
Le Code Civil albanais est la traduction du Code italien lequel dans la plus grande partie est 
inspirée par le Code de Napoléon. Ce dernier s’ouvrait avec le principe général que le Code 
Civil est le droit général et le Code de Commerce est ius singular... ». Mais comme il explique 
9  Préservé auprès de l’archive d’Etat.
10 Article 1, disposition préalable, Code de Commerce 1932. En matière de commerce le droit 
commercial s’applique. Lorsque ces lois ne possèdent pas, les coutumes commerciales sont 
envisagées, les habitudes du pays ou celles spéciales qui prévalaient sur les coutumes générales. 
Lorsque celles-ci manquent le Droit Civil s’applique. Les droits réaux sur les biens immobiliers, la 
forme et la publication des actes sont réglés par le droit civil. Le Code de Commerce et la Loi sur 
son application, publiée dans le bulletin officiel le 5 Mars 1932, Nr. 10, Les publications du Conseil 
d’Etat, vol. 9 du recueil des lois, Tirana, 1943, intitulé Loi, les décrets-lois et règlements de l’année 
1932 et le Code de Commerce, p. 85.
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dans son rapport le Procureur d’Etat Ivanaj, la France elle-même depuis l’époque du second 
empire, pour renforcer la mise en œuvre obligatoire des coutumes commerciales, a approuvé 
la loi 13 Juin 1866 avec force obligatoire depuis le 1er Janvier 186711. La loi contient deux 
articles avec un aperçu pertinent se référant aux règles générales et les coutumes 
commerciales spécifiques, qui eux devaient être appliquées par les juges dans la 
résolution des litiges commerciaux. 
Cependant, malgré le débat entre les juristes albanais, à l’époque quand le Code de 
Commerce albanais a été rédigé, il était largement accepté le principe que la coutume 
commerciale prévaut sur les dispositions de juris communis. Selon Ivanaj ce principe 
n’est pas seulement un principe juridique, mais aussi logique, car les lois commerciales 
dérivent par les coutumes commerciales et seulement en leur absence les principes 
du droit civil peuvent être appliques.
Une importance particulière est attribuée à l’article 2 du Code de Commerce, qui 
distingue les actions juridiques des autres actions civiles12. Cette disposition a une 
importance qui est actuelle si nous prenons en compte le changement de la loi Nr. 9901, 
date 14.04.2008 Pour les commerçants et les sociétés commerciales notamment en ce qui 
concerne le régime d’invalidité des entreprises, régime qui a été réglementé largement 
par le modèle français dans la loi no. 7638/1992 Pour les sociétés commerciales, suivi 
après par l’abrogation de la loi en vigueur. Le régime différencié des invalidités 
des personnes juridiques commerciales, se basait sur la différenciation des actions 
juridiques commerciales de celles civiles. Cette différenciation a une importance pas 
seulement théorique, mais aussi pratique, car les actions commerciales, caractérisées 
par leur dynamisme, sont moins formelles en ce qui concerne la forme et le contenu, 
au contraire des actions en justice en procédure civile. Il suffit de mentionner le 
régime d’invalidité des actes commerciaux qui est toujours curable et qui se distingue 
de l’invalidité absolue des actes réglementé par le Code Civil.13

Avec l’effondrement du communisme et de la transition de notre économie, d’une 
économie centralisée à une économie fondée sur le libre commerce, le législateur 
albanais a approuvé en 1992 la loi ‘Pour l’immatriculation commerciale et les formalités 
qui doivent être respectées par les sociétés commerciales’ lequel distinguait les personnes 
juridiques commerciales des autres personnes civiles et les actes juridiques 
commerciales des autres actes civils. Ainsi que la loi ‘Pour les dispositions qui règlent la 
première partie du Code de commerce’, lequel allait ouvrir le chemin pour l’approbation 

11  La loi a été publiée en Codes et lois pour la France, l’Algérie et les colonies, recueilli par Adrien 
Carpentier, Paris, 1912.
12  L’article 2 Code de Commerce 1932. Sont des actions commerciales: l’achat pour revendre, la 
vente qui résulte d’une acquisition précédente qui est faite dans le but de vendre et généralement 
toute action dans lequel l’échange est relié à une autre action d’échange, chaque action bancaire, 
chaque action d’échange, toute action sur les titres d’emprunt à long terme, la création des 
sociétés commerciales et chaque action sur les parties ou les actions, chaque action qui regarde 
la navigation, les entreprenariats sur les biens meubles ou immeubles, ceux de la fourniture, de la 
fabrication, d’assurance, des dépôts, des performances publiques et des publications; chaque action 
aidant ou qui concerne les actions susmentionnées, comme l’ordre, la médiation, la transmission, 
l’accompagnement à la participation le gage, la caution.
13  Pour une lecture plus détaillée, Malltezi A., E Drejta Shqiptare e Shoqërive Tregtare, (Mediaprint), 
2011, p. 287 e ss.
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du Code de Commerce Albanais. Le projet concernant l’approbation du Code de 
Commerce ne s’est pas réalisé et les deux lois ci-dessus ont été abrogées. Tandis que 
les sociétés commerciales en Albanie se sont réglementées par la loi no. 7638 selon le 
modèle français et allemand en préservant ainsi la vieille tradition.14

Ces dispositions préalables ont une signification très importante concernant le régime 
différencié mis en place entre les actes juridiques commerciales et ceux juridiques 
civils. Le débat sur les actes juridiques commerciales retourne à être présent dans les 
environnements juridiques albanais en attendant l’amendement de la loi 9901/2008. 

3. Les commerçants et les societes commerciales dans le code de 1932  

Le premier livre Les Personnes est divisé en deux parties, la première partie règle les 
commerçants15 et la seconde les sociétés commerciales. 
Selon les dispositions de la première partie, sont considérés commerçants les 
personnes physiques qui exercent comme profession des œuvres de commerce 
au nom personnel, ainsi que quand ils exercent une activité commerciale avec des 
associés. Les associés appartenant à la société à responsabilité illimitée16, ne prennent 
pas le statut de commerçant. 
Les personnes qui seulement exercent un commerce qui ne dépasse pas les limites 
de la profession ou du petit commerce, comme les vendeurs ambulants, les petits 
commerçants, qui achètent et vendent au jour le jour, les carrossiers, les passeurs et ceux 
qui exercent leur activité dans des branches de l’industrie ou du commerce similaire 
aux activités mentionnées ci-dessus, ne sont pas considérées des commerçants17.
Le commerçant crée sa propre signature qui se forme par le nom de famille et le 
prénom ou de leurs initiales. En cas de cession d’un commerce par acte entre des 
personnes vivants, les droits et les obligations de la signature passent au nouveau 
titulaire, sauf quand les parties ont prédis autrement. La responsabilité du premier 
titulaire continue jusqu’à trois ans depuis la date de l’immatriculation dans le 
registre du commerce de l’acte de cession18. Le registre du commerce est tenu dans 
un bureau spécifique qui est créé au sein de la Chambre de Commerce19. La chambre 
de Commerce est sous la juridiction du Tribunal lequel envoie annuellement un juge 
délégué responsable de l’observation et de la surveillance du registre du commerce.20 
Toutes les immatriculations se publient une fois par mois dans le Bulletin du registre 

14  Idem
15 L’institution de commerce est traité en effet des les premières dispositions préalables du Code 
de commerce (article 3,4 et 5). En règle générale, le commerçant est soumis à des règlements 
prévus par le Code de Commerce sauf les cas où les actions effectués par lui n’ont pas de caractère 
commercial. Se référant aux actions en justice qui sont exercées dans le secteur agricole, ces actions 
sont exemptées de l’application par ce code sauf les cas où ces actions sont exercées comme 
entreprise de transformation ou de vente de production. Les actions juridiques même s’ils n’étaient 
pas commerciales pour toutes les parties impliqués dans la relation juridique, seront réglés selon 
ce Code sauf disposition contraire.
16  Article 6.
17  Article 7.
18  Article 12 et Article 18.
19 Article 20.
20 Article 31.
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du commerce 21. Dans le mois suivant le début de l’activité commerciale, le commerçant 
doit avertir et faire le dépôt de sa signature auprès de la chambre de commerce22. 
Les immatriculations dans le registre du commerce sont publiques et tout le Monde 
peut les consulter sans frais. Après l’immatriculation des actes dans le registre du 
commerce, la connaissance par des tiers est considérée comme présumée auparavant. 
Chaque commerçant doit tenir un livre d’inventaires et d’autres documents selon 
la nature des actions commerciales qu’il doit faire, de façon que dans ces livres soit 
enregistrée toute activité commerciale effectuée. Le livre d’inventaire doit être utilise 
chaque année, mais avant cela il faut que chaque page soit compté et toute première 
page doit être scellé par le bureau commercial compétent. Chaque commerçant doit 
préserver ses documents pendant au moins cinq ans depuis l’immatriculation.
En comparaison avec le Code de commerce précédant, ces dispositions sont des 
nouveautés importantes, car elles obligent le commerçant à être plus transparent 
avec le procès de l’immatriculation et la publication concernant les ouvres principales 
commerciales de façon à ce que les tiers soient ainsi mieux protégés.

3.1 Les sociétés commerciales

Les sociétés commerciales avant l’approbation du Code de Commerce du 1932, 
étaient traitées par le Code précédant, dans son annexe, dans un modèle de statut 
des sociétés commerciales et dans un règlement spécial pour les sociétés anonymes 
étrangères. Tous ces aspects, traitées avant par différentes lois, sont bien rangées et 
harmonisées23 par le nouveau Code de Commerce. Mais une des reformes les plus 
importantes contenu dans le Code de Commerce du 1932, concerne la possibilité de 
création d’une société à responsabilité limitée laquelle ne pouvait pas être traitée par 
le Code précédent.24

Les sociétés commerciales réglementées par le Code de Commerce de 1932 ont 
pour objet l’exercice d’un ou plusieurs actions commerciales et pour leur création 
il est nécessaire la rédaction de l’acte constitutif et du statut selon les règles définies 
concernant la rédaction des actes publics25. La seconde partie du premier livre 
règlemente les sociétés commerciales comme ci-dessous : la société en nom collectif, 
dans laquelle les engagements de la société sont garantis dans la deuxième rangée 
par la responsabilité illimitée et solidaire de tous les associés ; société en commandite, 
dans laquelle les engagements de la société sont garantis dans la deuxième rangée 
par la responsabilité illimitée et solidaire d’un ou plusieurs associés commanditaires, 
alors que l’associé ou les associés commanditaires ne sont tenus qu’à leur effusion. 

21 Article 20.
22 Article 21, Article 43, Article 46.
23 L’archive d’Etat, Nr acte, 832/5, doc. D.II-455.
24 La société à responsabilité limitée était connue en Angleterre depuis 1862, en Allemagne elle 
était réglementée dans le Code de Commerce de 1898 et en Autriche a était reconnue par la loi du 
1906. Compte tenu que la plus part des membres de la Commission pour le changement du Code 
de Commerce italien, dirigée par Vivanti, avaient étudiés en Allemagne et en Autriche et donc ils 
connaissaient bien la structure de la société à responsabilité limitée et ils l’ont intégrée dans le 
projet pour le changement du Code de Commerce italien suivant le modèle allemand et autrichien.
25 Article 107.
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Le capital de la société en commandite peut être divisé en actions ; la société a 
responsabilité limitée par garantie, dans laquelle tous les associés ne sont tenus que 
par l’effusion d’une certaine partie du capital de la société et ce capital ne se divise 
jamais en actions ; la société anonyme, dans laquelle chaque associé n’est tenu que par 
l’effusion d’une certaine partie du capital de la société et ce capital est toujours divisé 
en actions26. 
Quel que soit le type de société, le nouvel associé d’une société crée précédemment, 
est tenu responsable de toutes les dettes de la société avant qu’il soit accepté dans 
cette société, même dans le cas où la forme ou le nom de la société aurait changé. Des 
accords différents n’ont pas d’effets envers des tiers27. 
Dans le Code de commerce est aussi prévu la création et le fonctionnement des 
sociétés commerciales à capital variable, sociétés lesquelles peuvent être crée dans l’une 
des formes de sociétés commerciales prévue dans l’article 9528 ainsi que la possibilité 
de création de sociétés d’assurance mutuelle29. Il y a un titre particulier dans le Code qui 
traite les sociétés étrangères exerçant leur commerce en Albanie30.  

3.2 La création des sociétés commerciales

Le Code de Commerce du 1932 contrairement du Code de Commerce précédant 
défini que les actes constitutifs de la société doivent être authentifiés par le notaire. 
Il reforme aussi la procédure d’immatriculation des sociétés commerciales. L’acte 
constitutif des sociétés en nom collectif, en commandite simple31 et à responsabilité 
limitée par garantie ou une abréviation de cet acte, est requis qu’il soit en deux 
copies notariée. Il faut également qu’il soit déposé dans les 15 jours à compter de 
la date de rédaction auprès du greffe du Tribunal dans la région où se situe le siège 
défini par les administrateurs de la société ou même du notaire qui a rédigé l’acte. 
Le juge du registre, après avoir vérifié la réalisation des conditions nécessaires pour 
la constitution des sociétés, transmets à la chambre de commerce des copies de l’acte 
constitutif ou de son abréviation, en ordonnant son immatriculation dans le registre 
du commerce.
Une immatriculation similaire doit être effectuée dans le registre des sociétés qui 
est tenue auprès du Tribunal de première instance. Alors que pour les sociétés en 
commandite dont le capital est divisé en actions et pour les sociétés anonymes, à part 
l’acte constitutif, le statut ainsi que les documents contenant les spécimens des es, 
doivent également être déposés auprès du greffe du Tribunal de première instance. 
Tous les actes doivent être déposés en deux copies dans les 30 jours à compter de la 
date de rédaction des actes. Le Tribunal de première instance après avoir vérifié la 
26  Article 95.
27  Article 96.
28  Le Code de Commerce, le Titre VI de la seconde partie du premier Livre : Les Personnes, article 
283.
29  Le Code de Commerce, le Titre VII de la seconde partie du premier Livre : Les Personnes, article 
295.
30  Le Code de Commerce, le Titre VIII de la seconde partie du premier Livre : Les Personnes, 
article 300.
31  Ce terme se réfère aux sociétés en commandite, le capital desquelles n’est pas divisées en actions.
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réalisation des conditions nécessaires pour la création des sociétés, prend la décision 
dans la chambre du conseil. Après cette décision, en présence du procureur sur le 
rapport du juge du registre, le Tribunal envoie une copie des actes à la chambre 
de commerce pour l’immatriculation et enregistre la société dans les registres des 
sociétés qui se trouve auprès du Tribunal de première instance. 32. 
Les sociétés commerciales qui se sont créés selon les règles prévues de ce Code, se 
voient attribuer la personnalité juridique33. 

3.3 Le capital enregistré, les contributions et la Réserve légale

En ce qui concerne les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, il 
n’y a pas un capital minimum ni un nombre d’associés membres légalement défini. 
Alors qu’en ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée il y a un capital légal 
défini ainsi que le nombre d’associés qui y participent. Le capital minimum est 10.000 
francs-ors et doit être versé en entier depuis la constitution de la société auprès d’une 
banque officielle. Le capital de la société est divisé en plusieurs parties lesquelles 
peuvent ne pas être égales. Ces parties sont souscrites par les associés, le nombre 
desquels, dans une société à responsabilité limitée, ne peut pas dépasser le 2534. Pour 
la constitution d’une société anonyme, le Code ne requiert pas un capital légal et 
ne défini pas le nombre d’associés qui peuvent participer dans la société. Pour sa 
création est requis que tout le capital soit divisé en actions et qu’il soit souscrit par 
tous les associés. Si la contribution des associés est faite en argent, chacun des associés 
doit verser au moins un 3/10 avant la constitution de la société, aussi les fondateurs 
peuvent se mettre d’accord pour le versement d’un montant plus haut. Les actions 
qui représentent même partiellement les contributions en nature, doivent être réglés 
en totalité avant la signature de l’acte constitutif. Après que les contributions soient 
récoltées, les fondateurs dans les 15 jours à partir de la date d’échéance du versement 
des contributions, doivent faire appel à l’Assemblée constitutive. L’Assemblée 
prend la reconnaissance du versement des parts de société, décide sur la valeur 
des contributions en nature ou elle fait appel à un ou plusieurs experts chargés de 
vérifier le juste prix des contributions en nature, elle approuve le statut de la société 
et vérifie s’il n’a pas été approuvé au moment de la souscription du capital, décide sur 
la participation dans les bénéfices de la société que les fondateurs ont prévu en leur 
faveur, désigne les administrateurs et les syndics. Dans l’Assemblée Constitutive, 
chaque souscription dans le capital de la société a le droit d’un vote, indépendamment 
du nombre d’actions souscrits. La réunion de l’Assemblée constitutive est valable 
quand au moins la moitié des souscripteurs du capital y participent et quand les 
décisions sont prises par la majorité absolue des souscripteurs présents dans cette 
réunion. Les souscripteurs des actions, dont les contributions sont en nature, n’ont 
pas le droit de vote concernant les décisions qui regardent leurs contributions. Après 
que toutes les actions nécessaires regardant le versement des contributions souscrites 
soient effectuées, l’Assemblée se réunit avec les mêmes quorums définis ci-dessus et 
32  Articles 108, 109, 110 et l’article 111.
33  Article 95.
34  Article 143.
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procède avec la signature de l’acte constitutif de la société. Tout transfert d’actions 
effectuées avant la constitution juridique de la société est nulle. La déclaration de 
l’invalidité peut être exigée seulement par le titulaire d’actions.35

Les fondateurs de la société répondent solidairement et sans limitations envers les 
tiers concernant les obligations contractés pendant la constitution de la société. A la 
clôture de l’exercice fiscal, toutes les sociétés doivent affecter 5% des bénéfices net 
jusqu’à cette valeur atteigne le chiffre de 1/5 du capitale de la société. Cette somme 
est destinée à faire partie du fond de création de la société. Pour les sociétés bancaires 
qui acceptent des dépôts, elles doivent payer le fond de réserve au moins 1/10 des 
bénéfices net jusqu’à ce que le fond de réserve atteigne ¼ du capital36.  

3.4 L’Assemblée générale

L’Assemblée générale est ordinaire ou extraordinaire. L’Assemblée est convoquée 
par les administrateurs de la société au moins 15 jours avant la date de la réunion. 
Pour la réunion extraordinaire de l’Assemblée, la publication doit être faite sur le 
bulletin officiel. L’Assemblée ordinaire est convoquée au moins une fois par an, 
dans les trois mois à compter de la clôture de l’exercice comptable de la société ou 
dans les cinq mois si cela est prévu dans le statut. Pour la validité de l’Assemblée 
ordinaire, il est requis que la moitié des actionnaires qui sont enregistrés dans le livre 
des associés au moins trois mois avant la réunion de l’Assemblée ordinaire, soient 
présents, car seulement ces actionnaires ont le droit de vote. Les décisions sont prises 
par la majorité absolue. Dans l’Assemblée extraordinaire les titulaires d’actions au 
porteur et d’actions nominatives ont également le droit d’y participer. Chacun des 
associés comme chacun des administrateurs peut exiger l’annulation des décisions de 
l’Assemblée dans les trois mois à compter de la date de la prise de décision.37

3.5 L’administration et les syndics dans la société anonyme

Dans la société anonyme l’administration est effectuée par un ou plusieurs 
administrateurs qui sont nommées et révoquées exclusivement par l’Assemblée 
générale. Dans les huit jours à partir de la date de la nomination ou de la révocation 
des administrateurs, la société doit avertir, par deux copies, le greffe du Tribunal 
dans lequel se trouve le siège de la société. Chaque administrateur doit fournir des 
garanties pour l’exercice de ses fonctions à un degré non inférieur à 1/50 du capital 
de la société. Mais il existe aussi la possibilité que dans l’acte constitutif puisse se 
décider que la garantie ne dépasse pas le montant de 50.000 franc-or.  La garantie 
doit être effectuée par des actions nominatives de la société38. Si les administrateurs 
constatent que le capital de la société a diminué jusqu’à 2/3 ils doivent faire appel 
à l’Assemblée pour décider soit de la dissolution de la société ou alors prendre les 
mesures nécessaires pour la continuation de la société par réduction ou augmentation 
du capital.39 L’Assemblée ordinaire élit trois ou cinq syndics et deux adjoints. Les 

35  Articles 165, 166, 168, 169.
36  Article 104.
37  Article 205, 207, 208, 219.
38  Articles 185, 186, 187, 189.
39  Article 195.
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sociétés avec un capital inférieur à 1 millions et qui n’ont pas pour objectif l’exercice 
du crédit peuvent élire seulement un syndic. Les syndics peuvent être des associés ou 
des tiers et ils sont nommés pour une durée de trois ans. Ils doivent être indépendants 
et aussi ne pas être en conflit d’intérêts avec les administrateurs. Les syndics ont pour 
mission de surveiller l’activité commerciale et financière de la société et le contrôle 
des livres financiers de la société.40

4. Les titres de credit el les contrats commerciaux 

Le second livre du Code de Commerce est composé de 115 articles et il définit les 
titres commerciaux qui peuvent être utilisés dans notre pays. Ce livre est important, 
car dans le Code Civil de 1929, les titres ne se réglaient pas de façon spécifique est 
systématisée. Dans le Code de Commerce de 1932, les titres de crédit se catégorisent 
en titres nominatifs, titres au porteur et titres d’ordres. Ce livre règlement aussi les 
lettres de changes et les chèques.
La reforme la plus importante contenue dans ce livre concerne les modifications 
apportées à l’institut de la lettre de change. Dans l’ancien code, la lettre de change ce 
n’était pas considérée comme un titre exécutoire et pour cette raison les banques et les 
commerçants étrangers étaient réservés en ce qui concerne les transactions par lettre 
de change quand il s’agissait de commerçants albanais. Ce manque défavorisait les 
commerçants albanais et ça les empêchaient d’exercer une activité commerciale dans 
des conditions normales.
Le projet de Vivante contenait en soi la réglementation tenue par les deux conférences 
internationales de Haye41, lesquelles avaient pour objectif l’adoption des dispositions 
spéciales concernant la lettre de change, ainsi tous les états qui avaient participé 
dans ces conférences traitaient de façon particulière la reconnaissance de la lettre de 
change comme titre exécutoire. Le Code de Commerce albanais se rédige en tenant 
compte des dispositions issues de ces conférences. Dans le Code de commerce du 
1932 la lettre de change est réglementée comme titre exécutoire42. Cette reforme allait 
faciliter les transactions par lettre de change et allait rassurer les banques étrangères 
concernant les crédits qu’elles avaient vis-à-vis des commerçants albanais.

4.1 Les contrats commerciaux

Le troisième livre du Code de Commerce réglemente les contrats commerciaux et 
est composé de 281 articles. Dans ce livre sont réglementés le contrat d’achat et de 
vente commerciale43, l’apporteur d’affaires44, le compte courant45, les dispositions 
bancaires46 sur l’ordre et la commission, le contrat de l’entreprenariat47, le transport 

40  Articles 221, 222.
41  Les efforts concernant l’union de la législation sur la lettre de change ont été couronnés avec 
succès en 1912, avec la souscription dans la seconde Conférence de Haye.
42  Article 399 e ss.
43  Article 449 e ss.
44  Article 471 e ss.
45  Article 476 e ss.
46  Article 484 e ss.
47  Article 508 e ss.
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des objets et des personnes48, d’assurance49, de gage50 ainsi que le contrat du stockage 
des marchandises et des produits alimentaires dans les entrepôts généraux51. En ce 
qui concerne le contrat du transport, dans cette partie du Code, seulement le transport 
terrestre est réglementé alors que le transport maritime est traité dans le cinquième 
livre.
Ce livre contient un tas de reformes importantes. Parmi eux nous pouvons mentionner 
la réglementation du contrat d’apporteur d’affaires. L’apporteur d’affaires est un 
contrat qui se lie entre le titulaire des titres et l’intermédiaire, qui achète ou vends 
les titres en bourse en nom du titulaire des titres. L’ancien Code de commerce n’avait 
pas des dispositions claires sur le contrat d’apporteur d’affaires surtout en ce qui 
concerne les taux d’intérêts des titres vendus ou achetées sur le marché boursier et 
le bénéfice provenant de leur aliénation. Les articles 472 et 771 définissent que les 
bénéfices annexes issus des transactions liées aux titres, appartient au détenteur du 
titre. Tandis que l’intermédiaire, a le droit de bénéficier seulement de la rémunération 
issue de la médiation définie selon les règles boursières. 
Une autre forme importante contenue dans ce livre concerne les dépôts bancaires. 
Selon les définitions de ce Code52, le dépôt bancaire n’est pas un emprunt comme 
définit dans le Code Civil, pour cette raison les conditions et la relation entre la 
banque et les déposants sont régis par ce code afin de donner aux épargnants une 
protection rapide et efficace.
En ce qui concerne le contrat d’assurance et tous les autres contrats de ce type qui 
sont contenus par le Code de Commerce de 1932, le projet Vivante a pris comme 
modèle la législation suisse et allemande. Alors que pour le contrat du stockage des 
marchandises et des produits alimentaires dans les entrepôts généraux, notre Code 
s’est inspirée par le Code de Commerce autrichien53.

5. La prescription et l’exercice des litiges commerciaux 

Le quatrième livre réglemente, en 12 dispositions, l’institution de prescription sur 
le commerce terrestre. Quant à la prescription liée au commerce maritime et la 
prescription dans l’institut de la faillite, ils sont réglementés dans le deuxième titre 
du septième livre de ce Code, qui renvoie à l’exercice des litiges commerciaux et leur 
continuation. 
L’ancien code de commerce prévoyait des juges spéciaux pour régler les différends 
commerciaux ainsi qu’une procédure judiciaire spéciale concernant le jugement de ces 
cas. Tel qu’il est défini dans l’article 107754 du Code de Commerce et dans l’article 13 
de la Loi de l’application du Code de Commerce de 1932, les Tribunaux de Commerce 
sont abrogés et les compétences concernant ces litiges passent aux Tribunaux Civils.
48  Article 528 e ss.
49  Article 556, aussi de l’article 570 jusqu’à 574 est aussi réglementé l’entreprise de l’assurance.
50  Article 614 e ss.
51  Article 625 e ss.
52  Articles 484, 486, 487, 489.
53  L’archive d’Etat, Nr acte, 832/5, doc. D.II-455.
54  L’exercice des litiges commerciaux est réglementé dans le Code de la Procédure Civile et ses 
annexes, en conservant les dispositions de ce Code.
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Le titre II de ce Livre traite la prescription et il est divisé en deux chapitres. Le premier 
chapitre comprend les prescriptions en matière maritime et le second chapitre renvoie 
aux prescriptions en matière de faillite.
Le Code de Commerce français et celui italien contiennent des dispositions qui 
renvoient à l’annulation temporaire de l’exécution d’une obligation commerciale 
(moratoire). Ces dispositions ont été parfois abrogées à des moments différents et 
d’autres fois elles ont été ré-approuvées pour être ensuite appliquées selon les besoins 
des pays susmentionnés. 
Se référant au Code de commerce de 1932 qui réglemente le concordat préventif 
comme un institut spécialisé de ce code, le Conseil d’Etat juge comme nécessaire la 
régulation par des dispositions spécifiques du moratoire commercial dans le présent 
Code, à la seule condition que ce moratoire soit appliqué pendant une période 
définie55.

6. Conclusion

Cet article ne saurait traiter de toutes les institutions et de toutes les questions régies 
par le Code du Commerce de 1932. L’objectif de ce travail est de souligner la richesse 
et l’importance que revêt ce code dans notre législation commerciale. Notre pays se 
doit actuellement de conformer sa législation à celle des pays européens et différentes 
réformes ont été menées en ce sens. 
Ces réformes peuvent créer des problèmes de coordination et d’interprétation. Dans 
ce contexte, le Code du Commerce de 1932 peut se révéler une aide précieuse pour le 
législateur et les professionnels du droit. 
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Aspekte juridiko-proceduriale në lidhje me ndryshimet e bëra në ligjin 
nr. 35/2017, datë 30.3.2017, neni 8/a i K.Pr. Penale

Naim Tota

Abstrakt

Zhvillimi historik i procedurës penale njeh tre sisteme themelore, tipin akuzator, tipin 
inkuizitor dhe tipin miks akuzatoro – inkuizitor. Procedura akuzatore penale, si forma më e 
vjetër e procedurës penale  ka lindur në shekullin e XI  dhe përfaqësohet nga e drejta angleze. 
Në tipin inkuizitor nuk ekzistojnë palët, ndërsa sistemi miks i procedures  penale ka formën 
e  procedurës kontradiktore. 
Kur bëhet fjalë për ndjekje penale kërkohen prova për çdo veprim ligjor. Në disa sisteme, 
provat mblidhen dhe vlerësohen nga gjykata duke i dhënë më pak mundësi akuzës dhe 
mbrojtjes që të kundërshtojnë apo të analizojnë provat. Më tepër mundësi për të kundërshtuar 
provat janë ata  sisteme që janë më afër sistemit akuzator. Në secilin sistem, të gjithë, gjyqtarët, 
prokurorët, pala mbrojtëse dhe përfaqësuesit e palëve të dëmtuara mund të përfitojnë shumë 
po të kuptojnë provat siç duhet. 
Faktet dhe provat duhet të shihen si mjete ndihmëse që ndihmojnë në përmirësimin e 
saktësisë dhe probabilitetit të një historie. Prokurori mund të fokusohet në gjetjen e dëshmisë 
që përmirëson probabilitetin e një historie ku i pandehuri është fajtor për krimin. Ndërsa i 
pandehuri mund të përqendrohet tek provat që rritin probabilitetin ose që i bëjnë provat e 
prokurorit të duken më pak të sigurta apo të besueshme.
Me ndryshimet e bëra në ligjin nr. 35/2017, datë 30.3.2017, prokurori duhet të mbledhë dhe 
të paraqesë prova që tregojnë se krimi duhet ndëshkuar më shumë, por gjithashtu, organi 
procedues  e ka për detyrë që të gjej prova që mbështesin pafajësinë, nëse ajo ekziston. 
Në këtë punim do të paraqiten aspekte  teorike dhe praktike që flasin për raste të tilla që 
parashikohen në nenin 8/a të K.Pr.Penale. 

Fjalë kyçe: Procedura penale, prova, faktet, organi procedues, mbrojtja, i pandehuri etj.

Hyrje

Prova e një krimi, historikisht ka qenë mjaft e qartë. Ngjarjet e ndodhura që në 
Mesjetën e Hershme dhe atë Mesjetare në Evropë zgjidheshin nga kryetari i 
komunitetit ose nga përfaqësuesi i mbretit. Dëshmitari nën betim vërtetonte akuzat 
ndaj një personi. Këto njiheshin si “provat iracionale,”1 ose të paarsyetuara. Akuza 
mund të mbështetej edhe nga “ndihmësit e betimit,” që ishin njerëz të cilët nuk ishin 
dëshmitarë, por betoheshin në mbështeteje të akuzës. Kjo ka qenë kryesisht si një 
mënyrë për t’u siguruar se komuniteti e përkrahte gjykimin përfundimtar dhe jo 

1  Përdorimi i mjeteve iracionale të provës, po qe se përjashtohet betimi, i përket të kaluarës. Mjetet e tilla 
të provës i hasim të shumë popuj mesjetare. Në procedurë të pleqnisë  si mjete irracionale  të provës hasen, 
beja(pa dhe me bashkëbetarë), bartja e gurit në krah dhe, eventualisht, gjyqi hyjnor. E.Sahiti, “ Argumentimi 
në Procedurë Penale”, Prishtinë 1999, fq.89.
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për të përcaktuar faktet e sakta.2 Të gjitha provat materiale, si dokumenta apo prova 
fizike kishin shumë më pak rëndësi, dhe thjesht mbështesnin akuzat duke e sjellë 
të akuzuarin «më pranë betimit.» Shpeshherë, i pandehuri mund t’iu përgjigjej vetë 
akuzave duke dhënë betimin dhe duke mohuar akuzat. 
Në pesë shekujt e fundit, provat u shndërruan në «racionale», ose të arsyetuara. 
Kjo nënkupton se prova ndërlidhet logjikisht me akuzat dhe prandaj, saktësia e 
provave përbën një element shumë më të rëndësishëm. Shpeshherë, racionalizmi çon 
drejt besimit se gjykatat i shqyrtojnë provat në ndjekje të “së vërtetës”. Sigurisht, 
mekanizmi që do të zbulonte të vërtetën me saktësinë më të madhe do të ishte një 
makinë kohe, me anë të së cilës gjyqtari dhe palët mund të udhëtojnë prapa në kohë 
dhe të vëzhgojnë ngjarjet pa filtrat, gabimet dhe paragjykimet e dëshmitarëve dhe 
provave. Kjo do t’i jepte gjykatës saktësi pothuajsë 100%, për aq sa është e mundur.

1. Kuptimi i provës

Vërtetimi i saktësisë së një fakti në procedurë penale quhet provim(argumentim), 
ndërsa provimi bëhet  me ndihmën e provave të cilat i parashtrohen gjykatës me 
ndihmën e mjeteve të ndryshme provuese3. Në procedurë penale hasim prova të 
ndryshme me anën e të cilave vërtetohen faktet juridiko-penale. Me nocionin provë-
argument në procedurë penale kuptojmë çdo të dhënë e cila në procedurë gjyqësore 
flet për saktësinë e ndonjë fakti relevant. Me fjalë të tjera prova është burim njohurish 
për faktet që vërtetohen në procedurë penale të cilat i përdor organi që i vërteton ato. 
Provat merren në fazën e hetimit nga organi që procedon dhe në fazën e shqyrtimit 
gjyqësor me kërkesën e palëve4. GJEDNJ-ja në jurisprudencën e saj, nuk i hyn mënyrës 
se si i ka vlerësuar provat gjykata e vendit, por në mënyra e marrjes  së provave, në 
tërësinë e saj, e bën ose jo procesin e parregullt. GJEDNJ-ja operon me konceptet “ 
provë e vetme” ose “ provë thelbësore”. Ajo konkludon për proces të parregullt ligjor, 
sa herë mënyra e marrjes së provës cënon barazinë e armëve, të drejtën e mbrojtjes 
dhe, përgjithësisht, në të gjitha rastet kur prova është marrë  në shkelje të ndalimeve 
absolute të Konventës5.

2. Klasifikimi i provave

Në procedurë penale hasim prova të ndryshme me anën e të cilave 
vërtetohen faktet. Provat klasifikohen në: akuzatore dhe mbrojtëse6, 
të drejtpërdrejta dhe të tërthorta, provat origjinale dhe të prejardhura, 
provat personale dhe materiale, provat e plota dhe jo të plota etj.  
Provat personale dhe materiale: provat personale janë njohuritë e drejtpërdrejta ose 
të tërthorta të individit ose të shumë personave, ndërsa prova materiale janë sendet, 
dokumentet etj. Baza e këtij klasifikimi është natyra e burimit të provës, d.m.th. se 

2  Dhënia e betimit shpesh ka qenë alternativë për konteste. Kështu, miratimi i komunitetit dhe paqja brenda 
komunitetit ishin më të rëndësishme se sa saktësia e provës.
3  Prof.Dr. E.Sahiti, “ Dëshmia e Dëshmitarit si Provë në Procedurë Penale”, Prishtinë 1993, fq.13-14.
4  K.Pr.Penale, Neni 151 i K.Pr.Penale, botimet juridike “Alb Juris”, Tiranë 2012, fq.65.
5  Rastet e torturës dhe marrjes së deklarimeve nën shtrëngim.
6  Kriteri i këtij klasifikimi është vlera e provës në raport me kërkesën e palës.
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mbështetet  në mjetin e provës nga i cili rrjedh prova7.
Neni 8/a, Provat (Shtuar me ligjin nr. 35/2017, datë 30.3.2017) parashikon;
1. Faktet në procesin penal provohen me çdo provë, me kusht që ato të mos cënojnë 
të drejtat dhe liritë themelore të njeriut.
2. Organi procedues duhet të mbledhë dhe të shqyrtojë si provat që fajësojnë të 
pandehurin, ashtu edhe ato që janë në favor të tij.
Në nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (2001), përcaktohet se:
1. Çdo person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe brenda 
një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e krijuar me ligj, 
e cila do të vendosë si për mosmarrëveshjet në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e 
tij të natyrës civile, ashtu edhe për bazueshmërinë e çdo akuze penale në ngarkim 
të tij. Vendimi duhet të jepet publikisht, por prania në sallën e gjykatës mund t’i 
ndalohet shtypit dhe publikut gjatë tërë procesit ose gjatë një pjese të tij, në interes 
të moralit, të rendit publik ose sigurisë kombëtare në një shoqëri demokratike, kur 
kjo kërkohet nga interesat e të miturve ose mbrojtja e jetës private të palëve në proces 
ose në shkallën që çmohet tepër e nevojshme nga gjykata, kur në rrethana të veçanta 
publiciteti do të dëmtonte interesat e drejtësisë. 
2. Çdo person i akuzuar për një vepër penale prezumohet i pafajshëm, derisa fajësia 
e tij të provohet ligjërisht. 
3. Çdo i akuzuar për një vepër penale ka të drejtat minimale të mëposhtme8: 
Ashtu siç mund të vërehet përsa më sipër, Neni 6 garanton të drejtën për një proces të 
drejtë dhe të hapur në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve civile të një individi 
ose të ndonjë akuze penale kundër tĳ . Gjykata, dhe më parë edhe Komisioni e kanë 
interpretuar gjerësisht këtë nen, me motivin se është me rëndësi themelore për 
funksionimin e demokracisë. 

2.1. Si mund të kundërshtohen provat

Organi procedues dhe mbrojtja mund të hetojnë dhe të zhvillojë provat që janë 
më të forta dhe më të sakta. Ata mund të avokojnë për rastin duke përshkruar dhe 
analizuar provat në mënyrë kritike.Gjykata mund të vlerësojë trupin e provave duke 
u mbështetur në emocione ose konkluzione gjithëpërfshirëse. 
Në procesin penal  problemi i respektimit të ligjshmërisë është kusht i domosdoshëm 
në forcimin e drejtësisë. Parimi i ligjshmërisë është parim udhëheqës në veprimtarinë 
e organeve të hetimit, të prokurorisë  dhe të organeve gjyqësore.  Respektimi i 
ligjshmërisë  në procesin penal është kusht për luftën  kundër krimit  dhe kundër 
7  Prof.Dr. E.Sahiti, “Argumentimi në Procedurë Penale”, Prishtinë 1999, fq.120.
8  a. të vihet në dĳeni brenda një afati sa më të shkurtër, në një gjuhë që ai e kupton dhe me hollësi 
për natyrën dhe shkakun e akuzës kundër tĳ;
b. të ketë kohën e lehtësitë e përshtatshme për të përgatitur mbrojtjen e tĳ; 
c. të mbrohet vetë ose nëpërmjet ndihmës ligjorë që e zgjedh vetë dhe, nëse nuk ka mjete të 
mjafrueshme që të paguajë për ndihmë ligjore, kjo t’i jepet pa pagesë kur këtë e kërkojnë interesat 
e drejtësisë; 
d. të pyesë vetë ose të kërkojë të pyeten dëshmimtarët kundër tĳ dhe të sigurojë thirrjen dhe pyetjen 
e dëshmimtarëve në favor të tĳ në të njëjtat kushte si dëshmimtarët kundër tĳ ; 
e. të ketë ndihmën pa pagesë të një përkthyesi gojor nëse ai nuk e kupton ose nuk e flet gjuhën që 
përdoret në gjykatë.
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formalizmit  si dhe dëmet që ai sjell.
Provat nuk mundë të kontestohen çdo herë. Zakonisht, në ndonjë rast, disa prova 
mund të mbështesin fajësinë qartazi, mirëpo prova të tjera mund të jenë jobindëse 
e madje shfajësuese. Provat kundërshtuese mund të dobësojnë rastin e prokurorit, 
por kjo nuk do të thotë detyrimisht se prokurori nuk e ka provuar fajësinë. Avokati 
mbrojtës do të përpiqet të gjejë prova që kundërshtojnë pohimet e prokurorit dhe 
madje konstatojnë pafajësinë, si për shembull alibia. Mirëpo këto prova të pafajësisë 
janë të rralla. Pra, zakonisht provat kundërshtuese kufizohen në pak kategori: prova 
që kundërshtojnë pohimet faktike, prova që kundërshtojnë konkluzionin që mund 
të nxirret nga prova të tjera dhe prova që kundërshtojnë cilësinë e provave të tjera. 
Provat mund të kundërshtohen edhe duke vënë në pikëpyetje cilësinë e vetë provave. 
Vetëm pasi provat kundërshtuese të jenë paraqitur dhe cilësia e atyre provave të jetë 
vënë në pikëpyetje ne mund të pyesim nëse prova është testuar tërësisht9.
Kështu, Gjykata Kushtetuese në një vendim, lidhur me shfuqizimin si i papajtueshëm 
me Kushtetutën i vendimeve nr.177, datë 04.10.2004 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Fier; nr.99, datë 08.04.2005 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe nr.374, datë 14.06.2006 të 
Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, ndër të tjera arsyeton:
Gjykata është shprehur edhe më parë se provat paraqiten dhe marrin vlerën e tyre në 
debatin gjyqësor (Shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.7-2005). Por mund të ndodhë 
që të dhënat për veprën, për shkak të natyrës së tyre, të ndryshojnë ose të zhduken. 
Për pasojë, paraqitja e tyre në gjykim bëhet e pamundur. Me qëllim që të ruhet vlera e 
të dhënave të konstatuara gjatë hetimeve paraprake është pranuar instituti i sigurimit 
të provës, në bazë të të cilit, në rastet e parashikuara me ligj, prova formohet në këtë 
fazë të procedimit nëpërmjet marrjes së saj nga gjykata sipas parashikimeve të KPP10.  

2.2.Provat kundërshtuese 

Ekzistojnë tre forma të provave kundërshtuese: 
- E para është prova e cila kundërshton pohimet faktike të provave. 
- Prova që nuk kundërshtojnë direkt prova të tjera, por kundërshtojnë 
konkluzionet që mund të nxirren nga prova të tjera. Të dyja këto lloje të provave 
mund të mos jenë të lehta për t’u gjetur, edhe nëse ekzistojnë. 
- Forma e tretë që shpeshherë gjendet më lehtë jane provat që kundërshtojnë 
cilësinë e provave të tjera.
Të gjesh të vërtetën në një çeshtje, do të thotë të njohësh, faktet dhe rrethanat mbi të 
cilat gjykata do të mbështet vendimin. Duhet përdorur çdo mjet  e mënyrë e ligjshme 
për verifikimin e çdo prove dhe saktësinë e saj. Me prova të paverifikuara, me prova 
të një cilësie jo të mirë sado i madh të jetë numri i tyre, nuk lejohet të jepet vendim 
dënimi11. Ky rregull zbatohet edhe për provat indirekte.

a) Kundërshtimi faktik. 
Provat që kundërshtojnë pohimin faktik të provave mund të jenë më të forta dhe 
9  Jon Smibert, J.D., LL.M. (Lond.), Parimet e Provave, Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të 
Bashkuara të Amerikës.
10  Vendimi Nr. 19, datë 18.09.2008 i Gjykatës Kushtetuese.
11  Prof.Dr.Ismet Elezi, “ Mendimi Juridik Shqipëtar” , Tiranë 1999, fq.168.
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më të qarta. Për shembull, prokurori ka prova se i pandehuri ka qenë në ngjarjen e 
ndodhur gjatë vrasjes së një personi, në ditën dhe orën e caktuar. Nëse i pandehuri 
mund të sjellë alibi, se ka qenë në një gëzim familjar me të afërmit e tij në një qytet 
tjetër, kjo gjë në fakt e kundërshton provën e prokurorit. Gjyqtari në këtë rast shqyrton 
besueshmërinë e dy burimeve kundërshtuese të provave dhe pastaj vendos se kë 
duhet të besojë njërën ose tjetrën. Ai nuk mund t’i besojë të dyja si të vërteta. 

b) Kundërshtimi konkludues. 
Kjo formë kërkon prova kundërshtuese për të dëmtuar konkluzionin  që nxirret nga 
provat. Gjykatat shpeshherë mbështeten  mbi prova që nuk janë as dëshmuese, as 
konkrete dhe këto prova janë produkt i vetë procesit gjyqësor. Ndonjëherë, gjykata 
e krijon vetë provën, ndonjëherë ajo i propozohet. Mund të jetë provë me peshë të 
vogël, ose mund të jetë vendimtare. Megjithatë, gjykata mbështetet mbi të, po aq 
seriozisht sa mbështetet edhe mbi pohimet apo rrëfimet e dëshmitarit okular.
Kështu, pakica në një vendim penal të Gjykatës së Lartë, lidhur me veprën penale 
të “Vrasjes në rrethana të tjera cilësuese”, mbetur në tentative dhe “Mbajtjes pa leje të 
armëve luftarake”, parashikuar nga nenet 79/”ë”-22 dhe 278/2 të K.Penal, ndër të tjera 
arsyeton:
…Ndryshe nga sa arsyeton shumica e Kolegjit Penal në çështjen objekt shqyrtimi, 
pakica është e mendimit se e pandehura nuk ka dashur elementin cilësues të 
‘mënyrës së rrezikshme për jetën e shumë personave’, ose të paktën nuk provohet 
se ajo ka pasur objekt të dashjes në veprimin e saj të kundërligjshëm edhe mënyrën 
e rrezikshme për jetën e shumë personave. Pra, në rastin konkret, pakica vlerëson 
se, pikërisht mënyra e kryerjes së veprës penale të mbetur në tentativë nuk ka qenë 
në vetvete aq e rrezikshme për t’u cilësuar vepra e vrasjes si vrasje (e mbetur në 
tentativë) në rrethana të tjera cilësuese. Synimi i veprimeve të kundërligjshme dhe 
objekt i dashjes së të pandehurës për të qëlluar me pistoletë ka qenë subjekti pasiv 
i veprës penale, pra, vetëm shtetasi A.B.. Dalja përpara tij në mënyrë të papritur 
e subjektit tjetër pasiv, të dëmtuarit N.B., për të mbrojtur të birin e tij, në vetvete 
nuk e shndërron veprimin e qëllimit me pistoletë si të rrezikshëm për jetën e 
shumë personave. Shtënia dy herë me pistoletë, përkundrejt shtetasit A.B., ndryshe 
nga shumica, nuk mund dhe nuk të konsiderohet si një mënyrë e rrezikshme për 
jetën e shumë personave, por si një përforcim i dashjes kriminale për të shkaktuar 
pasojën e dashur ndaj shtetasit A.B.. Ndryshe do të kishte qenë, nëse e pandehura 
të kishte qëlluar në mënyrë të shkujdesur duke e rrotulluar dhe vërtitur pistoletën 
në shtënie e sipër duke qëlluar në të gjitha drejtimet. Në arsyetimin e saj, shumica 
nuk e ka konsideruar faktin se, ka qenë pikërisht, vet shtetasi N.B. që me vullnetin 
e tij, i ka dalë përpara dhe paraprirë drejtimit të shtënies me armë që ka dashur të 
shkaktojë e pandehura. Në këto kushte, shumica e kolegëve nuk ka analizuar se si 
është plotësuar ana objektive e mënyrës së rrezikshme për jetën e shumë personave. 
Dalja në mënyrë të papritur dhe të vullnetshme e shtetasit N.B., përpara drejtimit të 
shtënies me pistoletë, duke i ndërprerë rrugën dhe realizimit të qëllimit kriminal të të 
pandehurës, nuk mund të konsiderohet apriori si dashje e një mënyre të rrezikshme 
për jetën e shumë personave të tjerë, por vetëm si plotësim i elementit të dashjes 
direkte të pasojës për të vrarë, subjektin që ajo donte t’i merrte jetën. Në këto kushte, 
plotësohen vetëm elementët e figurës penale të vrasjes me dashjes sipas nenit 76, të 
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mbetur në tentativë, por jo ato të vrasjes në rrethana të tjera cilësuese në mënyrë të 
rrezikshme për jetën e shumë personave, mbetur në tentativë, sipas nenit 79/ë-22 të 
KP12….
Kundërshtimi i cilësisë së provave të tjera.
Forma e fundit kryesore e provave kundërshtuese janë provat që merren me cilësinë 
e provave të tjera. Kështu, Gjykata e Lartë në një vendim penal, lidhur me veprën 
penale të “ Mbajtjes së lëndëve narkotike”, parashikuar si krim nga neni 283/1 i K.Penal, 
ndër të tjera arsyeton:
…Ne kundërshtim me ligjin është vepruar nga ana e organit te akuzës edhe sa 
i përket fiksimit dhe marrjes së provave. Siç rezulton nga proçes-verbali i kqyrjes 
dhe marrjes së provës materiale i datës 20.12.2006 është bërë e mundur dhe fiksimi 
dhe marrja e provës materiale. Kjo provë materiale është rezultat i nje kontrolli të 
paligjshëm dhe i një kqyrje të realizuar në kundërshtim me ligjin, duke mos qenë i 
pranishëm pronari i vendit të kqyrur. Në të njëjtën kohë kjo provë materiale është 
gjetur, marrë, e fiksuar në kundërshtim me dispozitat ligjore. Në momentin që ajo 
është paraqitur para gjykatës si provë materiale ndodhej në një qese dhe nuk kishte 
asnjë element identifikues që të sillte informacion në lidhje me materialin e ndodhur, 
numrin e provës, personin ose veprën që i atribuohej, si dhe nuk ishte e siguruar me 
vulën e organit procedues, sipas nenit 215 të K.Pr.Penale. Ndodhur në këto kushte, 
është i dyshimtë fakti se kjo është e njëjta provë materiale e gjetur në banesën e të 
pandehurit….13 
Ka shumë forma të provave kundërshtuese që ofrohen për të vënë në pikëpyetje 
relevancën, besueshmërinë dhe fuqinë provuese të provave të tjera në një çështje. 
Provat relevante duhet të kenë mundësinë e rritjes ose zvogëlimit të sigurisë së një 
apo më shumë konkluzioneve apo objektivave të fundit të rastit. Nëse nuk e bën këtë, 
është jorelevante dhe jomateriale. Besueshmëria ka të bëjë me sigurinë e provave dhe 
duhet të merret në konsideratë në mënyrë të ndryshme në varësi të asaj se a është 
provë dëshmuese apo konkrete. Ajo mund të cënohet nga vërtetësia, paragjykimi, 
kufizimet e perceptimit, kujtesa, autenticiteti dhe saktësia. Së fundmi, fuqia provuese 
e provave mat nëse prova është bindëse. 

Përfundime

Në një proces penal pasi të konkludohet se çfarë do të provojnë, palët duhet të fillojnë 
të mbledhin provat.
Prokurori duhet të mbledhë dhe të paraqesë prova që tregojnë se krimi duhet 
ndëshkuar më shumë, konstaton se krimi i ka shkaktuar dëme viktimës, konstaton se 
asetet duhet të konfiskohen, ose mbështet kërkesën procedurale, si atë të paraburgimit. 
Prokurorët gjithashtu e kanë për detyrë që të gjejnë prova që mbështesin pafajësinë, 
nëse ajo ekziston.
Avokati mbrojtës duhet të fokusohet në mbledhjen e provave që mbështesin 
argumentin për pafajësi dhe dënim më të ulët, ose të bindë gjykatën që të mos japë 
masën e paraburgimit. 
Në këtë punim arrihet në përfundimin se prokurori, avokati mbrojtës, por edhe 
12  Vendimi Nr. 00-2015-3008 i Vendimit (193), date 2.12.2015 i Gjykatës së Lartë.
13  Vendimi Nr.00-2010-396 i Vendimit (252), date 17.3.2010 i Gjykatës së Lartë.
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përfaqësuesi i viktimës, duhet të mendojnë për mbledhjen e provave të rëndësishme 
gjatë fazës së hetimit, gjë që do të përmirësojë paraqitjen e çështjes gjatë gjykimit.
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Teoritë për pronësinë në interpretimin e së drejtës së pronësisë intelektuale

Drita Bejtullahi
Universiteti i Tetovës

Abstract

Intellectual property law and its legal system have occupied an overwhelming space throughout 
their course of development, in both the theoretical and practical set of rules and terms. They 
are known mainly for the protection they offer not to a product in its physical form, but the 
legal protection is provided to an idea or symbol describing that product. Intellectual property 
here, in this work is analyzed through the scope of some well-known theories and theoreticians 
of intellectual property. They don’t only define intellectual property works, their process of 
making, function and legal framework, but they also put them in the perspective of choosing 
what’s best and more beneficial, not only for the creator, but also for the user. The critical 
thinking stands between the supporters of exclusive moral and natural rights and those who 
support the economic and material perspective of these kinds of creations. Sufficient detail is 
given to certain categories of IP rights and the kind of theory they would follow, in order to 
best accomplish their need and their author’s need.

Keywords: Intellectual property, theories, monopoly, utilitarianism, materialism.

Hyrje

Megjithëse, e drejta e pronësisë intelektuale është një çështje pronësore sa e gjerë, aq 
edhe imagjinare, ajo ka arritur që në mënyrë konkrete dhe të detajuar të përfshijë dhe 
trajtojë mbrojtjen e ideve dhe krijimtarive të mendjes së njeriut. Duke filluar nga një 
përzgjedhje atipike dhe sporadike e veprave të fushës së artit, letërsisë dhe shpikjeve, 
të cilat kanë fituar mbrojtjen e tyre në sektorë dhe hapësira më të kufizuara të veprimit, 
statusi i tyre i mbrojtjes juridike formale është avancuar në një nivel të lartë dhe 
gjithëpërfshirës. Mbrojtja e tyre tashmë bëhet me anë të legjislacioneve përkatëse, si 
për grupe tipike krijimtarish, ashtu edhe për lloje të veçanta. Ato madje, nuk dallojnë 
shumë nga pronat dhe pronësia mbi objektet fizike, për sa u takon rregullave dhe të 
drejtave të autorit të tyre.
Disa të drejta pronësore, duke përfshirë ato mbi pronat e luajtshme dhe të paluajtshme, 
njihen që në organizimet e vjetra shtetërore, siç është sistemi i së Drejtës romake, 
i kopjuar dhe përshtatur në sistemet e mëvonshme juridike. Bashkë me zhvillimet 
e shoqërive nga aspekti kulturor dhe shkencor, janë njohur më shumë të drejta 
pronësore, duke përfshirë edhe ato të sferës së pronësisë intelektuale. Sistemimi i këtij 
lloji të drejtash ka mbushur si hapësirën teorike, ashtu edhe atë praktike të rregullave 
dhe kushteve të mbrojtjes ligjore, karakteristikë e të cilave është jo mbrojtja e formës 
dhe gjendjes së tyre fizike, por mbrojtja e akorduar për një ide, simbol, apo shenjë 
të lidhur me një produkt përkatës. Pra, mbrohet informacioni i cili përmban një ide 
dhe shenja që e identifikon atë, në mënyrë që të dallohen produktet dhe kopjet e tyre 
përcjellëse të lëshuara në qarkullim komercial apo të publikuara për qëllime të tjera.
E drejta e pronësisë intelektuale, në aspektin teorik të saj është trajtuar nga një numër 
i madh autorësh dhe filozofësh botërorë, nëpërmjet të teorive të ndryshme. Këtu do 
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të analizohen në mënyrë të përgjithësuar disa nga teoritë më të njohura lidhur me 
këtë të drejtë, të cilat kanë ndikuar edhe sistemin dhe praktikën ligjore ekzistuese.

       Paraqitje tabelore e teorive mbi të drejtën e pronësisë intelektuale
1   Teoria Natyrore
2   Teoria e Personalitetit – Filozofia Hegeliane
3   Teoria e Punës – Teoria Lokiane mbi Pronën
4   Teoria e Kontratës Sociale
5   Teoria e Planifikimit Social
6   Teoria e Motivimit
7   Teoria e Shpërblimit
8   Teoria e Perspektivës
9   Teoria Shumpeteriane
10   Teoria Ekonomike

Teoritë e përgjithshme mbi të drejtën e pronësisë intelektuale

Kur flasim për të drejtën e pronësisë intelektuale dhe të drejtat tjera përcjellëse, duhet 
të kemi parasysh edhe të gjitha modalitetet dhe teoritë të cilat trajtojnë jo vetëm 
pronësinë intelektuale si një tërësi rregullash statikë dhe të përhershëm, por edhe 
një varg teorish dhe rregullash të detajuar për krijimtaritë e veçanta me bazë në të 
drejtën dhe burimet e pronësive intelektuale. Veprimtaritë e kësaj fushe u referohen 
krijimtarive letrare dhe artistike, por edhe krijimtarive dhe shkrimeve tjera të trajtuara 
me të drejtën e autorit; shpikjeve dhe zbulimeve të ndryshme, qofshin ato me bazë 
shkencore ose jo, të trajtuara dhe mbrojtura me anë të një patente; pastaj, simboleve, 
shenjave, fjalëve, të njohura dhe të identifikuara për publikun me anë të markës 
tregtare, si dhe të drejtave tjera që janë pjesë e së drejtës së pronësisë intelektuale.
Teoritë mbi pronësinë intelektuale, përveçse janë bërë subjekt i trajtimeve të ndryshme 
shkencore juridike, ato nuk kanë mbetur anash trajtimit filozofik, duke u bërë objekt 
diskutimi dhe kundërshtimi edhe i filozofëve të njohur nga e kaluara. Është e njohur 
teoria utilitariste, si një teori më praktike, e cila mbështet mbrojtjen e të drejtave të 
pronësisë intelektuale, duke e llogaritur atë si mjet nxitës të një krijimtarie inovative 
dhe teoria joutilitariste, e cila thekson rëndësinë e të drejtave morale të krijuesit për të 
pasur kontroll mbi punën e tij krijuese.1 Thuhet që teoria utilitariste dominon teoritë 
filozofike, ngaqë lidhet me mbrojtjen e shpikjeve nga fusha e teknologjisë. Sipas këtij 
mendimi, një gjë e këtillë ka të bëjë edhe me zhvillimin e industrisë dhe monopolit 
tregtar të shteteve të veçanta, në kohë industrializimi, ku mbështetja e zhvillimit dhe 
mbrojtjes së të drejtave të pronësisë industriale ndihmon pikërisht fuqinë ekonomike 
dhe pasurinë e përgjithshme shtetërore. P.sh. mbrojtja e shpikjes me anë të një patente 
do të nënkuptonte procesin e bërjes së një ideje, e cila do të shpinte në krijimin e 
mjeteve dhe makinerive, lëndës së nevojshme dhe adekuate për prodhim dhe gjithë 
infrastrukturës përcjellëse, e cila bën të mundur procesin e prodhimit, duke arsyetuar 
kështu, zinxhirin më të gjatë dhe kompleks, që nga mendimi i dhënë teorik, e deri te 
zbatimi i hollësishëm praktik, bazuar në rregullat e dhënë ligjorë dhe institucionalë.
1  Menell, Peter S., (1999), Intellectual Property: General Theories.
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Duke vështruar pasqyrën e përgjithshme, mund të konstatohet që stimulimi i 
krijimtarisë intelektuale dhe krijuesit individual ka luajtur rol të rëndësishëm në 
zhvillimin social, kulturor dhe ekonomik të shoqërisë, duke qenë më i theksuar 
dhe karakteristik për zhvillimin dhe industrializimin e shoqërive perëndimore. Kjo 
bazohet në faktin që stimulimi dhe mbrojtja juridike e krijuesit ka krijuar vetëbesim 
dhe siguri që ai të mbështetet në sistemin e mbrojtjes dhe të jetë më i sigurt në hapat 
e tij gjatë investimit në mund, kohë dhe mjete. Tërthorazi dhe në suaza të teorisë 
utilitariste, është ngritja dhe përforcimi i interesit të përbashkët me bërjen publike të 
veprës intelektuale, po ashtu bazuar në kornizën mbrojtëse të sistemit të pronësisë 
intelektuale dhe mundësitë e shfrytëzimit të tyre nga ana e shoqërisë dhe shtetit në 
interes të përfitimeve dhe zhvillimeve, po ashtu të përbashkëta. Duhet lënë hapësirë 
edhe mendimeve dhe teorive të cilat e kundërshtojnë këtë sistem të rregullave dhe 
të cilat mund të kenë të drejtë, për shkak se mund të ekzistojnë mijëra krijimtari 
dhe shpikje të mendjes, qoftë letrare, artistike apo shkencore që kanë gjetur veprim, 
publicitet dhe shfrytëzim më të gjerë edhe jashtë këtij sistemi, veçanërisht gjatë 
kohëve më të largëta të së kaluarës. Madje, përkrahësit e këtij mendimi nganjëherë 
aludojnë në kufizimin e lirisë së shprehjes, si rezultat i hezitimit dhe kufizimit për 
të filluar dhe përfunduar një vepër të caktuar, duke pasur parasysh pamundësinë e 
përmbushjes së këtyre rregullave. “Kufizimi i të shprehurit” për një subjekt krijues 
dhe mospërfundimi i një vepre për shkak të pengesave sistemore dhe institucionale, 
rrjedhimisht do të nënkuptonte edhe kufizim dhe privim nga e drejta e shfrytëzimit, 
ndoshta me kushte tjera, më të lehtësuara për shfrytëzuesit e veprës dhe produktit që 
do të realizohej.
Një nga autorët e njohur të teorisë utilitariste është Jeremy Bentham, i cili mendon 
që autorëve dhe shpikësve duhet t’u jepet privilegj absolut mbi veprat e tyre, që 
nënkupton se ata duhet të shpërblehen në mënyrën e duhur për punën e tyre, në 
mënyrë që të vazhdojnë të kenë inkurajimin e nevojshëm në punën dhe krijimtarinë e 
mëtutjeshme.2 Sipas kësaj, duke vënë mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale 
në shërbim të mirëqenies së përgjithshme, ajo duhet të jetë një mirëqenie e një numri 
sa më të madh njerëzish, që rrjedhimisht do të përkonte me atë që “pasuria e shoqërisë 
përbëhet nga pasuria e akumuluar e të gjithë anëtarëve të saj.” Duke lejuar individin 
të menaxhojë pasurinë e tij, ngaqë ai mund ta bëjë atë më së miri dhe kështu të rrisë 
pasurinë e tij, kjo do të ishte tregues që rritja e pasurisë individuale, nënkupton edhe 
rritje të pasurisë kolektive.3 Edhe mendimi teorik i Xhon Stjuart Millit (1862), është 
në favor të dhënies së privilegjeve ekskluzive për shpikësit, për të krijuar njëfarë 
baraspeshe ndërmjet shpërblimit shtetëror akorduar për krijuesin nëpërmjet një 
patente dhe vlerës shfrytëzuese që ka shpikja për konsumatorin.4

Parë nga konteksti i tyre, këto teori janë shumë të lidhura me aspektin ekonomik të një 
shoqërie, ngaqë ato nxisin kreativitetin duke mbështetur krijuesin dhe duke synuar 
kështu krijimin e një mirëqenie më të madhe për të gjithë. Në këtë drejtim, përveç që 
duhet përshtatur legjislacionin e pronësisë intelektuale në mbështetje të krijuesve të 
kësaj fushe, mund të preferohen edhe mënyra të tjera stimulimi për krijuesit, në mënyrë 
më të drejtpërdrejtë me anë të shpërblimeve të ndryshme, me anë të subvencioneve 
dhe asistencës. Ndërsa, pikëpamjet dhe teoritë për krijimin dhe aplikimin e sistemit 
të rregullave me të drejta të forta pronësore për krijimtaritë intelektuale, duhet të 
2  Utilitarianism in the Context of Intellectual Property: Posted by: Original Position on Sep. 18, 2019.
3  Po aty.
4  Menell, Peter S., (1999), Intellectual Property: General Theories.
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kenë në dispozicion edhe një treg të qëndrueshëm i cili do të siguronte shpërndarjen 
efikase të resurseve për krijuesit. Përveç kësaj, janë edhe pikëpamjet dhe teoritë të 
cilat u japin të drejtën krijuesve nga sfera e pronësisë intelektuale që të shfrytëzojnë 
vetëm informacionin e kësaj të drejte për llogari private të krijimtarisë së tyre, pa u 
kufizuar me kornizën e të drejtave të pronësisë intelektuale dhe duke pasur hapësirën 
e mjaftueshme të manovrimit dhe përllogaritjeve lidhur me produktin e tyre, para 
se ai të zbulohet për publikun. Këto teori u plasuan nga Coase, 1960 dhe Demsetz, 
1967, respektivisht nga Hirshleifer, 1971.5 Nga ana tjetër, sistemi i rregullave, d.m.th. 
imponimi i të drejtave të pronësisë intelektuale mund të bëhet pengesë nga aspekti 
ekonomik, duke i pamundësuar konsumatorit dhe shoqërisë qasje në një produkt. 
Kjo qasje mund të llogaritet edhe si versioni modern utilitarist i plasuar nga Uilliam 
Landes dhe Richard Posner në dy veprat e tyre, për të drejtën e autorit dhe të drejtën 
e markës tregtare. Bazuar në këtë qasje, “produktet e intelektualëve duhet të jenë 
lehtë të kopjueshme, ngaqë kopjet e një produkti nuk pengojnë shfrytëzimin e të 
njëjtit nga më tepër njerëz.”6

Teoritë joutilitariste, të drejtën e pronësisë intelektuale e arsyetojnë me të drejtën 
natyrore, e cila nënkupton pronësinë ose posedimin e veprave dhe gjërave të cilat 
dikush i ka krijuar vet, siç mund të posedohen sendet fizike. Sipas kësaj teorie, krijuesi 
niset nga e drejta e tij natyrore që t’i dalë zot një vepre apo krijimtarie intelektuale 
dhe nga ana tjetër, që kjo e drejtë t’i lejohet atij dhe e njëjta të respektohet nga të 
tjerët. Si filozofë përkrahës të kësaj teorie janë edhe Xhon Loku dhe Imanuel Kanti, 
të cilët mbështesin të drejtën natyrore mbi pronën private e me këtë, edhe punën ose 
veprën e dalë nga mundi dhe duart e dikujt duhet llogaritur si të tijën.7 Teori dhe ide 
të kësaj natyre kanë gjetur mbështetje por edhe janë zgjeruar me të drejtën natyrore 
që frytet dhe mundi i dhënë mbi sende të cilat nuk janë në pronësi apo posedim të 
dikujt, duhet të shfrytëzohen me anë të kësaj të drejte natyrore dhe në të njëjtën kohë, 
ajo edhe duhet të respektohet dhe zbatohet nga ana e qeverisë. Dhe, në qoftë se këto 
teori do të zbatoheshin në ndonjë nga degët e pronësisë intelektuale, duke vënë në 
vend të sendit të poseduar, idenë krijuese, me këtë rast do të merrej për bazë e drejta 
e mundit dhe punës së dhënë për përfitimin e frytit, pra veprës së krijuar finale.
Pikëpamje mjaft koncize lidhur me këtë çështje jep filozofi Robert Nozik, në librin 
e tij “Anarkia, shteti, dhe utopia” (1974), ku përveç që përkrah të drejtat e lindura 
fondamentale të çdo individi, ato i ngre në nivel aq të lartë dhe të paprekshëm 
nga një sistem rregullash. Kështu, duke vëzhguar aspektin e të drejtave pronësore, 
shpërndarja e të mirave materiale sipas tij, duhet të bëhet në pajtueshmëri dhe pëlqim 
të plotë.8 Pra, një person mund t’i fitojë të drejtat e tij pronësore legjitime bazuar në 
mundin e dhënë mbi burimet e përbashkëta, vetëm në qoftë se pas kësaj, nga “këto 
burime të përbashkëta mbetet mjaftueshëm për të tjerët,” d.m.th. një gjë e tillë nuk 
ndikon negativisht në mirëqenien e të tjerëve, por i ndihmon ata, nuk i privon ata nga 
bollëku, por ua lehtëson dhe rrit atë.
Mendimi tjetër, i treti favorizon të drejtat e pronës private si mënyrë për të kënaqur 
nevojat më thelbësore të njeriut. Bazuar në mendimet filozofike të Kantit dhe Hegelit 
dhe për të plotësuar këtë linjë teorike, mendohet që sistemi i rregullave dhe organet 
5  Po aty, f. 133.
6  Utilitarianism in the Context of Intellectual Property: Posted by: Original Position on Sep. 18, 2019.
7  Menell, Peter S., (1999), Intellectual Property: General Theories.
8  Robert Nozick’s Political Philosophy: First published Sun Jun 22, 2014; substantive revision Fri Jun 
15, 2018 (Stanford Encyclopedia of Philosophy).



31

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

Vol. 8 No.1
May, 2022

të cilat i krijojnë ato duhet të jenë në funksion të përmbushjes së nevojave të njerëzve 
duke u lejuar atyre burimet dhe qasjen në to, me anë të akordimit të titullit adekuat 
pronësor. Nga perspektiva e pronësisë intelektuale, sistemi i të drejtave do të krijonte 
“kushte sociale dhe ekonomike të favorshme për aktivitetet krijuese intelektuale,” të 
rëndësishme për një jetë të mirëqenë.9

Sipas teorisë së katërt, ashtu si të drejtat e përgjithshme pronësore, edhe ato të 
pronësisë intelektuale duhet të rregullohen në atë mënyrë që të ndihmojnë arritjen e 
një “kulture të drejtë dhe atraktive.”10 Ngjashmëria e kësaj teorie me atë utilitariste 
qëndron në orientimin e saj teologjik, por jo në vullnetin e saj për të lansuar vizione të 
një shoqërie më të pasur se konceptet e ‘mirëqenies sociale.’ Teori të kësaj natyre kanë 
gjetur frymëzimin si në “lashtësi ashtu edhe në modernizëm, në teoritë politike dhe 
legaliste të Xhefersonit dhe Marksit; ato legaliste-realiste dhe ato të republikanizmit 
klasik.”11

Teoria mbi të drejtën natyrore

Teoritë mbi të drejtat pronësore të njeriut janë plasuar që nga periudhat më të 
hershme të shkencës filozofike, madje edhe nga autorët dhe filozofët më të njohur 
botërorë. Këto teori, e veçanërisht ato të njohura si teori për të drejtën natyrore, kanë 
gjetur mbështetje të fuqishme edhe në shkencën juridike për të drejtat pronësore në 
përgjithësi dhe ato të fushës së pronësisë intelektuale, në veçanti, të cilat llogariten 
edhe si të drejta me bazë morale. Nga mendimi filozofik dhe social, nga justifikimi 
i së drejtës natyrore, të drejtat morale po ashtu të vlerësuara dhe integruara në të 
drejtën e pronësisë intelektuale, kanë përforcuar edhe më shumë aspektin e mbrojtjes 
së autorëve dhe veprave të fushës intelektuale.
Krahas karakteristikave të përshkruara më lart, në qoftë se një vepër të fushës 
intelektuale e lidhim me aftësinë krijuese të autorit të saj, aftësinë e tij të lindur, 
pastaj, me punën dhe mundin e dhënë nga ai, resurset materiale të shpenzuara 
dhe koston e saj, krahas vlerësimit dhe njohjes së drejtës së pronësisë intelektuale, 
atëherë do të duhej përforcuar dhe njohur edhe më shumë e drejta e lindur natyrore 
e këtij krijuesi. Pra, teoria mbi të drejtën natyrore bazohet në qëndrimet që “shpikësi 
duhet të ketë të drejtën a pakufizuar të pronësisë mbi rezultatet e veprës së tij 
intelektuale.”12 Pikërisht, tendencat që kjo e drejtë të arsyetohet me anë të së drejtës 
morale, burojnë nga e drejta natyrore dhe se kjo e drejtë duhet gëzuar, pavarësisht nga 
ligjet dhe shteti.13 Megjithatë, nuk mund të konstatohet që të drejtat natyrore-morale 
kanë lindur bashkë me individin, por ato duhet të njihen dhe pranohen në bazë të 
arsyetimeve njerëzore dhe të drejtës morale, pavarësisht dispozitave ligjore në fuqi. 
Nuk janë të pakta as mendimet dhe teoritë të cilat mbrojnë lirinë e shprehjes dhe të 
menduarit, d.m.th. lirinë për dituri dhe ato kufizohen me dhënien e të drejtave për 
pronësi intelektuale. Sipas tyre, pronësia intelektuale kufizon mënyrat e “përfitimit të 
9  Fisher, William, Theories of Intellectual Property, in Stephen Munzer, ed., New Essays in the Legal 
and Political Theory of Property (Cambridge University Press, 2001).
10  Fisher, William, Theories of Intellectual Property, in Stephen Munzer, ed., New Essays in the Legal 
and Political Theory of Property (Cambridge University Press, 2001).
11  Po aty.
12  Дабовиќ-Анастасовска, Јадранка, Пепељугоски, Валентин, (2012), Право на интелектуална 
сопственост, Скопје, f. 113.
13  Can Intellectual Property Rights be Morally Justified? The Case of Human Gene Patents. Working 
Paper by: Theodoros Papaioannou.
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ideve (sekreti tregtar), kufizon shfrytëzimin e ideve (patentat) dhe kufizon shprehjen 
e ideve (e drejta e autorit)” (Hettinger 1989).14

Teoritë për të drejtën natyrore kanë marrë për bazë Teorinë Lokiane të pronës 
private, ku ai paraqet parimin e “vetëpronësisë si e drejtë natyrore e çdo individi mbi 
vetveten dhe punën,” në veprën e tij “Traktati i dytë i qeverisë.”15 Megjithatë, kur 
flasim për teoritë si të tilla, duhet pasur parasysh që e drejta e pronësisë intelektuale, 
e në veçanti ajo e kohës së sotme, as nuk mund të plotësohet e fitohet në bazë të një 
teorie të vetme, as nuk mund të sigurojë pajtueshmërinë për vënien në shërbim më 
të gjerë të saj, e as të sigurojë suksesin për zbatim dhe dobi të palëve të interesuara. 
Nga ana tjetër, ajo mund të anashkalojë edhe teoritë tjera të bazuara dhe mendimet 
ndryshe, të cilat po ashtu kanë gjetur mbështetjen dhe përfshirjen e tyre të duhur në 
rregullat e zbatueshëm të kësaj të drejte. As teoritë e tjera të shumta, nuk arrijnë të 
bëjnë një gjë të tillë si të vetme.

Teoria mbi të drejtat jomateriale

Teoria mbi të drejtat jomateriale është mjaft e lidhur dhe karakteristike për krijimtaritë 
intelektuale dhe si e tillë ajo edhe fiton pajtueshmëri më të gjerë nga mendimet teorike 
mbi të. Mirëpo, mund të jetë terminologjia, fjalori i gjerë dhe dallimet në emërtime 
ato çfarë mund të krijojnë hamendje për kuptimin e këtyre të drejtave, megjithëse 
standardizimi i krijuar në nivel global ka arritur të ndërtojë kornizën logjike dhe 
kulturën terminologjike me të cilat sot komunikohet dhe veprohet gjerësisht. Duhet 
theksuar që, këto çështje janë shumë më të njohura për qarqet dhe ekspertët e të 
drejtave të pronësisë intelektuale, për institucionet përkatëse të saj, për krijuesit 
dhe shpikësit dhe të gjithë ata të cilët, ose janë në proces të mësimit profesional, ose 
duhet të sigurojnë njohuri praktike me qëllim të realizimit të ndonjë veprimtarie të 
caktuar të lidhur me ndonjë të drejtë pronësore intelektuale. Kuptimi i të drejtave nga 
pronësia intelektuale, pra atyre jomateriale, mund të krijojë keqkuptime dhe veprime 
jo të balancuara, jo vetëm në të kuptuarit e duhur dhe dallimin e degëve të ndryshme 
të kësaj pronësie, por edhe në mënyrën e duhur të praktikuarit gjatë qasjes në të; 
trajtimit të saj sikur të ishte një lloj tjetër i rëndomtë pronësie.
Edhe përkundër ekzistimit të më shumë teorive dhe mendimeve ndryshe, është 
krijuar kulturë e nevojshme e perceptimit të pronësisë jomateriale, d.m.th. krijimtarive 
dhe veprave të pronësisë intelektuale, si në aspektin e adoptimit të rregullave në 
mënyrë institucionale, ashtu edhe të njohjes dhe respektimit të të drejtave mbi këto 
vepra. Teoria për të drejtat jomateriale njeh pavarësinë, apo bën dallimin e të mirave 
materiale që burojnë nga një vepër e pronësisë intelektuale edhe atëherë kur ato 
janë të ndara nga shpikësi apo autori i tyre dhe nuk varen nga koha dhe hapësira.16 
Edhe përkundër kuptimeve të ndryshme që mund të shprehë, si pronësi shpirtërore 
ose jomateriale, pronësia intelektuale e shndërruar në objekt material si rezultat i 
punës intelektuale, vihet në shërbim dhe shfrytëzim, jo vetëm të autorit, por edhe të 
shoqërisë.

14  Intellectual Property. First published Tue Mar 8, 2011; substantive revision Wed Oct 10, 2018, 
(Stanford Encyclopedia of Phylosophy).
15  Can Intellectual Property Rights be Morally Justified? The Case of Human Gene Patents. Working 
Paper by: Theodoros Papaioannou.
16  Дабовиќ-Анастасовска, Јадранка, Пепељугоски, Валентин, (2012), Право на интелектуална 
сопственост, Скопје, f. 112.
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Teoria e monopolit

Nisur nga qëndrimet rreth të drejtave ekskluzive mbi produktet dhe transaksionet 
ekonomike, të drejta tjera pronësore dhe kontroll mbi qarkullimin, transferimin dhe 
fitimet, por edhe shumë fusha të tjera të zhvillimit social, ekonomik dhe kulturor, 
mund të nxirret kuptimi i përgjithshëm mbi monopolet dhe bazën e tyre teorike 
dhe ligjore. Edhe për të drejtat ekskluzive mbi krijimtaritë intelektuale ekzistojnë 
qëndrime dhe teori të ndryshme të cilat e kundërshtojnë monopolin, madje deri në atë 
masë sa krijuesit dhe bartësit e titullit pronësor të mos kenë të drejtë të vënë kufizime 
dhe kontroll për mënyrën e shitjes dhe blerjes së produkteve të dala nga krijimtaria 
e tyre intelektuale, as edhe për shfrytëzimin e ideve të tyre të llogaritura si pronësi 
intelektuale. Kundërshtimet me këtë rast bëhen jo vetëm për atë që monopoli pengon 
dhe kufizon mirëqenien e përgjithshme shoqërore, por edhe për atë që ai u merr të 
drejtën shumë njerëzve dhe entiteteve për të marrë e shfrytëzuar një ide, një shpikje, 
ose nënproduktet e tyre, si rezultat i mosarritjes materiale dhe kufizimeve të tjera. 
Pra, kontrolli i plotë mbi idenë, të gjitha kopjet e saj, të drejtën e shpërndarjes dhe 
shitblerjes, i njohur si “monopol intelektual” u jep krijuesve intelektualë monopol 
mbi idenë e tyre.17

Të gjithë rregullat e krijuar deri më tani, e që në njëfarë mënyre formësojnë sistemin e 
përgjithshëm mbi të drejtat e pronësisë intelektuale, kur ato gjejnë mbështetjen e duhur 
dhe u japin të drejtë krijuesve të kësaj fushe për zbatim dhe kontroll të rreptë të ideve 
dhe veprave të tyre, pra mbrojtje të garantuar të kësaj të drejte, nuk bëjnë gjë tjetër 
përveçse përforcojnë idenë e monopolit mbi veprimtaritë intelektuale. Kjo nuk mund 
të arrihet pa pasur pajtueshmëri më të gjerë në mesin e teoricienëve, ekspertëve, por 
edhe ligjvënies dhe institucioneve përkatëse. Shumëçka niset edhe nga perceptimi 
dhe nevoja e nxitjes dhe sigurimit të punës së krijuesve dhe shpikësve që me anë 
të mbrojtjes ligjore të mund të vjelin frytet e punës dhe investimit të tyre. Në anën 
tjetër, ata të cilët favorizojnë qasjen më liberale dhe shfrytëzimin pa kufizim të këtyre 
fryteve, apo të paktën, kopjimin dhe shfrytëzimin në mënyrë të moderuar, mund të 
llogariten si kundërshtarë dhe pakësues të të drejtave mbi pronësinë intelektuale dhe 
me këtë, përjashtues të së drejtës së monopolit.
Veprimtaritë nga pronësia intelektuale, që nga shenjat dhe simbolet për komunikim, 
përpunimi i mjeteve të zejtarisë, shkresat e ndryshme, e deri te shkrimet me karakter 
letrar, veprat nga fusha e artit, shpikjet në shërbim të industrisë dhe teknologjisë, etj., 
kanë nxitur vet autorët e tyre që të kërkojnë njohje të këtyre punëve dhe veprave, për 
të çuar më pastaj në kërkim të mirënjohjes për to, me vetëdije ose jo. Kjo, në mënyrë 
tjetër do të nënkuptonte kërkimin e mënyrave dhe modaliteteve për të arritur një gjë 
të tillë, pra mundësinë e shfrytëzimit më të gjerë dhe mundësitë e përfitimit material, 
deri në përcaktimin e rregullave të shpërndarjes dhe kushteve të qasjes në to. Hapat 
e këtillë do të ishin pjesë e një zinxhiri të fenomeneve dhe fazave të evoluimit dhe 
zhvillimit të sistemit të mbrojtjes së pronësisë intelektuale, duke filluar nga praktika të 
ndryshme sporadike dhe të izoluara për qëllime më të drejtpërdrejta dhe afatshkurta, 
deri te një integrim në nivel lokal dhe global të modeleve të veprimit dhe gjetjes së 
gjuhës së ‘përbashkët’ rreth masave të pranueshme dhe të respektuara, si në shërbim 
të krijuesit, ashtu edhe në të mirë të shoqërisë dhe shtetit.
17  Does Intellectual Monopoly Help Innovation? Michele Boldrin and David K. Levine, from their 
book: Against Intellectual Monopoly, Washington University St. Louis Law School, April 2009.
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Shfrytëzimi sa më i denjë dhe adekuat i krijimtarive dhe shpikjeve intelektuale 
dhe nënprodukteve të tyre megjithatë, bën që të ketë mirëkuptim, si nga ana e 
kundërshtarëve të të drejtave për pronësi intelektuale, ashtu edhe të atyre që 
janë për rregulla të përpiktë të mbrojtjes, në mënyrë që të ekzistojë baraspesha 
ndërmjet “stimulimit të mjaftueshëm të krijimtarisë dhe lirisë së shfrytëzimit të 
ideve ekzistuese.”18 Sipas kësaj, pajtueshmëria ekziston lidhur me atë që të drejtat 
e pronësisë intelektuale janë të nevojshme për t’i dhënë shtytje inovacionit, vetëm 
se duhet ditur deri në ç’masë mund të veprojnë këto të drejta. Deri në ç’masë duhet 
lejuar fitimet nga monopolet mbi shpikjet apo veprat tjera të cilat kanë fituar të drejta 
të caktuara me bazë në këtë lloj pronësie, duke vënë kontroll edhe mbi profitin nga 
prodhimi dhe qarkullimi i të gjitha produkteve të prodhuara dhe kopjeve të tyre.

Teoria e kontratës

E drejta e pronësisë intelektuale sikurse ka lidhshmërinë e saj me të drejta të tjera nga 
fusha të ndryshme, si dhe interpretohet me anë të teorive të shumta, ajo ndodh që të 
bëhet subjekt edhe i kontratave të ndryshme, duke aluduar edhe në ndërlidhjen e saj 
me të drejtën kontraktuese. Duke u nisur nga fakti që veprat e pronësisë intelektuale 
vijnë në kontakt më të gjerë me ambientin dhe publikun, qarkullojnë në një treg të 
hapur dhe me këtë mund të mos u mjaftojnë vetëm rregullat e dalë nga kjo pronësi, 
por të bëhen pjesë e marrëveshje pas marrëveshjeje. Mallrat e ndryshëm me procesin 
e tyre të prodhimit dhe shpërndarjes mund t’i nënshtrohen jo vetëm licencimit dhe 
bartjes së të drejtave nga pronësia intelektuale, por edhe kontratave dhe marrëveshjeve 
shtesë. Madje, mund të thuhet që punët kontraktuese nganjëherë luajnë rol mjaft të 
rëndësishëm dhe ushtrojnë ndikimin dhe përparësinë e tyre mbi të drejtën tjetër, atë 
të pronësisë intelektuale.
Në kohë globalizmi të gjithëmbarshëm, digjitalizim dhe internacionalizim 
informacioni, mënyra komunikimi sa më të kuptueshme dhe të përshtatshme për 
kultura dhe gjuhë të shumta, ndodh të vijë në shprehje dhe të dominojë vetëm 
gjuha e së drejtës kontraktuese dhe rregulla të cilët përshkruajnë produktin me 
karakteristikat dhe qëllimin që ai përfaqëson. Kështu, nuk mund të thuhet qartë se 
këtu përfaqësohen në mënyrë të barabartë dhe të balancuar të dy llojet e të drejtave 
në të njëjtën kohë, me ç’rast gjatë realizimit të transaksioneve të produkteve nga e 
drejta e patentës apo e drejta e autorit, të drejta të këtilla mund të jenë pjesë e tyre, 
por të njëjtat mund të bëhen vetëm në bazë të një kontrate. Megjithatë, nuk mund 
të lihet anash edhe ndikimi që e drejta e pronësisë intelektuale apo ndonjë e drejtë 
e përafërt mund të ketë për të penguar ndonjë transaksion i cili duhet bërë me të 
drejtën kontraktuese. Pra, lidhshmëria aq sa mund të jetë e papërfillshme, aq është 
edhe e rëndësishme dhe e domosdoshme.
Teoria e kontratës nga aspekti i definimit dhe kushteve të saj ka të bëjë me rregullat 
e marrëveshjes të cilat i ka “shpikësi me shoqërinë, e cila marrëveshje bazohet në 
disa parime, si: marrëveshja midis shpikësit dhe shtetit, afat i kufizuar i mbajtjes 
së shpikjes nga ana e shpikësit dhe shfrytëzim i lirë i shpikjes pas kalimit të afatit 
mbrojtës.”19

18  Does Intellectual Monopoly Help Innovation? Michele Boldrin and David K. Levine, from their 
book: Against Intellectual Monopoly, Washington University St. Louis Law School, April 2009.
19  Дабовиќ-Анастасовска, Јадранка, Пепељугоски, Валентин, (2012), Право на интелектуална 
сопственост, Скопје, f. 114.
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Teoria dualiste dhe moniste në interpretimin juridik të së drejtës së autorit

Zakonisht gjatë interpretimit dhe trajtimit të çështjeve të caktuara, përfshirë këtu 
çështjet mbi të drejtat e pronësisë intelektuale, autorët dhe ekspertët u drejtohen 
burimeve të caktuara për t’i konsultuar dhe krahasuar ato, në kërkim të gjetjes së 
rezultateve dhe definimit të përgjigjeve lidhur me çështjet në fjalë. Kjo ndodh në 
veçanti, gjatë përpilimit të teksteve profesionale dhe studimeve shkencore për të 
bazuar dhe vërtetuar studimin në traditë të caktuar historike, model veprimi, zbatim, 
etj. Për efekt të studimit, zakonisht merren për bazë teori, studime dhe emra të njohur, 
qofshin ato që vërtetojnë dhe miratojnë një teori të caktuar, qofshin kundërshtarët 
e njërës, apo tjetrës. Kështu bëhet edhe pozicionimi i fakteve dhe qëndrimeve të 
radhitura në një rrymë a periudhë të caktuar, lidhja e tyre dhe ndikimi që mund të 
ushtrojnë pikërisht në çështjen dhe subjektin e tanishëm të interpretimit.
Duke pasur parasysh titullin konkret mbi të drejtën e autorit dhe interpretimin e saj 
nëpërmjet të teorive apo sistemeve të kësaj së drejte, duhet të theksohet që ajo gjen 
trajtim dhe zbatim edhe nëpërmjet të spektrit të teorive dualiste dhe moniste, nëpër 
sistemet ligjore. Këto, si teori të aplikueshme edhe në fusha të tjera të së drejtës, kanë 
të bëjnë me implikimet dhe të drejtat që sigurojnë ato, si për autorin e tyre, ashtu 
edhe për të tjerët. Kështu, teoria moniste e së drejtë së autorit tregon lidhjen shumë 
personale të tij me veprën, e cila i mundëson atij më shumë të drejta mbi veprën e 
krijuar, për sa kohë që ai është gjallë, apo e do atë. Kjo mënyrë e trajtimit ka të bëjë 
edhe me praktikën e të drejtave ‘ekskluzive’ që e drejta e autorit i siguron atij por, 
edhe të ashtuquajturat e drejta ‘natyrore’ dhe ‘moraliste,’ të përmendura më lartë, të 
cilat i japin shumë vlerë dhe e nderojnë autorin për punën dhe mundin që ai ka dhënë 
në realizimin e një vepre. Me këtë, bartës i titullit do të ishte vetëm ai, dhe vetëm ai do 
të menaxhonte dhe caktonte kushtet për veprën e tij në qarkullim.
Duke përmendur disa lloje teorish, mund të duket sikur kësaj të drejte i japim trajtim 
dualist, megjithatë kjo nuk do të ishte plotësisht e saktë përderisa nuk definohet 
qartësisht si e tillë dhe të bëhet ndarja e të drejtave për veprën në fjalë me anë të 
mënyrës së  mbrojtjes, kohëzgjatjes së të drejtës, apo edhe kushte të tjera të cilat tani 
saktësisht i definojnë sistemet për këtë të drejtë. Teoritë për të drejtën natyrore, atë 
morale, të drejtën ekonomike, janë tipike dhe të lidhura ngushtë me të drejta tashmë 
të rregulluara, të cilat autorit i sigurojnë titullin pronësor dhe përjashtojnë çfarëdo 
ndërhyrjesh të tjera, pa pëlqimin e tij. Sistemi Gjerman i së Drejtës së Autorit llogaritet 
si monist për shkak të përshtatjes së të drejtës autoriale të një vepre, ku të drejta të 
ndryshme merren si “manifestim i një të drejte unitare” të bazuar në personalitet.20 
Sipas kësaj teorie, e drejta e autorit është një e vetme, e cila i ndërthur materialin 
(informacionin) dhe interesat moralë të autorit. E. Ulmer si kontribuues i rëndësishëm 
i këtij modeli, vlerëson se të drejtat e këtilla nuk mund të veçohen vetëm në njërin 
apo tjetrin grup, vetëm si të drejta ekonomike dhe morale ngaqë, krahas atyre të 
grupuara në një grup për shkak të natyrës së tyre, ekzistojnë të drejta të tjera me 
karakteristika të përbashkëta për të dy grupet.21 Pra, u jepet rëndësi dhe prioritet i 
njëjtë që të dy këtyre të drejtave për shkak të natyrës së pandashme të komponentëve 
të cilët e përbëjnë të drejtën e autorit.
Pikëpamjet dualiste bëjnë ndarjen e të drejtave të cilat i takojnë bazuar në aspektin 
20  Matveev A.G. The Structure of Copyright System of France, Germany and Russia.
21  Po aty.
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moral, sipas të cilit autori ka të drejtën e mbrojtjes si rezultat i punës dhe veprës së 
tij dhe, nga aspekti ekonomik atij i sigurohet përfitim material, ekonomik. Sistemi 
Francez konsiderohet si model dualist i së drejtës së autorit, sipas të cilit një “vepër 
është si fitimprurëse për autorin, ashtu edhe e lidhur me emrin dhe reputacionin e 
autorit,”22 megjithëse, për shumë kohë ka dominuar vetëm aspekti ekonomik i kësaj 
të drejte. Me përfshirjen edhe të së drejtës morale të autorit në këtë sistem, si një nga 
dy elementet, mund të thuhet që është plotësuar kuptimi dualist i së drejtës së autorit 
në Francë, duke bërë që të dy kategoritë e të drejtave, pra morale dhe ekonomike të 
quhen si të drejta ekskluzive, përderisa varianti monist gjerman njeh vetëm të drejtën 
ekonomike si ekskluzive. Vendet Anglo-Amerikane, siç janë Britania e Madhe, Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës dhe Australia tradicionalisht kanë njohur vetëm të drejta 
ekonomike në legjislacionet e tyre për të drejtën e autorit, duke mos i përfshirë edhe 
të drejtat morale.23

Pavarësisht mospajtimeve, ndarjeve të bëra, madje edhe zbatimit të këtyre qasjeve 
teorike në një shtet apo një tjetër, monizmi dhe dualizmi janë të rëndësishëm për 
efektet e tyre praktike që kanë edhe në dualitet, si të veçanta, por edhe me uniformitetin 
që përbëjnë kur ato pranohen si një dhe unik, në sistemet legjislative përkatëse të së 
drejtës së autorit. Shtetet apo sistemet juridike kanë bërë zgjedhjen e tyre kur kanë 
vendosur që këto të drejta t’i trajtojnë si një, si të barabarta, apo kur kanë vendosur që 
t’i ndajnë, duke e vënë njërën përpara tjetrës me prioritet, apo duke u dhënë prioritet 
të njëjtë që të dyjave për shkak të integritetit dhe karakteristikave të përbashkëta 
që ato kanë për të drejtën e autorit. Ato madje, mund të jenë ndikuar edhe nga 
rrymat teorike filozofike të njërës apo tjetrës linjë. Kështu, shtete dualiste24 siç janë: 
Franca, Belgjika, Italia, Spanja, Portugalia, Greqia, Brazili, Meksika, u japin prioritet 
të drejtave morale mbi ato ekonomike, duke i konsideruar si të patjetërsueshme, të 
cilat nuk mund të braktisen, madje edhe të llogariten të përhershme. Shtetet të cilat 
llogariten si moniste,25 Gjermania, Austria, Argjentina, Zvicra, Suedia, Norvegjia, 
Holanda, Finlanda, etj., nuk i ndajnë të drejtat morale nga ato ekonomike, që do të 
thotë se që të dyja mund të mbahen nga autori në kohëzgjatje të njëjtë, por edhe mund 
që të kufizohen në kohëzgjatje, të jenë të transferueshme apo të mund të braktisen.

Përfundim dhe konkluzione

Definicionet mbi pronësinë janë të shumta dhe prekin një sërë fushash dhe profilesh 
të ndryshme, qofshin ato materiale apo jomateriale. Ato kanë gjetur hapësirën e tyre 
si në mjediset më të rëndomta shoqërore dhe veprimtaritë e përvojat personale të 
njerëzve, ashtu edhe në nivelet më të larta profesionale. Është trajtuar pronësia reale 
dhe e vërtetë, por edhe ajo e supozuar dhe imagjinare. Krijimi i teorive të reja dhe 
përpunimi e aplikimi i atyre ekzistuese, gjithmonë ka nxjerrë në pah edhe dallime 
dhe mospajtime për modele dhe sisteme rregullash. Mendimet e dhëna kanë bërë 
dallimin edhe ndërmjet asaj se çfarë mund dhe si mund të pronësohet, kujt dhe në 
ç’mënyrë mund t’i takojë ajo; kanë krijuar standarde të tjera dhe afate shfrytëzimi 
e përfitimi, duke përfshirë këtu pronësinë mbi punën dhe veprimtarinë e njeriut, e 
veçanërisht, atë të mendjes së njeriut.
22  Po aty.
23  Matveev A.G. The Structure of Copyright System of France, Germany and Russia.
24  Po aty.
25  Po aty.
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Kur flasim për qasje dhe koncepte të caktuara të pronësisë, duhet të njohim kuptimin 
e përgjithshëm të saj dhe atë se si ajo është zhvilluar dhe ka ndryshuar gjatë 
periudhave të ndryshme të zhvillimeve ekonomike dhe shoqërore dhe lidhshmërinë 
e tyre me ndarjen e punës.26 Pronësia në përgjithësi, dhe ajo intelektuale në veçanti, e 
kështu edhe të drejtat e fituara mbi to, qofshin në mënyrë natyrore apo institucionale, 
gjenerojnë edhe dallimet lidhur me atë se çfarë do të ishte objekti i pronësisë, pra 
sendet materiale dhe çfarë do të ishte objekti i pronësisë intelektuale, pra veprat 
intelektuale të njeriut.27 Çështja e pronësisë dhe teoritë për të kanë të bëjnë mbi të 
gjitha me rregullshmërinë dhe evitimin e kaosit në menaxhimin e asaj që posedohet 
apo krijohet nga dikush dhe sigurimin e titullit të caktuar dhe të rregullt për të trajtuar 
atë më tutje, si nga ana e pronarit, ashtu edhe nga të tjerët. Në këtë mënyrë, përveç 
krijimit të rregullit, krijohet edhe balanca e veprimtarive dhe përgjegjësive mbi to.
Si teoria mbi të drejtën natyrore, ashtu edhe teoritë tjera kanë lindur si rezultat i 
nevojës së sistemimit dhe menaxhimit të të mirave materiale, qoftë direkt nga natyra 
ose të krijuara nga dikush. Fillimisht të formuluara dhe plasuara nga autorët e tyre, 
më pastaj ato janë ndjekur, përpunuar dhe plotësuar me mendime më të avancuara, 
varësisht nga rrjedhat dhe zhvillimet e shoqërisë për t’i adoptuar ato, por edhe për 
t’i vënë në shërbim të zhvillimit të teorisë dhe praktikës juridike nga kjo fushë. Në 
këtë mënyrë, është plotësuar sikurse norma e të drejtave formale të krijuesit, ashtu 
edhe raporti i tij dhe veprës së tij me interesin më të gjerë të zhvillimit të mirëqenë 
të shoqërisë, duke arritur pajtueshmëri dhe zbatim të vlerave të tyre të përbashkëta, 
pavarësisht dallimeve. Të ekzistuarit e një pajtueshmërie për mospengim dhe 
mosndërhyrje, në njëfarë mënyre ka prodhuar edhe zotimin për “paanshmëri, 
mosndërhyrje, qëndrueshmëri, pëlqim paraprak, universalizim, vetëpronësi, 
vetëqeverisje, krijim të zonave autonome.”28 Nëpërmjet të këtyre zotimeve bëhet 
aplikimi dhe shfrytëzimi më i mirë i ideve të krijuara.
Në mbështetje të një mbrojtjeje të fuqishme të pronësisë intelektuale, ose jo, në 
favor të një pajtueshmërie të përgjithshme dhe rregulla më liberalë juridikë, apo në 
kundërshtim të plotë të këtyre të parave, përsëri nuk mund të vihet në përfundim se 
cili grup teorish gjen mbështetjen dhe përfshirjen e plotë të gjithë krijuesve. Krijuesit 
përgjithësisht pajtohen me rregullat dhe ligjet dhe mundohen t’i respektojnë ato në 
mënyrën e duhur. Ata duan që të sigurohen për punën e tyre dhe të nxjerrin fitime 
nga ajo, por edhe të arrijnë popullaritet. Megjithatë, nuk duhet përjashtuar në asnjë 
mënyrë, të tjerë të cilët nuk e kanë si synim të fundit përfitimin material apo njohjen 
popullore, por e bëjnë këtë vetëm nga pasioni dhe prirja për të shprehur dhe zbuluar 
atë që mishërojnë brenda inteligjencës dhe përkushtimit ndaj profesionit të tyre, apo 
vetëm nga vullneti pozitiv për t’i ndihmuar dhe shërbyer mbarëvajtjes së përgjithshme 
shoqërore me anë të punës dhe veprave intelektuale. Mund të ketë nga ata të cilët 
e bëjnë një gjë të këtillë për agjenda të caktuara politike, sociale dhe shkencore, në 
varësi nga perceptimi dhe bindja e tyre ndaj këtyre kauzave dhe hapësirës së lejuar 
krijuese. Po ashtu, sipas mendimit teorik, edhe shfrytëzuesi nuk mund të thuhet që 
preferon liri të plotë të qasjes në produkte dhe informacion të pronës intelektuale dhe 

26  Can Intellectual Property Rights be Morally Justified? The Case of Human Gene Patents. Working 
Paper by: Theodoros Papaioannou.
27  Дабовиќ-Анастасовска, Јадранка, Пепељугоски, Валентин, (2012), Право на интелектуална 
сопственост, Скопје, f. 113.
28  Natural Intellectual Property Rights and the Public Domain: Hugh Breakey. The Modern Law 
Review, Vol. 73, No. 2 (March 2010), pp. 208-239, Published by: Wiley.
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anashkalim të sistemit të rregullave, madje duke u nisur nga arsye morale, vendos 
që të mos e shfrytëzojë pa kriter punën dhe mundin e tjetërkujt. Por, mbi të gjitha, 
konsumatori do të bëjë zgjedhjen e duhur, duke u bazuar në suksesin, imazhin dhe 
kualitetin e krijuesit të një produkti i cili buron nga një kontroll i rreptë rregullash 
dhe konkurrence lojale. Për ata të cilët do të preferonin informacion apo produkte të 
lira, të paverifikuara dhe ‘jashtësistemore,’ ose nuk do të kishin ‘mundësi’ të tjera, do 
të bënte punë një sistem më liberal dhe pa kufizime, duke ndjekur madje, burimet 
dhe veprat e krijuara për interesa më tjerë nga ato materialet.
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Abstrakt

Artikulli synon që pasi të bëjë një përshkrim të gjuhëve speciale dhe të rendisë si një të tillë 
edhe gjuhën juridike, të tregojë marrëdhënien e saj me gjuhën e përgjithshme dhe të paraqesë 
nëpërmjet një analize të përgjithshme disa karakteristika të saj. Gjithashtu, pas një renditjeje të 
fjalorëve aktualë, si dhe bazuar në shembuj, e nisur nga përvoja, arrihet në konstatimin se në 
treg mungojnë fjalorët dy a shumëgjuhësh shpjegues, sidomos sa u përket gjuhëve speciale 
në përgjithësi dhe asaj juridike në veçanti, duke nxjerrë kështu në pah nevojën që kanë 
përkthyesit, të cilët në thelb të tyre janë kryesisht gjuhëtarë, për fjalorë të mirë shpjegues në 
fusha të ndryshme, por sidomos në atë të drejtësisë, ekonomisë, teknikës e mjekësisë, të cilët 
në kombinimin gjuhësor gjermanishte e shqipe sot janë të mangët. 

Fjalë kyçe: gjuhë specialiteti, gjuha juridike, gjuhë e përgjithshme gjermanishte e shqipe, 
fjalorë shpjegues dy a shumëgjuhësh.
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fjalorë të rinj;
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1. Gjuhët e specialitetit - Fachsprachen 

Sipas fjalorit të gjuhës gjermane Wahrig “Fachsprache ist die mit Fachausdrücken eines 
Berufszweiges durchsetzte Sprache / Gjuhë e specialitetit është gjuha e një profesioni në 
të cilën kanë hyrë shprehjet e fushës së specialitetit”1, ndërkohë që Duden përkufizon 
“Die Fachsprache ist die Sprache, die sich im Wortschatz durch Fachausdrücke von der 
Gemeinsprache unterscheidet. / Gjuha e specialitetit është gjuha që në fjalorin e saj 
ndryshon nga gjuha e përgjithshme nga përdorimi i shprehjeve teknike [termave].”2 
1  Wahrig 1994.
2  Duden 2000.
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Ndërkohë shohim se në fjalorin e gjuhës së sotme shqipe, botim i vitit 2002 nuk 
ekziston asnjë përkufizim për gjuhët e specialitetit. 
Këtë lloj përkufizimi e ka dhënë Prof. Gjovalin Shkurtaj në librin e tij “Sociolinguistika”, 
teksa shkruan: “Varietetet funksionale ose nënkodet janë të ashtuquajturat gjuhë speciale, 
apo gjuhë teknike, gjuhë shkencore apo gjuhë të mjeshtërive ku të folurit diferencohet në 
përshtatje me natyrën e fushave të caktuara të dijes, sidomos për sa i përket terminologjisë 
apo leksikut të veçantë (terminologjik) të tyre. ... Secili nënkod ka, si të thuash, leksikun e 
vet “special” që njihet nga të gjithë, por nuk përdoret masivisht në popull; atë e njohin dhe e 
përdorin gjerësisht specialistë të degës përkatëse.”3

Nisur nga gjermanishtja do parapëlqenim të përdornim termin “gjuhë të specialitetit” 
dhe këtu theksojmë se këto gjuhë zhvillohen kur objekti i tyre bëhet aq i ndërlikuar 
e i specifikuar, sa që ndihet nevoja e përdorimit të termave të veçantë për të thjeshtuar 
dhe unifikuar kështu komunikimin ndërmjet ekspertëve të së njëjtës fushë. Sintaksa 
dhe semantika e gjuhëve të specialitetit bazohet në rregulla të shprehura qartë. 
Në gjuhët e specialitetit vetë gjuha përdoret në mënyrën më ekonomike dhe më të 
përpiktë të mundshme, për të arritur kështu një qëllim të rëndësishëm, përmbushjen e një 
funksioni të caktuar, ose të komunikimit të pacen. Ndërkohë ajo bazohet jo vetëm në 
një fjalor terminologjik të ngritur dhe në shprehje a formula tashmë shabllone, si 
p.sh. madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar - volljährig, geschäftsfähig, por 
edhe në njohuri të mira paraprake në fushën përkatëse. Ndër gjuhët e specialitetit 
ne në përkthim dallojmë gjuhën administrativo-juridike, gjuhën teknike, atë të 
ekonomisë, mjekësisë etj. Edhe pse të përmbledhura në grupin e të ashtuquajturave 
gjuhë specialiteti, secila prej tyre paraqet veçoritë përkatëse si p.sh. përdorimi i një 
terminologjie të caktuar; mënyra, ndonjëherë të habitshme, të ndërtimit të fjalisë; një stil të 
veçantë, ku mbizotërojnë emërzimet etj., ama materialin leksikor e marrin nga gjuha 
e përgjithshme dhe rregullat gramatikore a stilistikore i bazojnë në rregullat tipike 
të saj. Në këtë mënyrë këto varietete gjuhësore mbeten sërish të lidhura me gjuhën 
e përgjithshme e i referohen gjithmonë asaj. Gjuhët e specialitetit nuk do të mund të 
ekzistonin pa gjuhën e përgjithshme, ndërkohë që e kundërta mund të ekzistojë. Në 
të gjitha fushat gjejmë fjalë të gjuhës së përgjithshme, të cilat marrin formën e një termi, për 
shkak të kufizimit të kuptimit ose të një kuptimi krejtësisht special, duke bërë kështu që 
edhe gjuha, të cilës i përkasin tashmë të quhet gjuhë e specialitetit. 
Këtu vlen të theksojmë se pikërisht për shkak të marrëdhënies që kanë gjuhët 
e specialitetit dhe gjuha e përgjithshme nuk u kundërvihen njëra-tjetrës, 
por megjithatë ndryshojnë sa i përket numrit të përdoruesve dhe shkallës së 
kuptueshmërisë. Lidhja mes tyre sjell edhe një ndikim të përkundrejt te njëra-tjetra.                                                                                                                                    
Gjuhët e specialiteti kanë lindur pra për të përmbushur një funksion të caktuar, por 
ato paraqesin njëkohësisht edhe barriera informative dhe kuptimore. Janë pikërisht 
këto që e bëjnë edhe më të  vështirë punën e përkthyesit. 
Kufijtë e ngritur ekzistojnë për jo profesionistët, pasi specialistët brenda një fushe 
krijojnë një përzierje të tillë gjuhe dhe termash, të cilën vetëm ata vetë mund ta kuptojnë, 
e që për të tjerët, megjithëse të shkolluar, por që nuk i përkasin atij specialiteti, ngjan 
si të ishte gjuhë e huaj. Kështu Hermann Bausinger shkruan: “Nicht zuletzt durch ihre 
besondere Sprache setzen sich die Experten von den anderen, den Nicht-Eingeweihten, ab. In 
der Expertensprache liegt ihre Macht, sie sitzen an Schalthebeln, die nur sie bedienen können, 
3  Shkurtaj, Gjovalin: Sociolinguistika, Tiranë 2003, fq. 100, 101.
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in dieser Sprache und dank dieser Sprache können sie über andere verfügen. Gleichzeitig liegt 
darin aber auch ihre Ohnmacht. Je ausschließlicher sie sich der Expertensprache verschreiben, 
umso weiter entfernen sie sich von der allgemeinen Sprache, von der für alle möglichen 
und für alle verbindlichen Kommunikation.4 / Jo më pak i rëndësishëm është fakti se 
përmes gjuhës së tyre të veçantë ekspertët dallojnë nga të tjerët, nga „të paditurit“ 
[në këtë fushë]. Fuqia e tyre ndodhet në gjuhën prej eksperti. Ata qëndrojnë të ulur 
para levave të kësaj gjuhe, të cilat mund t’i vënë në punë vetëm ata, dhe falë saj 
mund të mbizotërojnë ndër të tjerë. E pikërisht këtu qëndron edhe pika e tyre e dobët. 
Sa më shumë i dedikohen gjuhës prej eksperti, aq më shumë largohen nga gjuha e 
përgjithshme, nga komunikimi i mundshëm dhe i detyrueshëm për të gjithë.“ 
Këto pengesa bëhen më të qarta në rastet kur një gjuhë e specialitetit takon apo prek 
jetën tonë të përditshme, siç është për shembull rasti i gjuhës administrativo-juridike. 
Siç e thamë edhe më lart fjalët a shprehjet e gjuhëve të specialitetit, termat a formulat, 
shpesh merren nga gjuha e përgjithshme dhe përdoren më tej duke u ndryshuar, 
duke e shtuar apo kufizuar kuptimin e tyre. Këtu mund të marrim si shembull fjalën 
kryesisht, e cila e përdorur në gjuhën juridike shqipe merr kuptimin e një vendimi 
të marrë pa kërkesë nga pala e interesuar dhe me nismën e vetë zyrës përkatëse. 
Përkthimi i saktë në gjermanishte në këtë rast do të ishte von Amts wegen ose amtswegig. 
Po t’u drejtoheshim fjalorëve atëherë do vinim re se në rastin e përkthimit nga gjuha 
gjermane në atë shqipe do të gjenim:
a. në fjalorin gjermanisht-shqip [Fiedler/Klosi]: von Amts wegen - zyrtarisht/me 

autoritetin e ofiqit5 
b. në fjalorin juridik gjermanisht-shqip [Halili]: amtswegig - kryesisht6 
c. kjo shprehje nuk gjendet në fjalorin gjermanisht-shqip të Dhrimos. 
Ndërsa, nëse do të kërkonim në përkthimin nga shqipja në gjermanishte do të gjenim:
a. në fjalorin shqip-gjermanisht [Buchholz, Fiedler, Uhlisch]: kryesisht - hauptsächlich, 

in erster Linie, vor allem7 
b. në fjalorin shqip-gjermanisht [Dhrimo]: kryesisht - hauptsächlich, vor allem, in erster 

Linie, über-, vorwiegend, zumeist, vorzugsweise8 
c. në fjalorin shqip-gjermanisht [Halili]: kryesisht - hauptsächlich, amtswegig, kraft 

Amtes, von Amts wegen, amtlich, offiziell9 
d. në Fjalorin Juridik10 (shpjegues e shumë gjuhësh) të grupit të autorëve Gashi, 

Puka, I. Morina, Boričić, V. Morina fjala kryesisht nuk gjendet. 
Nga ana tjetër termat kalojnë edhe nga gjuha teknike në gjuhën e përgjithshme. 
Kështu në përditshmërinë tonë flasim për kontrata, marrëveshje, gjykata, çështje etj. 
Gjuha e specialitetit përdor pra shumë shprehje të gjuhës së përgjithshme si terma, të 
cilët në krahasim me kuptimin që kanë në gjuhën e përgjithshme marrin një kuptim 
më të kufizuar ose një kuptim ndryshe, por me kufij të qartë siç ishte rasti i shembullit 
të përmendur më lartë për fjalën kryesisht, e cila merr një tjetër kuptim, ose edhe fjala 
çështje, e cila merr një kuptim më të specifikuar në gjuhën juridike pasi përdoret në 
4  Bausinger, H. (1984): Deutsch für Deutsche. Dialekte, Sprachbarrieren, Sondersprachen. fq. 97.
5  Fiedler, W.; Klosi, A. (2000): Handwörterbuch Teil II Deutsch-Albanisch, fq. 45.
6  Halili, D. (2008): Rechtswörterbuch Deutsch-Albanisch, Albanisch-Deutsch fq.11.
7  Buchholz, O., Fiedler, W., Uhlisch, G.; (2000): Handwörterbuch Teil I Albanisch-Deutsch, fq. 254.
8  Dhrimo, A (2005): Fjalor shqip-gjermanisht fq. 566.
9  Halili, D. (2008): Rechtswörterbuch Deutsch-Albanisch, Albanisch-Deutsch fq.246.
10  https://ad.rks-gov.net/Uploads/Documents/fff_.pdf.
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kuptimin e çështjeve gjyqësore.

2.  Marrëdhënia mes gjuhës së përgjithshme dhe asaj juridike (si gjuhë specialiteti)

Përpara se të merremi me nocionin gjuhë juridike / Rechtsprache dhe me diskutimin 
nëse kjo gjuhë është apo jo një gjuhë specialiteti do të kërkojmë të shohim se si përku-
fizohet ajo, pra gjuha juridike / Rechtssprache në shqipe dhe gjermanishte. 
Në fjalorin shqip-shqip të gjuhës së sotme shqipe nuk gjejmë ndonjë përkufizim, por 
atë e gjejmë në fjalorin e drejtësisë, i cili përkufizon si vijon: “Gjuhë juridike – Dhënie 
e domethënies (nocionit) juridik nga fjalë të veçanta të përditshme të gjuhës së rëndomtë, që 
janë karakteristikë për profesionistët juridikë.”11 
Ndërsa në gjermanishte për gjuhën juridike / Rechtssprache gjejmë: “Rechtssprache - 
im Rechtswesen gebräuchliche Fachsprache / Gjuha juridike – gjuhë specialiteti që gjen 
përdorim në sistemin juridik/drejtësi”12 duke e parë dhe përkufizuar kështu gjuhën 
juridike si një gjuhë specialiteti, pavarësisht mendimeve të ndryshme lidhur me ren-
ditjen ose jo të gjuhës juridike si një gjuhë specialiteti. 
Disa, me argumentin se ekziston një gjuhë shkencore dhe një tjetër joshkencore, e 
rendisin atë te gjuhët e specialitetit, ndërkohë që të tjerë e shohin si një gjuhë të ju-
ristëve, me arsyetimin se ekspertët e kësaj fushe kanë rënë dakord për një përdorim 
të caktuar të gjuhës. Ka edhe mendime, sipas të cilave gjuha juridike nuk është gjuhë 
e specialitetit, pasi ajo është mjeti për të rregulluar detyrimet dhe të drejtat në jetën 
e përditshme të çdonjërit prej nesh ndaj kujtdo, ndaj edhe i përket kështu në fund të 
fundit të gjithë qytetarëve. Gjuha juridike duhet të jetë një pjesë e gjuhës së përgjith-
shme që u drejtohet të gjithëve, por që karakterizohet nga termat specifikë. 
Vëmë re pra se gjuha juridike, meqenëse prek më së shumti përditshmërinë tonë, 
është shpesh e pandashme nga gjuha e përgjithshme, e cila është edhe një burim i 
vazhdueshëm kalimesh dhe interferencash për të. Mendohet se gjuha juridike është 
një univers i pavarur, por me siguri mund të themi se kufijtë ndërmjet gjuhës juridike 
dhe gjuhës së përgjithshme nuk janë të ngulitur. Për këtë arsye moria e kalimeve 
a ndërhyrjeve nga njëra gjuhë te tjera bëjnë të lindin edhe vështirësi kuptimore e 
përkthimore. Terma apo lokucione të caktuara janë mbartës të një tjetër kuptimi në 
fushën juridike, por mund të përdoren me një tjetër kuptim (mbase dhe të gabuar) 
në gjuhën e përgjithshme. Kështu për shembull fjala hipotekë, e cila në përdorimin e 
saj në gjuhën e përditshme e ka ndryshuar kuptimin dhe përdoret rëndom në vend 
të Zyrës së Kadastrës pranë ASHK-s. Ky rast vlen në fakt për shqipen. Në gjermanishte 
dallimi është i qartë dhe Hypothek nuk ngatërrohet me fjalën Katasteramt pasi për 
gjermanishtfolësit kuptimet e fjalës Hypothek janë të qarta: 
Hypothek 
a) (zu den Grundpfandrechten gehörendes) Recht an einem Grundstück, einem 
Wohnungseigentum o. Ä. zur Sicherung einer Geldforderung, das mit dieser Forderung 
rechtlich verknüpft ist / e drejta (që i përket ngarkimit me barrë të një pasurie të 
paluajtshme) mbi një truall, një banesë ose një tjetër objekt të ngjashëm për të siguruar 
një shumë të kërkuar parash, e cila është e lidhur ligjërisht me këtë shumë të kërkuar; 
b) durch eine Hypothek(a) entstandene finanzielle Belastung eines Grundstücks, eines 
11  Fjalor i drejtësisë, Tiranë 2011, fq. 262, 263.
12  Duden – Deutsches Universalwörterbuch A-Z, 3. völlig neu bearbeitete Auflage.
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Wohnungseigentums o. Ä. / barra financiare që rëndon mbi një truall, një banesë ose 
një tjetër objekt të ngjashëm, për shkak të hipotekimit; 
c) durch eine Hypothek(a) gesicherte Geldmittel, die jmdm. zur Verfügung gestellt werden. / 
mjetet financiare të siguruara përmes një hipotekimi, të cilat i vihen në dispozicion 
dikujt”13

Pra shohim se në gjermanishte, por në të vërtetë edhe në kuptimin e saktë në shqipe 
fjala hipotekë nuk është gjë tjetër veçse ngarkimi me barrë i një pasurie të paluajtshme 
dhe nuk mund të ngatërrohet me Zyrën e Kadastrës / Katasteramt ku këto pasuri Haus 
und Grundstück / shtëpia dhe trualli në fakt regjistrohen.
Dukuria e mësipërme e ngatërrimit apo përdorimit të papërshtatshëm të termave 
ndodh më shpesh kur termat juridikë kalojnë në gjuhën e përgjithshme. 
Nga ana tjetër kemi rastin kur fjalët e gjuhës së përgjithshme jo vetëm janë thithur nga 
gjuha juridike, por kanë arritur madje që të marrin një kuptim të vetin, të specifikuar, 
të ndryshëm nga gjuha e përgjithshme, duke u kthyer kështu në terma të gjuhës 
juridike. Është pikërisht kjo gjë që padyshim e kthen fushën juridike në një burim 
ngatërrese e në një rrezik të madh për përkthyesin juridik.
Mund të themi në mënyrë të përmbledhur pra, se specialiteti i teksteve juridike nga 
njëra anë përcaktohet nga pjesëmarrja e lartë e terminologjisë dhe nga ana tjetër nga 
tiparet e mëtejshme gjuhësore siç janë mikro dhe makro struktura, stilistika dhe 
zhargoni i specialitetit. 
Kështu Daum shkruan: “Der Wortschatz der Rechtssprache stammt überwiegend aus der 
Gemeinsprache, allerdings wird häufig mit den fachsprachlichen Wörtern ein anderer Inhalt 
verbunden als mit den gleichlautenden allgemeinsprachlichen Wörtern14 / Fjalori i gjuhës 
juridike vjen më së shumti nga gjuha e përgjithshme, megjithatë shpesh, me këto fjalë 
specifike lidhet një kuptim krejtësisht tjetër nga ai që kanë në fakt po të njëjtat fjalë në 
gjuhën e përgjithshme.”
Si shembull në këto raste do të mund të përmendnim fjalë si marrëveshje / Vereinbarung 
/ Abkommen / Übereinkommen, shitje / Verkauf, hua[dhënie] / Darlehen, të cilat ekzistojnë si 
në gjuhën e përgjithshme, ashtu edhe në atë juridike. 
Jo vetëm kuptimet e fjalëve, semantika e gjuhës juridike, por edhe vetë rregullat e 
saj janë më fort të diferencuara se sa ato të gjuhës së përgjithshme, por marrëdhënia 
që ekziston me gjuhën e përgjithshme është më e fortë dhe më e shpeshtë. Kjo 
marrëdhënie marrëse e dhënëse ndërmjet gjuhës së përgjithshme dhe asaj juridike, 
si gjuhë specialiteti, e cila funksionon në të vërtetë në të dy kahet, shpesh mund 
të paraqesë probleme të kalimit të kuptimit ndërmjet specialistëve të fushës dhe 
personave që nuk janë të fushës, pasi ata mund t’i veshin të njëjtës fjalë kuptime të 
ndryshme.
Si gjuhë specialiteti, gjuha juridike ka zgjuar në vitet e fundit një interes të madh 
në disiplina të tilla si gjuhësia, e drejta dhe përkthimologjia. Dy motive janë ato që 
shpjegojnë këtë lloj interesi nga ana e gjuhësisë: së pari rëndësia e gjuhës në pjesën më 
të madhe të procesit juridik (interpretimet, zbatimet etj.); së dyti formaliteti i regjistrit 
të kësaj gjuhe, i cili vjen nga karakteri morfologjik, sintaksor, leksikor dhe pragmatik. 
Gjuha juridike mund të shihet pra si një nga gjuhët më komplekse të specialitetit. 
13 Duden vëllimi 5.
14  Daum, U. (1981), ʺRechtssprache – eine genormte Fachsprache?ʺ, te: Der öffentliche 
Sprachgebrauch, Band II: Die Sprache des Rechts und der Verwaltung. Stuttgart, fq. 86.
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Elementet e saj përbërëse janë kuptimi, gramatika (në këtë rast drejtshkrimi, 
morfologjia dhe sintaksa), leksiku dhe stili, por më i rëndësishmi ndër të tërë rezulton 
të jetë elementi i parë, ndërkohë që të tjerët ndikojnë në realizimin sa më të mirë të tij. 
Njohja dhe përdorimi i mirë i gjuhës juridike merr rëndësi nga njëra anë për juristët, 
pra specialistët, të cilët përmes saj do të arrijnë të shprehin ashtu siç duhet, herë 
qartë e pa ekuivoke, e herë duke lënë disa hapësira (të ashtuquajturat klauzola që 
nuk gjenden vetëm në ligje) mendimin, arsyetimin a gjykimin e tyre në çështje të 
ndryshme. 
Për këtë arsye sot në Fakultetin e Drejtësisë në programin e kurrikulave ka zënë vend 
edhe lënda e quajtur “Shkrim dhe arsyetim ligjor”. Sigurisht që lënda synon t’u japë 
juristëve të ardhshëm bazat dhe rregullat e parimet që ata duhet të ndjekin gjatë 
të shkruarit, si një pjesë e pandashme e punës së juristit. Këtu vlen të theksohet se 
shembujt e marrë në këtë lëndë dhe mënyra e ndërtimit të dokumenteve vijnë më së 
shumti nga studime amerikane dhe angleze, sigurisht për gjuhën dhe dokumentet e 
tyre, e për rrjedhojë nuk përshtaten gjithmonë me rregullat e gjuhës dhe me mënyrën 
e konceptimit të dokumentit në shqipe. Mungon pra në këtë lëndë një paralelizëm 
me shqipen, i cili do të ishte i domosdoshëm për juristët. Në fund të fundit ata do të 
shkruajnë shqip. 
Nga ana tjetër, po aq të interesuar në studimin e gjuhës juridike si një nga gjuhët 
më të diskutuara të specialitetit janë edhe përkthyesit, të cilët ndodhen në mes të dy 
kampeve, atij juridik dhe atij gjuhësor. Për përkthyesit ligjërimi juridik është një lloj 
komunikimi i specializuar, në të cilin spikasin një varg tiparesh që fillojnë që nga 
ekzistenca e një fjalori të gjuhës së specialitetit e shkojnë deri te veçoritë e strukturës 
së tij. Në fakt autorë të gjuhës juridike e konsiderojnë leksikun si pengesën e parë në 
komunikimin juridik, duke i përfshirë termat në atë që mund të quhet fjalor juridik. 
Veçse kjo për përkthyesin nuk do të ishte aspak pengesa e fundit, pasi në momentin 
që mendojmë se kemi zgjidhur problemin e leksikut, paraqiten probleme të tjera si: 
drejtshkrimi, ndoshta edhe i termave latinë; barasvlerësit kuptimorë, ose barasvlerësit 
në vetë sistemet e drejtësisë; mënyra e ndërtimit të fjalisë; emërzimet; përdorimi i diatezës 
pësore; koherenca etj. Gjermanishtja dëshmon p.sh. shumë emërzime, emra të përbërë, 
format e diatezës pësore, ose edhe format e pjesores I / Partizip I, të cilat jo gjithmonë 
mund t’i përkthejmë me paskajore. 
Përfundimisht mund të themi se debati rreth gjuhës juridike nëse ajo është ose jo 
një gjuhë specialiteti do të ishte i pavend. Gjuha juridike është me siguri pjesë e 
gjuhëve të specialitetit, sepse pavarësisht marrëdhënies së saj të ngushtë me gjuhën 
e përgjithshme, dëshmon një objekt aq kompleks sa që paraqitet nevoja e përdorimit të 
nocioneve specifike, termave, gjë që lehtëson komunikimin mes ekspertëve dhe synon 
eliminimin e keqkuptimeve. Nga ana tjetër sintaksa dhe semantika e saj bazohen në 
rregulla të caktuara si emërzimi, polisemia etj., por edhe në një terminologji të caktuar. 
Elementët e mësipërm, së bashku me stilin e gjuhës juridike dëshmojnë përpikëri dhe 
tendencë drejt ekonomizimit të saj. Të gjitha këto kurorëzohen nga fakti se kjo gjuhë 
përmbush një funksion të caktuar, gjë që me gjithë sa kemi përmendur më lart, e bën 
sigurisht këtë gjuhë të rreshtohet mes gjuhëve të tjera të specialitetit.
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3. Përdorimi i fjalorëve në përkthimin juridik, fjalorët ekzistues dhe nevoja për 
fjalorë të rinj.

Përdorimi i suksesshëm i normave juridike kushtëzon nga njëra anë të kuptuarit dhe 
nga ana tjetër të pranuarit e tyre, por meqenëse normat juridike në përgjithësi janë të 
një natyre abstrakte, të kuptuarit mund të sigurohet deri në një shkallë të caktuar. Kur 
normat janë të përpiluara në një gjuhë të huaj, atëherë duhet ndihma e përkthyesit 
për t’i kuptuar ato. Mirëpo gjithmonë theksojmë se përkthimi është një proces i të 
kuptuarit dhe të bërit të kuptueshëm. Nëse hallka e parë nuk është e plotë, probleme të 
shumta shfaqen edhe në hallkën e dytë. Pra, nëse përkthyesi, për shkak të kuptimeve 
të shumta e të ndryshme, apo për shkak të të ashtuquajturave klauzola, apo për 
shkak të mosnjohjes së mirë të fushës dhe të kuptimeve që mund të marrë fjala në atë 
fushë, nuk arrin të realizojë ashtu siç duhet fazën e parë, pra të kuptuarit, atëherë ai 
nuk do të jetë kurrë në gjendje të  realizojë ashtu siç duhet qëllimin përfundimtar të 
përkthimit, pra të bërin të kuptueshëm.
Nga ana tjetër vëmë re se problemet e kuptimit rezultojnë më së shumti nga afërsia 
e gjuhës juridike me gjuhën e përgjithshme. Gjuha juridike i kthen në terma fjalët 
e gjuhës së përgjithshme duke i përdorur ato me një kuptim të kufizuar, apo me 
një tjetër kuptim. Kjo gjë shkakton probleme për personat që nuk janë specialistë, e në 
shumicën e rasteve edhe për përkthyesit, të cilët jo detyrimisht e kanë studiuar fushën. Këtu 
duhet të kujtojmë që ne në Shqipëri nuk përgatisim përkthyes të specializuar në një 
fushë të caktuar, gjë që deri diku ua vështirëson punën të diplomuarve si përkthyes e 
interpreto, kur punojnë me përkthimet në gjuhën juridike. 
Sa i përket vështirësive kuptimore që mund të shfaqen gjatë përkthimit, mund të marrim si 
shembull një problem leksikor, siç është nocioni i huasë.  Fjalët e përdorura në gjermanishte 
janë “borgen”, “leihen”, “darleihen”. Në rastin kur përdorim “leihen” në përkthim, atëherë 
duhet ta kemi të qartë se është pikërisht sendi i marrë hua ai që duhet të kthehet në një kohë 
të caktuar p.sh. “ein Buch leihen / marr hua një libër”. Ndërkohë që “ darleihen / marr/
jap hua” përdoret në rastet kur sendi i marrë hua zëvendësohet në po të njëjtën sasi 
dhe cilësi, por nuk është i njëjti, në momentin e kthimit të tij, p.sh.: paratë. Nëse do të 
kërkonim t’i shihnim këto fjalë në fjalor do kishim si vijon:
Në fjalorin juridik gjermanisht – shqip të Dritan Halilit gjen: 
borgen v.- huazon fol., merr fol. hua, jep fol. hua15

leihen v.- huan fol., huazon fol.16 
darleihen v. - huazon fol., merr fol. hua, jep fol. hua17

në fjalorin gjermanisht – shqip të Ali Dhrimos gjejmë:
borgen kal. 1. huaj, jap hua, 2. huhem, marr hua ...18

leihen kal. 1. jap hua (dikujt) ..., 2. marr hua (nga dikush) ... 3. (më) jep ...19

darleihen – nuk e gjejmë fare si folje, gjejmë vetëm emërzimin
15  Halili, D. (2008): Rechtswörterbuch Deutsch-Albanisch Albanisch-Deutsch; Fjalor juridik gjermanisht – 
shqip, shqip-gjermanisht, fq. 34.
16  Halili, D. (2008): Rechtswörterbuch Deutsch-Albanisch Albanisch-Deutsch; Fjalor juridik gjermanisht – 
shqip, shqip-gjermanisht, fq. 95.
17 Halili, D. (2008): Rechtswörterbuch Deutsch-Albanisch Albanisch-Deutsch; Fjalor juridik gjermanisht – 
shqip, shqip-gjermanisht, fq. 37.
18  Dhrimo, A. (2007): Fjalor gjermanisht – shqip; Deutsch – albanisches Wörterbuch fq. 252.
19  Dhrimo, A. (2007): Fjalor gjermanisht – shqip; Deutsch – albanisches Wörterbuch fq. 721.
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ndërsa për të kundërtën shqip – gjermanisht, 
në po të njëjtin fjalor të Dritan Halilit gjen:
huan fol.- entleihen v., leihen v., ausleihen v., borgen v., darleihen v.20

dhe për huazon gjejmë:
huazon fol.- entleihen v., leihen v., ausleihen v., borgen v., darleihen v.21

në fjalorin shqip gjermanisht të Dhrimos gjejmë:
huaj I vt. ~ta, ~tur 1. (aus-, be-, ver-)leihen, darleihen, (aus-, ver-)borgen ... 2. borgen, 
eine Anleihe aufnehmen (machen), sich (D) etwas von jm (aus)leihen (ausborgen) ...22

Vëmë re se ndodhemi në rastin e barasvlerësve një me disa sipas Koller-it, por se cilën 
prej tyre duhet të zgjedhë përkthyesi në përkthim, në mënyrë që të mund të kalojmë 
nga polisemia e fjalës në monosemi nuk na e qartëson fjalori, aq më pak ai juridik. 
Mund të themi kështu që përkthyesi për gjetjen e termit të saktë që duhet të përdorë, 
zgjidhjen nuk do të mund ta gjejë te fjalorët aktualë, por duke shfletuar literaturën që 
përdoret në fushat përkatëse si dhe nëpërmjet kërkimeve të mëtejshme në tekste sqarues e 
në internet. Sa u përket termave leihen dhe darleihen vëmë re se për të gjetur përdorimin 
e duhur të tyre duhet të kërkojmë përtej fjalorëve një e dygjuhësh. Ndihmesë na jep në këtë 
rast kërkimi në internet. Kështu në linkun http://www.rwi.uzh.ch/elt-lst-huguenin/orbt/
leihedarlehen/de/html/ të faqes së Rechtswissenschaftliches Institut, Universität Zürich / 
Institutit të Shkencave Juridike të Universitetit të Cyrihut, Zvicër gjejmë të sqaruar në 
gjermanishte kuptimin e nocionit Leihe të cilin në shqip do ta përkthenim më saktë me 
huapërdorje dhe atë të nocionit Darlehen që në shqip do të jepej më mirë me termin hua:
Die Leihe
Die Leihe ist die unentgeltliche Überlassung einer Sache zum Gebrauch (Gebrauchsleihe). 
Der Entlehner verpflichtet sich dabei dem Verleiher dieselbe Sache nach dem Gebrauch 
zurückzugeben (Art. 305 OR). Mögliche Gegenstände einer Leihe sind grundsätzlich 
unbewegliche sowie bewegliche Sachen.23/ Huaja (në këtë kuptim) është dorëzimi pa 
shpërblim a pagesë i një objekti a sendi për përdorim (huapërdorja). Huamarrësi është i 
detyruar në këtë rast që t’i kthejë huadhënësit, pas përdorimit, të njëjtin objekt (neni 305 
E drejta e detyrimeve në Konfederatën Zvicerane). Objektet apo sendet e mundshme 
të një huapërdorjeje janë parimisht objekte të luajtshme ose të paluajtshme. 
Themi që do ta përkthenim me fjalën huapërdorje, pasi neni 901 i Kodit Civil të Republikës 
së Shqipërisë parashikon: “Me kontratën e huapërdorjes, njëra palë (huadhënësi) i jep palës 
tjetër (huamarrësit), pa kundërshpërblim, një send të caktuar që ta përdorë përkohësisht dhe 
kjo palë detyrohet ta kthejë atë send në afatin e caktuar në kontratë. Kur nuk është caktuar afat, 
me kërkesën e Palës që ka dhënë sendin.”24

Hasim pra të dy elementet që parashikon edhe nocioni Leihen, pra pa shpërblim a 
kundërshpërblim dhe kthimi i atij sendi.
Das Darlehen 
Leihe und Darlehen haben zwar die Gemeinsamkeit, dass in beiden Fällen eine Sache auf Zeit 
überlassen wird. Die Leihe ist im Gegensatz zum Darlehen aber definitionsgemäß unentgeltlich 
20  Halili, D. (2008): Rechtswörterbuch Deutsch-Albanisch Albanisch-Deutsch; Fjalor juridik gjermanisht – 
shqip, shqip-gjermanisht, fq. 227.
21 Halili, D. (2008): Rechtswörterbuch Deutsch-Albanisch Albanisch-Deutsch; Fjalor juridik gjermanisht – 
shqip, shqip-gjermanisht, fq. 227.
22  Dhrimo, A. (2005): Fjalor shqip – gjermanisht; Albanisch - Deutsches Wörterbuch fq. 433.
23  http://www.rwi.uzh.ch/elt-lst-huguenin/orbt/leihedarlehen/de/html/.
24  Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë i vitit 2012, fq. 275.
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und nur an unverbrauchbaren Sachen möglich. Zurückzugeben ist bei einer Leihe stets 
dieselbe Sache. Das Darlehen hat hingegen immer verbrauchbare Sachen zum Gegenstand. 
Zurückzugeben sind daher Sachen gleicher Art, Menge und Güte.25/ Huapërdorja dhe 
huaja kanë të përbashkët faktin se në të dyja rastet një send jepet për t’u përdorur 
për një periudhë të caktuar kohe. Në të kundërt nga huaja, huapërdorja është, 
sipas përkufizimit, pa shpërblim a pagesë dhe e mundur vetëm për sende që nuk 
konsumohen. Në rastin e një huapërdorjeje normalisht duhet kthyer i njëjti send. Në 
të kundërt huaja ka si objekt të sajin gjithmonë sende të konsumit, ndaj dhe në këtë 
rast duhet të kthehen sende të të njëjtit lloj, në të njëjtën sasi dhe cilësi.”
Në këtë pikë do ishim të mendimit se do ishte shumë herë më e thjeshtë për përkthyesit 
të kishin në dispozicion jo thjesht fjalorë të përgjithshëm apo terminologjikë, por 
fjalorë shumëgjuhësh sqarues, të cilët mungojnë krejtësisht në treg. Vëmë re se sa i 
përket çiftit gjuhësor gjermanisht-shqip qarkullojnë kryesisht fjalorë të përgjithshëm, 
por edhe ata me një numër të limituar fjalësh. Të vetmit fjalorë teknikë që mund të 
citojmë janë ata të D. Halilit, përkatësisht në fushat juridike dhe ekonomike, por që 
janë shumë të limituar e shpesh nuk ofrojnë pikërisht atë ndryshimin ose nuancën që 
merr termi. Për rrjedhojë mendojmë se është momenti për të përpiluar fjalorë të tillë, 
të cilët nuk mjaftohen vetëm me dhënien e gjegjësit, por bëjnë edhe një shpjegim sa i 
përket përdorimit dhe kufizimeve të mundshme të kuptimit.

4. Përfundime

Gjuhët e specialitetit zhvillohen kur objekti i tyre bëhet aq kompleks, sa që ndihet 
nevoja e përdorimit të nocioneve specifike për të thjeshtuar kështu komunikimin 
ndërmjet ekspertëve të fushës. Ato bazohen në rregulla eksplicite, janë sa më 
ekonomike, të përpikta dhe funksionale, por paraqesin edhe barriera informative dhe 
kuptimore. 
Gjuha juridike është një gjuhë specialiteti, e cila ka një marrëdhënie të veçantë me 
gjuhën e përgjithshme. Ajo jep dhe merr prej saj fjalë e shprehje, të cilat duke kaluar 
kështu nga njëra gjuhë te tjetra e zgjerojnë, ngushtojnë ose ndryshojnë tërësisht 
kuptimin e tyre. Rregullat e gjuhës juridike janë më fort të diferencuara se sa ato të 
gjuhës së përgjithshme. 
Gjuha juridike si gjuhë specialiteti mund të paraqesë vështirësi për përkthyesin, për 
shkak të kuptimeve të shumta e të ndryshme, apo për shkak të të ashtuquajturave 
klauzola, apo për shkak të mosnjohjes së mirë të fushës dhe të kuptimeve që mund 
të marrë fjala në atë fushë, por edhe për shkak të marrëdhënies së veçantë e shumë të 
ngushtë që ka me gjuhën e përgjithshme. Edhe pse problematikat që shfaqen nuk janë 
vetëm leksikore, e rëndësishme do të ishte që të paktën për kapërcimin e vështirësive 
dhe “kurtheve” leksikore, të cilat lidhen drejtpërdrejt me kuptimin, përkthyesit që 
punojnë në çiftin gjuhësor gjermanishte-shqipe të kenë në dispozicion fjalorë të 
rinj. E mira do ishte jo thjesht dygjuhësh terminologjik, por edhe shpjegues. Fjalorët 
ekzistues paraqesin mangësi, pikërisht për shkak të faktit se janë të konceptuar si 
fjalorë të gjuhës së përgjithshme, madje edhe fjalori i vetëm dygjuhësh i terminologjisë 
juridike, dhe nuk arrijnë të plotësojë nevojën e përkthyesit të teksteve juridike për 
gjetjen a përdorimin e barasvlerësit të duhur në tekstin mbërritës.
25  http://www.rwi.uzh.ch/elt-lst-huguenin/orbt/leihedarlehen/de/html/.
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Pasurimi me fjalorë të rinj terminologjikë shpjegues dhe të paktën dygjuhësh 
gjermanisht-shqip dhe anasjelltas, është një domosdoshmëri.
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Abstract

Through this paper we intend to reflect objectively the complexity of the factors that 
conditioned and determined the political future of Albanians and the new Albanian state that 
would emerge from the dissolution of the Ottoman Empire in the Balkans at the beginning 
of the 20th century. XX. Addressing the path that followed the state-forming process of 
Albanians for a period of nearly 10 years, and more specifically in the period 1912-1922, we 
mostly focused on the analysis of European diplomacy decision at the Ambassador’s London 
Conference in 1912 and  at the Peace Conference  Paris 1919.  Did the Albanians lose or win   
at the London Conference? Did the Albanians Punish or Reward the Peace Conference? Were 
Albanians treated as “Orphans of Europe”, in addition to the other orphans of the peoples of 
Europe who lost themselves from World War I? Do Albanians feel the support of International 
Diplomacy in these conferences? These are some of the questions that we will answer in this 
scientific paper through the examination of a rich contemporary literature. We have been able 
to reflect these problems through a research work based on new historical sources, through 
the formulation of the new theses we have mostly dealt with in the comparative context, 
countering the approaches and official theses of the first communist Albanian historiography 
90s.

Keywords: Albanian affair, independence London Ambassadors Conference, Paris Peace 
Conference, European Concert.

Hyrje (Introduction)

The need for Albania’s independence in November 1912 was mostly due to the new 
military conjugations that were created on the Balkan peninsula with the outbreak 
of the First Balkan War in October 1912, when independent Balkan states announced 
war to the Ottoman Empire. We emphasize that, up to this point, in the first plan 
of the Albanians’ political demands was the autonomy and not the independence 
from the Ottoman Empire. The Albanian National Movement in the autumn of 1912 
was regaining the potential ally, and at this time it was possible to move from the 
platform of autonomy to that of independence. If we refer to Italian researchers about 
the problem of the formation of the Albanian state, in their concept, the necessity of 
its formation at that time was considered a necessity, first and foremost determined 
by the advantageous geographic position of the country, for the sake of the political 
pragmatism of the two Adriatic powers (Italy and Austria - Hungary)1. Geopolitics 
of the two Adriatic powers were intended to pave the way for Serbian claims to enter 
to the Adriatic.
Thus, in the circumstances created when the armies of the Balkan states were rapidly 
invading Albanian territories that were part of the Ottoman Empire, on November 28, 
1 Antonio Baldacci, Great Albania, translated into Albanian by Adrian Beshaj e Asllan Saraçi, (Tirana: 
Uegen, 2006), 181.
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1912, gathered in the Vlora Assembly and with the support of Vienna’s diplomacy, 
Albanians declared independence. Meanwhile, the victory of the Balkan states against 
the Ottoman Empire was accompanied by the Armistice Signature on December 
3, 19122. Already the Great Powers “Concert” to maintain the fragile European 
equilibrium, would find the solution of the Balkan problems. The territorial claims 
of the Balkan states and the fate of the new Albanian state, as before, would be in the 
hands of the Great Powers. The political status of this new state, emerging from an 
Albanian nationwide assembly and its borders, would be set at the conference that 
European diplomacy organized in London on December 17, 1912. 
The Ambassadors Conference in London represented the first act of compromise 
between Great Powers for the establishment and acceptance of an Albanian state. 
Whereas the 1919 Paris Peace Conference of the First World War represented the 
second act of compromise between the Great Powers to reaffirm once again the status 
of an independent Albanian state [neutral in the First World War], but regaining in 
action the diplomacy of the secret treaties.
Because in this conference, the Great Powers were represented by their ambassadors, 
this conference is known as the London Conference of Ambassadors. It should be 
said that the Balkan states that were directly concerned and affected by the decisions 
to be taken at this conference were not allowed to be represented. But this did 
not prevent them from conveying their territorial claims as conquerors when the 
principle for which European diplomats had agreed had to deal with “the right to 
territorial compensation” for the victors3. Albania would not be represented in this 
conference, but hoping much for the support that Vienna4 Diplomacy would give to 
the Albanians. It is already known that the support expected from the official Vienna 
could not be compared with the support that other Balkan states had provided at the 
time of their creation and in continuity from European states. The most interested 
parties in the Albanian issue at this conference were Austria - Hungary, Russia and 
Italy. Austria - Hungary and Italy supported the existence of an autonomous or 
independent Albania under their influence, which could not be accepted by Russian 
diplomacy. Russia had historically followed a pan-Balkan policy in the Balkans, 
supporting the territorial expansion of Slavic states and their demands to secure the 
Mediterranean Sea, claims that directly violated Albanian territories.
As it is well known, the most dramatic decision of this conference for Albanians, was 
related to the fact that half of Albanian territories remained outside the Albanian 
state border. It is true that for the first time the European diplomacy was accepted by 
the creation of an Albanian state, but this state has pulled out of the ethnic stature an 
important part of entire Albanians.
Would it be more favorable for Albanians the decision the Great Powers agreed on 
the first day of the Conference on December 17, 1912, when it was decided to establish 
an Autonomous Albania under the sovereignty of the Sultan? For this problem, 
some scholars are of the opinion that accepting an autonomous Albania at the time 
2 Valentina Duka, History of Albania 1912- 2000, (Tirana: Kristalina – KH, 2077), 25.
3 Valentina Duka, History of Albania 1912- 2000, (Tirana: Kristalina – KH, 2077), 26.
4 The Government of Vlora sent a delegation to London, consisting of M. Konica, Filip Noga, Rasim 
Dino, while Faik Konica and Fan Noli went as representatives of the Diaspora and Autocephalous Church 
established in America.
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Albanians had declared independence in the Vlora Assembly was a step backwards. 
While other scholars think the idea that accepting an autonomous Albania was a step 
in the face of the claims of the Balkan states not to allow the establishment of an 
Albanian state in the Balkans.
We point out that the status of Albania in this conference would also depend on 
the situation in which the Ottoman Empire was. At the time the Conference of 
Ambassadors had interrupted the work, in March 1913, with the changes that took 
place in the cabinet in Istanbul, Muhammad Pasha would ask the Great Powers to 
intervene to establish peace in the Balkans. Already the “Bosphorus’s Sick” was 
moving rapidly toward capitulation. If the Ottoman Empire had resisted the attack 
of the Balkan allies, we would point out that Albania’s autonomy would be more 
favorable to the Albanians and that it could have avoided even its fragmentation. 
Moreover, autonomy was considered a preliminary stage and a period of state-
building experience that would lead to independence. Meanwhile, we have to accept 
the fact that Albanians, who were mostly Muslims, who had coexisted and had 
become part of Ottoman administration for five centuries, were not spiritually and 
morally prepared for an immediate break from the Sultan and Istanbul.
However, in the final decision of July 29, 1913, Albania was declared an autonomous 
and hereditary principality under the auspices of the 6 Great Powers, excluding any 
connection with Turkey. Albania gained independence, but it was just a truncated 
independence.
The Albanian state was born and accepted as a crippled creature and a compromise 
of the Great European Powers at the London Conference of Ambassadors. The prince 
of German descent Weid, who left Albania in September 1914, was placed at the head 
of this state. The only thing Weid did for Albanians was that he did not position 
Albania in any of the European alliances that were created at this time, despite Austria 
- Hungary’s efforts to retreat to itself. If this had happened and Albania would have 
stood beside the Central Block, the consequences for the Albanian nation would be 
even more tragic.
Pozicioni i favorshëm i gadishullit të Ballkanit, ndërmjet Lindjes dhe Perëndimit dhe 
në brigjet e Mesdheut, përfaqësonte rajonin ku përplaseshin interesat dhe rivalitet e 
Fuqive të Mëdha në fillim të shek. XX. Është mëse i vërtetë fakti që, Ballkani kishte 
përjetuar dy luftëra ballkanike në vitet 1912 – 1913 dhe Fuqitë e Mëdha të asaj kohe, 
në një formë apo në një tjetër, jo në pak raste kishin shërbyer si katalizator për 
gjenerimin e konflikteve në këtë rajon, duke qenë ombrella e njërit apo tjetrit shtet të 
Ballkanit. Ndërkaq, përfshirja e Bullgarisë në “Luftën e Madhe” në vitin 1915, krijoi 
përshtypjen se ky konflikt mund të ishte një luftë e tretë Ballkanike5. Por origjina 
e Luftës së Madhe ishte shumë më e thellë dhe më e hershme sesa Ballkani i vitit 
1914. Asnjë shtet ballkanik nuk hyri në këtë luftë nga interesi i njërës apo tjetrës fuqi 
europiane, -  shprehet Misha Glenny, - pjesëmarrësit e së cilës, nuk e vritnin mendjen 
se kush e fitonte luftën globale, Gjermania apo Franca6. 

5  Misha Glenny, Histori e Ballkanit (1804 – 1999), Tiranë: 2000. f. 333.
6  Po aty
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Shqiperia gjate Luftes se Pare Boterore

Në kohën kur shpërtheu Lufta e Madhe, statusi i Shqipërisë ishte ai i një shteti të 
pavarur dhe neutral, rezultat i kompromisit të gjashtë Fuqive të Mëdha dhe që 
qeverisej nga një princ i huaj, Princ Vidi. Në vitin 1914, pushteti i tij u rrezikua 
seriozisht nga goditja e kryengritësve fanatikë myslimanë të Shqipërisë së Mesme, 
të cilët në korrik të vitit 1914 ishin shumë pranë marrjes së qytetit të Durrësit ku, 
në “konakun” [Pallatin Mbretëror], qëndronte që nga marsi i vitit 1914 vetë princi 
shqiptarëve. Për më tepër, në gusht të vitit 1914, kërkesa e Vjenës zyrtare ndaj princ 
Vidit për të sulmuar Serbinë, nuk u pranua nga ana e tij. Sikurse ka pohuar vetë Princ 
Vidi, Vjena ishte e gatshme edhe të paguante, në këmbim të organizimit të një sulmi 
shqiptar ndaj Serbisë, përmes organizimit të një kryengritje në Kosovë7. Qëndrimi 
i palëkundur i Princit për të kundërshtuar kërkesën e Vjenës, bëri që ai të mos e 
gëzonte më mbështetjen e saj. Kështu, në rrethanat e krijuara si rezultat i zhvillimeve 
të brendshme në Shqipëri dhe situatës ndërkombëtare, Princ Vidi u largua [por nuk 
abdikoi] nga Shqipëria afro 6 muaj pasi kishte marrë kurorën e fronit shqiptar. 
Ekziston mendimi se, për ato 6 muaj që ishte në krye të Shqipërisë, princ Vidi nuk 
arriti të bënte asgjë. Por, sikurse ka thënë Fan Nolin në vitin 1924, ai nuk mund të 
bënte mrekulli. Ndoshta merita e tij e vetme dhe e mira që ai u bëri shqiptarëve para 
se të largohej, ishte se nuk e pozicionoi Shqipërinë përkrah asnjë aleance europiane, 
pavarësisht kërkesës së Vjenës për t’i shpallur luftë Serbisë8. Nëse do të ndodhte një 
gjë e tillë, edhe për shkak të origjinës së Princ Vidit, probabiliteti më i madh ishte 
që Shqipëria të rreshtohej përkrah Bllokut Qëndror, i cili doli i humbur nga Lufta e 
Madhe. Anëtarët e këtij blloku e pësuan keqazi në Konferencën e Paqes së Parisit, ku 
të njëjtin fat do të kishte pasur edhe Shqipëria. Theksojmë se, Princ Vidi përfaqësonte 
pushtetin legjitim dhe sovranitetin e Shqipërisë dhe neutarlitetin të garantuar nga 
gjashtë Fuqitë e Mëdha në konferencën e Ambasadorëve në Londër pas Luftës së Parë 
Ballkanike.
Në planin e brendshëm largimi i Princ Vidit e la Shqipërinë në dorë të kryengritësve 
fanatikë myslimanë të Shqipërisë së Mesme, që kërkonin të vendosnin në krye të 
Shqipërisë një princ me origjinë turke. Në tetor të vitit 1914, me mbështetjen serbe 
pushteti kaloi në duart e Esad Pashë Toptanit, i cili pasi hyri në territorin shqiptar u 
vendos në Durrës dhe u mor me organizimin e shtetit shqiptar. 
Në planin e jashtëm, largimi i Princ Vidit e la Shqipërinë të zbuluar dhe të rrezikuar 
përballë fqinjëve ballkanikë të cilët pushtuan ushtarakisht tokat shqiptare. 
Njëkohësisht Shqipëria mbeti e ekspozuar ndaj pretendimeve të fuqive të Adriatikut9. 
Fuqia më e interesuar e Mesdheut në këtë kontekst rezultonte Italia, e cila kishte 
interesa strategjike në Ballkan. Me fillimin e Luftës së Madhe, Italia qëndroi asnjanëse 
deri në vitin 1915, pas nënshkrimit të Traktatit të Fshehtë të Londrës (26 prill 
7  Vilhelm, Princ i Shqipërisë. Princ Vidi. Promemorie mbi Shqipërin, f. 40 -41. Paskal  Milo, Politika e 
jashtme e Shqipërisë, vëll. I (1912-1939).
8  Kastriot Dervishi, Historia e Shtetit Shqiptar 1912 – 1925, Tiranë: 2006, Shtëpia botuese 55, f. 59.  
9  Princ Vidi u largua nga Shqipëria në 3 shtator të vitit 1914 duke ia lënë drejtimin e vendit KNK-së e cila 
hyri në bisedime me kryengritëssit e Shqipërisë së Mesme që kërkonin vendosjen e një princi osman në krye 
të shqiptarëve. kryengritësit e pushtuan Durrësin në 5 shtator të vitit 1914 dhe në pallatin mbretëror Musa 
Qazimi ngriti flamurin turk. Po në këtë datë u larguan edhe përfaqësitë diplomatike të huaja që kishin qëndruar 
në Shqipëri. 
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1915). Sipas këtij traktati, Shqipëria kishte dalë në “ankand” duke u përfshirë në të 
ashtëquajturën “Çështje e Adriatikut”. 
Në qershor të vitit 1915, trupat e rregullta të ushtrisë serbe kaluan kufirin shqiptar. 
Trupat serbe nuk patën konfrontime me shqiptarët dhe trupat e Ahmet Zogut në 
zonën e Matit. Ka mendime se lidhjet fisnore të tij me Esad Pashën mund të ketë 
shkaku i ndonjë marreveshjeje të fshehtë ndërmjet tyre10. Ushtria serbe në Qukës u 
prit me armë nga forcat e komanduara nga Haxhi Qamili, që u detyruan të tërhiqen 
përballë forcës ushtarake serbe11. Kështu, pas disa ditësh u pushtuan Elbasani, Peqini 
dhe Shijaku. Në 11 qershor 1915 u pushtua Tirana dhe pas dy ditësh, trupat serbe 
arritën në afërsi të Durrësit duke çliruar Esad Pashë Toptanin nga rrethimi i forcave të 
kryengritësve të Shqipërisë së mesme12. Po në qershor të vitit 1915, ushtria malazeze 
sulmoi territoret në veri të Shqipërisë dhe në 27 qershor 1915, pa ndeshur në asnjë 
qëndresë, pushtoi qytetin e Shkodrës. Ndërkaq, pas përfshirjes së Bullgarisë në luftë 
në fund të vitit 1915 përkrah Bllokut Qëndror, trupat bullgare shkelën territorin 
shqiptar. Në 27 janar 1916 bullgarët hyjnë në qytetin e Elbasanit, ku pas marrëveshjes 
së nënshkruar me parinë vendase përmes së cilës bullgarët pranonin të njihnin të 
drejtat kombëtare të shqiptarëve, në qytet do të valëviteshin flamuj shqiptarë dhe 
bullgarë13. Ndërkaq, në janar 1916, ushtria austro – hungareze filloi marshimin drejt 
Shqipërisë, duke larguar nga territoret e pushtuara në veri trupat malazeze dhe në 
Shqipërinë e mesme ato serbe. Thuajse pas një vitit, në 23 janar 1917 Austro - Hungaria 
shpalli autonominë e Shqipërisë, duke garantuar të ardhmen e shtetit shqiptar nën 
mbrojtjen e Vjenës14.
Në një kontekst të tillë historik, me fillimin dhe universializimin e konfliktit në vitet 
1915 – 1917, shteti i pavarur shqiptar u shndërrua në një hapësirë territoriale ku 
erdhën, kaluan u vendosën dhe u larguan ushtritë e shumë shteteve ndërluftuese. 
Nuk e teprojmë nëse shprehemi se, mund të jetë rasti i vetëm përgjatë Luftës së 
Madhe, ku në hapësirën territoriale të një shteti sovran, të jenë vendosur ushtritë e 
shtatë shteteve [Grekët, serbët, malazezët, bullgarët, italianët, austro – hungarezët, 
francezët]. Kështu, në historiografinë shqiptare kanë ekzistuar disa teza në lidhje 
me pozitën ndërkombëtare të Shqipërisë gjatë Luftës së Madhe, të tilla si: asnjanësi, 
autonomi (pavarësi) nën mbrojtjen e një fuqie të huaj; aleate e Antantës (Francës, 
Britanisë, Rusisë, Italisë)15. Nga viti 1916 e nw vazhdim Shqipëria u nda në katër 
zona pushtimi: Nga veriu e deri në Shkumbin shtrihej zona austro – hungareze, zona 
franceze në juglindje, zona bullgare në lindje dhe zona italiane në jug të Shqipërisë.

- What did the Albanians expect from the Peace Conference? 
After the start of World War I, the Great Powers, which until 1914 were guarantors 
of the Albanian state, turned Albania into a battlefield. Researcher Georges Castellan 

10  Valentina Duka, Historia e Shqipërisë 1912 – 2000, Tiranë: 2007, f. 87.
11  Historia e Shqipërisë, Vëll. III (1912 – 1944), Tiranë: 1984, f. 153.
12  Historia e Shqipërisë, Vëll. III (1912 – 1944), Tiranë: 1984, f. 153.
13  Munin Çami, Lufta çlirimtare antiperialiste e popullit shqiptar 1918-1920, Tiranë: 1969, f. 29.
14  Kastriot Dervishi, …f. 79.
15  Paskal  Milo, Politika e jashtme e Shqipërisë, vëll. I (1912-1939), Tiranë: Botimet Toena, 2013, f. 247. 
Në zonën franceze u krijua krahina autonome e Korçës (‘republika autonome) në  dhjetot  1916.  Në zzonën 
italiane të pushtimit autoritetet italiane shpallën ‘pavarësisnë e gjithë Shqipërisë” nën hijen e mbretërisë 
italiane në 13 qershor 1917.
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in one of his studies around the Balkans expressed in this way about the state of 
Albania during the First World War: “Her territory became the object of exchange 
for the Great Powers. Antanta  used it as a bait to attract Greece and later Italy16. In 
this context, with the onset of World War I, the Albanian state ceased to exist and the 
Albanian territory remained occupied until the end of World War I.
Albanians and the Albanian official delegation in Paris demanded the recognition 
of the Albanian state in its ethnic boundaries, before the decisions of the London 
Conference of 1913, demanding that the injustices made by this Conference be 
corrected. But referring to the bargains that were part of European diplomacy during 
the conference and the fact that the claims of the neighboring countries (the Greek 
claims of Venizelos and those of Serbs) had the maximum support of England and 
France, these hopes of Albanians not only remained one dream, but at the same 
time the Albanian lands were serving as a spoil for compensation for the wonders 
of the First World War. From this point of view, we can say that Albanians at this 
conference would mostly try to maintain territorial sovereignty in the boundaries of 
1913, borders over which new cleavage agreements were planned.
At the Peace Conference, Albania was represented by the Albanian delegation headed 
by Turhan Pasha Përmeti, in the capacity of the Albanian Prime Minister and head 
of the delegation. An important role in the framework of the Albanian delegation 
in Paris has also been played by the representative of the Albanian Catholic clergy, 
Luigj Bumçi, who in December 1919 also met with Pope Benedict XV, asking the 
Pope to intervene with European governments in favor of the Albanian issue. The 
other representative was Gjergj Fishta, whose contribution was never appreciated in 
Albanian historiography before the 90s.
Also the figure of Mehmet Konica and Mihal Turtulli in Albanian historiography 
before the 90s was not objectively evaluated. In a 1984 edition of the Academy of 
Sciences t it is claimed that Mihal Murtulli and Mehmet Konica did not go before 
the Peace Conference to demand full independence from the Albanian state. While 
referring to the new historical sources, it is noted that Mehmet Konica, in an interview 
with the Italian newspaper Corriered’Italia, states that: “Totality and independence 
for all of Albania. This is the basis on which we will talk at the Peace Conference by 
developing our demands “17

In addition to the many issues that would be resolved by the Peace Conference, one of 
the most delicate and directly related to the fate of Albanian lands was the “Adriatic 
affair”.
The Adriatic issue was one of the most conclaved issues of this Conference, as it 
related to two contradictory components: one, on the one hand was the Secret 
Treaty of London (1915) and on the other hand, the “14 points” of President 
Wilson, where one of the most important principles was considered the principle 
of self-determination of peoples. For this reason, Prof.  Puto will call Peace of Paris 
a “Different Peace”.18 Secret diplomacy continued to function at the conference. 
Researcher M. Macmillan described the deal between Italy and Greece as an old 
16 Georges Castellan, Balkan History (14th-20th century), Tirana: 1991, translated by Arben Puto and Luan 
Omari, p. 450.
17  “Sun”, Boston Mass. March 12, 1919, no. 1469.  Valentina Duka, Albanians in the course of the twentieth 
century
18 Arben Puto, Political Albania 1912-1939, Tirana:  “Toena” 2009, p. 187.
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fashioned style.19” This agreement will not be the only one. The European powers 
in January 1920 would review and re-examine the Italy-Yugoslav interests. This was 
an initiative undertaken by England and France without the presence of the US to 
resolve the Adriatic question on the curation of Albanian territories. Anglo-Franco-
Italian compromise predicted the partition of Albania. Yugoslavia would take North 
Albania, including Scodra (Shkodra) which would enjoy autonomy and Greece, in 
the province of Koritza (Korca) and Gjirokastra.
Eventually, on January 13, 1920, compromise was reached between Italy, France and 
England without the presence of the United States. Under this agreement, Albania 
would be fragmented under the Treaty of London. River would cross Italy, while 
Yugoslavia would take North Albania with down town Shkodra, which would enjoy 
some kind of autonomy. Yugoslavia’s objection to this treaty and the signaling of 
America for it brought about the final and firm opposition and controversy of Wilson. 
It is quite interesting that Wilson’s letter addressed the French and English Prime 
Ministers, writing to him to resolve the issue, but not at the expense of Albania.20

Wilson’s statements in January-March 1920 were vital to the future of the Albanian 
people. Through the stance expressed in them, Wilson achieved what Albanians did 
not prevent him in 1913. He managed to restrain the further fragmentation of the 
Albanian state for the first time. Finally, we can say that the United States gave a 
valuable prize to Albania at the Peace Conference. Rather than American diplomacy, 
it was William himself who vetoed in favor of Albania’s independence. The most 
powerful post-World War II president vetoed a small nation for whom no strategic, 
territorial or economic interests existed ?! A question that still does not receive a full 
answer today.
Maybe Willson made such a decision to show Europe the supremacy of America as a 
triumphant country to European states after the First World War, as Eric Hobsbawn 
also claims in his “The epoch of extremes” where he says: “President Wilson ...21, 
whose thoughts were perceived as representative expressions of power without 
which the war would have been lost ... “and at the same time to counter the European 
politics of secret diplomacy, perhaps by responding to the Albanians with the same 
coin respecting a common feature with them the word given, the word given to Fan 
Noli but also motivated by the efforts and perseverance of the Albanian people to 
Albanian delegations and Albanian diaspora.
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SMEs- Their development and financial sources
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Abstract

The topic I have chosen is “SMEs - Their development and financial sources”, referring to 
our country. The reason that pushed me to select this topic is the opportunity to stay closer 
to the profile of my dissertation taking into consideration the difficult situation in Albanian 
economy in recent years, caused by the financial crisis all around the world. This paper will 
discuss the importance of small and medium enterprises in Tirana, the factors that affect their 
development, and what are the sources of financing the economic activity of these enterprises. 
Afterwards, an analysis of the data obtained from a questionnaire designed for 50 small and 
medium-sized businesses operating in the city of Tirana will be provided. Finally, some 
recommendations will be given to improve the performance of SMEs. Choosing this topic not 
only helped me to understand the problems that these businesses may face but also to see and 
find out wich may be the chances for them to overcome these difficulties. 

Keywords: SME, Financial Sources, Importance of SME, Development of SME.

1. Introduction

During the years of transition till nowadays Albania has built a broad framework of 
laws and regulations to enable the functioning of businesses in a country that was 
constantly evolving towards an open and competitive economy. A suitable business 
environment is a requirement for regional and essential economic growth for small 
and medium enterprise sector. As a result, policies and initiatives are taken for the 
development of small and medium enterprises. Small and medium enterprises are 
the engine of a country’s economy. They are an essential resource for the workplace, 
for employment and for creating an entrepreneurial spirit. 
In Albania, the sphere of commercial register is regulated by law, that of companies, 
licensing, privatization, competition, state aid, financing and insurance, intellectual 
property, real estate, bankruptcy and a series of other regulations that are in the 
process of improvement and evolution.
Enterprises in our country, according to the law “On small and medium enterprises”, 
are classified into micro enterprises, small enterprises and medium enterprises.
Micro-enterprises are enterprises, which employ up to 5 employees.
Small enterprises are enterprises which:
- employ 6-20 employees.
- their annual economic turnover does not exceed the amount of ALL 40 million.
- 100 percent of the capital of these enterprises is owned by entities, which, in the 
sense of this law, are classified as small enterprises.
Medium enterprises are enterprises which:
- employ 21-80 employees.
- their annual economic turnover does not exceed the amount of ALL 80 million.
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- less than 25 percent of the capital of these enterprises is owned by entities, which, 
in the sense of this law, are not classified as small and medium enterprises. (INSTAT)

2. Factors that influence the development of SME

Internal factors
Margi Levy and Philip Powell argue that business growth is determined by a 
combination of strategy, entrepreneurship and firm organization. The authors 
determine that the key factors in SME growth are internal factors, which affect the 
quality of decisions making.
Firm growth depends on the managerial skills of managers (Macpherson and Holt, 
2007, 172 - 192). The SME owner has significant personal influence over a firm’s 
strategies, tactics, and operations. As a result, although small, these enterprises 
have organizational structures (mostly informal), while decision-making tends 
to be centralized around the owner. Entrepreneurial personality and behavior are 
causal factors for or against growth. It is characteristic of small businesses, in which 
decision-making is centralized to the owner-manager, so his / her personality, skills, 
responsibility and behavior are crucial in business strategy (Levy and Powell, 2005, 
pg.22).
Employee education - SMEs face difficulties in hiring and retaining qualified graduates 
because the latter prefer a higher salary than what an SME can offer, want job security 
and opportunities for career. In order to meet the demands of the ever-changing labor 
market, small and medium-sized enterprises need to develop a training plan for their 
employees as well as a specific training budget.
Marketing - According to Brush et al. (2009), marketing is another obstacle for SMEs, 
as these businesses face various challenges such as: building effective distribution 
channels, communicating product features, pricing products and services in an 
attractive way, implementing sales and marketing plan to gain and retain customers 
and continuously developing products to support sales. SMEs generally have no 
knowledge or information about other markets, thus limiting their ability to market 
their products to larger customer groups and expand their business.
Technology - SMEs tend to have low productivity and they are “weak” in terms of 
competition, as a result of inefficient use of technology, malfunctioning at full capacity 
and lack of investment in technology, due to financial constraints. The World Bank 
(2009) states that investments in technology are necessary to improve the quality and 
productivity of production, which affect the improvement of firms’ competitiveness.
• Innovation - Innovation also has an important role to play in today’s businesses. 
Innovative companies are able to respond to changes required by the customer in 
terms of products and services offered.
In general, developed countries allocate about 3 percent of GDP to research and 
development activities. (Morrison ,2006)

External factors
In addition to internal factors, there are also external ones that affect the performance 
of a business.
• Financial support - According to Guffey, a business plan is essential to starting a 
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business. Unless financial resources can be obtained from relatives, businesses will 
need financial support from financial institutions or new investors. A business plan 
is necessary to provide financial support (Guffey, 2008, 401).
Laws and regulations - World Bank researchers argue that complex tax systems are 
an obstacle to the development of small and medium-sized businesses. Another 
shortcoming observed in Southeast Europe is the low level of trust in the judiciary to 
enforce laws, as well as the need to pay large bribes for access to basic public services.
• Business location - The business location should be accessible to the customer. In 
choosing the location, several factors must be taken into account, such as labor costs, 
transportation, proximity to suppliers, language and culture of a country, exchange 
rate, etc.
• Competition - Competition has a huge impact on a business’ s chances of survival.
In 2002, several studies were conducted on the factors that hinder the growth of small 
and medium enterprises in Kosovo. According to these studies, the main obstacle 
was “unfair competition”, which includes the imposition of taxes, informality in the 
economy and public services (Dinh, Mavridis and Nguyen 2010, 9).
• Globalization - Globalization is, perhaps, the most important source of change. The 
reasons why enterprises tend towards globalization are numerous, where the two 
most important are reducing labor costs and responding to competition.

3. Financial Source of SME

A financially strong business means that it has the ability to provide its own funds for 
further continuation of economic activity. Sometimes SME does not have the capacity 
to start the business with their own funds. They tend to search for help in other enti-
ties or relatives that may offer help.
Firms provide financial resources through retained earnings. Retained earnings and 
other internal sources of financing make up the majority of financial resources for 
financing firms’ activities. Today, over 70% of business financing funds are provided 
from their own sources, mainly from reinvesting profits.
On the other hand, there is a variety of external sources of financing, which in relation 
to the activity of SMEs are classified as sources of debt financing. Firms that choose 
to be financed by external sources have in mind that the latter can be classified: a. by 
term (long-term and short-term sources) b. according to the institution providing 
funds (in the financial market, financial intermediaries).
External financing can be done in two ways:
Without intermediaries (directly), as in the following cases:
•	 Informal loan - is to borrow without the help of financial intermediaries. These 
loans are generally taken from well-known persons.
•	 Investors - are significant providers of funds, which do not require a fixed annual 
rate of return.
•	 Commercial Credit - This loan consists of securing financial resources from the 
purchase of products and services with subsequent payment. This form of financing 
is quite common in Albanian business.
•	 Clearing - is a legal method of trading and there is no problem until every transac-
tion is performed by contract. This source of funding is mostly used by the construc-
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tion sector.

Through financial intermediaries (indirectly), where the financial intermediary trans-
fers funds from units that have excess funds to those that lack funds. The types of this 
form are:
•	 Microcredit - The level of funding from microcredit institutions has increased sig-
nificantly in recent years.
•	 SME Investment Funds - These funds aim at developing the private sector in Al-
bania and securing financing for SME activity.
•	 Bank loan

4. Method and Results
The study is based on an empirical research, trying to make a valuable measurement, 
to understand how to finance small and medium enterprises, as well as to understand 
their problems and other characteristics. The method used in this survey is a qualitative 
method of selection in combination with quantitative method of measurement. The 
software used for this research is SPS and the method used is OLS (ordinarily least 
squares). Through this method I have analyzed statistical trends, tendencies and 
relationships between variables.
The questionnaire is spread on 50 entities that are based in Tirana and consist of 10 
questions, where the focus of these questions was more on how to finance SMEs, but 
also to learn more about their operations and their characteristics. The selection of 
these businesses was made randomly, in areas with the highest concentration. The 
answers were obtained from direct contact with the responsible persons.

Questionnaire data analysis
The chart below shows how many businesses have been willing to answer questions. 
As can be seen, 90 percent of small and medium enterprises responded, while of the 
remaining 6 percent hesitated to complete this questionnaire and 4 percent of owners 
were not present.

Figure 1. Effectiveness of questionnaire. Source from questionnaire
The interviewed SMEs were generally in a somewhat difficult financial situation, due 
to the decline in purchasing power as a whole. As can be seen in the graph below, 
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80 percent of the businesses interviewed were in difficulty, while 20 percent were in 
good or very good financial condition.

Figure 2. Actual situation of SME. Source from questionnaire
In the short run the interviewed enterprises are pessimistic, while in the long run 
they are more optimistic. They think that the future of their business depends on 
the three factors mentioned in the questionnaire: employee training, competition and 
technology.

Employee training Competition Technology

Nr of SME that think 
that future depends:

36% - 17 SME 52% - 25 SME 12% - 5 SME

Figure 3. Factors that depend the future of SME. Source from questionnaire
Mainly, since they are small and medium businesses, the number of employees varies 
in low values, from 1-20 employees. This depends on the space the business occupies, 
the number of affiliates that exist for a particular business, and the profit they have.

Nr of employees from 

 1-10
Nr of employees from10-20

Nr of SME 41 7

Figure 4. Nr of employees in SME. Source from questionnaire
The interviewed small and medium enterprises do not spend much time and money 
on employee training, so they aim to find the right person ready in the market. To 
be appreciated, they are always under surveillance by superiors, in some cases even 
through security cameras. Nowadays the number of educated people has increased 
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compared to previous years, but still, in the market the managers of enterprises are 
careful in choosing the worthy employee.

Figure 5. Do employees have the right education. Source from questionnaire
Under these conditions, most SME leaders believe that they can find skilled workers, 
but there are also those who are very conservative and trust only their way of training 
or do not trust anyone but their job.

Figure 6. Qualified employees in the market. Source from questionnaire
Of the SMEs interviewed, 80% needed financing, but currently, those who had 
received financial resources, only 51% of them had received loans from banks. One 
of the reasons was that for small loans banks have applied high interest rates. In this 
way, their cost was too high for these businesses to afford.
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Figure 7. How many SME needed financial help? Source from questionnaire
Most SMEs interviewed think that one of the best ways to finance their business is 
loans taken from banks, while the rest think that they are financed by loans from 
their relatives and a small part , intend to be financed through loans from microcredit 
institutions. Distributed in percentage would be as follows:

Figure 8. Financial types. Source from questionnaire
Of these SMEs, which were financed or in need of financing, the borrowing preference 
was in local currency. The reason was that, since the income benefited them in local 
currency, they also wanted to repay the loan in this currency, in order to avoid losses 
from the exchange rate change.

Figure 9. Preferred currency. Source from currency
The problems faced by small and medium enterprises interviewed for funding 
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sources are:
• Finding the source of funding;
• Accurate preparation of proper financial documentation;
• High value collateral that they must leave as collateral;
• High interest rates and commissions;
• Problems with collateral ownership;
• Loan duration;
In addition to the many problems that SMEs face in funding sources, they face a 
number of other problems. The data obtained from the study conducted among 50 
respondents in the city of Tirana, showed that among the main problems faced by 
entrepreneurs in Albania are:
• High tax rates;
• Injustices;
• Low purchasing power of the population;
• Lack of cooperation between various public and private institutions to support 
SMEs;
• Unstable legal environment;
• Lack of qualified staff;
• Poor level of quality management within the company;
• Discrimination in the case of participation in tenders;
• Unfair competition.
When asked if our country offered good opportunities for growth and development 
of SMEs, most answered no. This is because they did not think that the state and 
their reforms helped them. One of the problems in recent years mentioned was the 
receipt of fiscal cash registers, which according to them was more of a political action 
which led them to additional expenses and was not necessary. Even now they are not 
controlled whether they use them or not. They feel that their purchasing power is not 
high enough to cover this cost quickly. In addition, the recent changes that are taking 
place in politics and their announcements of tax changes still do not have a very 
good attitude, at least they do not yet know their effect without that reform being 
undertaken, they are not well informed what reforms tax will be realized. But, in 
general so far, they find their progress difficult, as a result of the problems mentioned 
above and from the economic situation in which our country is, but not only.

Conclusion and Recommendations

SMEs have a very significant impact on the economic life of our country. Exactly 95% 
of the private sector consists of small and medium businesses. These businesses are 
main source for employment and for development of the country.
There are a number of factors that influence the development of SMEs. They are 
divided into internal factors, where we mention: entrepreneurial ability, employee 
education, marketing and technology. While in external factors we mention: financial 
support, laws and rules, competition, etc.
During this survey we have come to the conclusion that SME financing comes as 
a result of internal resources, such as retained earnings, savings through efficient 
management of working capital. In terms of external financing it is done without 
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intermediaries (informal loans, investors) or with intermediaries (microcredit, 
investment funds, financing from bank loans).Usually most of this entrepreneurship 
prefer to get help from their relatives, or getting help from bank loan even though 
there are some difficulties that they may not accomplish; such as preparin the proper 
financial documentation, high value collateral, and generally high interest rates.
Recommendations
Given the current situation, some new reforms need to be undertaken by our 
government in order to help small and medium-sized businesses to start and proceed 
in their business.
•	 A good help would be to create special funds for those SMEs in need of external 
financial resources.
•	 Take steps to facilitate the funding process, enabling the reduction of some of the 
problems that SMEs face during this phase. 
•	 This study has identified the lack of access to funds as one of the main business 
problems faced by this enterprises in Tirana. Easy access to funds is needed to 
increase productivity and lead to the growth of emerging economies. This means that 
more financial resources will result in greater success, including greater economic 
contribution to the country.
•	 Given that this research focuses on SMEs in Tirana, future research should 
include a wider range of SME taking into account even other countries. This would 
consolidate our knowledge of SMEs in Albania and would be useful for policymakers 
and those who are able to help develop the full potential of SMEs.
•	 SMEs play a very important role in the country’s economy, so they should be 
helped to eliminate unfair competition, false marketing and meet their need for new 
technologies.
•	 On the other hands SMEs should focus more on training their staff and believing 
more in their skills. Perhaps government should be more concerned on opening 
professional schools and emphasizing more its importance for the workforce.
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Questionnaire designed for SMEs
The questionnaire consists of 10 questions, which are directly related to the topic I am 
addressing. It has more open-ended questions, but also closed-ended questions with short 
answers.
The questionnaire questions are as follows:
1. What is the current state of your business?
2. How do you see the future of your business? What do you think depends more: on employee 
training, technology or competition?
3. What is the number of current employees in the business?
4. Do you think they have the right education and training for their jobs?
5. Is it easy to find skilled workers in the current market?
6. Did you need external funding sources?
7. If yes, what form of financing did you prefer? If not, if one day you had to secure funding, 
what form would you prefer?
8. In which currency would you like it?
9. What are the problems you encounter in the country during the need and until it is covered 
for financing?
10. Do you think that our country offers you opportunities to develop and grow your business? 
What are some of the problems that exist in the country?
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Depërtimi i Perëndimit në Arbërinë mesjetare dhe rrjedhojat politike të tij 
(shek.XI-XIII).

M.sc. Anelmo Spahija
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër

Abstrakt 

Shekujt XI-XIII përfshijnë periudhën kur arbër-shqiptarët u shfaqën për herë të parë si një 
faktor më vete etnik dhe politik në atë që sot njihet si Ballkani Perëndimor. Ky proces është 
rezultat i faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm. Duke njohur rolin e faktorëve të brendshëm, 
ky artikull synon të vlerësojë dhe analizojë në mënyrë konjitive ndikimin e faktorëve të 
jashtëm, ku një rol të rëndësishëm luan depërtimi i Perëndimit mesjetar në vendin tonë, i 
realizuar në dy forma, të cilat shpesh ndërthuren me njëra-tjetrën: nëpërmjet strukturave laike 
feudalo-ushtarake dhe nëpërmjet strukturave kishtare, me ndikime te karakterit politik, fetar 
e kulturor.  

Fjalë kyçe: Arbër/Arbën/Arvanon, Arbëri, Albania, Dioqeza e Arbnit, Mbretëria e Arbërisë, 
Perandoria Bizantine, Perëndimi Mesjetar, normanët, Papati, anzhuinët.  
 

Hyrje

Në shekujt IV-VIII, viset që përbënin skajin perëndimor të Perandorisë Romake të 
Lindjes ishin të përfshira në provincat e Prevalitanisë (nga luginat e Dioklesë deri 
afërsisht në lumin Mat), Epirit të Ri (përfërisht i kufizuar në lumenjt Mat dhe Vjosë) 
dhe Epirit të Vjetër (nga Vjosa në Gjirin e Artës). Një ndarje e tillë ishte bërë gjatë 
sundimit të perandorit Dioklecian, i cili i kishte përfshirë këto provinca si pjesë të 
dioqezës së Maqedonisë. Ndarja përfundimtare e perandorisë në vitin 395 i përcaktoi 
këto provinca, që mund t’i konsiderojmë përgjithësisht të populluara nga popullsi 
romano-ilire, si pjesë të Perandorisë së Lindjes, të ndara rishtazi mes dioqezave të 
Dakisë dhe të Maqedonisë, duke i lidhur politikisht, por per rrjedhojë edhe kulturalisht 
ato me romanitetin lindor. Momenti tjetër përcaktues në orientimin e këtyre 
provincave do ta përbënte kriza që shpërtheu në Perandorinë e Lindjes-Bizantin në 
lidhje me adhurimin e ikonave. Në vitin 732 perandori ikonoklast Leoni III, si veprim 
hakmarrës kundër Papatit ikonofil i shkëput Kishës Romane juridiksionin kanonik 
mbi tre provincat e lartpërmendura, duke i kaluar ato nën autoritetin e Patriarkanës 
së Kostandinopojës1. Në shek. IX, me riorganizimin administrativo-ushtarak të 
perandorisë dhe rimëkëmbjen e pushtetit perandorak pas dyndjeve avaro-sllave 
(në shek. VII-VIII ky pushtet bizantin ishte kufizuar në zonën bregdetare perreth 
qendrave urbane apo sistemit të fortifikimit të ndërtuar nga perandorët Anastas dhe 
Justinian) dhe krizës ikonoklaste, kjo pjesë e botës bizantine organizohet në dy  njësitë 
e reja administrativo-ushtarake: themën e Durrësit (përafërsisht provincat e vjetra 
të Prevalitanës dhe Epirit të Ri) dhe atë të Nikojëpojës (përafërsisht Epiri i Vjetër)2. 
Shekulli i IX, përkatësisht viti 879 shënon për herë të parë përmendjen e pershkopatës 

1  Milan Shuflaj, Situata të Kishës në Shqipërinë paraturke, Botime Francceskane, Shkoder, 2013, fq 30.
2  Georg Ostrogorski, Historia e Perandorisë Bizantine, Dituria, Tiranë, 2002, 132.
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së Krujës, me përfaqësuesin e saj Davidin, pjesmarrës në koncilin e Kostandinopojës3. 
Shekulli X shënon ndryshime të reja jo vetëm në aspektin politik, por edhe në atë të 
juridiksionit kishtar. Kjo lidhet me depërtimin bullgar në territoret lindore-jugore të 
themës së Durrësit, si dhe në hapësirat e gjera të themës së Nikopolit. Kjo pasohet me 
kalimin e mjaft ipeshkvive si ato të Skampës, Glavnicës, Beratit dhe Vlorës nën varësinë 
e kryepeshkopatës së Ohrit, pushteti i së cilës vazhdon të rivalizojë atë të Durrësit 
edhe pas triumfit përfundimtar të Vasilit II ndaj bullgarëve, në fillimin e shek. XI4. 
Pikërisht në shek. XI kemi përmendjen edhe dy përfaqësues të lartë të administratës 
bizantine, patric David Arianiti, guvernator i Selanikut dhe Kostandin Arianiti, sipas 
Ataliatit “arhon i gjithë Perëndimit”5. Kështu, gjatë një periudhe që shkon nga shek. 
IV deri në fundin e shek. XI, kjo hapësirë territoriale që përcaktuam më lart është e 
përfshirë në atë që mund të konsiderohet si sfera lindore, e inkuadruar tërësisht në 
atë që Odobrinski e ka përcaktuar si “komonuelthi bizantin”, duke e përcaktuar si 
një hapësirë e karkterizuar jo vetëm nga varësia apo lidhja politike e ekonomike me 
Kostandinopojën, por edhe lidhja kulturore e shpirtërore. 
Periudha në fjalë është njëkohësisht edhe periudha e etnogjenezës arbërore, si 
rrjedhojë e mjaft proceseve komplekse që lidhen me dobësimin e pushtetit romak 
lindor-bizantin, paqendrueshmërinë politike në këto treva, ndërrimin e shumtë 
të sundimtarëve, pozitën e izoluar gjeografike të rajoneve të brendshme kryesisht 
në hinterlandin e vjetër iliro-epirot. Mirëpo, pikërisht për shkak të faktorëve të 
mësipërm, ky proҁes nuk është i dokumentuar saktësisht nga kronikanët dhe burimet 
e shkruara. Prandaj ekziston një hapësirë e gjatë kohore që nga përmendja për herë 
të parë e Albanopolisit nga Ptolemeu në shek. II deri në përmendjen në shek. XI nga 
kronikanët bizantin Mihal Ataliati dhe Ana Komnena6. 

1. Invazionet e para nga Perëndimi dhe arbërit.  

Përmendjet e para të arbërve nga kronikanët e shek. XI ndodh gjithnjë në lidhje me 
ngjarjet që ndodhin në Perëndim, me kryengritjet e strategëve bizantinë e sidomos me 
sulmet e normanëve të Siҁilisë. Gjithashtu, duke filluar që nga kjo periudhë, siҁ vënë 
në dukje Falmajeri, të shfaqurit e arbërve dhe Arbërit në ҁdo periudhë të mëtejshme 
ka qenë e lidhur me një moment të dobësimit apo përmbysjes së pushtetit qendror 
dhe se vetë historia e shkruar e arbërve fillon me një akt rebelimi. Te “Istoria”, Mihal 
Ataliati i përmend ata në tre raste. Së pari, si pjesmarrës në një kryengritje kundër 
sundimit bizantin në viset italike në vitet 1038-1040, në rebelimin e megastrategut të 
Siҁilisë dhe Italisë së Jugut Gjergj Maniakes (1043), dhe si pjesmarrës në kryengritjen 
3  Gjon Berisha, Arbërorët ndërmjet Kishës perëndimore dhe asaj lindore gjatë shekujve XI-XV, Instituti i 
Historisë “Ali Hadri”, Prishtinë, 2017, fq. 156.
4  Milan Shuflaj, Situata…, fq. 35-37; Gjon Berisha, Arbërorët…, fq. 97.
5  Kristo Frasheri, Principata e Arbërisë, Botime M & B, Tiranë, 2014, 48.
6  Në lidhje me dhe ekzistencën e arbërve si faktor në trevat perëndimore Perandorisë Bizantine ekziston një 
burim i shek. X nga perandori Kostandin Porfirogjeneti (905-959), nga i cili mund të deduktohet në mënyrë 
indirekte prania e një popullsie të njohur si arbëre, albane, arbane në këto treva. Në veprën e famshme të tij 
“De administration imperio” në një pasazh ku flet për krahinat e Kaukazit, ku i referohet Albanisë së Kaukazit 
ai shprehet: “dhe tu lihen Iberëve të zotërojnë pjesët në krahun e majtë nga Iliria”. Pjesa më e madhe e 
studiuesve bashkëkohorë, kanë evidentuar faktin që perandori, duke dashur të përmend albanët e Kaukazit, 
ka bërë një lapsus duke përmendur Ilirinë, që në të vërtetë nuk ka lidhje me Kaukazin apo iberët. Historiani 
Pëllumb Xhufi e ka sqaruar kështu këtë problem: “Duke e huazuar nga një kontekst tjetër gjeografik, nga 
Europa termin Iliri  për t’ia atribuar atë vendit aziatik të Kaukazit, Porfyrogjeneti zbulon qartë se në mendjen 
e tij ekzistonte ekuacioni Iliria=Albania”. (Pellumbi Xhufi, Dilemat e Arberit, Pegi, Tirane, 2006, fq, 7-8).
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e dukës së Durrësit Niqifor Basiliakes në 1078. Pasi kalorësit normanë të thirrur nga 
Papa dhe perandori bizantin dëbuan myslimanët nga Siҁilia, ata  iu kundërvunë 
edhe ndaj pushtetit bizantin, duke e dëbuar atë edhe nga Italia e Jugut. Pas krijimin 
e Mbretërisë së Siҁilisë me në krye dinastinë normane Hotvil, nën drejtimin e Robert 
Guiskardit7 vazhduan sulmet e mëtejshme ndaj territoreve perandorake, duke 
iu drejtuar së pari bregdetit të Adriatikut lindor. Është pikërisht në këto rrethana 
historike, kur kronikania Ana Komnena, në veprën e saj “Aleksiada” përmend 
momentin kur normanët rrethuan Durrësin (1081), ku mbrotjen e qytetit perandori 
ia ngarkoi venedikasve që në ato momente i kishte aleatë, ndërsa “gjithë pjesën tjetër 
të qytetit ia la nën komandë komiskortit me origjinë nga Arbanoni”8. Gjithashtu, ajo 
përmend që perandori bëri gabimin duke sulmuar ushtrinë normane pa llogaritur 
mbështetjen ushtarake të princit të Dioklesë Bodinit, dhe arbërve9. Këto dy pasazhe e 
princeshës bizantine demonstrojnë rolin e rëndësishëm që kishin arbërit jo vetëm në 
administratën bizantne, por edhe një shkallë të caktuar të mëvetësisë politike. 
Megjithëse e marrin Durrësin në shkurt 1082, se bashku me qytete të tjera bregdetare 
si Vlora, Kanina, Jeriko etj, normanët detyrohen të tërhiqen brenda një viti për shkak 
të shkatërrimit të flotës dhe vështirësive financiare. Përveҁ kalimit të kryqtarëve në 
territoret e Durrësit dhe Arbërit (1096), moment tjetër i depërtimit të Perëndimit është 
kur Bohemundi, mbreti i Sicilise dhe sundues i Principatës së Antiokisë, zbarkon 
në Vlorë në vitin 1107. Në lidhje ne këtë fushatë të dytë normane kemi përmendjen 
sërish të arbërve nga Ana Komnena. Një rol të rëndësishëm në veprimet ushtarake 
iu kushtua “grykave të ngushta të Abanonit”, që iu besuan Eustat Kamyce dhe Devra 
(Dibra) që iu besua Leon Nikerites. Sipas kronikanes, banorët e qyteteve bregdetare të 
vendit, pasi ranë në duart e Bohemundit, i treguan atij të gjitha rrugët dhe mënyrat 
për të depërtuar ne grykat e Arbanonit e për te thyer bizantinët10. Pavarësisht fitoreve, 
normanët detyrohen sërish të tërhiqen për shkak të problemeve me furnizimin dhe 
Bohemundi në Traktatin e Devollit pranon vasalitetin ndaj perandorit. Ajo ҁfarë ka 
rëndësi të vihet re është rritja e rëndësisë që marrin popullsitë vendase në këto luftëra 
në kushtet e mungesës së fuqive ushtarake të mirëfillta bizantine. Kjo vihet re si gjatë 
fushatës së Guiskardit, ashtu edhe btë Bohemundit. Nga ana tjetër, nuk është e vështirë 
të dallohet se prirja e popullsive vendase në këtë konflikt ushtarak ishte shpeshherë 
armiqësore ndaj Perandorisë, ҁfarë vihet re sidomos në fushatën e Bohemundit.

2. Arqipeshkvnia e Tivarit dhe Dioqeza e Arbnit, “diga katolike” e Ballkanit 
Perëndimor.

Me dështimin e dy fushatave nonmande, mund të themi se merr fund përpjekja e 
parë perëndimore për të depërtuar ushtarakisht në vendin tonë. Megjithatë tashmë 
kjo ndërhyrje dhe depërtim do të realizohet me më tepër sukses në periudhën mes 
gjysmës së dytë të shek. XII dhe fillimit të shek. XIII nga një fuqi edhe më influente 
se ajo e mbretërve të Siҁilisë, që ishte pikërisht Kisha Katolike, e cila në kushtet e 
dobësimit të përgjithshëm të pushtetit bizantin e më pas copëtimit të tij, do ta këtë 
më të letë të ushtrojë ndikimin e saj në arenën fetare dhe polike, duke influencuar jo 
vetëm kishën, por edhe fisnikërinë vendase.   
7  Pierre Cabannes, Historia e Ardriatikut, ShLK, Tirane, 2001, 165-167.
8  Anna Comnena, The Alexiad, Cambridge, Ontario Publications, 2000, lib. IV-VIII, fq. 81.
9  Anna Comnena…, lib. VI-VII, fq. 107.
10  Anna Comnena…, XIII, V, fq. 237.
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Ky depërtim i dyanshëm nis në gjysmën e dytë të shek. XI me drejtimin veri-jug, duke 
arritur në gjysmën e dytë të shek. XII deri në jug të lumit Shkumbin. Si hap i parë do të 
jetë shkëputja e ipeshkvive të Tivarit dhe Ulqinit nga varësia metropolitane e Durrësit 
dhe lidhja e tyre me Arqipeshvninë e sapoformuar të Raguzës rreth vitit 102211. Kjo e 
fundit ishte formuar me mbështetjen e Papatit në të njëjtën periudhë. Skizma e Kishave 
e vitit 1054 e rriti edhe më tej përpjekjet e Kishës Katolike për të depërtuar në brigjet 
lindore të Adriatikut. Kjo u bë e mundur duke shfrytëzuar forcimin e më tejshëm të 
principatës së Dioklesë, e cila kishte siguruar pavarësinë nga pushteti perandorak 
bizantin me kryengritjen e Stefan Vojisllavit në vitin 1042. Shtrirja e kësaj principate 
përfshinte fillimisht territoret nga rrethinat e Kotorrit deri në grykderdhjen e Drinit 
në Shqipërinë Veriore, për tu zgjeruar më tej drejt territoreve të brendshme të Rashës. 
Për të siguruar mbrojtje dhe rritje të autoritetit të tij, pasardhësi i Vojisllavit, Mihaeli 
(1052-1081), afrohet me Papatin, duke siguruar nga ky i fundit njohjen e titullit 
mbretëror në këmbim të vendosjes së ipeshkvinjve të Dioklesë nën juridiksionin 
papal. Me forcimin e pozitave të kësaj mbretërie të re të banuara nga popullsi sllave 
në veri, arbërore në jug, por edhe elementë vllehë në krahina të caktuara malore, vjen 
gjithnjë e në rritje roli i ipeshkvisë së Tivarit. Ipeshkvinjtë e Tivarit, me mbështetjen 
e autoritetit mbretëror diokleas fillojmë pretendimet për tu shkëputur nga autoriteti 
i Arqipeshkvnisë së Raguzës, e për tu rritur në stadin e Arqipeshkvnisë. Kjo pasohet 
nga një konflikt më se njëshekullor, ku pasi këto pretendime njihen nga papët 
Aleksandri II (1067) dhe Klementi III (1089), ato abrogohen nga bulat papale të viteve 
1102 dhe 1142 duke e rikthyer Tivarin nën autoritetin kanonik të Raguzës12. Autoriteti 
i Tivarit do të afirmohet përfundimisht në Koncilin e Tivarit në vitin 1199, i mbajtur 
në kushtet e luftës për pushtet mes dy bijve të sundimtarit të Rashës Stefan Nemanjës. 
Pas vdekjes së tij, dy bijtë e tij, Vlkani që kontrollonte Dioklenë dhe Stefani do të 
rivalizonin për marrjen e fronit. Pikërisht Vlkani do të afrohet me Papën Inoҁenti III 
(1198-1216), për të siguruar më tepër mbështetje për ambicjet e tij politike. Pikërisht në 
Koncilin e Tivarit njihet ngritja e Ipeshkvisë së Tivarit në statusin e Arqipeshkvnisë. 
Nën autoritetin e tij do të ishin ipeshkvitë e Ulqinit, Shasit, Shkodres, Drishtit, Pulti, 
përveҁ dioqezave të tjera në territoret e Rashës dhe Travunisë. Krijimi i arqipeshkvnisë 
së Tivarit pati një rëndësi të madhe, pasi krijoi premisat për depërtimin e mëtejshëm 
në Arbër. Gjatë shek. XIII-XIV, kjo arqipeshkni luajti një rol të rëndësishëm në 
ruajtjen e bërthamës katolike në Zetën e jugut përballë ofensivës së ortodoksisë dhe 
njëkohësisht sllavizimit.. 
Pjesë e kësaj ofensive katolike të shekujve XI-XII është edhe krijimi i dioqezës së 
Arbrit13. Në burimet dokumentare të ceremonialit zyrtar të shugurimit të altarëve 
të kishës së shën Trifonit në Kotorr, të mbajtur me 10 qershor 1166, përmenden si 
pjesmarrës edhe Lazari, peshkop i Arbrit (Albanensi) dhe Andrea “prior i Arbrit”.14 
Në këtë periudhë Kotorri është sufragan i Barit, pra i lidhur me Kishën e Romës. Prania 
në këtë ceremonial e ipeshkvit arbër dhe arhondit Andrea tregon luhatjen politiko-
11  Milan Shuflaj, Situata…, fq. 37.
12  Situata…, fq. 40-47.
13  Për një kohë të gjatë është besuar se dioqeza e Arbërit dhe e Krujës ishin e njëjta njësi (Frashëri, Shuflaj etj). 
Por dalja në pah e kryesisht dy dokumenteve e hodhën poshtë këtë tezë. A) letra e papës Gjoni XII drejtuar 
ipeshkëve Mihalit të Arbrit dhe Andreas së Krujës me 6 qershor 1318, tregon ekzistencën e veccantë, paralele 
të këtyre dy ipeshkvive: e Arbrit e vendosur nën arq. e Tivarit dhe të Krujës nën atë të Durrësit. B) dokumentet 
e botuara në nga studiuesit Eubel, ku paraqiten në lista të veccuara ipeshkvët e Arbërit dhe të Krujës. Gjon 
Berisha… fq. 144-145; Aurel Plasari, Arbni…, fq.153-154; Farlati, Illyricum Sacrum, f. 191 etj. 
14  A. Plasari, Arbni…, fq. 142-143.
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fetare që kishte filluar të karakterizonte klerin dhe fisnikërinë arbërore, fenomen që 
do të vazhonte deri me pushtimin osman. Në bulën e papës Aleksandri III të një vit 
më vonë kuptohet se Lazari kishte shprehur vullnetin të pranonte autoritetin e Selisë 
së Shenjë për të braktisur ritin bizantin. Në të njëjtin dokument rezulton se kjo dioqezë 
është e vendosur si sufragane e Raguziës, ndërsa në një regjistër papal të vitit 1188, 
ajo rezuton e vendosur nën varësi të drejtpërdrejtë të Selisë së Shenjtë. Në koncilin e 
Tivarit të vitit 1199, ku shprehet vullneti për ta ngritur Tivarin në arqipeshvi, ndër 
nënshkruesit rezulton edhe “Dominiku, kryeprift i Arbërit”. Në lidhje me pozicionin 
gjeografik të kësaj dioqeze, është përcaktuar me përafërsi territori mes luginës së Drinit 
dhe të Matit, ndërmjet malësisë së Lezhës dhe asaj të Lurës, ndërsa fqinjë të saj ishin 
ipeshkvitë e Lezhës, Pultit, Stefaniakës dhe Krujës. Pra këmi të bëjmë me një krijim 
të Kishës perëndimore, që nuk mbulonte të gjithë krahinën mesjetare të Arbanonit.15

Nga ana tjetër pëmendja e Andreas si “prior i Arbrit”, pra përfaqësues i pushtetit 
laik, na shtyn të kuptojmë ekzistencën e një bërthame shtetërore autonome, e cila në 
kushtet e mëvonshme do të rishfaqet në statusin e Principatës së Arbrit. Gjithashtu, 
ky është rasti i dytë kur kemi përmendjen e drejperdretjë të një fisniku arbër, pas 
komiskortit me origjinë arbër të përmendur nga Ana Komnena më 1081. Pra kemi 
formimin dhe zhvillimin në këtë periudhë të një fisnikërie arbërore, e lidhur deri në 
mesin e shek. XI plotësisht më Kostandinopojën. Por duke filluar që nga mesi i shek. 
XII e deri në fundin e shekullit XIV, kjo fisnikëri merr karakterin “amfib” me të cilin 
e ka karakterizuar Shuflaj. Ky karakter amfib, kjo luhatje e fisnikërisë i detyrohet 
nga njëra anë dobësimit të pushtetit bizantin, e nga ana tjetër depërtimit politik e 
fetar të faktorit feudal e kishtar perëndimor. Kjo provohet edhe nga varri i familjes 
së sevastit arbër Mihal Sguro (viti 1201), i vendosur ne manastirin e Shën Mërisë, në 
Brrar në afërsi të Tiranës, ku mbishkrimi “kujto o Zot sherbetorin tënd Mihal Sguron 
me bashkeshorten e tij dhe femijet” në pllakën e varrit, është i paraqitur në pjesën e 
sipërme në gjuhën latine ndërsa në pjesën e poshtme në greqisht. 

3. Principata e Arbnit dhe ekuilibri i ri politik pas Kryqëzatës IV. 

Janë pikërisht ngjarjet që ndodhin në fundin e shek. XII dhe fillimin e shek. XIII që 
bëjnë të mundur daljen në pah të faktorit politik arbër. Destabiliteti politik që mbërthen 
perandorinë pas vdekjes së perandorit Manuel (1143-1180), kryengritja bullgare e ajo 
serbe, një sulm i ri norman në vitet 1185-1187, si dhe kalimi në territoret perandorake 
të kryqëzatës së tretë godisin rëndë autoritetin perandorak. Së fundi, është Kryqëzata 
e katërt (1204) ajo që ҁon në copëtimin e Perandorisë Bizantine, në një varg feudesh 
dhe principatash të nënshtruara formalisht perandorit latin16. 
Për sa i përket Arbërit, këto ngjarje shënojnë ndryshime të mëdha. Qytetet bregdetare 
si Durrësi, Vlora e Kanina kalojnë nën sundimin e Venedikut, ndërkohë që në territoret 
nga lugina e Shkumbinit deri në Gjirin e Artës krijohet nga Mihal Engjëll Komneni 
Despotati i Epirit si një formacion shtetëror feudal bizantin. Per here të parë territoret 
e Arbanonit/Arbnit marrin një shkallë autonomie e mëvetësie gjithnjë e më të madhe. 
Në vitet 1190-1216 përmenden dinastia sunduese e Progonateve, me sundimtar 
Progonin (1190-1199), Gjinin (1199-1206) dhe Dhimitri (1206-1214)17. Këta tre sundues 
15  Gj. Berisha, fq. 141-142.
16  G. Ostrogorski…, 276-290.
17  Alain Ducellier, Balkan poëers: Albania, Serbia and Bulgaria (1200-1300), në: The Cambridge History of 
the Byzantine Empire, CUP, 2008, fq. 786-788.
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permenden ne letren papale të vitit 1208 dhe korresponencën e kryepeshkopit te 
Ohrit Dhimitër Kromationit më 121618. Dy sunduesit e parë mbanin titujt “arhond 
i Arbërisë” dhe “sevast”. Siҁ vihet re edhe në korrespondencën e papës Inoҁenti III 
keta udheheqes feudal krahinor njihen edhe me titullin “judex”- gjykatës, tregues që 
sillte reminishencat e funksioneve primare që kryenin udhëheqësit krahinorë në fazën 
e parë të fillimit të marrëdhënieve feudale. Për sa i përket territorit që përfshinte ky 
formacion i parë shtetëror arbëror mund të themi se ai shtrihet nga lugina e Drinit në 
veri duke përfshirë edhe Pultin (kjo demonstrohet nga përmendja e Pultit të Epërm e 
të Poshtëm si pjesë e Arbër-Rabanit, të cilat sipas një dokumenti serb, ku përmenden 
disa fshatra që i dhurohen Manastirit të Hilandarit, përfshihen ndër tokat që kishte 
pushtuar përkohësisht Stefan Nemanja më 1198) deri në luginën e Shkumbinit në jug, 
duke u shtrirë në lindje deri në luginën e Drinit të Zi. 
Rritja e mëvetësisë dhe e rëndësisë politike të shtetit të Arbrit lidhet pikërisht me 
ndryshimin e konjukturës politike ndërkombëtare, me triumfin e venedikasve dhe 
“latinëve” në Kryqëzatën e Katërt. Pa u zgjatur tek sundimi i Progonit dhe Gjinit, 
mund të themi se ndryshime të rëndësishme shfaqen gjatë sundimit të Dhimitrit. 
Rivali kryesor i tij ishte duka venedikas i Durrësit, Marin Valeresso, i cili synonte 
që nën sundimin e Venedikut të kalonte edhe arhondia e Arbanonint, si një territor i 
lidhur historikisht me Durrësin19. Për t’i bërë ballë presionit venedikas dhe më vonë 
edhe aleatit të tyre, Gjergjit të Zetës20, Dhimitri përpiqet të mbajë marrdhënie të mira 
me Mihal Engjëll Komnenin e Epirit. Përveҁ kësaj, duke kuptuar drejt ekuilibrin e ri 
politik të krijuar në rajon, ai synon të vendoset në marrëdhënie të ngushta me Papën 
Inoҁenti III, i cili kishte gjithashtu mosmarrëveshje me venedikasit, për shkak të 
uzurpimit të disa pronave kishtare nga rektori i Venedikut në Durrës. Ai iu drejtua 
papës me kërkesën që të dërgonte një legat papnor që ta ushtronte atë “në pastërtinë e 
besimit”, pra të mundësonte konvertimin e tij në katoliҁizëm. Qëllimi final i tij duhet të 
ishte që përmes kalimit nën Kishën Perëndimore t’i konfirmohej pavarësia e zotërimit 
të tij, si dhe titulli i tij si sovran, duke ia njohur Papatit legjitimimin e pushtetit të 
sovranëve. Një fenomen i tillë ishte vënë re në rastin e Dioklesë, sundimtarit të Rashës 
Stefan Nemanjës dhe sundimtarit bullgar Kalojanit etj. Kërkesën e Dhimitrit e marrim 
vesh përmes përgjigjes së dhënë nga papa me 28 shkurt 1208 (dokumenti i letrës së 
Dhimitrit nuk është zbuluar). Në këtë letër papa Inoҁenti e quan Dhimitrin “novilis 
vir Arbanensi princeps” (burrë fisnik princ i Arbërit). Kjo ka për historinë e Shqipërisë 
rëndësi të veҁantë, pasi për herë të parë përvijohet qartë ndryshimi i statusit politik 
të Arbrit nga arhondi e inkuadruar në sistemin bizantin në Principatë, të njohur 
përmes një akti zyrtar nga Papa. Me shumë mundësi qëllimi final i Dhimitrit duhet 
të kenë qenë kurorëzimi, siҁ ndodhi me Stefanin e Parëkurorëzuarin e Serbisë dhe 
Kalojanin e Bullgarisë. Për sa i përket konvertimit të princit arbër papa pranonte 
të dërgonte legatin, por fillimisht do të dërgonte në Arbër kryediakonin latin të 
Durrësit Nikollën (tashmë në Durrës ishte vendosur arqipeshnia katolike) dhe Pavlin, 

18  Aurel Plasari, Arbni…, fq. 81.
19  Nga e ashtuquajtura “Ndarje e Romanies”, pas rënies së Kostandinopojës ishte përcaktuar se në ccerek e 
gjysmëccerekun e placckës së caktuar për Republikën e Venedikut përfshiheshin edhe pjesë territoresh në 
brigjet e Epirit, ndër to i pari ishte “Provinca e Durrësit dhe Arbnit”. (Aurel Plasari, Arbni…, fq. 98; Pierre 
Cabannes, Historia e Ardriatikut, ShLK, Tirane, 2001, 179.
20  Pas marrëveshjes mes autoriteteve të Venedikut dhe Gjergjit të Zetës së bashku me të vëllanë e tij, ndër 
të tjera ky i fundit i premton dukës së Durrësit që t’i jepte ndihmë “nëse Dhimitri nuk do të kthehej në 
bësnikërinë e zotit dukë dhe zoti dukë do ta sulmojë atë”.
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peshkopin e Arbnit21. Megjithatë, këto marrëdhënie të mira nuk zgjatën shumë. Kjo 
për arsye se Dhimitri vuri dorë mbi zotërimet kishte që i përkisnin kryepeshkopatës 
latine të Durrësit. Atëherë, po ai papë që më parë e ksihte quajtur Dhimitrin “princ” 
në letrën drejturar kryepeshkopit të Durrësit Mafredit, e njeh Dhimitrin vetëm si 
“judex”, dhe e kërcënon me mallkim22. Nuk dihen arsye të mëtejshme të prishjes 
së këtyre marrëdhënieve, por mund të themi se me acarimin e marrëdhënieve me 
Papatin humbi mundësia që Arbëria të kishte një mbret dhe një mbretëri që në fillim 
të shekullit XIII.  
Dukumenti tjetër që na demonstron qoftë politikën e jashtme aktive të Dhimitrin, 
por na mundëson të kuptojmë deri në një farë pikë karakterin e principatës së tij në 
këtë periudhë është marrëveshja tregtare e nënshkruar me Raguzën23. Duke qenë se 
dokumenti nuk mban datë, studiuesit kanë përcaktuar në mënyrë koncencionale vitin 
1210. Kontrata për lehtësirat doganore që u njihen tregtarëve raguzas lidhet së pari, 
me rolin gjithnjë e më të madh që merr tregtia e raguzës në trafiqet adriatikase, dhe 
së dyti si kundërpërgjigje e marrëveshjes së realizuar mes Venedikur dhe Mihalit të 
Epirit. Së pari, ajo ҁfarë ka rëndësi për shqyrtimin tonë është mënyra e hartimit dhe 
nënshkrimit të marrëveshjes. Në aktin e marrëveshjes Dhimitri si sundimtar nuk 
nënshkruan i vetëm siҁ ishte praktika bizantine, por si garantë të marrëveshjes dalin 
edhe 15 krerë që Dhimitri i quan “njerëzit e mi”. Sipas studiuesit A. Soloviev, akti 
i marrëevshjes afrohet me praktikën perëndimore ku sovrani nuk ishte si në Lindje 
sundimtar absolut dhe ku autoritetet provinciale nuk ishin të nënshtruara plotësisht 
ndaj sovranit, por përkundrazi zotëronin të drejta e privilegje, të cilat nuk mund të 
prekeshin nga ky i fundit. Në këtë kuptim, 15 krerët që përmenden në marrëveshje janë 
përfaqësues të bashkësive të ndryshme krahinore të integruara në shtetin e Arbrit, por 
që e ruanin deri në njëfarë shkallë autonominë e tyre. Shenjat bizantine duken vetëm 
në tituj, por jo në natyrën e marrëdhënieve. Veҁ kësaj ndërsa elita e principatës është e 
formuar në ambientin bizantin, gjuha me të cilën është redaktuar marrëveshja është 
jo greqishtja, por latinishtja. Sipas Soloviev, nuk ka shenja që teksti të jetë përkthyer 
nga greqishtja. Ajo përmban tre pika të betimit të rregullt të akteve perëndimore: 
paqen, tregtinë e lirë, mbrojtjen në gjyq. Në marrëveshje gjithashtu spikat pavarësia 
e shtetit të Arbnit nga strukturat feudale shteterore fqinje si Despotati i Epirit apo dy 
shtetet sllave në veri.24         
21  Gjon Berisha…, 152-153.
22  Po aty, 155.
23  Në praktikën mesjetare marrëveshjet dypalëshe hartoheshin në dy dokumente të veccantë: në njërën 
stipuloheshin të drejtat dhe detyrimet që kishte njëra palë, ndërsa në aktin e dytë të drejtat dhe detyrimet e 
palës tjetër. Teksti i marrëveshjes i përkthyer nga latinishtja është ky: “Unë Dhimitri, për hir të Perëndisë 
panhipersevast dhe arhond i madh betohem mbi katër ungjijtë e shenjtë të Perëndisë që pa mashtrim e pa 
ndërmendje të keqe të kem paqe të qëndrueshme dhe ta mbaj atë përgjatë gjithë jetës time me qytetin e 
Raguzës dhe me të gjithë raguzinët që ata raguzinë të lëvizin të paprekur e të sigurtë nëpër tërë tokën time 
pa asnjë taksë doganore të lirë e të sigurtë në të gjitha të drejtat e tyre qoftë për tokë qoftë për det dhe 
sikundër unë për këtë betohem e nënshkruaj po ashtu i urdhëroj të gjithë njerëzit e mi të betohen për këtë dhe 
t’i mbahen pa luajtur në të gjitha të gjitha ditës e jetës së tyre. Unë Andrea stopan betohem, Unë Jonema u 
betova. Unë Markeni, Unë Aleksi u betova. Unë Pali u betova. Unë Dhimitri u betova. Unë Kosmai u betova 
Unë Serneli u betova. Unë Lazari u betova. Unë Joani u betova. Unë Nikolla u betova. Unë Pelti u betova. 
Unë V…ni u betova. Unë Leo u betova. Unë sundia Andrea u betova.“
24  Një element tjetër që del nga ky dokument del nga liria e tregtisë që garanton sundimtari arbër për raguzanët 
“qoftë në tokë qoftë në det”. Një dalje e tillë i takon të ndodhej në veri të Durrësit e pikërisht në rajonin e 
Rodonit. (A. Plasari, Arbni…, fq. 117).
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Pavarësisht këtyre përpjekjeve të Dhimitrit, ai nuk arriti të pengonte rënien e mëvetësisë 
politike që kishte siguruar shteti i Arbërit. Prishja e marrëdhënieve me Papatin dhe 
forcimi i mëtejshëm i despotatit të Epirit i detyruan krerët arbër që gradualisht të 
pranonin rikthimin nën varësinë bizantine, tashmë të përfaqësuar nga despoti i Epirit 
Mihail Engjëlli dhe i vëllai i tij që e pasoi Teodori. Kjo fillon si një domosdoshmëri 
për tu mbrojtur përballë Venedikut dhe Zetës në vitet 1208-121025, por pas fushatave 
te Mihalit kundër Dukës së Durresit dhe Zetes, që perfundojnë përkatesisht me 
pushtimin e Durrësit dhe Shkodrës nga despoti i Epirit, shteti i Arbnit rezulton të 
ketë pranuar kthimin edhe njëherë tek gjendja e vasalitetit, këtë rradhë duke patur si 
sinjor despotin e Epirit. 
Për sa i përket kësaj periudhe, pra 1190-1216 mund të konkludojmë që dalja në pah 
e Principatës së Arbnit, shkëputja e përkohshme e saj nga varësia bizantine, përveҁ 
evolucionit të brendshëm të marrëdhënieve shoqërore, është në rradhë të parë rezultat 
i depërtimit të Perëndimit në rajon, duke përfshirë këtu dyndjet e fundit normane, 
kalimin e Kryqëzatës III, Kryqëzatën IV dhe copëzimin e Perandorisë Bizantine e së 
fundi vendosjen e sundimin venedikas ne Durrës. Në këtë situatë të re gjeopolitike, 
krijohet një ekuiliber i ri forcash në Ballkanin Perëndimor, ku si element i tij del 
për herë të parë Pricipata apo Shteti i Arbnit, i vendosur mes Durrësit Venedikas, 
Principatës së Zetës dhe Despotatit të Epirit. Ky shtet feudal del për herë të parë me 
një politikë të pavarur, me një kundërvënie të vazhdueshme ndaj Venedikut,por edhe 
me afrimin e përkohshëm me papatin në vitet 1207-1208. Marrëveshja tregtare me 
Raguzën përveҁ të tjerash përveҁ të tjerash është një element tjetër që shënon prirjen 
e Arbnit për tu shkëputur nga tradita politike bizantine. Siҁ e pamë më lart, mënyra 
e nënshkrimit është tipike e feudalizmit perëndimor, ku si garant paraqitet jo vetëm 
sovrani, por edhe krerët e bashkësive krahinore (këtu nuk mund të mohohet edhe 
një reminishencë nga rendi fisnor, por edhe raporti afër zeros i forcave mes princit 
dhe sevastëve). Së fundi, pavarësisht se zyrtarisht konvertimi i Dhimitrit nuk ndodhi, 
mund të themi se influenca e papatit dhe e urdhrave fetar katolikë në vend ishte 
rritur. Kjo mund të vërhehet nga rëndësia historike që mbart abacia benediktine 
e Shën Mërisë, në Gzhiq të Ndërfandinës. Që nga fillimi i shek. XIX, këtu është 
zbuluar stema e familjes sunduese të Progonatëve, si dhe mbishkrimi, i dekriptuar 
nga Zamputi (pavarësisht se ka mjaft debate në historiografi në lidhje me saktësinë 
e dekriptimit, për shkak se materiali ishte i copëtuar). Shumica e studiesve kanë 
konkluduar që në këto territore të dioqezës së Arbnit u vendos qendra e Shtetit të 
Arbnit gjatë viteve të fundit të sundimit të Dhimitrit26. Kjo zhvendosje e qendrës së 
sundimit mendohet se lidhet me fushatën e Mihail Engjëllit, ku në këtë rast Dhimitri, 
duke qenë i shqetësuar nga ky ekspandim i Epirit drejt veriut duhet të jetë lidhur me 
Zetën dhe ta ketë zhvendosur qendrën e tij pikërisht në afërsi me abacinë benediktine 
të Shën Mërisë, ku mendohet se ishte e vendosur edhe qendra e dioqezës së Arbnit. Si 
përfundim mund të themi se dalja në pah e arbërve si faktor politik, perveҁ evolucionit 
te brendshem te marrëdhenieve shoqerore e politike,  në këtë periudhë të mesjetës 
mundëosohet si rrjedhoje e marrëdhënies herë konflikuale, herë bashkëpunuese me 
faktorin perëndimor, politik, kishtar e kulturor.

25  Sipas Uspenskit, despoti i Epirit i ndihmonte fshehtas arbërit kundër dukës Valeresso.; Anastas Plasari, 
Arbni…, fq. 102, Kristo Frasheri, Principata…, fq. 106.  
26  Sipas dekriptimit të Zamputit, kisha u ndërtua me mbështetjen e Gjergjit të Zetës, tashmë në marrëdhënie 
aleance me Arbnin ,i cili ia dorëzon atë gjykatësve dhe nipit të Dhimitrit Progon Protosevastit.  
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4. Rimëkëmbja bizantine dhe kryengritjet e arbërve. 

Periudha mes viteve 1216-1272 është për Arbnin peridhë e rivendosjes së ndikimit 
bizantin, si në aspektin politik ashtu edhe kishtar. Si protosevast dhe arhond 
në Arbën, në vitin 1216 shfaqet Gregor Kamona, i cili ishte martuar me të venë e 
Dhimitrit, Komnenën. Në korrespondëncën me metropolitin e Ohrit, Dhimitër 
Kromationi, ai shfaqet si sundues në Krujë, e ndër të tjera i kërkon atij që ta njohë 
martesën me Komnenën, pas kundërshtimeve që kishte shfaqur fisnikëria vendase. 
Nga kjo kuptohet qartësisht heqja e ҁdo mëdyshjeje tashmë tek sevastët arbër në lidhje 
me njohjen e supremacisë së Kishës Lindore. Kjo lidhet me triumfin e Teodorikut 
përballë Venedikut dhe Zetës, e për rrjedhojë edhe me vendosjen e arhondisë së 
Arbnit nën varësinë epirote. Sipas kronikanit bizantin Gjergj Akropoliti, ndër të tjera 
Teodor Engjëlli i Epirit vendosi nën sundimin e tij  mbas Ohrit dhe Prilepit, edhe 
Arbnin (“Arvanon”), madje edhe Durrësin. Në këtë situatë të re Arbnin e qeveriste 
Gregor Kamona nën sovranitetin e Teodorikut, që pas pushtimit të Selanikut do të 
vetëshpallej Perandor i Romejve. Disfata e Teodorit përballë car Ivanit të Bullgarisë 
shënoi një periudhë trazirash për Arbnin i cili për një periudhë duhet të jetë gjendur nën 
pushtimin bullgar. Sipas Akropolitit Ivan Aseni “pushtoi Albanonin dhe bëri plaҁkë 
deri në Iliri”27. Një tjetër sundues i Arbnit përmendet në vitin 1253, i nohur si Gulam. 
Ai përmendet nga Akropoliti si prijës i ushtrive të Arbnit në ndihmë të perandorit 
të Nikesë, në luftë kundër Mihalit II të Epirit28. Ky i fundit detyrohet t’i dorëzojë 
Joanit III Vataces përpos kështjellave dhe të Velashit, edhe kështjellën e Krujës në 
“Arbanoi”. Në 1253 po ky perandor i njeh banorëve të Krujës privilegjet tradicionale. 
Viti 1257 shënon një pikë kthese në qëndrimin e arbërve ndaj pasardhesit te Johanit 
II, Teodori II Laskari (1254-1258). Me qëllim që ҁonte më tej proҁesin e centralizimit 
në rajonet perëndimore të perandorise, perandori emëronte në Arbën një përfaqësues 
të drejtpërdrejtë të tij, të njohur si Kostandin Havroni. Kjo do të thoshte fundi e 
sundimit autonom të arbërve dhe të dinastisë arbërore. Pas kësaj Akropoliti njofton 
se “popullsia arbërore kishte ngritur krye e gjitha”29, qe bashkuar në kryengritje me 
Mihailin II të Epirit, duke iu kundërvënë tashmë perandorëve të Nikesë, të cilët pak 
vite më pas më Mihalin VIII Paleologun () do të hynin në Kostandinopojë, e do të 
restauronin Perandorinë Bizantine.    
Pikërisht në një situatë të tillë, shfaqet edhe njëherë fuqia e përtejdetit, e personifikuar 
nga Manfredi Hohenshtaufen mbret i Siҁilisë, i cili pas martesës me të bijën e Mihailit 
II të Epirit, Elenën merr si prikë sundimin në Durrës, Vlorë, Kaninë, Berat dhe Korfuz 
(1258). Mirëpo ushtrite e Epirit dhe të aleatëve perëndimorë e arbër në vitet 1259-
1260 thyhen nga ushtritë perandorake të cilët rimarrin Beratin. Kaninën dhe Durrësin. 
Por edhe dhjetëvjetëshi 1261-1270 ishte për arbërit një periudhë kryengritjesh kundër 
pushtetit perandorak që ishte rivendosur në Kostandinopojë. Është me rëndësi të 
përmendet një nga inkursionet ndërkuese të trupave perandorake të udhëhequra 
nga kapiteni i Durrësit, Andrea Vrana, i cili përparon deri në territoret qendrore të 
dioqezës së Arbnit dhe shemb Kishën e Shen Salvatorit, e cila i përkiste zhupanisë 
së Ndërfandës. Ngjarja i përket vitit 126730. Kjo mund të na shtyjë të mendojmë që 
konflikti në momente të caktuara mund të ketë marrë edhe ngjyrim fetar, për shkak 
27  George Akropolites, The History, Oxford University Press, Neë York, 2007, XXV, fq. 179.
28  Po aty, XLIX, fq. 250.
29  Po aty, LXVIII, fq. 323-325.
30  Aurel Plasari, Skenderbeu nje histori politike, IDK, Tirane, 2018, 103.
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se të proҁesit të luhatjes fetare që ishte vënë re tashmë tek krerët e rebeluar arbër. 
Mendohet se për të njëjtën fushatë të ketë folur edhe kronikani bizantin Teodor 
Skutarioti, i cili pasi përshkruan kalimin e ushtrisë perandorake nëpër Arbën, nëpër 
një terrën  “të pakalueshëm, të ashpër e shkëmbor” me “male të pashkelshme, ku as 
kali nuk mund të hipte”, njofton se forcat bizantine, “si rrëmbyen andej-këndej djem 
e vajza dhe u vunë zjarrin krahinave të tyre, erdhën rish në Kostandinopojë”.  Pra, 
në një situatë të tillë rebelimi të vazhdueshëm gjendej Arbni, në momentin kur nga 
përtejdetit shfaqet fuqia e re anzhuine, që do të sjell ndryshime të mëdha në rrafshin 
politik e kishtar.   

 5. Mbretëria e Arbërisë. Rëndësia e saj në rrafshin gjeo-politik dhe identitar. 

Në vitin 1265 dinastia sunduese në Mbretërinë e Siҁilisë do të ndryshonte. Karli 
Anzhu, kont i Anzhusë dhe i Provansës, vëlla i mbretit francez Luigjit IX, do të merrte 
mbështetjen e papës Klementi IV, për të dëbuar armikun e tij të urryer, pikërisht 
Manfredin Hohenshtaufen (1258-1266), të birin e “antikrishtit” Frederik II (1198-
1250). Në vitin 1266, Karli Anzhu do të triumfonte mbi Manfredin dhe do të merrte 
sundimin në mbretërinë e Siҁilisë. Qëllimi i tij ishte rimëkëmbja e Perandorisë Latine 
në Kostandinopojë dhe zgjerimi i sundimeve të anzhuinëve në territoret e Ballkanit 
Perëndimor. Për historinë e Shqipërisë Traktati i Viterbos i vitit 1267 ka një rëndësi 
të madhe. Në këtë traktat të dyfishtë të nënshkruar në kurien e atjeshme papale të 
Klementit IV (1265-1268), mes Karlit Anzhu dhe princit latin të Moresë, si dhe mes 
Karlit Anzhu dhe perandorit latin pa fron Balduinit II, përmendet marrëveshja që i 
njihet Kalit Anzhu trashëgimi i principatës së Moresë, investitura mbi ishujt e Jonit, 
si dhe zotërimet në territoret e despotit të Epirit (pra territoret që Mihaili II ja kishte 
kaluar Manfredit, si Durrësi, dhe bregdeti jonian nga Vlora në Butrint, Korfuzi etj)  
“in regnis Albaniae et Servie” (në mbretëritë e Arbërisë dhe Serbisë)31. Këtu kemi 
paraqitjen, për herë të parë në një traktat diplomatik, të termit Albania si një term që 
nënkuptonte një hapërsisë territoriale shumë më të gjerë se Albanumi ose Arvanoni 
që ishte përmendur deri në atë moment nga kronikanët. Gjithashtu, në këtë traktat 
paraqitet në mënyrë të tërthortë projekti i Karlit Anzhu për të krijuar Mbretërinë e 
Arbërisë, e cila ndryshe nga më parë paraqitet me të njëjtin status politik si mbretëria 
e Serbisë. Pasi kishte marrë nën zotërim Durrësin më 1266, ai do të dërgonte në bregun 
arbër flotën dhe ushtrinë me në krye Zhan de Kler në vitin 1271 për të nënshtruar me 
mbështetjen edhe të krerëve arbër Vlorën, Kaninën dhe Korfuzin. 
Në mbështetjen që fisnikëria arbëre i dha Karlit Anzhu në këtë fazë të parë të depërtimit 
të tij në “Romanie” lujtën rol të rëndësishëm dy faktorë: së pari, hendeku gjithnjë 
e më i madh që ishte krijuar mes tyre dhe pushtetit bizantin në 20 vitet e fundit, 
dhe së dyti, vetë përpjekjet e sundimtarit anzhuin të ta tërhequr parinë arbëre pas 
vetes përmes premtimeve, dhurimeve etj. Këto përpjekje u bënë përmes dy prelatëve 
katolikë Gjonit të Durrësit dhe Nikollës së Arbrit, të cilët ishin dërguar që tek prijësat 
vendas me premtimet se do të respektoheshin privilegjet e tyre tradicionale dhe se 
mbreti do tu jepte privilegje të reja32. 
Pas zbarkimit në qytetet bregdetare, Karli Anzhu shpalli me anë të diplomës së 
21 shkurt 1272 formimin e Mbretërisë së Arbërisë33. Rëndësia e këtij akti është 
31  Aurel Plasari, Arbini…, 200-203; Skenderbeu…, 104-105; Gjon Berisha…, fq. 165 etj. 
32  Gjon Berisha, fq. 166.
33  Dekreti kishte në mënyrë të përmbledhur këtë përmbajtje: Karli I, mbret i Siccilisë e të tjera, duke 
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shumëplanëshe. Së pari, shfaqet koncepti i Arbërisë/Albania, si një territor dhe njësi gjeo-
politike dhe etnografike shumë më e gjerë se Arbni/Arvanon/Albanum. Ashtu si edhe për 
shumë kombe të tjera të Evropës, njësia politike unifikuese gjatë Mesjetës dhe më gjerë 
shfaqet në një rajon të kufizuar të truallit etnik, për tu zgjeruar më pas në varësi të 
faktorëve të ndryshëm politikë e kulturorë. Pikërisht përmendja e termave të Albania/
Arbërisë tregon për fillimin e këtij proҁesi edhe në vendin tonë, i cili merr formë të 
plotë me zgjerimin e principatave arbëre pas rënies së Perandorisë Serbe, shtetin e 
Skenderbeut dhe zgjerimin e së ashtuquajturës “Albania Veneta”, ku si përfundim 
kemi zgjerimin e termit Albania drejt veriut dhe jugut34. Në këtë fazë të parë kjo 
mbretëri e Arbërisë shtrihet në malet Akrokeraune (malet e Vetëtimës) deri në gjirin 
e Drinit për të arritur më pas deri në Dibër e Ohri, duke përfshirë edhe Krujën, ku 
mëkëmbësit e Karlit u shfaqën në vitin 127735. 
Së dyti, kemi të bëjmë me një kapërcim të rëndësishëm në aspektin juridik dhe politik 
për sa i përket statusit që merr kjo hapësirë territoriale, duke kaluar nga Principata ose 
Arhondia dhe duke marrë statusin e Mbretërisë, ashtu siҁ e kishin dy mbretëritë fqinje të 
Serbisë dhe Bullgarisë. Sigurish kjo mbretëri e Arbërisë nuk ishte e pavarur, ishte në 
fakt nën varësinë e Kurorës së Napolit, e lidhur me të në një bashkim personal nën 
figurën e Karlit Anzhu, por që gjithsesi përbënte një fazë të re për vendin në rrafshin 
politik dhe identitar. Bëhej e mundur konstituimi juridik i kurorës së Arbërisë, gjë 
që në botën e Mesjetës feudale nuk mund të zhbëhej edhe nëse anzhuinët i humbnin 
këto territore. Një realitet të tillë do të duhej ta njihnin edhe mbretërit e Rashës pas 
pushimit të përkohshëm të vendit në gjysmën e parë të shek. XIV. Gjithashtu ambicja e 
Gjergj Kastrioti Skedërbeut do të ishte që të merrte nga papa Piu II (1458-1464) titullin 
e mbretit të Arbërisë36. 
Së treti, de jure dokumenti e trajton ngjarjen e formimit të Mbretësisë së Albanisë sipas 
modeleve të feudalizmit dhe shoqërisë mesjetare perëndimore të kohës. De jure Karli Anzhu 
paraqitet i zgjedhur mbret nga “kontët, baronët, kalorësit, burgensët dhe komunat”, 
pra nga i gjithë faktori politik e shoqëror vendas dhe është përgjegjës para këtyre 
“rendeve” për detyimet e tij si zot dhe të tyre si vasalë. Kalohet kështu tek elementi 
tjetër që është induktimi në botën politike vendase e konceptit të vasalitetit të tipit 
perëndimor. Fisnikëria dhe krerët vendas, të cilët kishin kaluar rreth dy dekadash të 
vazhdueshme kryengritjesh ndaj pushtetit perandorak bizantin në përpjekje për të 
mbrojtur privilegjet tradicionale, fillimisht e mirëpret vendosjen e pushtetit anzhuin 
pasi pretendon një zgjerim të privilegjeve dhe të zotërimeve duke marrë pjesë në 
fushatat anti-bizantine të Karlit Anzhu. Kronikani bizantin Pahimeri e vë në dukje 
pikërisht këtë fenomen: “ilirët, si zhdukën zgjedhën e perandorit dhe duke jetuar më 
vete kishin rindërtuar qytetin e Dyrrësit, që ishte rrënuar nga tërmeti (1272-1273), dhe 

marrë parasysh besnikërinë dhe përkushtimin që prelatët, kontët, baronët, ushtarakët, byrgensët, 
universitetet (komunat) dhe në mënyrë të veccantë qytetarët e Arbërisë kanë patur ndaj Kishës së 
shenjtë të Romës dhe duke marrë parasysh se ata na zgjodhën ne dhe trashëgimtarët tonë si mbret 
të tyre dhe zotër të përjetshëm të asaj mbretërie, zotohet se do t’i mbrojë ata sipas mënyrës që një 
zot (dominus) i mirë ka patur zakon të ndihmojë vasalët e vet dhe i ripohon të gjitha privilegjet që 
u janë dhënë nga perandorët e lashtë të Romanies dhe të gjitha zakonet e doket e mira të tyre. (Acta 
et diplomata, I, dok. 269).     
34  Oliver Shmid, Arbëria Venedike 1392-1479, Fjala, Tiranë, 2014, 45-52.
35  F. Carabellese, Carlo d’Angio nei rapporti politici e comerciali con Venezia e l’Oriente, Bari, 
1911, fq. 44-78.
36  Aurel Plasari, Skenderbeu…, fq. 622.
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duke e mbushur me shokë të kryengritjes së tyre qenë fortifikuar në atë vis nëpërmjet 
aleancës që kishin lidhur me mbretin Karl…” si dhe më poshtë: “Atëherë kryengritja 
e ilirëve ia shtoi atij guximin për të zbatuar planin e vjetër”37 Në aktin e vitit 1274 
përmenden disa feudal arbër që e njohin Karlin Anzhu si sundimtar. Ata ishin: sevast 
Mauro Skura, Zaharia dhe Gjergj Skura, sevast Jonima, sevast Pal Verona, sevast 
Dhimitër Skura, sevast Vlashi, sevast Pal Sambrobruno, sevast Jetkij, sevast Pjeter 
Misia, sevast Vlad Bletishta, sevast Pjeter Klangje, sevast Tanush Besosja, kalorës 
Thopia, sevast Dhimitër Limi, sevast Mensi Sona, sevast Tanush Barbuka, sevast 
Aleks Arianiti, kalorës Pali.  
Siҁ dihet qëllimi madhor i Karlit Anzhu për të rithemeluar Perandorinë Latine 
dështoi. Apogjeu i suksesit të tij arriti në vitet 1277-1278 kur ai kishte arritur të 
zgjeronte Mbretërinë e Arbërisë deri në Oher, kishte trashëguar Principatën e Moresë, 
si dhe kishte detyruar despotin e Epirin, Niqiforin të pranonte vasalitetin. Një sërë 
faktorësh që lidheshin me kombinimin e faktorëve ndërkombëtarë ndikuan në 
dështimin e tij, duke përfshirë këtu ndërhyrjen e perandorit bizantin Mihalit VIII, 
i cili lidhi marrveshjen për bashkimin e Kishave në Firence më 1274, kundrvënien 
e papës Nikolla III (1277-1280) dhe kryengritjen e fisnikërisë dhe qyteteve të Siҁilisë 
të njohur si “Mbremësorja Siҁiliane”. Gjithashtu duhet thënë se vetë qëndrimi dhe 
politika që ndiqte sovrani anzhuin në territoren e vëna nën zotërimin ndikuan në 
dështimin e sipërmarrjeve të tij politike e ushtarake. Kjo politikë ishte centralizuese 
dhe shoqërohej me vendosjen e këtyre territoreve nën kontrollin e dretjpërdrejtë të 
Karlit Anzhu, përmes përfaqëusuesve të emëruar nga vetë ai, që mënjanonin kështu 
fisnikërinë vendase si faktor politik. Një politikë të tillë ai e ndoqi edhe në Arbëri, 
ku pavarësisht premtimeve të dhëna  në dekretin e vitit 1272, i gjithë pushteti u 
prqendrua në duart e mëkëmbësve të Kalit mareshalëve Hugo de Suli, Gaxone 
Kinardi, Ginjom Bernard etj. Një pjesë e tyre dhe e administratorëve të tjerë të sjellë 
nga zotërimet anzhiune morën edhe prona e privilegje. Kjo shkaktoi edhe revoltat dhe 
mosbindjen e një pjese të fisnikërisë arbëre. Nga regjistrat e administratës së tij dalin 
emra fisnikësh arbër si Gjon Lalmi, Gjon Grimani, Tanush Skura, Mink Sumramoni, 
Dhimitër Skura, Zaharia Skura, Dhimitër Soku, Gulielm Blinishti, Gjon Muzaka etj, 
që rrezultojnë pengje në kështjellën e Aversës në vitet 1275-1279. Në urdhrin e lëshuar 
për kështjellarin e Brindizit, ai i konsideron ata “tradhëtarët tanë”38, pra bëhet fjalë 
për krerë arbër që fillimisht kishin bërë betimin e besnikërisë ndaj mbretit anzhuin, 
por pasi janë përballur me politikën e tij centralizuese në Arbëri janë revoltuar ose 
bashkuar me perandorin bizantin. Disfata e Beratit e vitit 1280 shënoi edhe tërheqjen 
graduale të anzhiunëve  nga Arbëria dhe Romania. 
Pavarësisht dështimit të politikës së Karlit Anzhu, revoltave që shkaktoi ajo në 
vend, dhe kufizimit të zotërimeve anzhiune vetëm në qytetin e Durrësit. “Mbretëria 
e Arbërisë” vazhdoi të mbijetonte si koncept juridik dhe historik. Pas vdekjes së të atit, 
Karli II Anzhu (1285-1309) ia la në zotërim në të birit Filipit të Tarentit investiturën 
e “Mbretërisë së Arbërisë”. Në vitin 1304, bashkësia qytetare e Durrësit dhe krerët 
arbërorë nga familjet Matranga, Arianiti, Skura, Blinishti, Zenebishti, Shpata etj, 
njohën për kryezot princin Filip të Tarentit39. Kjo investiturë u pretëndua vazhdimisht 
nga dukët anzhiunë të Durrësit deri në gjysmën e dytë të shek. XIV kur qyteti ra 
përfundimisht në duart e princërve Thopia dhe Balsha. Mbi ekzistencën reale të një 
37  Georges Pachymeres, Relations Historiques, Les Belles Lettres, Paris, 1984, VI.32, fq. 640.
38  Aurel Plasari, “Arbërit dhe Arbëria…, 116.
39  Acta Albania I, 567. 
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investiture të tillë, por me një rritje të vazhdueshme të rolit të fisnikëve vendas, na njeh 
edhe Anonimi i vitit 1308: “E thëna mbretëri e Arbërisë (Albanie regnum) tani nuk ka 
asnjë mbret, ndërsa territori është i ndarë mes princash të vendit, që e qeverisin vetë 
dhe për vete dhe nuk janë të nënvënë askujt”. Përveҁ dukëve anzhuin të Durrësit, këtë 
investiturë pretenduan ta zotëronin edhe mbretërit serbë Stefan Uroshi II Milutin më 
1309, më 1325 Stefani Urosh III Deҁanski, dhe  më 1349 Stefan Dushani, derisa atë më 
në fund arritën ta zotëronin përfundimisht dinastët arbër në gjysmën e dytë të shek. 
XIV. I fundit prej këtyre zotërve të huaj që do të pretendonte ta zotëronte mbretërinë 
e Arbërisë do të ishte Ludoviku D’Evrë, duka i Navarrës, i cili pas martesës më 
dukeshën e Durrësit, zhvilloi dy fushata në vitet 1368 dhe 1372-1376, ku u përball me 
ata që konsideroheshin “rebelët e zotit dukë në Mbretërinë e Arbërisë”40.  Më tej titulli 
i mbretit të Arbërisë do t’i premtohej Gjergj Kastriot Skenderbeut nga papa Piu II () si 
shpërblim për pjesmarrjen në kryqëzatën anti-turke të vitit 1463. 
Së fundi rezultat i ekspansionit anzhuin dhe afirmimit gradual të klasës feudale 
vendase përballë Bizantit dhe Kishës së Lindjes ishte edhe përhapja e mëtejshme e 
influencës së Kishës Katolike dhe Papatit në territoret e Arqipeshvnisë së Durrësit, 
në dioqezën e Krujës, Kunavisë etj. Arqipeshkvia e Durresit pemendet si e tille qe 
pas renies së qytetit në duart e venecianëve, ndërkohë që në territoret e Krujës e të 
prapatokës së Durrësit, pas shtrirjes së ndikimit anzhuin u krijuan njëra pas tjetrës 
dioqezat nën varësinë e Durrësit. Në vitin 1279 përmendet vendosja në Krujë e ipeshvit 
katolik Romanit, i cili qendon vetëm për një periudhë të shkurtër deri në vitin 1286, 
kur pastaj vendoset në Romë, për shkak të rivendosjes së ipeshvisë në juridiksionin 
e Metropolisë së Ohrit41. Në 1317 përmendet sërish ipeshkvi Andrea, por edhe ky 
i fundit detyrohet të largohet nga sunduesi ortodoks serb, Uroshi II. Pikërisht ky 
peshkop Andrea, me mbështetjen e papës Gjoni XII, përpiqet të organizojë fisnikët 
vendas në kryengritje kundër sundusit serb. I të njetjës periudhë, në vitin 1310 është 
edhe përmendja e peshkopit të Kunavisë, Guljelmit, në letrën që papa Gjoni XII i 
dërgon atij ku i kërkon të paraqitet në Avinjon. Letra e papës Gjoni XII në këtë rast 
mban një rëndësi të veҁantë, pasi për herë të parë përmendet zyrtarisht në dokumentet 
papale termi “Mbretëri e Albanisë”, “Regno Albaniae”. Në vitet 1317-1320 ky papë 
përpiqet të nxisë një kryengritje anti-serbe në territoret Arbërore, ku për këtë merr 
mbështetje të gjerë nga klasa feudale dhe kleri vendas42. Ai pranon në Avinjon klerikët 
e dëbuar nga peshkopatat në Arbëri, pasi i mbështet financiarisht, i urdhëron që të 
rivendosen në Arbëri për të nxitur kryengritjen kundër “skizmatikëve”. Letra e papës 
Gjoni XII e qershorit 1319 drejtuar fisnikëve të veҁantë arbër është gjithashtu e një 
rëndësie të veҁantë për ku demonstrohet në radhë të parë mbështetja që kishte gjetur 
politika papale tek një pjesë e madhe e fisnikëve, të cilët ai i quan “dilecti fili” e “vir 
cattolici”, si dhe rëndësinë e veҁantë politike që këta fisnikë, të cilët përmenden  kishin 
fituar43. Megjithë dështimin për një kryengritje dhe kryqëzatë anti-serbe, vdekja 
e Stefan Dushanit dhe copëzimi i mbretërisë së tij krijojnë kushte të favorshme për 
pavarësimin e fisnikërisë arbërore. Kjo fisnikëri, në procesin e konsolidimit të së cilës 
kishin luajtur rol të rëndësishëm anzhuinët dhe politika papale, krijon kushtet e 
favorshme për krijimin e ipeshkvive të rëja gjatë gjysmës së dytë të shek. XIV, si Sapës, 

40  Kontratë e lidhur në Napoli, më 20 mars 1372, mes Ludovikut të Navarrës, dukë i Durrësit dhe baronit 
Engerrand de Krysi. (Acta Alb. v.II, nr. 186). 
41  Milan Shuflaj, Situata…, fq. 57.
42  Milan Shuflaj, Situata…, fq. 58.
43  Gjon Berisha…, 181-182; Milan Shuflaj, Serbet dhe Shqiptaret, Toena, Tirane, 2004, 52.
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Danjës, ringritjen e dioqezave në Kunavi, Stefaniakë, Lezhë etj. 

Konkluzione

Shek. XI-XIII përfshijnë epokën kur arbërit-albanët pas një heshtjeje të gjatë të burimeve 
historike që nga shek. II, rishfaqen duke përshkurar një proces historik që përshkon 
shfaqjen e tyre për herë të parë në tek burimet bizantine të Mihal Ataliatit dhe Ana 
Komnenës si njësi autonome, Arbanon, dhe përshon ndryshimet e rëndësishme 
që ҁojnë në shndërrimin e tyre në një faktor të rëndësishëm politik në Ballkanin 
Perëndimor në fundin e shek. XIII. Ky proces karakterizohet nga formimi dhe 
konsolidimi i klasës feudale vendase si pasojë e faktorëve të brendshëm e të jashtëm, 
si dhe nga shndërrimi i nocionit gjeografik e krahinor “Arbanum” në nocionin gjeo-
politik “Albania”- “Regnum Albaniae”. 
Zhvillimi i faktorit të brendshëm politik e shoqëror nuk ishte i mjaftueshëm për 
ta përfunduar një proҁes të tillë. Ai u realizua në sfondin e përplasjes mes Bizantit 
dhe faktorit politik perëndimor, që në rastin tonë përfaqësohet nga Mbretëria 
normane e Siҁilisë, Papati, Kryqëzata IV si ngjarje historike me pasojat e saj në rajon, 
Venediku dhe Mbretëria anzhuine e Napolit dhe Siҁilisë. Dobësimi i vazhueshëm i 
pushtetit perandorak bizantin, prirja për ekspansion që fillon të karakterizojë botën 
perëndimore në këtë periudhë të mesjetës si pasojë e zhvillimeve të brendshme 
ekonomike, shoqërore e politike, si dhe pozicioni gjeografik i vendit tonë mundëson 
kontaktin e më tej vendosjen e marrëdhënieve herë konfliktuale e herë të afërta mes 
klasës sunduese vendase dhe faktorit politik perëndimor të përmendur më sipër. 
Më lart përcaktuam momentet kryesore të këtij depërtimi të realizuara me mjete 
politike, ushtarake e fetaro-ideologjike. 
Së pari agresioni norman ne brigjet e Jonit dhe Adriatikut, pra në provincat perëndimore 
të perandorisë, bën të mundur rritjen e peshës politike e ushtarake të krahinës së 
Arvanon/Arbnit. Kjo shoqërorohet me përmendjen e tyre për herë të parë nga Ana 
Komnena,  jo vetëm si njësi etnike, por edhe për rolin që ruante paria vendase në 
strukturat ushtarako-politike lokale të perandorisë (përmendja e kominskortit arbër 
në mbrojtjen e Durrësit). Gjithashtu, tek Ana Komnena, në përlasjet ne normanëve 
të Bohemundit dhe trupave perandorake, pas përfundimit të Kryqëzatës I, paraqitet 
për herë të parë një luhatje e pozicioneve politike të parisë vendase, një pjesë e së cilës 
bashkohet me normanët për t’i treguar atyre mënyrën për të depërtuar “në grykat e 
ngushta të Arbanonit”. 
Së dyti, është përhapja e katolicizmit dhe influencës së papatit në trevat veriore të 
Arbinit që shfaqet njëkohësisht si një depërtim politik, i shoqëruar me superstrukturën 
idologjiko-fetare të krishtërimit perëndimor. Kjo realizohet duke shfrytëzuar krijimin 
e principatës së Dioklesë, rivalitetin e saj me Bizantin, kontradiktat e brendshme të 
shtetit të Rashës pas vdekjes së Stefan Nemanjës, si dhe vetë prirjen për tu afruar me 
Romën, që kishte kleri e paria e qyteteve si Tivari, Ulqini, Shkodra, Drishti etj. Pas 
një lufte të gjatë me Raguzën, që nis në mesin e shek. XI, krijimi i Arqipeshkopatës së 
Tivarit në vitin 1199, është kurorëzimi i këtij proҁesi. Arqipeshkopata e Tivarit dhe 
dioqezat e tjera nën varësinë e e saj (ku këtu përfshihet edhe dioqeza e Arbnit) luajtën 
një rol të rëndësishëm në dy shekujt pasardhës jo vetëm në mbrojtjen e katolicizmit 
përballë monarkëve “skizmatik” serbë, por njekohësisht luajtën një rol të rëndësishëm 
në mbrojtjen e deri diku edhe krijimin e një identiteti të veҁantë politik e kulturor 
për krahinat dhe qytetet nga Kotorri deri në Lezhë, që njoheshin ndryshe si “Zeta e 
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Poshtme” e më pas “Albania Veneta”.       
Së treti, vlerësuam rolin e tërthortë të Kryqëzatës së Katërt në evidentimin dhe 
emancipimin politik të fisnikërisë arbërore. Kryqëzata e Katërt krijoi terrenin për 
shkëputjen e marrëdhënieve të varësisë direkte mes asaj që studiuesit e kanë quajtur 
në mënyrë konvencionale “arhondia e Arbërit” dhe Perandorisë Bizantine. Pikërisht 
në letërkëmbimin e Dhimitrit me papën Inoҁenti III kemi përmendjen për herë të parë 
të sinjorit arbër si “princeps”. Veprimtaria e kësaj principate jetëshkurtër në politikën 
e jashtme karakterizohet nga marrëdhëniet herë miqësore (së pari me Papatin, ku 
përmendëm përpjekjet për të mundësuar konvertimin e Dhimitrit dhe së dyti me 
Raguzën, ku përmendëm marrëveshjen tregtare dhe hartimin e nënshkrimin e saj 
sipas modelit te perendimit mesjetar) e herë konfliktuale (Venediku, dhe prishja me 
papaën pas grabitjes së pronave të kishës nga Dhimitri). Triumfi i Mihail Engjëllit mbi 
venedikasit dhe aleatët e tyre ҁon në rivendosjen e Arbanonit nën varësinë bizantine 
të përfaqësuar tashmë nga Despotati i Epirit dhe Perandoria e Nikesë. Ky proҁes 
realizohet plotësisht pas rivendosjes së perandorise në vitin 1261. 
Së kaërti, përmendëm më lart pasojat politike dhe historike që pati ndërhyrja 
anzhuine, e cila fillon në vitin 1272, me vendosjen në kontroll të vendit dhe shpalljen 
e Mbretërisë së Arbërisë nga Karli Anzhu me 21 shkurt 1272. Rëndësia e këtij akti 
qëndron në: a) shfaqet koncepti i Arbërisë/Albania, si një territor dhe njësi gjeo-
politike dhe etnografike shumë më e gjerë se Arbni/Arvanon/Albanum; b) kemi një 
kapërcim të rëndësishëm në aspektin juridik dhe politik për sa i përket statusit 
politik që merr kjo hapësirë territoriale, duke kaluar nga Principata ose Arhondia 
dhe duke marrë statusin e Mbretërisë, ashtu siҁ e kishin dy mbretëritë fqinje të Serbisë 
dhe Bullgarisë. Bëhej e mundur konstituimi juridik i kurorës së Arbërisë, gjë që në 
botën e Mesjetës feudale nuk mund të zhbëhej edhe nëse anzhuinët i humbnin këto 
territore.  ; c)  dokumenti që përmendëm më lart e trajton ngjarjen e formimit të 
Mbretësisë së Albanisë sipas modeleve të feudalizmit dhe shoqërisë perëndimore të 
kohës. De jure Karli Anzhu paraqitet i zgjedhur mbret nga “kontët, baronët, kalorësit, 
burgensët dhe komunat”, pra nga i gjithë faktori politik e shoqëror vendas dhe është 
përgjegjës para këtyre “rendeve” për detyimet e tij si zot dhe të tyre si vasal. Kalohet 
kështu tek elementi tjetër që është induktimi në botën politike vendase e konceptit të 
vasalitetit të tipit perëndimor. Edhe pas vdekjes së Karlit Anzhu një pjesë e madhe 
e fisnikërisë arbëre do të jetë e lidhur me anzhuinët. Si të tillë përmendëm Skurajt, 
Blinishtët, Topiajt etj. 
Së katërti, depërtimi anzhuin dhe krijimi e Mbretërisë së Arbërisë krijon kushtet për 
forcimin e lidhjeve politike e fetare të fisnikërisë dhe klerit vendas me Papatin dhe 
Kishën Katolike. Në fakt vetë projekti i parë anzhuin për krijimin e mbretërisë së 
Arbërisë ishtë shfaqur fillimisht në vitin 1267 në Viterbo, në shtëpinë e pushimit të 
papës Klement. Në fundin e shek. XIII dhe fillimin e shek. XIV këto lidhje forcohen 
më tej në kushtet kur fisnikëria arbëre bashkohet me sundimtarin anzhuin dhe Papën 
Gjoni XII në projektet për kryengritje kundër sundimtarëve “skizmatikë” serb. Në 
këto kushte, ruajtja e lidhjeve të fisnikërisë vendase me Papatin, rënia e Perandorisë 
serbe dhe fuqizimi i fisnikërisë shqiptare në gjysmën e dytë të shek. XIV do të krijonin 
kushtet për dendësimin e rrjetit të dioqezave katolike përveҁse në veri edhe në zonën 
fushore mes grykderdhjes së Drinit dhe asaj të Shkumbinit (ngritja e dioqezave të 
Sapës, Danjës, ringritjen e dioqezave në Kunavi, Stefaniakë, Lezhë etj.
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Etapat e zhvillimit te muzikës tonë me karakter kombëtar gjate Rilindjes, 
shpalljes së Pavarësisë  e deri ne përfundim të  Luftës së Dytë  Botërore

Dr Armira Kapxhiu
Universiteti i Arteve,Tiranë, Albania

Abstrakti

Në muzikën shqiptare periudhat e Rilindjes dhe të Pavarësisë janë dy periudha prej të cilave 
fillojnë të hidhen bazat e zhvillimit të muzikës së kultivuar, dhe veçanërisht asaj vokale, 
fillimet e të cilës u përkasin dy dekadave të fundit të shek. XIX, fill pas Lidhjes së Prizrenit, të 
vitit 1878. Kjo periudhë u bë shtysë dhe për zhvillime kulturore, të gjuhës dhe letërsisë shqipe, 
për shkollën etj, si dhe për muzikën e re shqiptare, e cila në këto vite ishte sinkron me idealet 
patriotike të Rilindjes Kombëtare.

Fjalet kyce : folklori, muzika kombetare, Rilindje, Pavaresi Kombetare, kompozitoret.

Hyrje

Karakteristikë dalluese e muzikës së këtyre periudhave është lulëzimi i gjinisë së 
këngës, si një ndër format më të thjeshta e më demokratike, zhvillimi i së cilës u 
orientua në dy drejtime: drejtimi patriotik dhe ai liriko-erotik. Mes këtyre dy 
drejtimeve prioritet në krijim e përhapje më të madhe pati drejtimi patriotik, 
me një tematikë të mbështetur në motivet aktuale dhe luftarake, përmes të cilave 
muzika e kësaj periudhe iu përgjigj menjëhershëm idealeve të popullit tonë për çlirim 
kombëtar, e deri te motivet historike, që evokonin të kaluarën e lavdishme të Shqipërisë 
e veçanërisht periudhën e luftërave të Gjergj Kastriotit – Skënderbeut. Lëvrimi i saj nis 
fillimisht në formën e përshtatjeve të melodive të ndryshme euroballkanike, me tekste 
nga autorët shqiptarë. Pra, rilindësit edhe huajtën nga muzika evropiane himne, 
marshe etj., për krijimin e këngës patriotike, shumë prej tyre fituan karakteristika e 
intonacione shqiptare, duke u kënduar nga populli.
Në atë periudhë pati dhe mjaft personalitete të kohës që sollën ndihmesën e tyre, në 
forma  të  ndryshme,  në  zhvillimin  dhe  forcimin  e  ndërgjegjes  kombëtare,  edhe  
përmes formave muzikore. Kështu, në revistën “Albania”, që botohej në Bruksel midis 
viteve 1897 –1909, përmes një shkrimi Faik Konica u drejtohet mbarë shqiptarëve 
“Kudo që të jeni rrini afër, mos u shpërndani, mblidhuni dhe kurdoherë për mëmëdhenë bëni 
fjalë, ndihni shoku – shokut, kini dashuri dhe vllezëri në mes tuaj, kurr mos u gënjeni të bëni 
të ligj e të prishi në mes tuaj, mësoni, shkruani, këndoni këngë, kërceni gjithnjë shqip”1. 
Një tjetër veprimtar i kohës ka qenë dhe Thanas Floqi. Ky ka dhënë një kontribut 
në zhvillimin e këngës patriotike, ku veçohet formimi i një mandolinate dhe grupit 
koral, në repertorin e të cilave mbizotëruan këngët patriotike. Ja se si ai shprehet 
në një shkrim në të përkohëshmen “Korça”, nr.17, të datës 24 dhjetor 1909: “Vëllezër 
shqiptarë! Çdo komb jo vetëm kur lindet por edhe tue  lulëzu e mbrodhësu, është përkujdesur 
me hollësi të madhe të zgjojë veten e të ndezi zemrat e popullit me anën e muzikës ...”2. Më 
1  Revista “Albania”, nr. 3, Bruksel, 25 Maj, 1897.
2  R. Sokoli, “Këngët patriotike”, Shtypshkronja e e dispencave, Tiranë, 1985, f. 47.
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poshtë ai vazhdon: “Dashuria për mëmëdhenë, duhet kallur dhe rrënjosur në çdo krye. Është 
nevoja, pra, për këngë me muzikë të ëmbël, të cilat duke u përhapur të këndohen prej çdo 
goje shqiptari…”3. Për rëndësinë e edukimit patriotik përmes këngës, Thanas Floqi, 
në vijim të shkrimit, shprehet:  “…shqiptari duke kënduar këngët e tija, do të marrë me to 
mësime atdhetarësie”4.  
 Po kështu, gazeta “Korça”, në një numër të saj të vitit 1909, u bën jehonë përpjekjeve 
të patriotëve shqiptarë për nevojën e zhvillimit të muzikës në shërbim të edukimit 
patriotik. Përmes një zëdhënie, ajo  drejton thirrjen: “Meqënëse zoti Floqi dëshëron 
t’i shërbejë atdheut me anë të muzikës, se është i pari muzikbërës shqiptar, iu lutet gjithë 
vjershëtorëve shqiptarë t’i dërgojnë këngë dhe vjersha të reja kombëtare ose dashurie, që të 
dëgjohen prej çdo gojë shqiptare me një muzikë të re ...”5.      
Pashko Vasa, Hil Mosi, Asdreni, Mihal Grameno, motrat Qiriazi, Thoma Avrami, 
Loni Logori, ishin mes autorëve të teksteve të këngëve patriotike të këtyre dy 
periudhave, shumë prej të cilëve, ndërkohë, ishin edhe udhëheqës të rëndësishëm 
të lëvizjes së Rilindjes e Pavarësisë . Krijimi i motrave Qirjazi, “Shkronjat Shqipe” 
(Alfabeti shqip), e cila shumë shpejt  u  përhap  mbarë vendit,  u  frymëzua nga  
aprovimi  i  alfabetit  të  gjuhës  shqipe në Kongresin e Manastirit. Një vend 
të veçantë si një ndër krijimet më të rëndësishme në historinë muzikore të 
Rilindjes dhe të Pavarësisë ze himni kombëtar, “Rreth flamurit të përbashkuar”, me 
tekst të poetit rilindas Asdreni, që i është përshtatur muzikës të kompozuar nga 
kompozitori rumun Ciprian Porumbesku. Himni me fjalët e Asdrenit fitoi qytetarinë 
e përfaqësimit kombëtar dhe kështu, ditën e Pavarësisë, më 1912, ky himn u këndua 
në qytetin e Vlorës e prej asaj dite u bë himni kombëtar i Shqipërisë. Kënga këndohet 
kryesisht  kolektivisht6.
Krahas sa më lart, shumë autorë të tjerë vjershat e tyre ua kanë përshtatur melodive të 
ndryshme euroballkanike, që patën përhapje të madhe gjatë periudhave të Rilindjes 
dhe të Pavarësisë. Por duhet pohuar se në fillimet e shek. XX, dhe sidomos gjatë 
viteve të Pavarësisë, kënga patriotike nis të krijohet gjithnjë e më shumë prej autorëve 
shqiptar, si: Thanas Floqit, Spiridon Ilos, Mihal Gramenos, Thoma Nasit etj. Me këta 
autorë nis lëvrimi i muzikës së këngëve patriotike të kohës. Nga krijimet e autorëve 
që përmendëm më lart, veçohet muzika e këngëve: “O trima luftëtarë”, me muzikë e 
tekst të Thanas Floqit7, e cila u krijua para shpalljes së Pavarësisë dhe mori përhapje 
të madhe edhe në mërgim. Kënga e Floqit, krahas tematikës patriotike, është dhe 
shprehje e marrëdhënieve të ngushta me këngën popullore. Kjo karakteristikë vjen 
përmes shtjellimit të saj në metrin karakteristik popullor 7∕8.
Një tjetër krijim origjinal është dhe kënga “Eja mblidhuni këtu, këtu” (Të gjithë ne, o 
djema), e kompozuar nga Spiridon T. Ilo8, i cili, krahas saj, kompozoi dhe shumë të 
3  Po aty. 
4  Po aty. 
5  ”Historia e muzikës shqiptare”, vepër e cituar, f. 41.
6  Rreth kësaj problematike shih më gjerësisht V. S. Tole, “Himni Kombëtar”.
7  Thanas Floqi (1884 - 1945) lindi në Korçë dhe vdiq në Elbasan. Emigroi në USA ku, në bashkëpunim me 
atdhetarë të tjerë shqiptarë, themeluan shoqërinë “Mall i mëmëdheut”. Në vitin 1908 kthehet në atdhe. Ai 
figuron si firmëtar i aktit të pavarësisë në Vlorë, më 28 nëntor 1912. Krahas autor tekstesh e këngësh, ka 
botuar shkrime publicistike, me kujtime etj. Floqi kompozoi këngën “O trima luftëtarë”, e cila u bë lajtmotiv 
në ngjarje e tubime të rëndësishme historike.
8  Spiridon T. Ilo (1876 – 1950) lindi në Korçë. Familja e tij emigroi në Rumani, kur ai ishte fëmijë, dhe aty 
lidhet me organizatat patriotike shqiptare në mërgim. Në datën 5 nëntor 1912 Spiridon T. Ilo merr pjesë në 
mbledhjen e mbajtur në Hotel Kontinental të Bukureshtit, së bashku me patriotë të tjerë, e drejtuar nga Ismail 
Qemali. Në këtë mbledhje u vendos shpallja e Pavarësisë së Shqipërisë. Spiridon T. Ilo solli në Vlorë një nga 
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tjera. “Eja mblidhuni këtu, këtu” është një nga këngët patriotike që dallohet për frymën 
mobilizuese e tonet mazhore, të cilat spikasin më tepër në refrenin e saj, i cili lëviz në metrin 
2∕4, në dinamikën “Allegro”  dhe afron me llojin e marrshit, si dhe  këndohet kryesisht 
nga grupe vokale.
Po kështu, kënga e njohur, “Për mëmëdhenë”, është një kompozim origjinal i veprimtarit të 
lëvizjes atdhetare, Mihal Grameno9. Ai është autor i disa teksteve të këngëve patriotike 
dhe, në shumë raste, dhe i kompozimit të muzikës. Kompozitori dhe veprimtari 
Thoma Nasi10, themelues dhe drejtues i orkestrës frymore “Vatra”, në krye të së cilës 
mori pjesë në Luftën e Vlorës më 1920, është një tjetër figurë e shquar e zhvillimeve 
muzikore shqiptare pas shpalljes së Pavarësisë, i cili, frymëzuar nga aktet  heroike 
të luftëtarëve pjesëmarrës, kompozon këngën e njohur, “Vlora – Vlora”, me poezi të 
poetit Ali Asllani. Kjo këngë pati jehonë të madhe gjatë ditëve të luftimeve në Vlorë e 
rrethina dhe shumë shpejt u përhap anë e mbanë vendit. 
Lëvrimi i këngës liriko-erotike qytetare ishte një drejtim tjetër i rëndësishëm i 
kësaj periudhe. Përfaqësuesi kryesor i saj ishte Loni Llogori (1871-1937). Ky shkroi 
shumë tekste me karakter liriko erotik, duke ua përshtatur melodive të ndryshme 
lirike, me frymë romantiko-sentimentale, të huazuara nga operetat apo serenatat 
euroballkanike. Këto këngë i dhanë shtysë zhvillimit të këngëve qytetare shqiptare. 
Shumë prej tyre, krahas solo, janë praktikuar të kenduara edhe nga grupe vokale të 
kohës.
Kënga e kultivuar patriotike e periudhave të Rilindjes e të Pavarësisë, me zhvillimet 
që pati, ndikoi në rritjen e cilësisë së krijimtarisë vokale në vazhdim. Ajo i parapriu 
lëvrimit të këngëve patriotike të Luftës Antifashiste Nacional-çlirimtare dhe, në 
vazhdim, edhe këngës së periudhës së pas Çlirimit. 
Zhvillimi i muzikës vokale shqiptare kaloi përmes tre etapave: Etapa e parë 
përfaqësohet nga lëvrimi i këngës së kultivuar patriotike të Rilindjes e Pavarësisë dhe 
nis që nga Lidhja e Prizrenit e deri në mesin e viteve 20-të të shekullit të kaluar. Etapa 
e dytë përfaqësohet nga lëvrimi i formave të zhvilluara vokale, si: përpunimeve të 
këngëve popullore, rapsodive vokale, suitave vokale etj., që nis nga fundi i viteve 
20-të dhe në vazhdim. Etapa e tretë përfaqësohet nga lëvrimi i formave koncertale 
vokale, skenike e operistike dhe zhvillimin më të madh e pati pas Çlirimit të vendit e 
gjatë gjysmës së dytë të shekullit të kaluar.
flamujt që u ngritën ditën e Pavarësisë. Ai mori pjesë në shpalljen e Pavarësisë, si përfaqësues i Korçës. Në 
vitin 1916 emigroi në USA, ku themeloi shoqërinë e parë diskografike, “Albanian Phonograph Records”. Kjo 
shoqëri luajti një rol të rëndësishëm në zhvillimin e kulturës shqiptare mes viteve 1920 – 1940. Spiridon T. Ilo 
realizoi regjistrimin e parë në disqe gramafoni të Himnit Kombëtar të Shqipërisë.   
9  Mihal Grameno (1871 – 1931) lindi dhe vdiq në Korçë. Mërgoi në Rumani,  ku iu bashkangjit shoqërisë 
“Drita” të Bukureshtit. Mes viteve 1907 – 1908 lufton në radhët e çetës së Çerçiz Topullit. Në vitin 1909 
mori pjesë në kongresin e Manastirit. Emigron në USA, pas shpërthimit të Luftës së Parë Botërore. Më 1920 
kthehet në atdhe. Ai, krahas shkrimeve letrare e publiçistike, krijoi dhe shumë këngë patriotike, prej të cilave 
veçohen: “Për mëmëdhenë”, “Lamtumirë”, “Uratë për liri” etj. , të cilat patën përhapje të madhe në Shqipëri 
dhe në radhët e emigracionit shqiptar jashtë atdheut.   
10  Thoma Nasi (1892-1964) kompozitor, dirigjent e veprimtar i shquar i muzikës shqiptare, pas 
shpalljes së Pavarësisë. Më 1916 formon në USA bandën e Federatës “Vatra”, me të cilën në 
vitin 1920, në krye të vullnetarëve shqiptarë, merr pjesë në luftën e Vlorës, ku dhe kompozoi 
këngën e njohur “Vlora – Vlora”. Pas Vlorës Thoma Nasi, në krye të bandës “Vatra”, vendoset 
në Korçë e më pas në Tiranë, duke zhvilluar veprimtari të gjithanëshme muzikore. Në vitin 1926 
kthehet në USA, ku vazhdon të thellojë e zgjerojë veprimtaritë muzikore në kolonitë shiptare të 
Amerikës.     
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Nga të tre etapat nëpër të cilat kaloi ky zhvillim, e para, që përfaqësohet nga kënga 
e kultivuar patriotike e periudhës së Rilindjes dhe Pavarësisë, u bë bazë, që nxiti 
zhvillimin e gjithanshëm të muzikës së kultivuar vokale shqiptare, duke i dhënë asaj 
një fytyrë të qartë kombëtare. Ndërsa kënga qytetare e drejtimit liriko – erotik i priu 
zhvillimit të romancës vokale e në vazhdim formave vokalo – koncertale, si: aria, 
arioza etj.
Krahas sa shtjelluam më lart, kënga patriotike e periudhave të Rilindjes e Pavarësisë 
luajti dhe një rol si nxitëse e progresit, në formimin e traditës së muzikës tonë të 
kultivuar e kombëtare, duke ruajtur shprehjet dhe karakteristikat etnike të bartura 
ndër shekuj.Ashtu si dhe shumë popuj  të tjerë,  shqiptarët  ruajtën  traditat  e doket  e 
tyre,  të cilat  ndikuan  në formimin dhe karakterin e shprehjeve kombëtare në muzikën 
tonë. Për këtë dukuri studiuesi Zejadin Ismaili shkruan: “Çdo komb ka rrugën e vet në 
historinë botërore, çdo popull mban në gjirin e vet doke, zakone, tradita të papërsëritshme, e 
që ndonëse historikisht të kushtëzuara, janë etnike e ndikojnë edhe në karakterin e krijimtarisë 
dhe formësimit shpirtëror të ti. Dhe vetëm një art që arrin të japë të veçantën e popullit të tij, 
zemra e së cilit rreh me zemrën e popullit të vet, mund të quhet arti i vërtetë, sepse vetëm ai 
mund ta përcjell edhe karakterin e përgjithshëm dhe universal të ndjenjave, aspiratave dhe 
mendimeve njerëzore. Kultura përligjet në shoqëri vetëm me funksjonimin e saj si nxitëse e 
progresit, si një proces në vazhdim”11.   
Hapa të rëndësishëm në lëvrimin e muzikës së kultivuar artistike solli dhe formimi 
e veprimtaria e Orkestrave frymore. Formimi i të parës orkestër frymore në Shkodër 
në vitin 1878, fill pas Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, nxiti dhe formimin e shumë te 
tjerave, në disa qytete të vendit, si: Elbasan (1909) e po këtë vit edhe në Korcë e, 
pas shpalljes së Pavarësisë (1912), dhe në Vlorë, Durrës, Gjirokastër, Pogradec, Berat, 
Kavajë etj...
Disa kompozitorë të kësaj periudhe, që krahas krijimtarisë, drejtuan edhe formacionet 
e orkestrave frymore, kompozuan një radhë veprash muzikore të kultivuara, me 
prirje profesionale dhe frymë popullore. Prej tyre veçohet krijimtaria e Palok Kurtit 
në Shkodër dhe Thoma  Nasit  në  Korçë.  Palok  Kurti,  dhe  pse  kishte  një  formim  
muzikor  autodidakt, kompozoi  disa  vepra  muzikore  vokale  dhe  shumë  pjesë  
orkestrale  për  bandën  që  ai  e drejtonte. Nga krijimtaria e tij muzikore veçohet 
kompozimi i marshit për bandë,  ”Bashkimi i Shqipërisë”, në vitin 1880, e cila  njihet si 
vepra e parë e kultivuar muzikore e shkruar nga një kompozitor shqiptar. Kjo vepër 
e krijuar prej Kurtit, merr rëndësi historike, pasi është e para vepër që synon gjuhën, 
stilin dhe format e muzikës shqiptare. Gjithashtu, ajo merr edhe rëndësi historike, 
sepse i shërbeu momentit të rëndësishëm të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit.
Në këtë frymë Palok Kurti kompozoi edhe disa pjesë të tjera për orkestër frymore, 
por me rëndësi për tezën tonë është kompozimi prej tij i mbi 40 këngëve qytetare, 
në stilin popullor. Prej tyre veçohen këngët: “Për mu paska qenë kismet, “Ta dish, 
ta dish”, “Marshallah bukurisë tane” etj., shumë prej të cilave janë të pranishme në 
veprimtaritë e jetës muzikore shqiptare edhe në ditët e sotme.  
Në periudhën për të cilën flasim,  krahas  krijimtarisë, mori hov edhe veprimtaria 
muzikore e shoqërive dhe klubeve patriotike, që ishin formuar në disa qendra të 
banuara, si: Shkodër, Korçë, Gjirokastër, Vlorë, Durrës etj., të cilat përfaqësojnë 
institucionet para- artistike muzikore në vendin tonë. Në veprimtarinë muzikore të 
tyre zuri vend të rëndësishëm muzika e kultivur e kompozitorëve shqiptarë. Mes 
këtyre klubeve e shoqërive u dalluan për veprimtari:  “Liria”,  “Përparimi”,  ”Shoqëria  
11  Z. Ismaili, vepër e cituar, f, 200.
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e  arteve  të  bukura”,  ”Agroni”,  ”Rinia Korçare” etj., në qytetin e Korçës; “Bogdani”, 
“Vllaznia” etj., në Shkodër; “Afërdita”, ”Lahuta”, “Klubi i intelektualëve” etj., në 
Elbasan; “Vëllazëria”, në Durrës; “Labëria”, në Vlorë, “Drita”, ”Vëllazëria” e “Studenti”, 
në Gjirokastër etj. Gjatë viteve 20-30 të shek. XX mori  hov  një  veprimtari  e  madhe  
koncertalo-muzikore,  e  cila  pati  në  qendër  të  saj intepretimin  dhe  përhapjen  e  
muzikës  së  kultivuar  të  kompozitorëve  shqiptarë  e  atyre botërorë, çka ndikoi, jo 
vetëm për edukimin e argëtimin e masave, por edhe për kulturimin e tyre, përmes 
muzikës së re artistike. Këto veprimtari u përsosën dhe erdhën e shtuan hap pas hapi. 
Është periudha kur në Shqipëri kthehen, pas studimeve të larta muzikore, shumë 
artistë, të shkolluar në konservatoret   perëndimore, si këngëtarët lirikë, Mihal Ciko, 
Jorgjia Truja, Marie Kraja, Kristaq Antoniu, Tefta Tashko, instrumentistët, Luigj Filja, 
Lola Gjoka, Tonin Guraziu dhe kompozitorët Kristo Kono, e më pas   Kostandin 
Trako etj., të cilët sollën një frymë të re në jetën e varfër muzikore shqiptare, të prirur 
drejt zhvillimeve evropiane të kohës.
Nga veprimtaritë me muzikë të kultivuar, veçohen koncertet e Trujës, Krajës, Tashkos, 
Antoniut dhe ato të formacioneve vokale, si Kori “Lyra”, në Korçë, drejtuar nga Kono, 
kori i radio-Tiranës, nga Ciko, ai i vashave të shkollës “Nëna mbretëreshë”, nga Truja 
etj. Po kështu, në vitin 1932 në Shkodër, pranë Kishës Katedrale, themelohet dhe kori 
“Schuola Cantorum”, nismëtar i të cilit ishte Dom Mikel Koliqi, kompozitor dhe klerik 
i njohur. Ky formacion muzikor intepretoi kryesisht literaturë muzikore fetare.
Në vijim, në vitin 1942 formohet kori permanent i kishës ortodokse autoqefale në 
Tiranë, me inisiativën e Kryepeshkopit, Visarjon Xhuvanit, i cili, krahas liturgjive 
fetare, zhvilloi dhe një veprimtari të veçantë me muzikë të kultivuar artistike. 
Drejtimi i korit iu besua sopranos Jorgjia Truja, e cila në këtë periudhë ishte dhe 
mësuese e kantos dhe teorisë së muzikës në shkollën “Nëna mbretëreshë”. Për këtë 
ngjarje muzikore, në monografinë “Ëndrra dhe realitete”, kushtuar Jorgjia Trujës, 
autorja, prof. Hamide Stringa, shkruan: “Jorgjia me autoritetin e saj si muzikante e 
mësuese e njohur, nuk e pati të vështirë të zgjidhte elementë ndër zërat më të mirë të 
vajzave, të klasave të larta të Normales dhe të djemëve nga të teknikes. Më ta ajo formoi të 
parin kor të Kishës Ortodokse të Tiranës, me të cilin zhvilloi veprimtari jo vetëm në Tiranë, 
Durrës dhe Elbasan. Këtë formacion muzikor vokal ajo e drejtoi që nga viti 1942 deri në vitin 
1945, kur në vendin e saj erdhi dirigjenti Kostandin Trako, që atë vit kishte mbaruar studimet 
për dirigjim koral në Bukuresht12

 I përmëndëm këto veprimtari, kryesisht interpretative, se, krahas fushës krijuese, ato 
janë   kontribut i   rëndësishëm për   jetësimin e muzikës së krijuar dhe, ndër kohë, 
dhe përpjekje për një art kombëtar interpretativ muzikor, me nuancë kombëtare, 
shqiptare.
Një tjetër kompozitor i rëndësishëm i periudhës së pas shpalljes së Pavarësisë, por 
pak i njohur, për mungesë dokumentacioni, është kompozitori Lec Kurti i cili, krahas 
ishte dhe diplomat karriere. I formuar si profesionist në muzikë në konservatoret 
italiane, Kurti kompozoi shumë vepra muzikore të kultivuara, të gjinive e formave 
të ndryshme, që nga ato instrumentale, sidomos për violinë, dhe të dhomës, deri 
dhe vepra skenike. Krijimtaria e tij muzikore karakterizohet për profesionalizëm, 
frymëzim dhe e orientuar nga kultura muzikore e traditave evropiane.
Krahas Kurtit, lëvrues i rëndësishëm i muzikës së kultivuar artistike gjatë katër 
dekadave të para të shekullit të kaluar, është kleriku e kompozitori i njohur At Martin 
Gjoka. Ai është një nga lëvruesit më të rëndësishëm të muzikës paraprofesioniste 
12  H. Stringa, “Ëndrra dhe realitete”, Sh. B. “Toena”, Tiranë, 2006, f. 91.
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shhqiptare të kësaj periudhe. Krijimtaria e tij muzikore është e pasur dhe e larmishme 
dhe përfshin, si lëvrimin e formave muzikore laike, ashtu dhe ato religjoze, si: mesha, 
arie etj., që përbëjnë shumicën e fondit të trashëguar prej tij.
At Martin Gjoka lëvroi disa  gjini të muzikës së kultivuar, duke filluar nga simfonia 
e rapsodia, deri në miniaturat instrumentale  e veprat  skenike. Me simfoninë e tij, 
“Dy lule mbi varr të Skënderbeut” (1917), ai është konsideruar nga shumë studiues si i 
pari kompozitor shqiptar që lëvroi  këtë gjini. E rëndësishme është dhe opera “Juda 
Makabe”, e mbështetur në libretin  e At  Gjergj  Fishtës.  Ajo  përbëhet  nga tri  akte,  
të  cilat  nuk janë përfunduar plotësisht. At Martin Gjoka ka parashtruar në partiturë 
partin e plotë vokal dhe klavirin e aktit të  parë.
Në  trashëgiminë  muzikore  që  ai  ka  lënë,  bëjnë  pjesë  edhe  14  prelude  për 
harmonium13. Vepra e fundit muzikore e kultivuar e lëvruar prej tij, e cila mbyll ciklin 
krijues të kompozitorit, është rapsodia “Një këngë popullore Shqype”, e cila është e 
para e këtij lloji në muzikën tonë kombëtare.
Ndryshe nga Palok Kurti, që iu drejtua këngës popullore qytetare, At Martin Gjoka 
shfrytëzoi elemente nga folklori i zonave të thella malore të Shkodrës. Prej tyre 
veçohen këngët popullore, “Qënkan mbushur bjeshkët me borë” dhe “Moj e mira te 
Pojata”, të cilën edhe e ka përpunuar për formacion koral katërzërësh, a- capella (pa 
shoqërim). Në këtë mënyrë, ai synoi të krijojë një gjuhë me identitet kombëtar dhe këtë 
e bëri duke ndjekur gjurmët e At Gjergj Fishtës, të cilin e adhuronte.
Vepra muzikore e At Martinit pati një ndikim domethënës në krijuesit pasardhës, 
për formimin e tyre si kompozitorë. Nxënësit e tij, Prenk Jakova, Tonin Harapi, Çesk 
Zadeja, Tish Daija, Simon Gjoni etj., me veprat e para të tyre  i çuan edhe më përpara 
zhvillimet e muzikës shqiptare, duke hedhur edhe hapa me prirje profesioniste. 
Veprimtaria e fillimeve të tyre krijuese përbën bazën e lidhjes së periudhës zhvillimore 
paraprofesioniste me atë profesioniste, e cila nis e merr trajtë serioze gjatë viteve ‘50 
të shekullit të kaluar.

Konkluzione

Në periudhën e para Luftës së Dytë Botërore zë vend të rëndësishëm edhe krijimitaria 
e kompozitorit Kristo Kono, e cila vjen më profesionale dhe, çka është e rëndësishme, 
me frymë të thellë popullore.  Kono  gjatë viteve 30-45  kompozoi  shumë  vepra 
të  gjinive e formave të ndryshme, që nga këngët, romancat vokale e përpunimet, 
dhe deri në ato me dimension të gjerë, si rapsoditë korale apo orkestrale. Prej tyre 
veçohen romancat vokale: “Vasha dhe Hëna”,   “Kënga e tallazeve”, “Me këngët e mia”, 
harmonizimet, përpunimet popullore dhe krijimet në stil popullor: “Ku do shkosh moj 
goce e vogël”, “Ç’u ngrit lulja në mëngjes”, “Ylli që del në sabah”, “Kur të pashë nishanë 
e ballit “,   “Zogë ku më qënke rritur”, “Kënga e Ftujkës”,”Kur më vjen burri nga stani” 
etj., “Rapsoditë Korale” Nr.1(1938) & Nr.2 (1939), si dhe “Rapsodia orkestrale” Nr,1, 
(1942) etj. Kono është i pari kompozitor shqiptar i kësaj periudhe që krijimtarinë e tij e 
zhvilloi të mbështetur në folklor. Vetë kompozitori, lidhur me rëndësinë e mbështetjes 
në foklor, shkruan: “.... cilido muzikant shqiptar ka për detyrë që muzikën tonë popullore ta 
ketë si gjënë më të shenjtë, ta këndojë, ta mbledhë e ta punojë, ta harmonizojë sepse në të do 
të gjejë shpirtin e vërtetë të të parëve tanë, që me aq shije kanë kënduar dashurinë, trimërinë 
dhe zakonet tona shqiptare14

13  Harmoniumi, instrument me tastjerë, si piano, që tingullin e përfton përmes presionit të ajrit.
14  S. Kalemi, Muzikë që buron nga gurra popullore, revista “Nëntori”, Tiranë, 1977, nr.10.
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Në vitet ’39 – ‘45 nis e shfaqet në muzikën shqiptare kompozitori Prenk Jakova, si një 
krijues i talentuar, i cili që në hapat e parë krijuese u shfaq me një individualitet të 
spikatur. Kësaj periudhe i përkasin shumë krijime këngësh e përpunimesh popullore, 
vepra muzikore për orkestër frymore, si dhe disa vepra të vogla skenike për fëmijë, 
të kompozuara në vitin1941, si dhe melodrama “Juda Makabe”, kompozuar në vitin 
1945. Kompozitorët Kristo Kono dhe Prenk Jakova, në vazhdim të paraardhësve, 
me veprat e para krijuese të tyre ndikuan në drejtimin profesionist të muzikës 
shqiptare. Që të dy kompozitorët dhe pas tyre të tjerë, si Kostandin Trako, Abdullah 
Grimci, Baki Kongoli e Pjetër Dungu, për gati dhjetë vjet (’45 – ‘55 të shek. XX), do 
të dominonin krijimtarinë muzikore profesioniste në vend, duke i çuar  më  përpara  
zhvillimet  muzikore  të  periudhës  së  pas  Pavarësisë,  të  cilat  sollën  në muzikën e 
kultivuar artistike shqiptare kontributet e Lec Kurtit, Thoma Nasit, At Martin Gjokës, 
Dom Mikel Koliqit etj.
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Shprehjet frazeologjike dhe idiomat në gjuhën gjermane
-Përcaktime, klasifikime, veçori

Prof. As. Dr. Ema Kristo
Universiteti i Tiranës

Abstrakt

Fjalori i një gjuhe nuk përbëhet vetëm nga njësi të thjeshta leksikore, por dhe nga njësi 
gjuhësore, të cilat janë më shumë sesa shuma e fjalëve prej të cilave përbëhen. Ato paraqesin një 
përbërje më shumë fjalë, por që funksionojnë si leksema. Ato shënojnë gjësende dhe veprime. 
Edhe pse kanë barasvlerëse të thjeshta në fjalor, ato shfaqin më shumë vlera sesa rrjedha e 
tyre tingullore e shprehjes – ato shërbejnë si shprehje e qëndrimit të folësit apo dëgjuesit 
përkundrejt realitetit. Personi që i përdor ato dëshiron shpesh të përcaktojë e të paraqesë diçka 
të caktuar në një mënyrë të distancuar.
Në rrethet shkencore kjo dukuri gjuhësore është përcaktuar me termin “Frazeologjizma”. 
Frazeologjizmat paraqesin forma dhe cilësi të ndryshme dhe për këtë trajtohen në mënyra 
të ndryshme në shkencë. Dega shkencore që merret me këto njësi gjuhësore quhet 
„frazeologji“. Hulumtimi i frazeologjisë solli në ditët tona koncepte të shumëllojshme si dhe 
një shumëllojshmëri terminologjie sipas kritereve të parapëlqyera për përkufizimin e objektit 
kërkimor. 
Meqë frazeologjizmat formojnë objektin kërkimor të frazeologjisë, së pari do të përvijojmë 
shkurt frazeologjinë si të tillë, për të kaluar më pas tek termat e ndryshëm që përdoren në fushën 
e frazeologjisë. Gjithashtu do të paraqesim një klasifikim paraprirës të fushës frazeologjike. 
Këtu frazeologjizmat do të dallohen dhe klasifikohen sipas kritereve strukturore, semantike 
dhe funksionale.. 
Do të trajtojmë gjithashtu veçori dhe cilësi që duhet të paraqesin frazeologjizmat që të mund të 
cilësohen si të tilla. Trajtimi i shkurtër i veçorive frazeologjike është i rëndësishëm për dallimin 
e mëtejshëm të frazeologjisë, pasi veçoritë e ndryshme shërbejnë gjatë hulumtimit si pika 
fillestare për përcaktime objektesh e për klasifikime.
Gjithashtu  do të qartësohen se çfarë dallimesh ka midis gjuhëtarëve kur bëhet fjalë për 
strukturimin dhe kufizimin e kësaj fushe. 

Fjale Kyce: Shprehjet frazeologjike, idiomat, gjuha gjermane, klasifikime, veçori.

1. Hyrje

Në rrethet shkencore, pas dekadash hulumtimi intensiv mbizotëron një mendësi 
për faktin se në gjuhësi në pesëdhjetë vjetët e fundit është formuar një disiplinë e 
re – frazeologjia. Megjithatë, edhe pas shumë vitesh, hulumtues të gjuhës nuk janë 
të një mendjeje për faktin se çfarë përfshin kjo degë e shkencës së gjuhësisë, cilët janë 
kufijtë e saj, si duhet të duket strukturimi i saj i brendshëm. Frazeologjia tradicionale 
kuptohej si disiplinë që merrej me lidhje fjalësh të qëndrueshme të tipave të 
ndryshëm. Hulumtimi i ri i frazeologjisë e kapërcen këtë kornizë dhe bashkëvepron 
me drejtime teorike të ndryshme – si me semiotikën, gjuhësinë universale, me 
shkencat kompjuterike dhe me semantikën konjitive. Edhe pse frazeologjia “shijon” 
pavarësinë e saj, ajo vlen si disiplinë e leksikologjisë. 



92

Vol. 8 No.1
May, 2022

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

Tradicionalisht frazeologjia përkufizohet si disiplina e lidhjeve të qëndrueshme të 
fjalëve, të cilat mund të marrin në sistem apo në fjali funksionin dhe domethënien e 
leksemave. Objektin e kërkimeve të tyre e përbëjnë frazeologjizmat. Këto janë shprehje 
që përbëhen nga më shumë se një fjalë, të cilat bëhen të vlefshme si kombinim i fjalëve 
të dhëna, pra janë të ngulitura.

1.1. Terminologjia

Meqë frazeologjia e një gjuhe paraqet një fushë të gjerë, e cila përmban shfaqje të 
natyrave të ndryshme, edhe në fushën e terminologjisë mbizotëron një shumëllojshmëri 
termash, e cila më shumë krijon dëme sesa dobi. Për ta paraqitur këtë heterogjenitet, 
mjaftojnë disa shembuj: flitet për frazeologjizma, fjalë të urta, shprehje, idioma, 
shprehje të qëndrueshme, frazeoleksema, fraza, gjymtyrë fjalësh të ngulitura, njësi 
apo lidhje frazeologjike. Ky është vetëm një grup me termat që përdoren në rrethet 
shkencore për emërtimin e këtyre dukurive gjuhësore, të cilat formojnë objektin e 
këtij punimi –frazeologjia dhe nënklasave të saj.
Shumëllojshmëria e termave kritikohet nga shumë teoricienë. Burger/Buhofer/Sialm 
e gjykojnë “të papërshtatshëm krijimin e një pseudorregulli në fushën e frazeologjisë, që 
vështirë se rregullohet nëpërmjet krijimit të termave të rinj”1. Ata e refuzojnë përdorimin 
e termave si koncepte kryesore, të cilët paragjykojnë një teori të saktë të fushës 
frazeologjike, si frazeoleksema tek Pilz-i, ose që përkufizojnë një nënklasë të caktuar 
të frazeologjizmave. Botuesit e librit të frazeologjisë parapëlqejnë përdorimin e 
termit “frazeologjizëm” si emërtim për të gjitha lidhjet frazeologjike të fjalëve 
dhe “frazeologji” për degën e disiplinës së gjuhësisë, e cila merret me studimin e 
frazeologjizmave.
Edhe vetë K.D.Pilz-i, i cili është përmendur në mënyrë kritike nga Burger/Buhofer/
Sialm-i flet për një shumëllojshmëri terminologjike, zanafilla e së cilës, sipas 
pikëpamjes së tij, bazohet tek fakti që2:
“Çdokush që ndërmerr një qëndrim në lidhje me problemet frazeologjike, krijon terma vetjake 
pa i provuar ato terma që tashmë i kanë në përdorimin e tyre…, sepse për mua është krejt e 
gabuar që gjithmonë e më shumë përkufizohet dhe emërtohet prej fillimi, për të krijuar gjoja 
qartësi, ndërkohë që ngatërresa terminologjike bëhet gjithmonë e më e madhe”3

Ai përdor termin “frazeologji” si emërtim, nga njëra anë, për tërësinë e njësive 
frazeologjike dhe, nga ana tjetër, për disiplinën përkatëse gjuhësore. Ai zgjedh 
këtë koncept që i kundërvihet konceptit ”idiomatik”, të cilin ai e mohon si koncept 
kryesor për çdo lidhje frazeologjike dhe vë në dyshim pavarësinë e tij. Njëkohësisht, 
në veprën e tij me dy vëllime ai propozon përdorimin e “idiomës si term semantik”. 
Kështu te idiomatikja do të numëroheshin njësi gjuhësore të çdo madhësie. Gjithashtu 
njëkohësisht ai ngre pyetjen nëse atributi “idiomatik” është i domosdoshëm, meqë do 
të përdoret me të njëjtin kuptim me termin “figurativ/metaforik”.
Këtë mendim mbi ndarjen e terminologjisë e pohojnë dhe shkencëtarë të tjerë. J. 
Korhoonen-i e përcakton idiomatikën si një “pjesë të frazeologjisë, të një teorie gjuhësore 
mbi lidhjet e qëndrueshme të fjalëve” dhe përkrah vendimin e tij me anë të këtij argumenti: 
“Të gjitha shprehjet e ngulitura nuk janë të idiomatizuara, që do të thotë se sfera e frazeologjisë 

1  Burger/Buhofer/Sialm, 1982, fq. 2.
2  Burger/Buhofer/Sialm (1982) fq. 8. 
3  Häusermann (1977) fq. 21.
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është më e madhe se ajo e idiomatikës”.4 
Edhe Burgeri e radhit idiomatikën si disiplinë të frazeologjisë dhe i përkufizon 
përbërësit e saj si “lidhje”, kuptimi i përgjithshëm i të cilave nuk interpretohet në bazë 
të kuptimeve të veçanta të fjalëve dhe i emërton ato si “idioma”. Për të pasqyruar 
këtë ndarje të frazeologjikes nga idiomatikja, ai përmend shembujt: Schwere Krankeit 
(sëmundje e rëndë) dhe X nimmt Y auf die leichte Schulter (x merr y jo seriozisht). Zinxhiri 
i parë i fjalëve është frazeologjik, sepse asnjëri nga përbërësit nuk del prej kuptimit të 
tij normal (plotësohen kriteret e polileksikalitetit dhe të qëndrueshmërisë); i dyti në 
të kundërt është idiomatik, pasi kuptimi nuk realizohet nga shuma e kuptimeve të 
leksemave të marra më vete dhe të gjitha kriteret janë të paplotësuara. 
Përdorimi vetëm i termit “idiomë” është tashmë problematik, sepse në gjuhësi ky 
koncept përdoret në mënyra të ndryshme për një shumëllojshmëri shfaqjesh të 
ndryshme. 
Në mënyrë të përgjithshme konstatohet që termat ndërkombëtarë në fushën 
e frazeologjisë kanë dy rrënjë: greqisht-latinisht “phrasis” /shprehje të foluri” dhe 
greqisht “idioma”(posaçmëri, veçori)5. Nga rrënja e parë lindën shprehje, si frazeologji, 
frazeologjizëm, nga i dyti idiomë, idiomatike, idiomatizëm.
Në fjalorët e vjetër të gjuhës gjermane frazeologjizmi shënohet si mënyrë të foluri e 
bukur, por pa përmbajtje, ndërsa te të rinjtë ky term shënon lidhje të ngulitura fjalësh, 
mënyrë të shprehuri. Me “frazeologji” emërtohen sot në gjermanishte dy aspekte: së 
pari, bëhet fjalë për përmbledhje të të tëra shprehjeve që shfaqen në përdorim, së dyti 
bëhet fjalë për shkencën e cila merret me këto shprehje. 
Në lidhje me gjuhën kjo terminologji shërbente fillimisht vetëm për emërtimin e një 
shprehjeje vulgare, më vonë dhe të një mënyre të caktuar të shprehuri. Në latinishte 
kjo shprehje i përkiste fjalorit të veçantë - për gramatikanin bëhej fjalë për një mënyrë 
të foluri, për retoricienin bëhej fjalë për një pjesë të ligjëratës.6

Në gjermanisht “idioma” shërbente për emërtimin e një dialekti të veçantë, më vonë 
si “mënyra të të folurit që i përkasin veç gjuhës amtare dhe nuk përkthehen fjalë për fjalë në 
asnjë gjuhë tjetër”.

1.2. Përkufizimi ndërdisiplinor i frazeologjizmave

Është e qartë se është i nevojshëm një përkufizim ndërdisiplinor i frazeologjizmave. 
Frazeologjizmat, si dukuri gjuhësore, nuk i interesojnë vetëm gjuhësisë, por ato janë 
interesante dhe për folklorin. Meqë ato vlejnë si mbartëse të klisheve dhe stereotipave, 
nëpërmjet tyre mund të studiohen shfaqje apo ndikime të veçanta kulturore, si p.sh. 
qëndrimi ndaj autoritetit, jetës, vdekjes, virtyteve të caktuara apo përkundrejt cilësive 
negative. Rezultatet e këtyre studimeve përpunohen pastaj në mënyrë përqasëse si 
dhe transmetohen në mësimin e gjuhës së huaj, i cili ka një orientim ndërkulturor. 
Po meqë shumë frazeologjizma janë të përhapura në tërë botën, D. Dobrovolskij7 
shprehet në mënyrë kritike rreth faktit që: “idiomat paraqesin njësi të veçanta nacionale 
të gjuhës, në të cilat kristalizohet potenciali kulturor i një bashkësie të caktuar gjuhësore” dhe 
“në idiomatikë manifestohet shpirti dhe pavarësia e kombit.”

4  Pilz (1978) fq. 8. 
5  Korhoonen (1992) f. 1.
6  Fleischer (1997) f. 3. 
7  Dobrovolskij (1999) f. 41.
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Shkenca e letërsisë interesohet për frazeologjizmat nga pikëpamja e mjeteve stilistikore 
të ndryshme dhe nga modifikimet gjuhësore të cilat janë shumë të preferuara dhe 
të përhapura në stilin letrar (si shembuj mund të përmenden shpesh G. Grass dhe 
Ch. Wolf). Për leksikologjinë, frazeologjizmat përbëjnë problem kur bëhet fjalë për 
regjistrimin dhe përfshirjen e tyre në fjalorë. 
Sintaksa i studion lidhjet frazeologjike të fjalëve veçanërisht për nga anomalitë e tyre 
gramatikore, semantika për nga domethënia e tyre. Për stilistikën është interesante se 
në cilat situata, në cilat akte të ligjërimit dhe në cilin stil (të folur i përditshëm, i lartë, 
vulgar) shfaqen lloje të veçanta të frazeologjizmave. 
Studimi i dyfishtë është i domosdoshëm për të përcaktuar se me cilat shfaqje gjuhësore 
kemi të bëjmë dhe sipas cilave kritereve duhet të klasifikohen ato. 
Në fushën e dallimit të brendshëm ofrohen shumë mundësi:
1. Një teori e orientuar drejt polileksikalitetit
2. Një teori që përmbledh tri veçoritë më të përmendura të frazeologjizmave – 
polileksikalitetin, produktivitetin dhe më kryesorja idiomacitetin.
3. Një klasifikim i përzier, i cili përfshin shumë kritere njëkohësisht – p.sh. kriterin 
semantik, atë strukturor formal dhe atë pragmatik. 
Tek frazeologjizmat në rrafshin e fjalisë Korhoonen-i dhe Fleischer-i8 përcaktojnë 
frazeoleksemat/idiomat, të vlefshme si gjymtyrë fjalie. Këtu bëhet fjalë për 
frazeoleksema foljore me strukturë të brendshme të ndryshme (alt aussehen - të dukesh 
i vjetër,), ndërtime kallëzuesore të ngurta (bei jemand, ist endlich der Groschen gefallen - 
dikush koncepton më në fund diçka), frazeoleksema kryefjalore të strukturuara në mënyra 
të ndryshme ( großer Bahnhof- stacion i madh; pritje e madhe festive), idioma mbiemërore 
dhe ndajfoljore. Si lloje strukturore të veçanta vlejnë edhe krahasimet frazeologjike 
dhe formulat binjake (klipp und klar – më se e qartë). Të gjitha këto shprehje kanë të 
përbashkët faktin që ato kanë një shkallë të caktuar idiomaciteti. Nga ana tjetër, kësaj 
klase i përkasin dhe shprehjet foljore funksionale (zur Verfügung stehen - të jesh në 
dispozicion) dhe stereotipa (öffentliche Meinung - mendim publik), që ndryshe quhen 
edhe kolokacione. Në të dyja rastet bëhet fjalë për lidhje fjalësh jo idiomatike dhe të 
kuptueshme, dhe që paraqesin një fushë periferike të frazeologjisë.
Frazeologjizmat strukturohen më tej në:
1. Formula të zakonshme, formula komunikative (Fleischer), frazeologjizma 
pragmatike (Burger/Buhofer/Sialm) ose të quajtura frazeologjizma fjalie: ato 
karakterizohen nga një strukturë fjalie e spikatur ose e reduktuar dhe mund të jenë 
plotësisht idiomatike, pjesërisht idiomatike dhe jo idiomatike.
2. Fjalë të urta, të karakterizuara nga vetëmjaftueshmëria strukturore (Nuk është ar 
çdo gjë që shkëlqen – dukja të gënjen; punën e sotme mos e lër për nesër ). Janë tekste të 
vogla të pavarura, që tësmësojnë diçka dhe mund të jenë, ashtu si edhe formulat e 
zakonshme idiomatike, të plota, të pjesshme ose jo. 
3. Fraza shabllone, të cilat mund të ndërtohen sipas modeleve të ndryshme: nëpërmjet 
përsëritjes së të njëjtit emër, mbiemër etj., p.sh. të lidhur me foljen “është” (Shërbimi 
është shërbim), të lidhura me lidhëzën “dhe” (Ajo vjen dhe nuk vjen), nga një ndajfolje 
pyetëse ose me përemër + emër (Çfarë fati!)
4. Tekste formulë; bëhet fjalë për tekste me bazë leksikore relativisht të qëndrueshme 
e stereotipe (p.sh. letra ngushëllimi ose deklarata pavarësie në përfundim të punëve 
shkencore me gradë). 

8  Korhoonen (2001) Fq. 225.
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Klasifikimet e përziera, ashtu si përcaktojnë semantikanët strukturorë Cernyseva dhe 
Häcki Buhofer/Burger, dalin nga një qendër prototipike drejt zonave periferike (flitet 
dhe për një ndarje qendër - periferi). Në qendër janë idioma të plota e të pjesshme 
me vlerën e një fjalie si dhe formula të zakonshme; larg qendrës gjenden fjalë të urta, 
shprehje foljore funksionale, kolokacione, fraza shabllone, tekste formulë, struktura 
njëfjalëshe jo idiomatike.9

Burger-i propozon një tjetër dallim të brendshëm. Ai përdor kriterin e funksionit të 
shenjave, të cilin frazeologjizmat e përmbushin në komunikim.10

Këtu ai dallon: 
a. Frazeologjizma referenciale, që lidhen me objekte, procese apo veprime të së 

vërtetës; Burger-i flet për frazeologjizma nominative (Schwarze Tafel- dërrasa e zezë 
– dërrasa goditëse) dhe frazeologjizma prepozicionale (Morgenstunden haben Gold 
im Munde- Ora e mëngjesit ka ar në gojë – kush fillon të punojë herët, arrin shumë), 

b. Frazeologjizma strukturore, të cilat përmbushin vetëm funksionin e krijimit të 
relacioneve gramatikore; ato formojnë grupin më të vogël dhe më pak interesant 
për Burgerin; këtu bëjnë pjesë shprehje të tipit në lidhje me, sikurse... ashtu edhe.

c. Frazeologjizma komunikative, të cilat kanë një detyrë të caktuar, atë të përplotësimit 
dhe përfundimit të veprimeve komunikative.

Frazeologjizmat nominative, emërore, në brendësi të atyre referenciale Burger i ndan 
ende sipas kriterit semantik të idiomacitetit në tri nënklasa të tjera:
1. Idioma, që karakterizohen nga idiomacitet i plotë
2. Idioma të pjesshme, që shfaqin vetëm një idiomacitet të pjesshëm.
3. Kolokacione të cilat janë pak ose të idiomatizuara dobët dhe për të cilat Fleischer 
krijon termin “stereotipe emërtimi”11

1.3. Veçori frazeologjike

Si mund të karakterizohet kjo dukuri gjuhësore? Si përkufizohen frazeologjizmat, 
frazemat? Cilat janë veçoritë e këtyre shfaqjeve gjuhësore natyrale, të cilat përmblidhen 
në këtë koncept dhe për të cilat dihet se gjenden në çdo gjuhë prej një kohe të gjatë? 
Për çudi hulumtimet e gjuhëve të veçanta tregojnë se ka një përputhshmëri të 
veçorive kryesore, një dukuri e cila thur hipotezën e frazeologjizmave apo idiomave 
si “universale gjuhësore”.
Në literaturën shkencore do të pranohen si veçori kryesore të frazeologjizmave: 
struktura me shumë gjymtyrë, polileksikaliteti, qëndrueshmëria, dhe figuracioni. Si 
tipare të tjera të frazeologjizmave vlejnë leksikalizimi dhe riprodhueshmëria. 
Tipari i parë është më i pagabueshmi nga të gjithë: pavarësisht disa përjashtimeve 
në lidhje me përkufizimin, frazeologjizmat figurojnë si njësi shumëgjymtyrëshe. 
Ato karakterizohen nga një qëndrueshmëri relative dhe kuptimi i tyre nuk mund 
të dalë në mënyrë të lirë, që do të thotë se kuptimi i përbërësve veç e veç nuk e 
jep kuptimin e përgjithshëm të zinxhirit të leksemave. Idiomaciteti është dhe më i 
ndërlikuari, sepse bëhet fjalë për pasojat semantike të strukturës shumëgjymtyrëshe 
dhe të qëndrueshmërisë. 
Qëndrueshmëria. Për të gjitha frazeologjizmat vlen si kusht themeltar qëndrueshmëria 
e tyre. Kjo do të thotë që një frazeologjizëm përdoret dhe njihet si një fjalë. Por forma 
9  Burger (2003) f. 36.
10  Po aty, f. 41.
11  Fleischer (1997) Fq.23.
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e tij nuk është ngulitur në mënyrë absolute, ajo mund të bëhet e ndryshueshme pak 
a shumë: “Nëse flitet për qëndrueshmëri, nënkuptohet mënyra dhe numri i varianteve midis 
të cilave duhet të vendosë folësi.”12

Ka frazeologjizma që janë krejt të qëndrueshme dhe nuk lejojnë ndryshime - një 
shprehje e tillë do të ishte të hedhësh pushkën në drithë: këtu nuk mund të ndërrohet 
asnjë nga përbërësit pa u prishur kuptimi; mund të thuash hedh armën në drithë, veç 
kjo ka tjetër kuptim nga njësia e parë, ose të hedhësh pushkën në tërshërë, ka kuptim 
tjetër gjithsesi nga shprehja të hedhësh pushkën në drithë, që do të thotë të dorëzohesh 
shpejt. Ekzistojnë edhe frazeologjizma më pak të ngulitura dhe më të ndryshueshme, 
ndërrimi i përbërësve tek të cilat nuk e ndryshon kuptimin e përgjithshëm.
Së fundmi, ekzistojnë shprehje frazeologjike që shfaqin një masë të madhe 
ndryshueshmërie dhe qëndrueshmëri të dobët. 
Ka lloje të ndryshme të qëndrueshmërisë. Burgeri dallon:
a. qëndrueshmëri psikolinguistike – një frazeologjizëm ruhet si njësi, si një fjalë dhe 

thirret në kujtesë e përdorim, riprodhohet si i tërë. Ky kriter vlen për të gjitha 
frazeologjizmat, por jo për të gjitha në të njëjtën mënyrë. 

b. qëndrueshmëria strukturore – frazeologjizmat karakterizohen nga ana strukturore 
nga një shumëllojshmëri anomalish: nga parregullsi morfosintaksore, që u 
referohen sjelljeve gjuhësore të vjetra (fat të mbarë) ose që prekin valencën e foljes, 
nga ngushtime (nuk mund të ndërmerren tek frazeologjizmat veprime të caktuara 
sintaksore e morfologjike, si shndërrim në fjali lidhore ose ndryshim kohe, as 
veprime leksikore-semantike, si zëvendësimi i përbërësve), nga variacione (mund 
të ketë variante gramatikore, leksikore, më të shkurtra e më të gjata, variante sipas 
radhës ose sipas valencës së foljes; ato janë të ngulitura dhe të vendosura në fjalor) 
dhe modifikime (shndërrim rastësor i një frazeologjizmi për qëllimet e tekstit, të 
cilat nuk janë leksikalizuar).

c. Qëndrueshmëria pragmatike – frazeologjizmat shqyrtohen në lidhje me situatat e 
komunikimit ose me detyra tipike në situata komunikative. Nga njëra anë, bëhet 
fjalë për një grup të madh formulash përshëndetëse, urimi dhe formula të tjera, që 
janë të vendosura në situata shumë të përgjithshme dhe përmbushin një funksion 
të caktuar në këtë situatë, si p.sh. formula përshëndetëse e ndarjeje, që tregojnë 
fillimin e mbarimin e një bisede. 

Nga sa thamë rrjedh që frazeologjizmat janë njësi polileksikore të një qëndrueshmërie 
relative. Këtë e nënvizojnë p.sh. variantet dhe modifikimet. Si rrjedhim, frazeologjia 
përmbledh frazeologjizma të qëndrueshme dhe më pak të qëndrueshme. 
Jo çdo kriter duhet të vlejë në të njëjtën mënyrë për të gjitha frazeologjizmat . 
Kështu polileksikaliteti mund të shihet si një tipar universal për të gjitha 
frazeologjizmat, ndërsa idiomaciteti jo. Edhe kriteri i qëndrueshmërisë është më 
tepër problematik sesa i lehtë. Pjesa më e madhe e frazeologjizmave lejon ndryshime 
në kufij të caktuar, vetëm një pakicë është tërësisht e ngurosur. Më së shumti bëhet 
fjalë për shprehje me përbërës unikalë dhe me anomali të tjera. Cilësitë frazeologjike 
të përmendura nuk mund të shqyrtohen gjithmonë si madhësi e caktuar e absolute, 
sepse shpesh perceptimi i tyre varet subjektivisht nga folësi, dëgjuesi.

12  Burger (2003), fq. 53.
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2. Lidhjet frazeologjike të fjalëve

Klasifikimi bazë i Burger-it13 prek pjesën kryesore të përbërjes frazeologjike të një 
gjuhe. Kjo përbëhet nga frazeologjizma, idioma, kolokacione dhe lidhje të ngulitura 
fjalësh. Ndër to dallohen frazeologjizmat idiomatike të plota, të pjesshme dhe jo 
idiomatike, pra në bazë të shkallës së kuptimit të figurshëm. Më tej do të dallohen 
frazeologjitë sipas shkallës së qëndrueshmërisë ndërmjet lidhjeve të fjalëve, të cilat 
janë të ngulitura tërësisht dhe nuk lejojnë zëvendësime e variante dhe ato te të cilat 
mund të bëhen ndryshime. Flitet gjithashtu për lidhje leksemash të ngulitura dhe 
rastësore.

2.1. Frazeologjizmat

Termi frazeologjizëm do të përdoret shpesh në literaturën gjuhësore si një koncept 
kryesor i padiferencuar për disa njësi gjuhësore, të cilat i përkasin frazeologjisë.
Si frazeologjike vlen çdo lidhje prej së paku dy leksemash, atëherë kur: 
1. fjalët nuk formojnë njësi të cilat mund të shpjegohen nëpërmjet rregullave 

sintaksore dhe semantike të lidhjes.
2. lidhja e fjalës është e ngjashme me një leksemë dhe përdoret si e tillë.
Këto kritere qëndrojnë në një varësi të njëanshme: kur është fjala për të parin, atëherë 
kjo vlen dhe për të dytin, por jo anasjelltas.
Kriteri i dytë plotëson përkufizime të mëparshme rreth faktit që mjafton 
qëndrueshmëria për të shqyrtuar një lidhje leksemash si frazeologjike. Në fushën e 
frazeologjizmave mund të dallohen si rrjedhim, shprehjet e mëposhtme:
•	 pasagjer i verbër – një person që udhëton pa biletë
•	 në ditën më të ndritur – papritur në mes të ditës
•	 Ditën e mirë! – formulë përshëndetjeje dhe urimi
•	 T’i hedhësh zjarrit vaj – të nxitësh më shumë sherrin.
Renditja tregon që frazeologjizmat shfaqin të gjitha cilësitë, të cilat, në të kundërt, 
mund t’u atribuohen veç nënklasave të caktuara në mënyrë të veçantë. Kështu 
idiomat do të përkufizohen si një klasë që karakterizohet nga idiomaciteti dhe 
qëndrueshmëria e plotë, kolokacionet dhe, në mënyrë të veçantë foljet funksionale, si 
lidhje fjalësh të qëndrueshme. 
Në hulumtimin e frazeologjisë hasen përkufizime të ndryshme për frazeologjizmat. 
Sipas Wissemann-it, thelbi i frazeologjizmave qëndron në faktin “që ato janë gjymtyrë 
të gatshme që i përkasin si e tërë gjuhës.”14

Burgeri i përkufizon frazeologjizmat si “zinxhirë të tillë fjalësh, lindja e të cilëve nuk 
shpjegohet vetëm sipas rregullave sintaksore e semantike.” dhe i bashkëngjitet përcaktimit 
të tij Vinogradovit, për të cilin tipari i parregullsive sintaksore dhe semantike është 
më kryesori për frazeologjizmat. Më tej bëhet fjalë për shprehje që përbëhen nga më 
shumë se një fjalë dhe që për folësit janë kombinime pak a shumë të qëndrueshme të 
fjalëve.
Për Cernyseven frazeologjizmat formojnë një nënklasë të komplekseve të ngulitura të 
fjalëve dhe “janë lidhje fjalësh të qëndrueshme të tipave strukturorë të ndryshëm sintaksorë, 
kuptimi i të cilave lind nëpërmjet një transformimi semantik të plotë apo të pjesshëm të fjalëve 
përbërëse.”
13  Burger (2003), fq. 17-31.
14  Burger, 2003, fq. 13.
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Edhe pse në të tria përkufizimet përdoren terma të ndryshëm, veçoritë e përgjithshme 
dalin në pah, si: qëndrueshmëria e lidhjeve të leksemave, kuptimi i tyre i figurshëm 
(idiomaciteti) – si rezultat i një transformimi semantik - dhe riprodhueshmëria.
Një aspekt të ri në përkufizimet e frazeologjizmave e solli Fleisher-i, duke përfshirë 
modelin qendër-periferi të zhvilluar nga shkolla gjuhësore e Pragës. 
Më tej ai vazhdon se një frazeologjizëm, së pari, duhet të përmbajë së paku një 
leksemë të pavarur; së dyti, përbërësit e saj do të konceptohen si fjalë, të cilat, së 
treti, pavarësisht dallimeve semantike, leksikore ato e kanë ruajtur karakterin e tyre 
si fjalë, çka shfaqet, së katërti, te mundësia e variacioneve leksikore dhe sintaksore.
Fleischer-i përcakton për frazeologjizmat tri struktura sintaksore:
a. lidhje fjalësh jo kallëzuesore – të hedhësh pushkën në drithë (të dorëzohesh shpejt)
b. ndërtim kallëzuesor i qëndrueshëm – atë e quk tërshëra (shumë i guximshëm)
c. fjali e qëndrueshme – aty nuk kafshon miu asnjë fije (nuk ndryshon më).
Ai i ndan frazeologjizmat nga lidhje të tjera të lira të fjalëve dhe fjalive përmes 
kritereve të idiomacitetit, të qëndrueshmërisë semantike-sintaksore, të leksikalizimit 
dhe riprodhueshmërisë.
K. Daniels-i bën një propozim të ri për përcaktimin e frazeologjizmave. Ai e trajton 
frazeologjinë në një rreth më të gjerë “të skematizimit gjuhësor”. Ai sheh si cilësi të 
detyrueshme të frazeologjizmave parimin e detyrimit.
Veçoritë strukturore që përmbajnë frazeologjizmat nuk mundësojnë vetëm një 
strukturim të brendshëm, por dhe të jashtëm. Këto i ndajnë nga lidhjet jo frazeologjike 
të fjalëve dhe prej fjalëve.
Ashtu si për fjalët, edhe te frazeologjizmat vërehet polisemia, edhe pse më rrallë. Një 
frazeologjizëm mund të ketë vetëm një kuptim frazeologjik ose disa të tilla.
Në kundërshti me leksemat e lira, sinonimia tek frazeologjizmat është më e theksuar. 
Këtë e vërtetojnë shprehjet frazeologjike që përdoren për një sjellje të caktuar, 
p.sh.: “Geistige Verwirrung” (“turbullim shpirtëror”), mund të shprehet nëpërmjet 
këtyre frazeologjizmave: einen Dachschaden haben - të kesh një dërrasë mangët, ein 
Schräubchen locker - të lirohet kaçavida. Po kjo s’do të thotë që këto frazeologjizma 
mund të zëvendësojnë lirshëm njëra-tjetrën në një kontekst të caktuar. 
Përkundrejt fjalëve të thjeshta dhe grupeve të fjalëve jo frazeologjike, frazeologjizmat 
karakterizohen nga ekspresiviteti. Me këtë theksohet vlera e tyre konotative, që do 
të thotë se me anë të frazeologjizmave mund t’i shprehim më mirë disa sjellje apo 
situata të caktuara sesa me anë të barasvlerave të tyre të thjeshta. Ekspresiviteti 
shprehet në mënyra të ndryshme – nëpërmjet aktualizimit të mënyrës së leximit, 
nëpërmjet mjeteve letrare si rima, mes aspekteve pragmatike që bëjnë vlerën shtesë 
pragmatike të një frazeologjizmi. Janë veprime vlerësuese, më së shumti negative, 
që përplotësohen më mirë me anë të frazeologjizmës. Frazeologjizmat shënohen 
nëpër fjalorë me kuptimet e tyre, por nuk sqarohet se pse ato janë më të mira për t’u 
përdorur në një situatë sesa një leksemë e thjeshtë. 
Meqë frazeologjizmat mund të marrin përsipër funksionin dhe domethënien e 
leksemave të vetme, ato shërbejnë, së pari, si mjet për zgjerimin e fjalorit, së dyti, për 
emërtimin dhe përpunimin gjuhësor të botës (si p.sh. emocionet, qëndrimet, mënyrat 
e sjelljes). Kështu ato i përkasin fjalorit leksikor mendor të një gjuhe. 
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1.2 Idiomat 

“Me idiomë kuptohen grupe fjalësh, që janë ngurtësuar në përdorimin e tyre. Ato lindin si 
rrjedhim imagjinatash figurative të realitetit, zhvillohen prej grupeve të lira sintaksore të 
fjalëve, marrin, si rrjedhojë e ndryshimit të domethënies, një tjetër kuptim të ndryshuar, që 
nuk i përket shumës së kuptimeve të përbërësve.”15

Termi idiomë përdoret në gjuhësi në mënyra të ndryshme. Ai vlen si përcaktim i:
a. Shfaqjeve të veçanta të gjuhës – ky koncept idiomë është problematik, pasi mund 

të konstatohet me vështirësi çfarë është e veçantë dhe tipike për një gjuhë; për këtë 
duhet të nisesh nga universalet gjuhësore (siç e bën p.sh. B. Dobrovolskij), ose të 
bësh një mbivendosje përqasëse të shumë gjuhëve; edhe pse ky kuptim i idiomës 
luan një rol kryesor në didaktikën e gjuhës së huaj dhe në shkencën e përkthimit, 
ai është më pak i përshtatshëm për qëllime të teorisë gjuhësore.

b. Parregullsive gjuhësore.
c. Njësive komplekse leksikore, kuptimi i të cilave nuk del nga pjesët përbërëse – 

gjuhësia e re i kupton idiomat si njësi leksikore me kuptim jo të prejardhur; këtu 
idioma do të përkufizohet gjerësisht në mënyrë të shumëllojshme (morfemën 
Hocket-i e quan formë minimale, Katz-i dhe Postal-i kufizohen në leksema 
komplekse). 

d. Një nënklasë lidhjesh frazeologjike – këto janë njësi leksikore shumëgjymtyrëshe, ku 
tipari që bie në sy është qëndrueshmëria relative dhe dallohen nga frazeologjizmat 
e tjera prej kuptimit të figurshëm.

e. Idiomës pragmatike - E.Roos i paraqet ato si një zgjerim të një konceptimi të idiomës 
leksikore dhe kupton me to njësi komplekse, që kanë një kuptim funksional.

E. Roos-i e ngushton konceptin e idiomës leksikalisht e semantikisht tek 
frazeologjizmat dhe vendos dy kritere: kuptimi jo i prejardhur dhe qëndrueshmëria 
relative e formës. Idiomat kanë kuptimin e tyre të ngulitur, që i detyrohet kombinimit 
të leksemave. Kjo do të thotë që kuptimi nuk del nga kuptimet e përbërësve. Kjo cilësi 
quhet idiomacitet në literaturën gjuhësore.
Konstelacioni i një kombinimi leksemash nuk ndryshohet përmes qëndrueshmërisë. 
Ndryshimet e ndërmarra mund të shkaktojnë humbjen e idiomacitetit. Dy veçoritë e 
përmendura nuk kufizohen tek idioma. Idiomaciteti duket edhe në fushën e formimit 
të fjalëve, sidomos tek fjalët e përbëra dhe qëndrueshmëria është tipar dallues i të 
gjitha frazeologjizmave. Karakteristikë për idiomën është se të dyja kriteret shfaqen 
njëkohësisht. Edhe për shkencëtarë të tjerë, si për Burger-in dhe Korhoonen-in 
qëndron fakti që idiomat formojnë një nënklasë të frazeologjizmave. Për këtë ato 
ndahen si nga grupet e fjalëve dhe fjalëformimin, ashtu edhe nga frazeologjizmat e 
tjera. Nga grupet e lira të fjalëve idiomat dallohen nëpërmjet leksikalizimit të tyre dhe 
qëndrueshmërisë. Me disa përjashtime të vogla ato formojnë sintagma gramatikore 
të formësuara mirë. Ato nuk formohen ad hoc, por ruhen si një e tërë në fjalorin e një 
gjuhe dhe i përkasin kështu sistemit gjuhësor.
Njësitë as nuk mund të ndryshohen arbitrarisht – shpesh nuk janë të mundura 
transformimet në formën joveprore. Edhe pse leksema të thjeshta përdoren në 
kuptimin figurativ, ato nuk mund të jenë idioma, sepse idiomaciteti u përket 
leksemave komplekse, jo atyre të thjeshta. Ndarja është më e vështirë tek fjalët e 
përbëra komplekse. Idiomat shkruhen të ndara, si p.sh. grüne Welle (valë jeshile) = 
15  Häusermann (1977), fq.14.
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kalim i lirë dhe kështu dallohen nga fjalët e përbëra.
Idiomat dallohen nga frazeologjizmat edhe nëpërmjet kriterit të idiomacitetit. Ato nuk 
përfshijnë lidhje fjalësh, kuptimi i të cilave del nga elementet që përbëjnë lidhjen. Për 
shkak të këtij kriteri E. Roos-i i përjashton grupet e mëposhtme të frazeologjizmave 
nga idiomatika:
•	 Forma të zgjatura, si einen Entschluss fassen - të marrësh një vendim
•	 Lidhje folje-përemër, si es schaffen (t’ia dalësh mbanë)
•	 Krahasime frazeologjike, si Frech wie Oskar (mistrec si Oskar)
•	 Fjalë të urta, si: wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen (nuk duhet qëlluar 

me gurë sera në të cilën gjendesh)
•	 Stereotipa dhe klishe, si: Jugend von heute (rinia e sotme)
•	 Citate, si: in diesem unserem Lande (në vendin tonë)
•	 Slogane, si: auf den Kanzler kommt es an
•	 Fraza format, si: stell dir es vor ist ein Krieg und keiner geht hin, Freiheit statt Sozialismus 
Nëpërmjet kriterit të idiomacitetit do të dallohen dy kategori frazeologjike: formulat 
binjake idiomatike dhe ato jo idiomatike, si dhe idiomat pragmatike nga formulat jo 
idiomatike me funksion pragmatik.
 Në një klasifikim sistematik të idiomave mund të orientohesh nga kritere të ndryshme. 
Dallohen dy teori: ajo në lidhje me formën dhe ajo në lidhje me funksionin (Pranë 
kriterit të idiomacitetit, idiomat mund të ndahen sipas funksionit gramatikor, p.sh. 
idiomë foljore, mbiemërore ose emërore e fjalie) si dhe sipas formës (p.sh. formula 
binjake).
 Në teorinë e parë bëhet fjalë për veçori formale të idiomës, duke u nisur nga rregullat 
gramatikore të një gjuhe si sistem referues.
Të gjitha rastet e veçanta sintaksore vlejnë më pas si shmangie apo kufizim i këtyre 
rregullave. Në shtresën semantike vëmendja i kushtohet çështjes së motivueshmërisë 
/ idiomacitetit të shprehjeve përkatëse. 
Coulmas-i i klasifikon idiomat sipas llojit të shprehjeve në:
a. Fjalët e urta - Ato shërbejnë si mbajtëse të mençurive të popullit dhe të kodit moral; 

Häusermann-i e shqyrton përdorimin e tyre si një veprim. Bëhet fjalë për njësi të 
tilla si: ein Hund beißt den anderen (një qen kafshon tjetrin); Reden ist Silber, Schweigen 
ist Gold (të flasësh është argjend, të heshtësh është flori); vom Nichts kommt nichts 
(nga hiçi vjen hiçi).

b. Formulat e rutinës – përdorimi i tyre është i lidhur me situatën, funksioni i tyre 
është të sinjalizojnë vlerësim për një situatë dhe të krijojnë situata komunikimi. Këtë 
grup e formojnë shprehje, si Guten Tag (ditën e mirë), vielen Dank (Faleminderit!) 
Gesundheit (Shëndet).

Burg-u dallon tre tipa idiomash sipas kriterit funksional:
a. Idioma në funksionin sintaksor të një lekseme apo gjymtyre fjalie.
b. Idioma të vlefshme me fjalinë, si fjalët e urta dhe shfaqjet e afërta me këto, të cilat 

karakterizohen nga një funksion specifik teksti dhe nuk futen lehtë në fjali.
c. Idiomat pragmatike, si përshëndetjet, formulat e mirësjelljes etj.; këto realizohen 

në forma të ndryshme dhe e shfaqin kuptimin vetëm në kuadër të konstelacioneve 
të caktuara pragmatike.

Idiomat në funksionin sintaksor të një lekseme apo gjymtyre fjalie futen pa problem 
në ndërtimin sintaksor të një fjalie dhe nuk dalin jashtë kontekstit në asnjë lloj 
mënyre. Në fjali ato mund të marrin funksionin e gjymtyrës së fjalisë ose të pjesëve të 
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gjymtyrëve të fjalisë, të lidhëzave etj. Për funksionin e tyre si gjymtyrë fjalie Burger-i 
përmend këto funksione:
- kryefjalë: Der arme Teufel hat seine Portemonnaie verloren (Djalli i shkretë humbi 

kuletën), një idiomë e përmbush rrallë këtë funksion;
- kundrinor: Familie Tyrowski hat Haus und Hof verloren (Familja Turovski humbi 

shtëpi e oborr);
- kallëzuesor: Das ist ja kalter Kaffe (kjo është kafe e ftohtë);
- ndajshtim: der Gabe eines armen Teufels wirgt tausendfach (dija e një djalli të varfër 

peshon shumë);
- rrethanor: Das Stereogerät habe ich unter der Hand gekauft;
- Kallzuesor: es scheint, dass du in den sauren Apfel beißen musht (Duket sikur duhet të 

kafshosh një mollë të hidhur).
Sipas funksionit të tyre gramatikor këto idioma, që përmbajnë një folje të 
ndryshueshme, shfaqen si idioma foljore; ato që dalin me funksionin e kryefjalës/
kundrinorit/përcaktorit kallëzuesor shfaqen si idioma emërore dhe ato që marrin 
funksionin e ndajfoljeve quhen idioma ndajfoljore.
Tek fjalët e urta bëhet fjalë për thënie të përgjithshme apo gjykime me anë të të cilave 
sqarohet një situatë e dhënë. Folësi bazohet në mençurinë e popullit, tek përvoja e 
përgjithshme që karakterizon këto fjali. Falë elementeve të tyre, si ritmi, paralelizmi, 
rima, ato do të shqyrtohen si miniatura artistike të poezisë popullore. Për shkak të 
formës së ngulitur, këto mësohen e përdoren si një e tërë. 
Burger-i dallon 2 grupe fjalësh të urta:
a. Fjalë të urta, kuptimi i të cilave del drejtpërdrejt nga elemente përbërës: Të gabosh 

është njerëzore; Kush guxon fiton; Gënjeshtra i ka këmbët e shkurtra. 
b. Ato tek të cilat kuptimi i përgjithshëm ndërmjetësohet nga një figurë (këtu është i 

rëndësishëm edhe kuptimi i parë i fjalës) - Hekuri punohet sa është i nxehtë.
Me idiomat pragmatike Burger-i kupton njësi që nuk kanë së pari një kuptim, por 
shërbejnë veçanërisht si sinjale në situata pragmatike të caktuara. Këtu nënkuptohen 
shprehje, si Mirdita! Mirupafshim! Të bëftë mirë! Këto njësi funksionojnë si shprehje të 
të përshëndeturit, të ndarjes etj.
Idiomat semantike karakterizohen nga fakti që grupi i fjalëve në tërësinë e tyre mbart 
një kuptim denotativ. Roos-i dallon katër nënklasa:
1. Idiomat metaforike, si Të lësh macen jashtë thesit; këtu bëhet fjalë për metafora dhe 

metonimi, karakteri i figurshëm fillestar i të cilave pak a shumë ka humbur.
2. Idiomat e njëanshme, si “Pasagjer i verbër”; idiomaciteti shihet në një pjesë të 

lidhjes, ndërkohë që tjetra mbart kuptimin leksikor; më së shumti bëhet fjalë për 
lidhje emërore prej mbiemrave dhe emrave.

3. Idioma pa përkatësi fjale - këto nuk interpretohen fjalë për fjalë, sepse përmbajnë 
një element që nuk shfaqet në gjuhë.

Idiomat pragmatike kanë një kuptim funksional, i cili, si tek kuptimi semantik, nuk 
është i prejardhur dhe lidhet me grupin e fjalës si i tërë. Sipas përkatësisë së llojit 
të fjalës shumë gjuhëtarë, si edhe Korhoonen-i dhe Fleischer-i (ky i dyti e bën këtë 
klasifikim për të gjitha frazeologjizmat), dallojnë idioma emërore/ kryefjalore, foljore, 
mbiemërore dhe ndajfoljore.16

Për shumë prej tyre ndarja e idiomave foljore nga ato emërore dhe mbiemërore përbën 
vështirësi. Vendimtar në këtë dallim është funksioni i foljes “jam” në idiomë. Nëse 
një idiomë mund të shfaqet pa këtë folje, atëherë nuk bëhet fjalë për idiomë foljore. 
16  Cuolmas (1981), fq. 52-53.
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Fleischer-i i ndan idiomat kryefjalore sipas strukturave sintaksore dhe grupimeve 
semantike. Në klasën e parë ai bën dallim sipas “fjalës bërthamë”, fjalës bazë dhe 
atributit:
a. atribut mbiemër +emër: die letze Stunde (ora e fundit ora e vdekjes), 
b. emër + atribut mbiemëror (i palakuar) – Kräpfen blau Krap blu (para gatimit i njomur 
me ujë uthulle që t’i bëhet lëkura blu), Kaffe verkehrt kafe e zbutur (qumësht me pak 
kafe), Kaffee komplet kafe e plotë (kafe me sheqer dhe ajkë);
c. emër + atribut emëror, përcaktor në rasën gjinore – der Abschaum der Gesellschaft 
(llumi i shoqërisë), das Ei des Columbus (veza e Kolombit - zgjidhje e lehtë që të habit), 
der Stein des Anstoßes (guri i përplasjes - shkaku i inatosjes), das Rad der Geschichte 
(rrota e historisë - zhvillim historik);
d. emër + atribut, përcaktor parafjalor – der Mann auf der Strasse (burri në rrugë - 
njeriu i thjeshtë, qytetari mesatar), der Bund für das Leben (lidhje përjetë - martesë), das 
Tüpfelchen auf dem i (pika mbi i - ajo që i mungon diçkaje për të qenë e plotë).
c. emër + emër pa fleksion – Mutter Natur (nëna natyrë), Vitamin B Vitaminë B (lidhje 
të mira);
f. emër atributiv në gjinore+emër - des geistes Kind
g. çifte emrash me funksion emëror – Das Gute und das Böse (e mira dhe e keqja) 
Grupimet semantike përbëhen nga stereotipa nominacioni (dritare e hapur, nënë e 
ardhshme), frazeoleksema pjesërisht idiomatike (fundi i këngës – fundi i ngjarjes; 
shfajësim dembel – shfajësim që nuk të bind), dhe frazeoleksema idiomatike të plota 
(ajër i rëndë – situatë e rrezikshme; syri magjik).
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Dialektet e gjuhës shqipe, dallimet e tyre nga gjuha standarde

Dorina Tafa

Ç’është gjuha dhe cilat janë tiparet e saj

Gjuha është një dukuri që i shërben të gjithë shoqërisë si një mjet i marrëdhënieve mes 
njerëzve, si një mjet për të mbrojtur dhe shprehur mendimet, çka u jep mundësinë 
njerëzve të merren vesh mes tyre dhe të organizojnë veprimtarinë praktike shoqërore.
Gjuha lindi me bashkësinë primitive në procesin e punës, si mjet për të plotësuar 
nevojat e marrëdhëniet mes njerëzve. Gjuha e njerëzve të bashkësisë primitive ka 
qenë shumë e thjeshtë, por me zhvillimin e shoqërisë ajo erdhi duke u zhvilluar e 
përsosur, deri në atë shkallë që ka arritur sot.
Gjuha ka si tipar kryesor karakterin shoqërorë të saj. Qenia, funksionimi dhe zhvillimi 
i gjuhës janë të lidhura ngushtë me qenien dhe zhvillimin e shoqërisë që e ka krijuar 
atë. Gjuha i përket gjithë truallit e bashkësisë ku shtrihet një popull apo një komb, pra 
një mjedisi të kufizuar territorial e shoqëror.
 Një tipar tjetër i gjuhës është tipari historik. Gjuha zhvillohet e ndryshon vazhdimisht 
duke u përcjellë nga brezi në brez.
 Gjuha gjithashtu, ka rregullat dhe ligjet e saj të organizimit dhe funksionimit. Ajo ka 
përbërës të ndryshëm , si  tinguj, fjalët dhe fjalitë, të cilët, të shkëputur mes tyre., nuk 
shërbejnë për komunikim. Kështu fonemat zanore e bashtingëllore bashkohen sipas 
rregullave të caktuara duke na dhënë morfema, e këto bashkohen për të na dhënë 
fjalë, pastaj fjalët hyjnë në lidhje. Gjuha  ka tipare të ndryshme të cilat nëse i përdorim 
veç e veç nuk mund të shërbejnë për komunikim.
Kushdo që merret me gjuhësi i vë re këto tipare. Tipari historik na informon për 
zhvillimin e gjuhës. Historia e një gjuhe është mjaft e rëndësishme. Me rëndësi për 
studimin e historisë së gjuhës janë të dhënat dhe studimi i dialekteve. Dialektet dhe 
të folmet e gjalla përbëjnë dhe faktime me shumë rëndësi që kanë peshë apo vlerë të 
pakrahasueshme.

Dialektologjia si shkencë

Dialektologjia është një nga fushat e gjuhësisë shqiptare që ka shënuar arritjet më të 
mëdha deri në vitet nëntëdhjetë. Një material i pasur dialektor, mirë i sistemuar, ruhet 
në kartotekën e dialektologjisë të Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë, po kështu 
një numër i konsiderueshëm regjistrimesh me magnetofon, përfshirë edhe tërësinë 
e materialeve të regjistruara për Atlasin Dialektologjik të Gjuhës Shqipe (ADGJSH), 
ruhen në arkivin e Institutit të Folklorit, mbi 60 skica dhe monografi dialektore janë 
botuar për shumicën e të folmeve të shqipes.
Cilido që merret me gjuhësi, në cilëndo degë të saj, në qoftë se dëshiron të thellohet 
në historinë apo në të sotmen e një gjuhe të dhënë, nuk mund të mos admirojë punën 
e palodhur të dialektologëve që për ditë, javë e muaj shtrohen këmbëkryq në trevat 
e largëta, në krahina e katunde të të gjithë trevave, rrinë në shoqërinë e folësve të 
pandikuar nga gjuha e librave, duke qëmtuar e gjetur të folme e ligjërime sa më 
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burimore e të panjohura, por edhe të pashkruara. 
Të dhënat e dialekteve janë të rëndësishme, sepse në to na jepet një pamje  të folmeve 
apo dialekteve nëpërmjet të folurit të rrjedhshëm e të gjallë, ashtu siç rron në gojën e 
informatorëve të thjeshtë pa ndonjë përpunim a stërhollim libror e të kërkuar.
Studimi i dialekteve në rrjedhë të viteve ka ardhur gjithnjë duke u bërë më kompleks 
e njëherazi më i vlefshëm, krahas studimit të gjuhës standarde që, ndërkaq, edhe ajo 
ka në bazë një dialekt të një gjuhe të caktuar, të pëdorur nga shkrimtarët e shquar të 
një vendi, pastaj edhe si gjuhë e administratës shtetërore, e mjeteve të komunikimit 
masiv. Dialektet dhe të folmet e një gjuhe pasqyrojnë të kaluarën e njerëzimit në 
përgjithësi e të një bashkësie shoqërore në vecanti. Për këtë arsye, qysh nga fillesat e 
përfitime jo vetëm për filologjinë por edhe më gjërë.
Shumë studiues, jo vetëm në kohët më të reja, por edhe që kur janë bërë hapat e parë 
në dialektologji kanë shtruar nevojën e studimit sistematik dhe të menjëhershëm të 
dialekteve sepse ato rrezikojnë të zhduken.
Gjuha dialektore është një tërësi e nderlikuar që përbëhet nga sisteme të shkallëve 
të ndryshme me tipare të përbashkëta e me tipare dalluese të lidhura me territore 
ku shtrihet. Sistemet janë të shkallës së parë dhe të shkallës së dytë,  makrosisteme 
dhe mikrosisteme, që përfaqësojnë varietete me të cilat shfaqet gjuha dialektore në 
territore të ndryshme shqiptare edhe në diaspora. Secili variant paraqitet me një 
system gjuhësor që ka tipare të përbashkëta me variantet e tjera. Variantet janë të 
lidhura me njëri tjetrin në mënyrë të atillë që njëri sistem përfshihet në një system 
tjetër të shkallës më të lartë.

Rreth përkufizimit të dialektit 

Në çdo vend gjuha paraqitet me degëzime sipas krahinave, në mënyrë që, edhe pse e 
kuptojnë njëri tjetrin, folësit e njërës krahinë të dallohen nga ata të një tjetre. 
Dialekti është “gjuha” e një grupi njerëzish që i përkasin një territori të caktuar brenda 
një kombi. Dialekti pasqyron para së gjithash,  leksikun e përditshëm dhe u përgjigjet 
fuksioneve më të thjeshta të bisedës së përditshme.
Gjuhëtari shqiptar Jorgji Gjinari në tekstin “Dialektologjia Shqiptare” jep këtë 
përkufizim të saktë për dialektin: Dialekti është një variant i një gjuhe, i cili shërben si një 
mjet komunikimi për një kolektiv pak a shume të vogël njerëzish, përfaqësuesit e të cilit kanë 
marrëdhënie të drejtpërdrejta në një territor të caktuar.
Fjala dialekt, si term i studimeve gjuhësore ka një histori të gjatë, por përkufizimi i 
dialektit deri më sot nuk ka qenë gjithnjë i qartë dhe i sigurt. Disa gjuhëtar janë përpjekur 
ta pëkufizojnë dialektin  dhe dallimin e tij nga gjuha mbi bazë e kundërvënies të tyre.
Dialekti është degëzimi i gjuhës së përbashkët dhe për këtë duhet kuptuar se dialektet 
kanë të përbashkta midis tyre,  përveç dallimeve. Dallimet dialektore humbasin e 
treten në shumësinë e elementëve të përbashkta të sistemit të gjuhës.
Raportet e ndryshme midis dialekteve të një gjuhe, dallimi ose afrimi më i vogël midis 
tyre, shpjegohen me historinë e popujve përkatës.  Porse, sido që të jenë këto raporte 
midis dialekteve ato paraqesin si shenjat e përbashkta të gjuhës,  ashtu edhe shenjat 
e vecanta të dialekteve, si degëzime të saj. Ndryshimet dialektore në çdo gjuhë janë 
kategori e lëvizshme dhe historikisht heterogjene,  sepse intensiteti i zhvillimit të tyre 
varet nga kushtet historike dhe ndryshimet në jetën e njerëzve.dallimet më të mëdha 
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në leksik përfshijnë në pjesën më të madhe të rasteve, fjalë që nuk i përkasin gjuhës 
së përbashkët kombëtare. Këto fjalë,  zakonisht tregojnë sende dhe kuptime që janë 
karakteristikë për një krahinë në lidhje me vecoritë e ekonomisë, të kulturës material 
dhe mënyrës së jetesës.  Në krahina të tjera të të njejtit komb ku mungojnë këto veçori 
mungojnë edhe fjalët përkatëse.
Gjuha dhe dialektet kanë sisteme që ndërvaren te njëri-tjetri dhe që gjithashtu , 
depërtojnë te njëri tjetri. Dallimet midis gjuhës dhe dialekteve të saj mund të grupohen 
sipas disa shenjave dalluese që u përkasin varësisë dhe depërtueshmërisë së sistemeve 
përkatëse. 
Varësia e sistemeve dialektore shfaqet në faktin që zhvillimi u nënshtrohet prirjeve 
të pëgjithshme që përcaktojnë zhvillimin e gjuhës në tërësi. P.sh. në gjuhën shqipe, 
grupet e bashtingëlloreve kl, kg në disa të folme të toskërishtes janë ruajtur siç  kanë 
qenë në shqipen e moçme, në të folme të tjera këto grupe kanë dhënë gj, q, k. Prirja e 
përgjithshme e gjuhës shqipe ka qenë zhvillimi i këtyre grupeve dret palatalizimit të 
tyre, deri në kalimin në një tingull të vetëm pra nga gl në gj. 
Kjo lloj varësie e sistemeve të gjuhës shfaqet jo vetëm në fonetikë por edhe në 
morfologji. Varësia e sistemeve shfaqet dhe në zvillimin e mardhënieve dhe takimeve 
ndërdialektore.  Në procesin e bashkveprimit dialektor,si rregull,fiton ai sistem, prirja 
e zhvillimi i të cilit është më afër me prirjen e zhvillimit të gjuhës kombëtare.
Depërtueshmëria shfaqet veçanërisht qartë në sistemin leksikor,  pjesërisht në fonetikor 
e gramatikor.  Nëpërmjet depërtueshmërisë krijohen kushte për bashkim trajtash e 
për përzierje dialetore,  megjithatë dialektet nuk shuhen pa lënë gjurmë. Sado e fotë 
të jetë depërtueshmëria, përzierja , qoftë edhe në qytete të mëdha e me shëndërrime 
të ndjeshme demografike, ruhen gjurmë origjinale të dialekteve, ruhen mbeturina të 
gjendjes së mëparshme, mbetet substrat a një shtresë dialektore e të folmes vendore.

Faktorët që ndikojnë në krijimin e ndarjeve dialektore

Në studime të ndryshme dialektologjike është vënë re se ndarja e territoreve sipas 
rrethanave të ndryshme  në njësi të caktuara politike, administrative, fetare etj.  Kanë 
lënë gjurmë në gjendje dialektorenë mënyrë që kufinjt dialektorë përputhen ose 
shkojnë krahas vijave që ndanin krahinat ose feudet,  ndjekin shtrirjen e dioqezave 
apo të shteteve mesjetare.
Në gjuhën shqipe dallohen dy dialekte, të cilët nga ana territorial ndahen përafërsisht 
prej lumit Shkumbin. Në anë të djathtë të tij shtrihet dialekti verior ose gegërishtja,  
kurse në anën e majtë shtrihet dialekti jugor ose toskërishtja.
Hapësirat e dy dialekteve vijojnë të shtrihen edhe matanë kufijve të Shqipërisë. 
Toskërishtja vijon në greqi, në krahinën e Camërisë, në anën e Prespës, Ohrit e Strugës 
dhe shkon deri në Manastir.  Gegërishtja vijon të shtrihet në një territor shumë më të 
madh në Jugosllavi.
Veçoritë që i dallojnë këto dy dialekte janë fonetike, gramatikore dhe leksikore. Për 
nga shtrirja gjeografike nuk janë të njejta të gjitha tiparet dalluese, disa prej tyre e 
mbulojnë plotësisht territorin e njërit ose tjetrit dialekt, kurse disa të tjera gjenden në 
shumicën e të folmeve, por jo në të gjithë territorin e dialektit, ndonjë tipar, që është 
një veçori e një dialekti, shtrihet kudo në territorin e tij, por gjendet edhe në një numër 
të vogël të folmesh të dialektit tjetër. Disa tipare dalluese të dy dialekteve lidhen me 
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strukturën fonetike e gramatikore të të folmeve, kurse disa të tjera, një numër i madh, 
nuk e prekin strukturën dhe funksionin e fonemave, por lidhen me variante thjeshtë 
ndajshtesash në sistemin gramatikor ose me dendurinë e përdorimit të fonemave e të 
varianteve të strukturave e të ndajshtesave gramatikore.
Dy dialektet dallohen nga këto vecori:
A) Seria e fonemave zanore hundore, që është karakteristike për gegërishten dhe që 

mungon në toskërishte;
B) Rotacizmi i toskërishtes,(vera/vena; syri/syni etj.);
C) Zanorja ë e theksuar e toskërishtes, së cilës i përgjigjet në toskërisht një a ose e të 

ndjekur nga një bashkëtingëllore hundore, si lëmi/lami, nëna/nana, zemër/zamër 
etj;

D) Grupi nistor vo –i gegërishte, që në toskërisht është shëndërruar në va-, si vaj-voj; 
I vorfër/I varfër; varr/vorr;

E) Paskajorja e gegërishtes me pjesëzën me (me mshkrue, me punue etj). Që nuk 
gjendet në toskërishte.

Ndarjet dialektore të shqipes janë rrjedhojë e historike e rrethanave politike,  
ekonomike dhe kulturore të cilat kanë mbizotëruar në trojet shqiptare që nga 
periudha antike e deri në ditët e sotme. Gjuhëtari i shquar shqiptar,  Eqrem Çabej, 
ndarjen dialektore të shqipes, krahas ndikimit të faktorëve historikë e politikë, e sheh 
edhe si pasojë të natyrës gjeografike të trojeve shqiptare. Sipas tij,  zonat në të cilat 
flitet gegërishtja janë më malore sesa zonat në të cilat flitet toskërishtja. Kjo, sipas 
tij,  ka ndikuar edhe në mënyrën e jetesës. Në zonat në të cilat flitet gegërishtja,  në 
të kaluarën vendbanimet kanë qenë më të shpërndara, ndërkaq në zonat në të cilat 
flitet toskërishtja ka pasur më shumë katunde e vendbanime të përqendruara.  Kjo 
gjendje ka  ndikuar edhe në dendurinë e kontakteve midis banorëve të atyre zonave. 
Ndërkaq,  Gjinari dhe Shkurtaj theksojnë se tiparet e ndryshme gjuhësore, të cilat i 
dallojnë dialektet e shqipes kanë lindur që nga Mesjeta, nuk janë aq të mëdha. Sipas 
këtyre autorëve, kjo nuk është pasojë e shtrirjes së vogël gjeografike të shqipes, sepse 
largësitë gjeografike nuk e përcaktojnë largimin e dialekteve, por fakti që dobësimi i 
kontakteve midis grupeve të popullsisë shqiptare dhe koha e zgjatjes së këtij dobësimi 
kontaktesh nuk ka qenë në atë masë sa ta thellonin largimin e dialekteve të shqipes. 
Sot,  dialektet kryesore të shqipes, ndonëse të ndërkuptueshme, vazhdojnë të jenë 
të dallueshmen të gjitha nivelet e gjuhës.  Ato dallojnë në tiparet e tyre fonologjike/
fonetike,  morfologjike, sintaksore e leksikore. Kjo gjendje është padyshim rrjedhojë 
e zhvillimeve divergjente përbrenda dialekteve të shqipes. Faktorët që kanë çuar 
në zhvillime të tilla divergjente mund të jenë të ndryshëm.  Mendimi i Çabejt për 
ndikimin e faktorit gjeografik e topografik në dendurinë e komunikimit midis 
grupeve shoqërore shqipfolëse duket mjaft i saktë. Një element tjetër që mund 
të ketë luajtur rol në zhvillimin divergjent të dialekteve është edhe pushtimi i 
vazhdueshëm i trojeve shqiptare. Në rrethana të tilla, te shqiptarët,  hiq disa etapave 
afatshkurtra, siç ishte periudha e Skënderbeut, nuk ka mundur të zhvillohet 
ndonjë formacion shtetëror, i cili ka mundur të ushtrojë pushtet të centralizuar, që 
do t’i shkonte për shtati edhe proceseve të afrimit gjuhësor. Në fakt, shqipja dhe 
dialektet e saj,  pikërisht për shkak të rrethanave politike, të shumtën e rasteve 
ka qenë gjuhë e subordinuar ndaj një gjuhe tjetër superiore (latinishtja, turqishtja 
etj.).  Mosekzistenca e një formacion shtetëror shqiptar përgjatë një periudhe të 
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qëndrueshme më afatgjate historike,  ka bërë që shqipja të jetë gjithmonë gjuhë e 
domeneve private familjare dhe e rretheve ngushta shoqërore, ndërkohë që gjuhë 
e domeneve zyrtare ka qenë ndonjë gjuhë tjetër. Pikërisht fakti që shqipja nuk 
ka arritur të jetë gjuhë e domeneve zyrtare, ka ndikuar jo vetëm në zhvillimin e 
procesit konvergjent të dialekteve, por edhe në procesin e standardizimit të shqipes. 
Shqipja hyri në shekullin XX me diferencim dialektor dhe pa pasur një kod standard.  
Natyrisht, që nga shekulli XVI dhe, sidomos, gjatë shekullit XIX ishte krijuar një 
traditë letrare e shkruar në dy dialekte. Në shekullin XX, që nga Komisia Letrare e 
Shkodrës, zënë fill përpjekjet për formimin e gjuhës standarde shqipe dhe problemi 
kryesor që paraqitej në këtë proces ishte akomodimi i dallimeve kryesore midis 
dy dialekteve. Gjuha standarde shqipe krijohet pas Luftës së Dytë Botërore dhe 
në strukturën e saj mbizotëruan ndryshoret kryesore të dialektit të Jugut,  ndërsa 
ndryshoret alternative kryesore të dialektit të Veriut u lanë jashtë standardit. Po 
t’i lëmë anash dallimet më pak të rëndësishme dialektore midis toskërishtes dhe 
gegërishtes dhe po të përqendrohemi në ato dallime që mund të quhet absolute, 
siç janë: përdorimi i zanores ë kundrejt ã/ẽ, ruajtja e grupeve zanore ua/ ue, ye, ie, 
ruajtja e grupeve të bashkëtingëlloreve mb, nd, ng, dukuria e rotacizmit (r në vend 
të n), përdorimi i pjesoreve të zgjeruara me –r/-ur, në vend të pjesoreve të shkurtra 
që dalin me –ue/-u, dhe përdorimi i lidhores në vend të paskajores gege me punue, si 
dhe po ta kemi parasysh frekuencën e okurrencës dhe distribuimin e këtyre tipareve 
në sistemin gjuhësor të gjuhës standarde shqipe, atëherë vërehet qartë që varieteti 
standard, në të gjitha nivelet e tij, ka fizionominë pothuajse të plotë të dialektit të 
Jugut. Në të kaluarën jo të largët, autorë të caktuar, siç ishte Androkli Kostallari, janë 
përpjekur që zhvillimin e shqipes standarde, të cilën e kanë quajtur edhe ‘koine letrare 
sui generis’, ta paraqesin si rezultat të konvergjencës dialektore, sidomos të gjuhës së 
shkruar, që nga Rilindja Kombëtare e deri në fazën përfundimtare të saj. Ky qëndrim, 
i cili më tepër u shërbente qëllimeve politike, argumentohej me përpjekjet e rilindësve 
për t’i afruar dialektet në shkrim dhe me përfundimet e Kongresit të Manastirit 
(1908) dhe nuk bazohej fare në ndonjë studim të proceseve konvergjente/divergjente 
midis dialekteve të shqipes.  Ç’është e vërteta,  studimet e procesit të konvergjencës/
divergjencës së dialekteve të shqipes kanë munguar pothuajse plotësisht edhe para 
Luftës së Dytë Botërore, por edhe pas LDB-së, kur procesi i standardizimit të shqipes 
kishte marrë më tepër hov. 

Dialektet dhe gjuha standarde shqipe 

Gjuha shqipe shfaqet në dy forma kryesore: gegërishtja e cila flitet në Shqipërinë 
e veriut në veri të lumit Shkumbin dhe toskërishtja e cila flitet në Shqipërinë e 
jugut në jug të Shkumbinit.  Për nënndarjet e mëtejshme të shqipes nuk ekziston 
ndonjë klasifikim i pranuar botërisht,  megjithëse studiues më të njohur në fushën 
e dialektologjisë, siç janë Jorgji Gjinari dhe Gjovalin Shkurtaj (l. 1943), Agnija 
Desnickaja (1912-1992), Shaban Demiraj (l. 1920) dhe Bahri Beci (l. 1936), kanë ardhur 
në përfundime të ngjashme.
Gjuha shqipe ka dy dialekte kryesore, dialektin e veriut ose gegërishten dhe dialektin 
e jugut ose toskërishten. Kufiri natyror që i ndan në vija të përgjithëshme këto 
dialekte,  është lumi i Shkumbinit, që kalon nëpër Elbasan, në Shqipërinë e mesme. 
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Në anën e djathtë të Shkumbinit shtrihet dialekti verior (gegërishtja),  në anën e majtë 
të tij, dialekti jugor (toskërishtja).
Dallimet midis dialekteve të shqipes nuk janë të mëdha,  folësit e tyre kuptohen pa 
vështirësi njeri me tjetrin. Megjithatë, ekzistojnë disa dallime në sistemin fonetik dhe 
në strukturën gramatikore e në leksik, nga të cilët më kryesorët janë: dialekti i veriut 
ka zanore gojore dhe hundore, kurse dialekti i i jugut, vetëm zanore gojore; togut ua 
të toskërishtes, gegërishtja i përgjigjet me togun ue (grua ~ grue); togut nistor va të 
toskërishtes, gegërishtja i përgjigjet me vo (vatër ~ votër); Ӑ-së hundore të theksuar të 
gegërishtes, toskërishtja i përgjigjet me ë të theksuar (nӑnӑ, nӑnë ~ nënë).
Dialekti i jugut ka dukurinë e rotacizmit (kthimin e n-së ndërzanore në r (ranë ~ rërë), 
që në gegërisht mungon; në toskërisht, grupet e bashkëtingëlloreve mb, nd, etj. 
Ruhen të plota, kurse në gegërisht, janë asimiluar ne m, n, (mbush ~ mush, vend ~ 
vënë).
Në sistemin morfologjik, dialekti i veriut ka formën e paskajores së tipit me punue, 
kurse toskërishtja në vend të saj, përdor lidhoren të punoj. Forma e pjesores në 
toskërisht, del me mbaresë, kurse në gegërisht, pa mbaresë (kapur ~ kapë), etj. Dialekti 
i jugut ka format e së ardhmes: do të punoj dhe kam për të punuar , ndërsa dialekti I 
veriut përveç formave të mësipërme ka formën kam me punue..

Dialekti geg

Flitet në pjesën më të madhe të Shqipërisë në veri të Shkumbinit, si dhe në Kosovë, 
Malin e Zi, Serbi, në pjesën dërrmuese të zonës shqipfolëse të Republikës së 
Maqedonisë dhe në fshatin Arbanasi të Zarës (Zadar) në Kroaci.

Nëndialekti verior i gegërishtes
Flitet në shumicën e zonave shqipfolëse në veri të lumit të Matit, përfshirë Ulqin, 
Krajë, Podgoricë, Shkodër, Lezhë, Malësi e Madhe, Dukagjin, Pukë, Mirditë, Plavë, 
Malësi e Gjakovës, Lumë, Has, Kosovë dhe Preshevë.Varianti perëndimor:Flitet në 
perëndim të vijës ndarëse vertikale e cila përshkon pak a shumë brezin midis Qarkut 
të Shkodrës dhe Qarkut të Kukësit, duke filluar nga kufiri Mali i Zi/Shqipëri dhe 
poshtë. Këtu përfshihen Theth dhe Shalë të Dukagjinit dhe zonat në perëndim të tij, 
siç janë Shkodër, Lezhë, Malësi e Madhe dhe pjesa shqipfolëse e Malit të Zi.Varianti 
lindor: Flitet në lindje të vijës ndarëse vertikale e cila përshkon pak a shumë brezin 
midis Qarkut të Shkodrës dhe Qarkut të Kukësit, duke filluar nga kufiri Mali i Zi/
Shqipëri dhe poshtë. Këtu përfshihen Nikaj-Mertur, Pukë, dhe zonat në lindje siç janë 
Gash, Tropojë, Malësi e Gjakovës, Has, Kukës, Kosovë dhe Preshevë.

Nëndialekti jugor i gegërishtes
Flitet në pjesën veriore të Shqipërisë së mesme, dmth. në zonën në jug të lumit të Matit  
dhe në veri të Shkumbinit. Këtu përfshihen Lurë, Peshkopi, pjesa dërrmuese e zonës 
shqipfolëse të Republikës së Maqedonisë (nga Dibra deri Shkup dhe Kumanovë), si 
dhe Krujë, Tiranë dhe Elbasan.Varianti qendror: Flitet në ujëmbledhësin e brendshëm 
të lumit të Matit dhe, në lindje të këtij, deri dhe përtej Drinit të Zi. Këtu përfshihen Mat, 
pjesa e Mirditës, Lurë, Lumë, Peshkopi dhe Maqedonia perëndimore (bregu i majtë 
i Drinit të Zi në Strugë, Dibër, Kërçovë, Tetovë, Gostivar, Shkup dhe Kumanovë), 
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si dhe Krujë dhe Fushë Krujë.Varianti jugor: Flitet në pjesën dërrmuese të bregdetit 
nga lumenjtë Mat dhe Ishëm derinë Shkumbin. Këtu përfshihen  Durrës, Tiranë dhe 
Kavajë si dhe zonat e brendshme siç janë Malësia e Tiranës, Martanesh, Çermenikë, 
Elbasan dhe lugina e Shkumbinit.

Të folmet kalimtare

Fliten në një brez horizontal me një gjerësi prej dhjetë deri njëzet kilometrash në 
luginën e Shkumbinit,  kryesisht në anën e majtë (jugore) të lumit.  Këtu përfshihen 
pjesa veriore e Myzeqesë,  Dumre, Shpat, Polis dhe Qukës.

Dialekti tosk

Flitet në pjesën më të madhe të Shqipërisë në jug të Shkumbinit deri në Çamëri, si dhe 
në ngulimet e diasporës shqiptare në Itali, Greqi, Bullgari dhe Ukrainë.

Nëndialekti verior i toskërishtes
Flitet në pjesën më të madhe të Shqipërisë në jug të Shkumbinit me përjashtim të 
zonave bregdetare në anën e majtë (jugperëndimore) të Vjosës. Në bregdet, kufiri 
jugor i këtij nëndialekti ndodhet në jug të qytetit të Vlorës.Varianti perëndimor: Flitet 
në Myzeqe, Mallakastër, Berat, Fier, Skrapar, Tepelenë në anën e djathtë (lindore) 
të Vjosës, Përmet dhe Vlorë, përfshirë zonën në veri dhe në verilindje të qytetit të 
Vlorës.Varianti lindor: Flitet në Pogradec, Korçë, Kolonjë dhe Devoll, si dhe në pjesën 
jugperëndimore të Republikës së Maqedonisë (bregu i djathtë i Drinit tëZi në Strugë, 
Ohër, Prespë dhe Manastir).

Nëndialekti jugor i toskërishtes
Flitet në zonat bregdetare në jug të qytetit të Vlorës deri në Greqi.Varianti lab: Flitet 
në zonën e Labërisë, dmth. Kurvelesh dhe Himarë deri në lumenjtë Shalës dhe Pavlle, 
përfshirë Delvinë dhe Gjirokastër.Varianti çam:Flitet në zonën e Çamërisë në jug të 
lumenjve Shalës dhe Pavlle në Shqipëri. dhe tek-tuk në Greqi deri në Prevezë.

Nëndialekti arbërisht i toskërishtes
Flitet tradicionalisht në rreth 300 fshatra të Greqisë së Mesme, sidomos në Atikë, 
Vioti, Evinë jugore, në Peleponezin verilindor rreth Korintit, në ishujt e Gjirit Saronik, 
përfshirë Salaminë, në Androsin verior si dhe në disa pjesë të tjera të Peleponezit dhe 
Ftiotisit. Ky nëndialekt arkaik po shkon drejt zhdukjes megjithëse mund të jenë ende 
rreth 50,000-250,000 folës të tij, kryesisht të moshuar.

Nëndialekti italoshqiptar (arbëresh) i toskërishtes
Flitet nga rreth 90.000 persona në jug të Italisë.  Ky nëndialekt i gjuhës shqipe 
mund të dëgjohet, shpesh në fshatra të thella malore, në rajonet: Kalabri, Molize, 
Pulja, Basilikatë, Kampanjë, Abruci dhe Sicili.Gjuha shqipe është emri i përbashkët 
për gjuhën standarde të shqiptarëve dhe për dialektet e nëndialektet me të cilët flasin 
apo kanë folur shqiptarët.
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Si është formuar shqipja standarde

Formimi i gjuhës letrare kombëtare të njësuar, si varianti më i përpunuar i gjuhës së 
popullit shqiptar,  ka qenë një proces i gjatë, që ka filluar që në shekujt XVI-XVIII, por 
përpunimi i saj hyri në një periudhë të re, në shekullin XIX, gjatë Rilindjes Kombëtare.                                                                                        
Në vitin 1824 Naum Veqilharxhi filloi punën për të krijuar alfabetin shqip dhe në 
vitin 1844 dhe 1845 u botua “Evetar”-i. Vaqilharxhi ishte i pari që shprehu qëllimet e 
Rilindjes Kombëtare Shqiptare nëpërmjet traktatit të tij, parathënies së “Evetar”-it të 
parë dhe shumë shkrimeve të tjera.                                          
Në programin e Rilindjes, mësimi dhe lëvrimi i gjuhës amtare, përpjekjet për pasurimin 
e saj dhe pastrimin nga fjalët e huaja dhe të panevojshme, zinin një vend qendror. Gjatë 
kësaj periudhe,  u zhvillua një veprimtari e gjerë letrare, kulturore dhe gjuhësore.                                                                                     
Në vitin 1879, u krijua “Shoqata e të shtypurit shkronja shqip”,  që i dha një shtysë 
të re kësaj veprimtarie. U hartuan gramatikat e para me synime normative dhe u 
bë hapi i parë për hartimin e një fjalori kombëtar i gjuhës shqipe, që është “Fjalori i 
Gjuhës Shqipe” i Kostandin Kristoforidhit, i botuar pas vdekjes së autorit, më 1904.                                                                                                                                      
Gjatë periudhës së Rilindjes Kombëtare, u përvijuan dy variante letrare të kombit 
shqiptar, varianti letrar jugor dhe varianti letrar verior. U bënë gjithashtu,  përpjekje 
për afrimin e këtyre varianteve dhe për njësimin e gjuhës letrare. Detyra e parë që 
duhej zgjidhur,  ishte njësimi i alfabetit. Deri atëherë, shqipja ishte shkruar në disa 
alfabete: alfabeti latin, alfabeti grek, alfabeti turko-arab dhe alfabete të veçanta. Këtë 
detyrë e zgjidhi Kongresi i Manastirit, i mbledhur më 14 deri më 22 nëntor të vitit 
1908, në qytetin e Manastirit, që sot ndodhet në Maqedoni. Ne këtë Kongres, pas 
shumë diskutimesh, u vendos që të përdorej një alfabet i ri, i mbështetur tërësisht 
në alfabetin latin, i plotësuar me nëntë digrame (dh, gj, ll, nj, rr, sh, th, xh, zh), dhe 
me dy shkronja me shenja diakritike (ç, ë), është alfabeti që ka edhe sot në përdorim 
gjuha shqipe. Kongresi e la të lire edhe përdorimin e alfabetit të Stambollit, që kishte 
mjaft përhapje, por koha ja lëshoi vendin alfabetit të ri, që u paraqit në Kongres, pra 
alfabetit të sotëm.
Një hap tjetër për njehsimin e gjuhës letrare shqipe,  bëri “Komisioni letrar shqip”, 
që u mblodh në Shkodër në vitin 1916.  Komisioni nënvizoi si detyrë themelore 
lëvrimin e gjuhës letrare shqipe dhe zhvillimin e letërsisë shqiptare. Ky komision 
gjuhëtarësh e shkrimtarësh, krijuar për të ndihmuar në formimin e një gjuhe letrare 
të përbashkët përmes afrimit të dy varianteve letrare në përdorim, vlerësoi variantin 
letrar të mesëm, si një urë në mes toskërishtes dhe gegërishtes dhe përcaktoi disa 
rregulla për drejtshkrimin e tij, të cilat ndikuan në njësimin e shqipes së shkruar.                                                             
Vendimet e Komisionit letrar shqip për gjuhën letrare e për drejtshkrimin e saj, u 
miratuan më vonë edhe nga Kongresi Arsimor i Lushnjës (1920) dhe vijuan te 
zbatoheshin deri në Luftën e Dytë Botërore.
Pas Luftës së dytë Botërore, puna për njehsimin e gjuhës letrare kombëtare (gjuhës 
standarde) dhe të drejtshkrimit të saj,  nisi të organizohet nga Instituti i Shkencave. 
U krijuan komisione të posaçme për hartimin e projekteve të drejtshkrimit.  Kështu, 
u hartuan disa projekte në vitet 1948, 1951, 1953 e 1956. U organizuan gjithashtu, dy 
konferenca shkencore në vitin 1952, për të diskutuar për problemin e gjuhës letrare.
Më 1967, u botua nga Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, projekti i ri “Rregullat e 
drejtshkrimit të shqipes”. Ky projekt filloi të zbatohet në të gjithë hapësirën shqiptare, 
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në Republikën e Shqipërisë, në Kosovë dhe në Mal të Zi. Ndërkohë,  përpjekje për 
njehsimin e gjuhës letrare dhe të drejtshkrimit të saj, bëheshin edhe në Kosovë.
Në vitin 1968, u mblodh Konsulta Gjuhësore e Prishtinës, e cila, e udhëhequr nga 
parimi “një komb-një gjuhë letrare”, vendosi që projekti i ortografisë i vitit 1968, posa të 
miratohej e të merrte formën zyrtare në Republikën e Shqipërisë, do të zbatohej edhe 
në Kosovë. Vendimet e kësaj  Konsulte kanë qenë me rëndësi të jashtëzakonshme për 
njësimin e gjuhës letrare kombëtare shqipe.
Projekti “Rregullat e drejtshkrimit të shqipes” i vitit 1967,  pas një diskutimi publik, 
ai u paraqit për diskutim në Kongresin e Drejtshkrimit të Shqipes, që u mblodh 
në Tiranë, në vitin 1972, i cili ka hyrë në historinë e gjuhës shqipe dhe të kulturës 
shqiptare, si Kongresi i njësimit të gjuhës letrare kombëtare.
Kongresi i Drejtshkrimit të Shqipes, në të cilin morën pjesë delegatë nga të gjitha 
rrethet e Shqipërisë, nga Kosova, nga Maqedonia dhe nga Mali i Zi dhe nga arbëreshët 
e Italisë, pasi analizoi të gjithë punën e bërë deri atëherë për njësimin e gjuhës letrare, 
miratoi një rezolutë, në të cilën përveç të tjerash, pohohet se “populli shqiptar ka 
tashmë një gjuhë letrare të njësuar”.
Gjuha letrare kombëtare e njësuar (gjuha standarde), mbështetej kryesisht në variantin 
letrar të jugut,  sidomos në sistemin fonetik por në të janë integruar edhe elemente të 
variantit letrar të veriut.
Pas Kongresit të Drejtshkrimit, janë botuar një varg vepra të rëndësishme, që 
përcaktojnë normat e gjuhës standarde, siç janë “Drejtshkrimi i gjuhës shqipe” (1973), 
“Fjalori i gjuhës së sotme letrare” (1980), “Fjalori i shqipes së sotme” (1984), “Fjalori 
Drejtshkrimor i gjuhës shqipe” (1976), “Gramatika e gjuhës së sotme shqipe, I Morfologjia” 
(1995), “Gramatika e gjuhës së sotme shqipe, II Sintaksa” (1997).

Gjuha e sotme standarde-Arritje e madhe kombëtare 

Gjuha letrare kombëtare është arritje e madhe e kombit shqiptar, është fryt i  përpjekjeve 
historike të patriotëve, shkrimtarëve, gazetarëve, politikaanëve, gjuhëtarëve. Është 
fryt i përpjekjeve që nisën shumë më herët se në vitin 1944 dhe jo thjesht fryt i një akti 
të vetëm administrative, siç është Kongresi i Drejtshkrimit.
Gjuha letrare kombëtare është, gjithashtu, pasuri e mbarë kombit tonë, pavarsisht nga 
kufinjtë shtetërorë e rendet politike
Gjuha letrare kombëtare nuk është thjesht gjuhë zyrtare e shtetit shqiptar,  ajo flitet 
në shqipëri, flitet nga shqipëtarët në trojet e veta në ish-Jugosllavi, po ashtu edhe nga 
diaspora jonë në botë që ka qenë historikisht në radhët e para të punës për këtë gjuhë. 
Gjuha standarde shqipe është ngritur në bazë të dialektit tosk, variantit letrar jugor,  
kryesisht në sistemin gramatikor e fonetik, ndërsa sistemi leksikor i është lënë fushë 
ndërfutjeje, pasurisë leksikore gege. Dallimet themelore midis dy dialekteve lidhen 
kryesisht me tipare fonologjike e morfologjike.
Gjuha jonë letrare mbështetet dukshëm në një variant letrar mbidialektor,  me një 
traditë shekullore, me një bazë unike e shumë popullore dhe shumë të gjerë folësish. 
Ky variant është variant tosk. Duke qenë se variant letrar tosk është më i njësuar, 
ndërsa ai geg është më heterogjen është parë e udhës që të ngrihet në standard 
toskërishtja letrare.
Gjuha e jonë standard është një arritje e rëndësishme në këto rrafshe:
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1. Në rrafshin historik.
 
Një gjuhë e njësuar shqipe ka qenë dëshirë e synim I patriotëve e intelektualëve shqipëtarë 
të të gjitha kohërave, pavarsisht nga këndvështrimet e ndryshme mbimënyrën e 
njësimit, apo kohëzgjatjen e tij. Gjuha letrare kombëtare ka një parahistori të saj që  
nis me Budin e Bogdanin e që vazhdon me një  histori bashkëkohoren të formimit nga 
Rilindja në ditët tona e në vijim.
Po ashtu shqipja standarde ka një histori të tërë datash e aktesh kodifikuese.  Formimi 
i gjuhës letrare kombëtare të njësuar,  si varianti më i përpunuar i gjuhës së popullit 
shqiptar, ka qenë një proces i gjatë, që ka filluar që në shekujt XVI-XVIII, por përpunimi 
i saj hyri në një periudhë të re, në shekullin XIX, gjatë Rilindjes Kombëtare.
Në vitin 1824 Naum Veqilharxhi filloi punën për të krijuar alfabetin shqip dhe në 
vitin 1844 dhe 1845 u botua “Evetar”-i. Vaqilharxhi ishte i pari që shprehu qëllimet e 
Rilindjes Kombëtare Shqiptare nëpërmjet traktatit të tij, parathënies së “Evetar”-it të 
parë dhe shumë shkrimeve të tjera.
Në programin e Rilindjes, mësimi dhe lëvrimi i gjuhës amtare, përpjekjet për 
pasurimin e saj dhe pastrimin nga fjalët e huaja dhe të panevojshme, zinin një vend 
qendror. Gjatë kësaj periudhe, u zhvillua një veprimtari e gjerë letrare, kulturore dhe 
gjuhësore.
Në vitin 1879,  u krijua “Shoqata e të shtypurit shkronja shqip”, që i dha një shtysë 
të re kësaj veprimtarie. U hartuan gramatikat e para me synime normative dhe u 
bë hapi i parë për hartimin e një fjalori kombëtar i gjuhës shqipe, që është “Fjalori i 
Gjuhës Shqipe” i Kostandin Kristoforidhit, i botuar pas vdekjes së autorit, më 1904.
Gjatë periudhës së Rilindjes Kombëtare, u përvijuan dy variante letrare të kombit 
shqiptar, varianti letrar jugor dhe varianti letrar verior. U bënë gjithashtu,  përpjekje 
për afrimin e këtyre varianteve dhe për njësimin e gjuhës letrare. Detyra e parë që 
duhej zgjidhur,  ishte njësimi i alfabetit. Deri atëherë, shqipja ishte shkruar në disa 
alfabete: alfabeti latin, alfabeti grek, alfabeti turko-arab dhe alfabete të veçanta. Këtë 
detyrë e zgjidhi Kongresi i Manastirit, i mbledhur më 14 deri më 22 nëntor të vitit 
1908, në qytetin e Manastirit, që sot ndodhet në Maqedoni. Ne këtë Kongres, pas 
shumë diskutimesh, u vendos që të përdorej një alfabet i ri, i mbështetur tërësisht në 
alfabetin latin, i plotësuar me nëntë digrame (dh, gj, ll, nj, rr, sh, th, xh, zh), dhe me 
dy shkronja me shenja diakritike (ç, ë), është alfabeti që ka edhe sot në përdorim gjuha 
shqipe. Kongresi e la të lire edhe përdorimin e alfabetit të Stambollit, që kishte mjaft 
përhapje, por koha ja lëshoi vendin alfabetit të ri, që u paraqit në Kongres, pra alfabetit 
të sotëm.                                                                                                                                                                           
Një hap tjetër për njehsimin e gjuhës letrare shqipe,  bëri “Komisioni letrar shqip”, që 
u mblodh në Shkodër në vitin 1916.  Komisioni nënvizoi si detyrë themelore lëvrimin 
e gjuhës letrare shqipe dhe zhvillimin e letërsisë shqiptare. Ky komision gjuhëtarësh 
e shkrimtarësh, krijuar për të ndihmuar në formimin e një gjuhe letrare të përbashkët 
përmes afrimit të dy varianteve letrare në përdorim, vlerësoi variantin letrar të 
mesëm, si një urë në mes toskërishtes dhe gegërishtes dhe përcaktoi disa rregulla për 
drejtshkrimin e tij, të cilat ndikuan në njësimin e shqipes së shkruar.
Vendimet e Komisionit letrar shqip për gjuhën letrare e për drejtshkrimin e saj, u 
miratuan më vonë edhe nga Kongresi Arsimor i Lushnjës (1920) dhe vijuan te 
zbatoheshin deri në Luftën e Dytë Botërore.
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Pas Luftës së dytë Botërore,  puna për njehsimin e gjuhës letrare kombëtare (gjuhës 
standarde) dhe të drejtshkrimit të saj, nisi të organizohet nga Instituti i Shkencave. 
U krijuan komisione të posaçme për hartimin e projekteve të drejtshkrimit.  Kështu, 
u hartuan disa projekte në vitet 1948, 1951, 1953 e 1956. U organizuan gjithashtu, dy 
konferenca shkencore në vitin 1952, për të diskutuar për problemin e gjuhës letrare.
Më 1967, u botua nga Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, projekti i ri “Rregullat e 
drejtshkrimit të shqipes”. Ky projekt filloi të zbatohet në të gjithë hapësirën shqiptare, 
në Republikën e Shqipërisë, në Kosovë dhe në Mal të Zi. Ndërkohë,  përpjekje për 
njehsimin e gjuhës letrare dhe të drejtshkrimit të saj, bëheshin edhe në Kosovë.
Në vitin 1968, u mblodh Konsulta Gjuhësore e Prishtinës, e cila, e udhëhequr nga 
parimi “një komb-një gjuhë letrare”, vendosi që projekti i ortografisë i vitit 1968, posa të 
miratohej e të merrte formën zyrtare në Republikën e Shqipërisë, do të zbatohej edhe 
në Kosovë. Vendimet e kësaj Konsulte kanë qenë me rëndësi të jashtëzakonshme për 
njësimin e gjuhës letrare kombëtare shqipe.
Projekti “Rregullat e drejtshkrimit të shqipes” i vitit 1967,  pas një diskutimi publik, ai u 
paraqit për diskutim në Kongresin e Drejtshkrimit të Shqipes, që u mblodh në Tiranë, 
në vitin 1972, i cili ka hyrë në historinë e gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare, si 
Kongresi i njësimit të gjuhës letrare kombëtare.
Kongresi i Drejtshkrimit të Shqipes, në të cilin morën pjesë delegatë nga të gjitha 
rrethet e Shqipërisë, nga Kosova, nga Maqedonia dhe nga Mali i Zi dhe nga arbëreshët 
e Italisë, pasi analizoi të gjithë punën e bërë deri atëherë për njësimin e gjuhës letrare, 
miratoi një rezolutë, në të cilën përveç të tjerash, pohohet se “populli shqiptar ka 
tashmë një gjuhë letrare të njësuar”.
Gjuha letrare kombëtare e njësuar (gjuha standarde),  mbështetej kryesisht në 
variantin letrar të jugut, sidomos në sistemin fonetik por në të janë integruar edhe 
elemente të variantit letrar të veriut.
Pas Kongresit të Drejtshkrimit, janë botuar një varg vepra të rëndësishme, që 
përcaktojnë normat e gjuhës standarde, siç janë “Drejtshkrimi i gjuhës shqipe” (1973), 
“Fjalori i gjuhës së sotme letrare” (1980), “Fjalori i shqipes së sotme” (1984), “Fjalori 
Drejtshkrimor i gjuhës shqipe” (1976), “Gramatika e gjuhës së sotme shqipe, I Morfologjia” 
(1995), “Gramatika e gjuhës së sotme shqipe, II Sintaksa” (1997).

2. Në rrafsh kombëtar. 

Në periudha të vështira historike për Shqipërinë gjuha shqipe shihej me të drejtë 
si tipari themelor i identitetit kombëtar dhe puna për gjuhën shipe ka qenë një nga 
treguesit e patriotizmit të vërtetë.  Kjo shfaqet me të gjitha format e rrugët: nga krijimi 
i një poezie për gjuhën shqipe deri tek studimi i mirfilltë i  gjuhësor. Kjo tregon se 
relacioni gjuhë-komb ka qenë një nga relacionet më të qarta dhe nga lidhjet më të forta 
për shqiptarin. Formimi i gjuhës standarde  çoi relacionin gjuhë-komb në një shkallë 
cilësisht të re.
Duke u parë si simbol patriotizmi e bashkimi gjuha letrare kombëtare u përqafua 
menjëherë edhe nga folësit e një dialekti më pak të përfshirë  në gjuhën letrare sic janë 
kosovarët.  Sot shqipja flitet nga më se gjashtë milionë vetë në Republikën e Shqipërisë, 
në Kosovë, në viset shqiptare të Maqedonisë, të Malit të Zi, të Serbisë jugore, si dhe 
në viset e Çamërisë në Greqi. Shqipja flitet gjithashtu, në ngulimet shqiptare në Itali, 
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në Greqi, në Bullgari, në Ukrainë, si dhe në shqiptarë të mërguar në viset e ndryshme 
të botës para Luftës se Dytë Botërore dhe në këtë dhjetëvjeçarin e fundit. Gjuha 
shqipe mësohet dhe studiohet në disa universitete dhe qendra albanologjike në bote, 
si në Paris, Romë, Napoli, Kozencë, Palermo, Shën Pjetërburg (Leningrad), Pekin, 
München, Bukuresht, Selanik, Sofie, etj

3. Në rrafsh shoqërorë. 

Në këtë rrafsh arritja më e madhe nuk është njësimi gjuhësor i folësve të dialekteve të 
ndryshme, sepse ky njësim edhe sot e kësaj dite është realizuar në mënyrë të pjesshme, 
madje ka patur një diktat gjuhësor mbi folësit e të folmeve verioretë Shqipërisë . arritja 
më e madhe është realizimi me sukses, në një shkallë të gjerë i urbanizimit lingistik. 
Gjithnjë e më tepër shqipëfolësi po bëhet i ndërgjegjshëm për mënyrat dhe për mjetet 
e shprehjes së mendimit. Të folurit po bëhet më intelektual më i përzgjedhur falë 
përdorimit të saktë të gjuhës letrare.

4. Në rrafsh kulturor.

Parë nga këndëvështrimi gjuhësor, në Shqipëri është arritur njësimi i ndërkomunikimit 
kulturor dhe ndërkomunikimi me anën e letrave shqipe. Ndërkomunikimi kulturor 
është arritur më së miri sepse, të dyja variantet letrare janë gjenetikisht të afërta dhe të 
gjithë shqiptarët nuk kanë asnjë problem në komunikimin midis tyre..

Debate  për shqipen standarde

Gjuha standard shqipe është një ngjarje e madhe dhe për çdo ngjarje të madhe, debatet  
janë të pranueshme. Sepse jo të gjitha shihen me të njejtin sy. Por kryesorja është kjo, 
që ky vendim i kongresit te drejtshkrimit është në interes të kombit, është një arritje 
pozitive.  
Nga ‘72 deri tani, kanë kaluar shume 10-vjecare. Kjo shqipe po funksionon shumë 
mirë,  po funksionon mirë në administratë, po funksionon shumë mirë në shkollë, në 
stilin e letersisë artistike, në teatër, në media po funksionon. Nuk ka nje shkrimtar 
me emër që të thotë të kundërtën e kësaj. Kuptohet që, përderisa funksionon mirë, 
nuk ka pse të arrijmë në zëvëndësimin e një standardi tjetër. Por ky standard duhet 
të përsoset. 
Drejtshkrimi i vitit ‘72 ka kaluar disa dekada dhe duhet që ky te rishikohet, jo të 
rishikohet per t’u përmbysur, por për t’u përsosur. Pra,  gjëra që i ka nxjerrë jeta 
dhe që nuk i kanë rezistuar kohës, këto duhen të ndryshohen. Në shtyp,  shpeshherë 
kritikët kanë nxjerrë që duhet të ndryshohet dhe të hapet standardi, e kanë fjalën te 
baza e standardit. 
Një profesor me emër Rexhep Ismaili, thotë se do te ishte jo serioze për ne shqiptarët 
që me ndryshimin e erërave politike të ndryshohet edhe standardi. Shqipja standarde 
është e të gjithëve. Është e panevojshme të diskutohen zëvëndësime të këtij standardi 
me një standard tjetër.. Gegerishtja letrare ka vepra, ka ortografi ka fjalorë të tjera,  
të perpiqesh të bësh një lëvrim të gegërishtes në ditet tona, është sit ë te konkurroje 
standardin. Nëse një njeri deshiron ta perdorë gegërishten në veprën e vet, le ta 
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perdorë. Është e thënë dhe e stërthënë që dialektet do të ruhen, në kuptimin që do të 
jetë burimi i pasurimit të standardit.
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Abstract

Juvenile trafficking is a serious problem for Albania. In recent years, Albanian children have 
been exploited by traffickers, mainly during the tourist season (but not only) within the 
country, for sex trafficking, forced labour, theft and begging. The content of this paper consists 
of the legal and social analysis of child trafficking over the last decade, in Albania and in the 
Elbasan Region in particular. The main focus of this paper will be: 1. DCM no. 499\2018 on 
the approval of standard action procedures for the protection of victims of trafficking (VT) and 
potential victims of trafficking (PVT). 2. DCM no. 578\2018 on referral and case management 
procedures for trafficked children, drafting and content of the individual protection plan, 
financing the costs for its implementation, as well as the implementation of protection 
measures. 3. Comparative treatment of concrete data on the number of trafficked children, the 
last decade in the Elbasan region and illustration with examples of some of these cases that 
have been identified and supported by services from public and non-public actors. Finally, 
attention will be paid to what has been done so far, to enable good management of trafficked 
minors in Albania and in the Elbasan Region in particular, by the central and local government 
but not only and what needs to be done and ongoing to prevent, reduce and support this target 
group. The paper is developed in terms of a theoretical, analytical, argumentative and legal 
approach. The two methods used in this paper are comparative and empirical. I have tried to 
research about the reality on the topic in question, interpreting it as objectively as possible.

Keywords: trafficked juvenile; child protection unit; individual defence plan; cross-sectorial 
technical group; the highest interest of the child.

1. Introduction

“If  you think that giving cash is helping children in street situations, you are wrong! Your 
money feeds the business of exploiting them. If you really want to help, then donate to institu-
tions that provide services for the care of these children. If you see a child in a street situation 
who really needs help, do not remain indifferent but call the National Hotline against Traf-
ficking in Persons Alo 116006, the Child Protection Unit CPU and the Regional State Social 
Service SSSSHR. You can also report to the “Report! Save! ”
Juvenile trafficking is a serious problem for Albania. In recent years, Albanian chil-
dren have been exploited by traffickers, mainly during the tourist season (but not 
only) within the country, for sex trafficking, forced labour, theft and begging. A ju-
venile, according to the Albanian criminal and civil legislation, is considered any 
person who is under 18 years of age.
Article 54 of the Constitution of Albania stipulates that every child has the right to be 
protected from violence, ill-treatment, exploitation, and use at work, especially at the 
minimum age of children, which as a result may cause damage to health, morality or 
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danger to his life or normal development.
The Family Code of the Republic of Albania stipulates that: 1. children have the right: 
- to be fed, dressed and cared for by their parents or legal guardians; - to be registered 
in the civil registry; - be vaccinated; - to enroll in kindergarten, and school. 2. The par-
ents have the responsibility: - to provide care and ensure the health of the children by 
making regular visits to the polyclinics of the area; - send children to school to attend 
compulsory education; - not to use children to work (begging, washing car windows 
that stop at traffic lights, selling, etc.); - not to allow other persons to exploit children.
Article 128/b of the Criminal Code (CC) of the Republic of Albania, the Republic of 
Albania, provides for every stage of the development of trafficking in minors, from 
recruitment, sale, transportation, transfer, concealment or reception to exploitation 
for prostitution or other forms sexual exploitation, exploitation for forced labour or 
services, slavery or similar forms of slavery, the exploitation or transplantation of or-
gans, and other forms of exploitation. The most severe punishments are provided for 
the persons who run the trafficking network. When this offense is committed in col-
laboration and more than once and brings physical and psychological consequences 
for minors is punished with not less than 15 years of imprisonment and a fine of 6 
to 8 million ALL. In cases when the offense has resulted in the death of a child, it is 
punishable by not less than 20 years in prison or life imprisonment and a fine of 8 to 
10 million ALL.
Article 214/b CC paragraph I, protects children from physical abuse and exploitation. 
This article stipulates that if persons who are obliged to care for a child physically or 
psychologically abuse him or her, they shall be punished by imprisonment of three 
3 months to 2 years. Paragraph II of this article provides for imprisonment of up to 
5 years accompanied by a fine of 50 thousand to 1 million, for persons who force the 
child to work, to provide income, to beg or to commit actions, which impair its de-
velopment.
What is the difference between street beggars and children trafficked for begging? 
The difference lies in the coercion, threats (actions that qualify as trafficking) that are 
made to the juvenile in order for the person who commits these actions to benefit. 
In the case of children begging on the streets (also referred to as children in street 
situations) we are no longer dealing with trafficking, because no coercion, or threat 
is exercised against the minor by the parent or legal guardian. Whereas in the case of 
children who are exploited for begging, we are dealing with trafficking, because they 
are coerced, coerced, threatened by their tutor to beg (they do not beg of their own 
free will). The trafficker may be the parent himself or someone else. To be clearer I 
am explaining it with examples for each. Example no. 1 A child in a street situation: 
in the administrative unit of Elbasan, it has been a long time since a 5-year-old minor 
begged every day on the street together with both parents who had the only way of 
life begging to survive. In this case the child exercised begging of his own free will. 
Of course, in this case we have a violation of the rights of the minor, but this does 
not automatically lead to the abolition of parental custody (right of parenthood). The 
abolition of the right to parenthood is not a rule that applies to every case of a child 
in a street situation. Removal of parental custody in other cases of children in street 
situation occurs when the employee of the state institution who has the authority to 
conduct the assessment on a case-by-case basis adjudicates the revocation of parental 
rights (example no. 1.1: when the mother willingly she is prostituted and men abuse 
her and her female child / children). Example no. 2 Child trafficked for begging: in the 
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administrative unit of Librazhd it happened that the juvenile was forced, threatened 
by a group of young people to beg and then handed over the money to them (the 
juvenile begged not of his own free will). If the parents are not aware of this child’s 
problem, the deprivation of parental rights does not occur. In the concrete example of 
the child in the administrative unit of Librazhd, it happened that the father was not 
only aware of this problem of the child, but he also asked for it before the son when 
he returned home. In this case we have a violation of the rights of the minor by the 
parent, and this automatically leads to the judgment for the removal of the right to 
parenthood, by the employee of the state institution that has the authority to conduct 
the assessment of the case.

2. Standard action procedures for the protection of minors VT/PVT

These procedures are provided in DCM no. 499/2018, and are based on 4 points as 
follows:
1. Initial identification;
2. Formal identification;
3. Planning and support for Rehabilitation and Reintegration;
4. Planning and support for assisted voluntary return;
5. Support the investigation and punishment of traffickers;
“Initial identification” includes all actions taken by employees of state\non-state, lo-
cal\central institutions, which are responsible for the protection of juveniles traf-
ficked in, inside and outside the country. The set of actions mentioned above de-
termines whether a juvenile is a victim of trafficking (VT) or a potential victim of 
trafficking (PVT) and should include: - assessment of the juvenile’s situation based 
on indicators of trafficking; - assessing the possibilities of the institution/organization 
to immediately rescue the juvenile from trafficking; - immediate intervention to save 
the minor from exploitation by stopping this exploitation (himself or by notifying 
the state police); - information on the judgment of the employee, victim (VT or PVT) 
about the situation, as well as the assistance that can be provided by the institution 
itself or other relevant institutions; - notification on the case of the Relevant Member 
of the Responsible Authority (APAP) or the director\Head of the Responsible Au-
thority (D/KAP) as well as information on the placement of the minor in a safe and 
convenient place where he can perform his needs/its immediate; - assessment of the 
health condition and, if necessary, immediate referral to the relevant structures; e. 
completing all the documents of the phase in question (initial identification) follow-
ing the submission of this documentation to APAP; - supporting the process of point 
2 of the procedure which is the formal identification; - support of point 5 of the proce-
dure which is the investigation and apprehension of traitors; - support for the victim 
on the continuity of protection.
The institution responsible for the borders of the country (Republic of Albania, Re-
public of Albania), for initial identification is the Border Police (green and blue). In 
the territory of the country, the institutions responsible for initial identification are 
the state/non-state ones, as well as: social care centres for people in need, organiza-
tions that implement assistance projects for the target group of people in need, 12 re-
gional directorates of state social service in districts, state police, state labour inspec-
torate, schools and educational institutions, health care institutions, social service 
structures in the municipality. Outside the territory of the country, the institutions 
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responsible for the identification of VTs with Albanian citizenship are the employees 
of the diplomatic missions of the Republic of Albania, as well as other state/non-state 
institutions that exercise their activity in the field of protection of the target group in 
question VT/PVT.
“Formal identification” includes the identification of a minor as a VT/PVT. This iden-
tification is done only by the Group/Structure Formal Identification Responsible (G/
SPIF) based on the questions listed in the formal interview standard format. The lat-
ter is carried out only with the free will of the victim and whenever she is ready to 
conduct the formal interview. The formal identification must contain at least the fol-
lowing: - the immediate intervention of the Sector for the Investigation of Illegal Traf-
ficking to conduct a formal interview when notified by the referring agency or when 
the VMT itself voluntarily requests the state police structures to do so interview; - 
through the analysis of information provided by the juvenile himself, determining 
whether the latter is traumatized; - assessment of the needs of VT/PVT for protection 
and assistance; - VT/PVT guidelines as well as ensuring the latter’s access to the assis-
tance provided as safe and also appropriate at the same time; - the information gath-
ered and the initiation of investigations of the traffickers in order to penalize them; . 
Usually this interview is conducted before the report, in order to enable the juvenile\
juvenile the appropriate time for subsequent statements or reports to the state police 
and the prosecution.
The institution responsible for the above and the territory of the country for the 
above, is the Group\Structure Responsible for Formal Identification (G/SPIF). The 
latter is set up (ad hoc) and conducts formal interviews of juveniles identified as VT/
PVT. G/SPIF is composed as follows: the state police officer of the section against ille-
gal trafficking (SLKTP) as well as the child protection officer/CPU in the municipality 
or administrative unit.
Formal identification tools are formal interviews and consultation with the AP. The 
formal interview takes place in an environment that is safe for the minor and also 
for other persons who are part of this interview. This environment should be away 
from suspects who may be involved in this trafficking; the door of the interview room 
must be closed at all times during the interview in order to maintain confidentiality; 
the interview should not be interrupted due to other tasks arising during this time 
and also cell phones should be kept ringing; the juvenile is not interviewed in a group 
with other persons and if he/she does not feel well physically or emotionally (he/
she is immediately offered medical or psychological help); when possible the minor 
should be interviewed by persons of the same sex; the door of the interview room 
must be closed at all times during the interview, in order to maintain confidential-
ity; the interviewee is informed that he/she has the right to interrupt the interview 
whether he/she feels pressured or not in his/her full and free will to respond; the 
parent or legal guardian (who is not suspected of being involved in the trauma, may 
be present at the interview if the child requests it but cannot conduct it) is clearly 
informed of the procedure, purpose, duration of the interview, how it is stored and 
that with whom this information will be shared and also ensure that they are free, to 
interrupt the interview at any time;
Formal identification should be developed as soon as possible. The encouragement 
of the juvenile to conduct the formal interview should be immediate and if he/she 
does not immediately accept continuously. As soon as the minor expresses the wish, 
a request for formal identification is sent within the day. Within two days from the 
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receipt of the request, the day is set by SKLPT for conducting the formal interview. 
The time of formal interviews varies depending on the age of the juvenile, but the 
maximum does not exceed 60 minutes. This is followed by a meeting for review and 
decision in the best interests of the juvenile, which does not last more than 1 hour. 
AP/APAP is notified in writing or electronically within the day of the interview.
“Planning and Support for Rehabilitation and Reintegration” includes the set of ac-
tions taken by employees of state/non-state/local/central institutions that are respon-
sible for the protection of VT/PVT, where and within the territory of the country, and 
should include minimally as follows: - assessment of the needs for assistance and 
protection of the juvenile me involved with the participation of the legal guardian or 
parent; - drafting support plans; - Immediate assistance for the rehabilitation/reinte-
gration/empowerment of the treated juvenile; - continuous information to the PA on 
the continuation of support.
The responsible institutions are as follows: the organizations that are parties to the 
Agreement on the National Referral Mechanism (NRM) as well as all the institutions/
organizations/sectors that are involved in the initial identification. The victim is ini-
tially offered temporary accommodation in emergency centres (usually 2-5 days) and 
then a longer-term accommodation in residential centres.
The steps of social protection for trafficked minors that are followed in the Republic 
of Albania, specifically by the regional state social service (SHSSHR)/municipal social 
service (SHSB)/child protection unit (CPU) are as follows: - the employee refers im-
mediately in a juvenile/juvenile emergency centre and informs the CPU and APAP. 
Also, the State Agency for the Rights and Protection of the Child SAPCR monitors the 
case referral and completes the initial identification format that it sends to the APAP 
of the Ministry of Health and Social Protection (MSHMS); - after taking emergency 
protection measures, the PMU within 72 hours requests the meeting of the cross-
sectorial technical group (GTN) and prepares the individual protection plan for the 
child; - the case manager explains to the juvenile/juvenile and legal guardian/parent 
the formal interview procedure. APAP requests APAP from the State Police to coor-
dinate the conduct of the formal interview. SAPCR also requests APAP to organize a 
formal interview; - if the minor is a foreigner, the CPU starts the procedure for obtain-
ing a residence permit and the custody procedure immediately; - if the juvenile is a 
foreigner and does not have any identification document, the employee asks APAP 
to identify and provide the juvenile with the relevant identification document from 
the diplomatic mission of the country of origin. Consequently APAP requests the PA 
Secretariat to convene the AP immediately. The latter requests the meeting of the AP 
within 24 hours from the moment of receiving the notification.
The service worker in the health care institutions must provide immediate assistance, 
when requested by a state/non-state institution, with the medical treatment of a traf-
ficked minor. This employee orients the representative of the state/non-state institu-
tion that has requested assistance, regarding the steps that are followed to complete 
the medical documentation. Based on the paparazzi medical assessment of the traf-
ficked juvenile, the health worker also instructs medical examinations. At the same 
time, the health worker must inform every step of the procedure, the Regional Health 
Directorate DRSH and the Public Health Directorate DSHP by phone or email. DRSH 
and DSHP then notify by email the Relevant Member of the Responsible Authority. 
The latter notifies the Secretariat of the Responsible Authority of the entire procedure 
followed in the case.
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Education staff who are part of the Intersectoral Technical Group must complete, re-
register or continue the curriculum in educational institutions (if referred by a state/
non-state institution), for a trafficked juvenile. The necessary documentation for this 
registration is performed by CPU or the employee of the residential centres.
The education worker must inform the APAP and the latter the Secretariat of the Re-
sponsible Authority of the entire procedure followed in the case.
“Planning and Support for Assisted Voluntary Returns”, contains all actions performed 
by employees of state/non-state/local/central institutions (in particular members of 
the AP) who are responsible for the protection of juveniles trafficked where, inside 
and outside the country, and which have enabled the safe, voluntary and assisted 
return of a VT/PVT with foreign citizenship to the country of origin. The above-men-
tioned actions should contain at least the following: - assessment of the condition of 
the minor before returning to the country of origin and family; - informing about this 
assessment of the juvenile and the guardian; - making the decision to return to the 
highest interest of the minor; - taking measures to make the return as safe as possible 
and at the same time assisted; - ensuring that the victim will not be penalized at the 
place of return; - the continuation of the treatment of the needs of the trafficked juve-
nile; - taking measures to prevent re-victimization.
“Reception of persons treated with Albanian citizenship”, contains all actions per-
formed by employees of state/non-state institutions that are responsible for the pro-
tection of trafficked minors. The above-mentioned actions should contain at least the 
following: - continued communications with the place of return to realize the return 
of the victim; - assessment of the situation in the family of origin and also the com-
munity of origin; - the preliminary preparations needed for the reception as well as 
the coordination of the actions needed for the ongoing protection of the other phases 
of the protection procedure.
The institutions responsible for the above are as follows: MFA, Diplomatic Represen-
tations of the country, SHSSSH and Regional, ISS, CPU, State Agency for the Rights 
and Protection of the Child, Authority /Head/Chairman of the Responsible Authority, 
employees of residential centres that shelter trafficked minors, BMP staff.
“Support to the investigation and punishment of traffickers”, contains all actions per-
formed by employees of state/non-state/local/central institutions (especially mem-
bers of the AP) who are responsible for the protection of juveniles trafficked where 
and abroad, and which have enabled the collection and analysis of information nec-
essary for the investigation and prosecution of traffickers. The above-mentioned ac-
tions should contain at least the following: - informing the trafficked juvenile and 
guardian about the need to inform the suspected traffickers; - accompanying in the 
procedure of formal identification of the victim; - Informing the responsible authority 
about the way the traders act.
All defence institutions are responsible for what was said above.

3. Referral and case management procedures for the trafficked child, drafting and 
content of the individual protection plan, financing the costs for its implementa-

tion, as well as the implementation of protection measures.

These procedures are provided in DCM no. 578/2018. The steps to be followed for the 
case management of a trafficked child are as follows: - identification; - reporting; - ini-
tial evaluation; - full evaluation; - drafting the Individual Protection Plan PIM; - track-
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ing and monitoring of PIM; - implementation of protection measures; - financing the 
costs for the implementation of the PIM; - closing the case. All these steps are based 
on the principle of the best interests of the child, respect for the honour, dignity and 
personality of the child, confidentiality, promotion of the child’s right to protection 
and care, non-discrimination, etc.
The identification is performed by every natural/legal person, every employee of pub-
lic/private institutions, who is in contact with the child, teachers, psychologists or 
social workers in schools, employees of the State Police, the Directorate for Asylum 
and Anti-Trafficking, the National Reception Centre for Asylum seekers, structures 
of public/private child health or care institutions, as well as the children themselves. 
The Child Protection Unit and the Child Protection Officer at this unit or at the PMF 
administrative unit, must make proactive identification through: - field work plan-
ning; - verification of information received from each natural/legal person, each 
structure of public / private institutions, which are in contact with the juvenile; - veri-
fication of the notification for cases given in the media.
Reporting is performed by all professionals mentioned in the above paragraph, after 
identifying the juvenile in need of protection, through any means of communication, 
by contacting the employee of the State Police or CPU/PMF. For cases identified as 
being at immediate or high risk, reporting is performed immediately, while for me-
dium or low risk cases, reporting is performed within 24 hours of identification. This 
Reporting is done by filling in the relevant reporting form (example on page no. 17-18 
of this paper).
The initial assessment is made within 24-48 hours after reporting by the employee or 
child protection unit in the territory where the child is located and contains a quick 
assessment of the level of risk (immediate/low/medium/high). This level of risk is de-
termined by the information obtained from the identification/reporting/institutions/
organizations or other persons who know the case and/or are in contact with the 
child himself.
The full assessment is done within 20 working days from the initial assessment, which 
coincides with the obligation of the PMF to assemble the GTN interdisciplinary tech-
nical group, only in cases when the minor is at a medium and high risk level. When 
the risk is low, the group meets only if deemed necessary.
The child protection worker follows the procedure by drafting the Individual Protec-
tion Plan, based on the needs of the case. This plan contains the actions, interventions 
and services that are needed to reduce the level of risk. The PMF tries its best to be a 
collaborator with the family of the juvenile, in order to realize the individual protec-
tion plan.
PIM monitoring and monitoring: each institution/service provider located in the indi-
vidual protection plan, is responsible for carrying out activities, actions, interven-
tions, as well as providing services defined in this plan for the minor, parents or other 
family members. The legislator stipulates that the Head of the CPU is responsible for 
monitoring the work of the PMF (at the CPU or at the CAU), in relation to the imple-
mentation of the PIM.
Financing of expenditures: CPU/PMF should draft the budget request regarding the 
fund of expenditures needed for the protection of minors and then send it for pro-
posal to the Municipal Council. The latter, after becoming aware of the proposal, 
approves this fund.
The director of social services in the municipality has the right to conduct procure-
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ment for individual cases (ad-hoc) or for the treatment of a certain number of cases 
during a calendar year, by contracting an NGO or private entity, which will pay the 
costs for implementation of the individual protection plan for the juvenile and/or 
his/her family. This director, CPU and PMF, should monitor the NGOs or contracted 
private providers, regarding the provision of services and the implementation of the 
PIM by them.
Closing of the case occurs when the child protection officer, after reviewing the indi-
vidual plan of the child, judges the closure of the case and reports this trial to the 
cross-sectorial technical group, if it turns out that: - the trafficked minor loses his life; 
- all PIM measures have been exhausted, resulting in the elimination of the risk for 
the trafficked juvenile and the absence of other concerns; - the file of the trafficked ju-
venile has been transferred to the new place of residence or stay; - the trafficked child 
is no longer a minor. In this case, the PMF must assess whether or not the victim still 
needs support. If it already happens that the minor victim needs support, the child 
protection officer should refer the case to the structures that provide minor services.

4. Minors trafficked in the last decade in the Elbasan region of the Republic of 
Albania

Elbasan region based on the new territorial division, has in its composition 7 munici-
palities and 43 other administrative units (in total 50 AU). In the structures of the 7 
municipalities of this region there is a CPU and/or PMF. In the structures of 43 other 
administrative units the PMF is not yet available, although the law in force provides 
for it. As a result, this lack causes a good mismanagement and non-implementation 
of the procedure of the law in force for trafficked minors.
It also happens that CPUs/PMFs in the administrative units where they are pres-
ent, are often changed by the Mayor, based on law no. 8652 dated 30.07.2000 “On 
the organization and functioning of local government” (amended). This frequent 
change as a result causes a good mismanagement and incorrect implementation of 
the procedure of the law in force for trafficked minors, because it takes a minimum of 
three months for the newly appointed CPUs/PMFs to be trained. During these three 
months, the lack of professionalism of these new employees is to the detriment of 
trafficked minors.
Currently, public and non-public NGOs that provide residential and day care ser-
vices to trafficked minors in the Elbasan region operate in only five municipalities in 
this region. While in the two remaining municipalities that are Belsh and Përrenjas 
there are still no services provided for trafficked minors. Specifically, there are: - 4 
residential NGOs and 8 daily NGOs in the municipality of Elbasan; - 1 residential 
NGO and 1 daily NGO in the municipality of Cërrik; - 1 daily NGO in the municipal-
ity of Gramsh; - 1 daily NGO in the municipality of Librazhd and 1 daily NGO in the 
municipality of Peqin.
There is an unequal distribution of the above-mentioned daily services in the remain-
ing five municipalities of the Elbasan region. The highest number of services is pro-
vided in the administrative unit of Elbasan (total 8 services), while in the other four 
municipalities we have no more than 1-2 services. The above mentioned residential 
services and why they are located in the administrative unit of Elbasan serve for all 
trafficked children who have a residence in the Elbasan region, not excluding the traf-
ficked children who have a residence outside this region.
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In the last decade in the Elbasan region, trafficked children have been exploited main-
ly sexually, also for begging and theft. Poor management of domestic violence over 
the years, by the competent structures in the public administration sector and NGOs 
that support this target group, has led to child trafficking or street begging by the 
children of these families. The number of trafficked juveniles for this region, in the 
last decade, is as follows in table number 1:
Table no. 1: number of children trafficked in the last decade in Elbasan Region

Year A l b a n i a n 
Minors

Foreign minors Nr total

2014 5 0 5
2015 6 0 6
2016 4 0 4
2017 3 0 3
2018 14 0 14
2019 1 0 1
2020 9 0 9
2021 4 0 4

From the data of table no. 1 shows that the number of trafficked juveniles is low in the 
last year. The reason for this decline occurred as a result of the pandemic caused by 
Covid-19, which caused the inability of people to move not only inside the country 
but also abroad. It also results from these data that all trafficked children are only of 
Albanian citizenship and not foreign.
In the district of Elbasan, the number of children trafficked for begging is lower than 
that of children begging on the streets (the difference between these two categories 
is analysed in paragraph no. 1 of this paper). There are several reasons why this 
happens as follows: - poor management and non-implementation of all procedural 
measures (needed to strengthen the family when not involved in trafficking) taken in 
the individual protection plan for the trafficked child, by public and non-public, local 
and central institutions; - also as analysed above, the irregular distribution of support 
services in the seven municipalities of Elbasan region, leads to the lack of provision of 
these services to the victim; To understand it more clearly, I am illustrating a concrete 
example: in the Peqin administrative unit, a young mother and her child were initially 
identified as victims of trafficking. Then this mother together with her child ended up 
in a begging street situation to survive (continue today) because the municipality of 
Peqin did not implement measures for housing and employment of the mother. Like 
this case there are many others in the seven municipalities of Elbasan district.
A good support alternative for the trafficked child, if his or her family of origin is 
involved in trafficking, should be foster families. Article 266 of the Family Code 
provides that a trafficked child is placed in this family, by a court decision, to provide 
the victim with a family environment, conditions for upbringing, physical care and 
emotional support. Unfortunately so far in the Elbasan region there is no such case, 
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because based on law no. 57/2019 “On Social Assistance in the Republic of Albania”, 
the monthly payment of economic assistance (NE) that is currently available to the 
foster family by the state is insufficient. This NE payment is worth 1/5 of the monthly 
payment that the state pays to residential institutions for state child care.
How to proceed with a case of trafficked child, i am illustrating with a concrete 
example in one of the administrative units of Elbasan district which is the municipality 
of Cërrik, as follows:
Municipality of Cërrik for the example in question, based on DCM no. 499/2018, 
initially sent an official letter with the subject: report on the Social Problems of the 
minor E.A, addressed to the State Police/Anti-Trafficking Sector. This official letter 
has the following content:
“E. A. is 10 years old and comes from a family with major social and economic prob-
lems. The girl until the age of 3 stayed in the residential centre of the sisters of “Moth-
er Teresa” in Elbasan and then returned to the family. Due to mental disability, the 
girl’s father is almost incapable of caring for the children, while the mother in trying 
to provide a livelihood is negligent of their needs. The girl spends most of the day 
on the streets without anyone taking care of her. She has dyed her hair without the 
knowledge of her mother, goes out when she has the opportunity and does not take 
permission from her mother as she is not present at home.
The mother together with the daughter on 05.09.2017 appear at the CPU Office and 
ask for help. After a long conversation with them, it is learned that on 17.08.2017 
the girl was sexually abused by an adult. The girl claimed she had been going to the 
Catholic Church with her 7-year-old brother. Since the brother was not feeling well 
that day they both took the road home. A boy over 22 years old by car was offered 
to accompany the children home and they had accepted. The adult along the way 
had stopped, and after ousting the girl’s brother, he had started sexually abusing the 
girl. The girl, due to the problematic relationship with her mother, had not told her 
what had happened to her at home, but it was her younger brother who did not fully 
understand what had happened, who told the mother how he had seen his sister 
together with the naked adult boy in the car.Initially the girl’s mother sought our 
help to place the girl in an institution as she feared for her future and did not want 
to denounce the abuser because of the mentality and prejudices that existed in the 
village where she lived. After a long conversation in the presence of the Inspector 
of Community Policing, the girl and the mother were escorted to the Cërrik Police 
Region, where in the presence of the psychologist, the procedures for identification 
and arrest of the boy who had abused the minor began. The forensic examination 
confirmed that the girl had been abused more than once. The girl’s situation contin-
ues to be problematic as the mother herself claims that the girl has started harassing 
other boys and she cannot control it. The mother is afraid that someone will take it to 
use for their own purposes. The girl continues to go out of time without asking about 
her parents, the relationship with the parents has deteriorated and the situation has 
gotten out of control. “After the formal interview with Erisa, she received the status 
of a victim of trafficking and was placed in the National Anti-Trafficking Centre.”
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5. Conclusions and recommendations

From the analysis made in this paper as a whole and for the region of Elbasan in par-
ticular, so far, the legislation in force, the interaction mechanisms and the practices 
put in place, have enabled good results.
What needs to be done next, in order to prevent, reduce and provide even better sup-
port than has been achieved so far, of trafficked juveniles, is analyzed in the form of 
the following recommendations:
1. As mentioned in the analysis of the paper, the formal interview should take place 
in an environment that is safe for the juvenile\juvenile and away from suspects who 
may be involved in trafficking. The door to the interview room must be closed at all 
times during the interview in order to maintain confidentiality. In the district of El-
basan it happens that the environment of the formal interview is not suitable accord-
ing to the standard provided above, for the following reasons: - in this environment 
there is a lack of privacy (many employees come and go) thus hindering confidential-
ity and conducting a formal interview as efficient as possible ; - this environment also 
lacks the appropriate degrees needed by trafficked juveniles with disabilities to move 
to the environment where the formal interview will take place. Consequently for a 
more efficient, effective and effective implementation of DCM no. 499/2018, I recom-
mend that:to take measures by the Albanian state, specifically by the Ministry of Defense, to 
enable appropriate conditions according to the standards of applicable law, the environment in 
the State Police Institution Elbasan Branch where the formal interview of the trafficked child 
is conducted, for Elbasan district.
2. As mentioned in the analysis of the paper, there is a lack of good management and 
non-implementation of all procedural measures needed to strengthen the family of 
the victim not involved in trafficking (the main ones are housing and employment 
measures) taken in the individual defense plan (PIM), by public and non-public, lo-
cal and central institutions. Consequently for a more efficient, effective and effective 
implementation of DCM no. 578/2018, I recommend that: the Albanian state and local 
government should support more financially but not only, the family of the victim 
who is not involved in trafficking, in order to strengthen the trafficked child.
3. As mentioned in the analysis of the paper, it is noticed so far, a non-implementa-
tion of the law in force regarding the placement of trafficked children in foster fami-
lies, because specifically in the region of Elbasan we have no such case. The reason is 
because the monthly payment of economic assistance (NE) that is currently available 
to the foster family from the state is insufficient. This NE payment is worth 1/5 of the 
monthly payment that the state pays to residential institutions for state child care. 
Consequently for a more efficient, effective and effective implementation of DCM 
no. 578/2018, I recommend that:the Albanian state and the local government should start 
promoting the foster family, to place the trafficked child in cases when the victim’s family is 
involved in trafficking, supporting it more financially, because the monthly payment of eco-
nomic assistance (NE) that enables it currently the foster family by the state is insufficient.
4. As mentioned in the analysis of the paper, Elbasan region based on the new ter-
ritorial division, has in its composition 7 municipalities and 43 other administrative 
units. In the structures of the 7 municipalities of this region is the CPU and/or Pmf. In 
the structures of 43 other administrative units the PMF is not yet available, although 
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the law in force provides for it. This lack causes a good mismanagement and non-im-
plementation of the procedure of the law in force. Consequently for a more efficient, 
effective and effective implementation of DCM no. 499/2018 and DCM no. 578/2018, 
I recommend that:each municipality of the district of Elbasan, should start to make the ap-
pointments of child protection employees in each administrative unit located in their territory.
5. As mentioned in the analysis of the paper, it happens that CPUs/PMFs in the ad-
ministrative units where they are present, are often changed by the Mayor, based on 
law no. 8652 dated 30.07.2000 “On the organization and functioning of local govern-
ment” (amended). This frequent change as a result causes a good mismanagement 
and incorrect implementation of the procedure of the law in force for trafficked mi-
nors because it takes at least three months for the newly appointed CPUs/PMFs to be 
trained. Consequently for a more efficient, effective and effective implementation of 
DCM no. 499/2018 and DCM no. 578/2018, i recommend that: every Mayor of Elbasan 
region, should not continue to change without criteria, CPUs and PMFT in the administra-
tive units where they are present.
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Abstrakt

Për transformatorin që i përket një rrjeti elektrik gjatë  proçesit të energjizimit, për shkak të 
saturimit të bërthamës, rrymat që kalojnë në primarin e tij  janë shumë të mëdha për një kohë 
shumë të shkurtër, deri pak sekonda . Këto rryma të ngjashme me ato të rregjimit të lidhjes 
në të shkurtër të transformatorit çojnë në nje rregjim asimetrik të tensioneve në transfromator.
Rrymat e energjizimit apo deformimet e valës së tensionit  mund të shkaktojnë fenomene të 
padëshiruara siç është ai i veprimit të mbrojtjes kur ky proçes realizohet në kushte normale, 
apo e kundërta, në mosveprim të mbrojtjes në rastin  e zgjatjes të kohës së aplikimit të tyre 
.Kjo do të sillte në rastin e parë uljen e besueshmërisë së sitemit elektrik si  dhe në rastin tjetër 
dëmtime brënda në tansformator , asimetri tensionesh në sekondar ,duke shkaktuar në këtë 
mënyrë destabilizim të rrjetit elektrik .Njohja  e përmbajtjes së harmonikave të tensioneve  në 
lidhje trekëndësh dhe yll të pështjellës parësore si dhe krahasimi midis tyre gjatë proçesit të 
energjizimit janë objekti që do të analizohet .

Fjalë kyçe: transformator , harmonika , simulim , rryma energjizimi , tension.

Hyrje

Transformatori është element shumë I rëndësishëm në njësinë e prodhimit , 
transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike .Roli i tij lidhet me faktin që ai 
shërben si nyjë për lidhjen e tensioneve të niveleve të ndryshme . Qëndrueshmëria e 
punës së transformatorit ka të bëjë me eficasitetin e sistemit elektrik jo vetëm  përsa 
i përket numrit të ndërprerjeve të energjisë elektrike dhe  cilësisë së tensionit por 
edhe bazuar në koston që ka dhe kohën që kërkohet për   riparimin e tij.Prandaj, 
mbrojtja e transformatorit ka një rëndësi të madhe. Funksionimi i mirë i saj lidhet me 
aktivizimin në kushtet  jonormale të operimit  dhe shmangien e rasteve për shkyçje të 
panevojshme .Gjate energjizimit të transformatorit rrymat mund të kenë amplituda 
të mëdha të cilat mund të bëhen objekt i veprimit të mbrojtjes  .Harmonikat që ato 
përmbajnë e kanë burimin në : 

1. Ekzistencën e magnetizimit mbetës në bërthamë në kohën që ndodh 
rienergjizimi;

2. Vlerën e ulët të tensionit në momentin e kyçjes së transformatorit si  pasojë e 
shqetësimeve në rrjet gjë kjo që sjell  rrjedhjen e rrymave të mëdha në 
transformator;
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3. jolinearitetet e bërthamës magnetike;
4. Rrymat që rrjedhin në transformatorin që kyçet në rrjetin e energjisë elektrike 

kur ky i fundit përmban edhe transformatorë të tjerë në gjëndje të energjizuar 
pavarësisht  lidhjes së tyre, seri apo paralel me rrjetin;

Si pasojë e shfaqjes së harmonikave në rrymat e energjizimit që kalojnë në pështjellën 
parësore të lidhur me rrjetin e rrymes alternative edhe fusha magnetike e krijuar në 
bërthamën magnetike do të jëtë bartëse e tyre dhe për rrjedhojë do të kemi ekzistencën 
e harmonikave në valën e tensionit në dy pështjellat e transformatorit. Amplitudat e 
këtyre të fundit do të jënë të konsidërueshme edhe për vlera të vogla të harmonikave 
të fluksit magnetik. 
Nëse   rrymat e energjizimit  kalojnë për një kohë më të gjatë në transformator, ato do 
të shkaktojnë  keqfunksionimin e transformatorit e mund  të sjellin  dëmtime termike 
brënda tij duke ulur  jetëgjatësisë e punës së transformatorit.
Gjithashtu duke qënë se rrymat e energjizimit kanë  natyrë induktive rënia e tensionit 
e shkaktuar prej tyre çon në destabilizimin e sistemit elektrik 
Gjatë operimit në një sistem elektrik  kyçja e transformatorit  me fuqi të madhe zgjat 
për disa sekonda dhe konsiderohet si një veprim kritik jo vetëm  për atë transformator 
por edhe për transformatorët e tjerë të lidhur në rrjet për arsye se shoqërohet me vlera 
rrymash shumë të mëdha gati 12-fish dhe si rezultat do të kemi deformim të valës së 
tensionit.

Energjizimi i transformatorit 

Kur një transformator kyçet me bërthamën magnetike të paenergjizuar, rryma e 
energjizimit ndjek kurbën e histerezis që fillon nga zero, ndërsa vlera e densitetit të 
fluksit ndryshon fillimisht në mënyrë lineare.Kur kemi fluks mbetës pozitiv saturimi 
i bërthamës magnetike të transformatorit varet nga këndi i kyçjes së transformatorit 
apo vlera e tensionit në pikën ku nis energjizimi, figura 1. Kur vlera e tensionit të 
kyçjes është zero dhe përcjellshmëria magnetike e materialit ferromagnetik ka vlerë 
të  lartë , dega magnetike e transformatorit paraqet një induktivitet në vlerë te madhe  
dhe rrymat e magnetizimit (eksitimit) janë relativisht të vogla.  Duke u rritur tensioni 
si pozitiv kjo do të shkaktojë rritjen e fluksit si pozitiv .Në kohën t2 përcjellshmëria 
magnetike nuk është më afërsisht e njëjtë  por fillon e zvogëlohet gjë që sjell zvogëlimin e 
induktivitetit të degës magnetike dhe si rrjedhim thithjen e rrymave më të mëdha nga burimi 
.Kur fluksi arin vlerën e tij max (t3) përcjellshmëria magnetike është në vlerën e saj më 
të vogël dhe si rrjedhim edhe induktiviteti Në këtë rast permabiliteti dhe rezistenca 
e degës magnetike është zero .Rrymat që do të qarkullojnë në pështjellën parësore 
të transformatorit do të kenë rezistencë vetëm atë të burimit dhe rezistencën aktive 
dhe induktive të pështjellës të cilat janë të neglizhueshme,fig.3. Në këtë pikë dega e 
magnetizimit ndodhet në kushtet e një qarku të lidhur në të shkurtër . Ky fenomen zgjat 
për pak sekonda.
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Fig.1 Rrymat gjatë energjizimit të transforatorit me fluks mbetës në bërthamë .

Fig.2 Qarku ekuivalent njëfazor në kushtet e ngopjes së bërthamës magnetike i parë 
nga ana sekondare
Në vlerën e pikut dhe kohën e zgjatjes së  rrymave të energjizimit  ka  rol siç e 
përmëndëm më lart edhe rezistenca e burimit .Rezistenca Zs e burimit është shumë 
më e madhe se ajo e transformatorit prandaj konstantja e kohës së rrymave të 
magnetizimit është pikërisht raporti L/R i burimit .

Rrymat e energjizimit në transformator përcaktohen nga tre faktor :
•	 Fluksi mbetës në bërthamën e transformatorit 
•	 Vlera e valës sinusoidale në momentin e  kyçjes së transformatorit  
•	 Vlera e rezistencës Zs e burimit dhe shumë më pak nga rezistenca Ztr e 

transformatorit 
Vendosja në punë e njërit nga transformatorët e lidhur në linjë kur dhe një 
transformator tjetër është  lidhur po në atë linjë shkakton një rënie të tensionit 
përgjatë rezistencës së sistemit.Kjo rënie e tensionit shkakton një fluks ngopje në 
transformatorin e energjizuar, duke çuar bërthamën magnetike të tij në saturim. Ky 
efekt në transformatorin që kish qënë i energjizuar  çon në rritjen e nivelit të zhurmës  
për shkak të dendësisë më të madhe të fluksit në bërthamë. Kjo gjithashtu mund të 
çojë në aktivizimin e pajisjeve mbrojtëse të këtyre transformatorëve.
Rezistenca e sistemit 𝑟𝑠 luan një rol kyç në bashkëveprimin e dy transformatorëve. 
Si rezultat i energjizimit të transformatorit të parë T1 krijohet një fluks ngopës në 
transformatorin e dytë T2, i cili mund të çoj në saturim bërthamën e T2,fig 3, duke 
gjeneruar një rrymë magnetizuese që quhet rryma e kompensimit. Këto rryma janë 
me polaritetit të kundërt me rrymën normale të energjizimit. Kjo është për shkak 
se ato jane krijuar nga fluksi kompesues, ndërsa rrymat e energjizimit krijohen nga  
fluksi i induktuar. Fluksi i indukuar është fluksi që është krijuar si rezultat i tensionit 
të aplikuar. Kur fluksi i induktuar arin ngopjen, ai krijon rrymën e energjizimit e cila 
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vjen nga burimi me të njëjtin polaritet. 
Kjo rrymë e energjizimit kalon përmes sistemit duke shkaktuar një rënie të tensionit 
përgjatë rezistences 𝑟𝑠. Për shkak të karakteristikave një drejtimore të rrymave të 
energjizimit, rënia e tensionit përgjatë 𝑟𝑠 është asimetrike. Kjo rënie asimetrike e 
tensionit shkakton një fluks të kompensuar në të dy transformatorët T1 dhe T2 që është 
e kundërt në polaritet ndaj fluksit fillestar të induktuar.

  

Figura 3: Qarku ekuivalent për dy transformator të lidhur në paralel.

Simulimi i harmonikave në tensionin fazor   për lidhje të ndryshme të pështjellës 
parësore të transformatorit 

Skanimi I harmonikave që përmban njëra nga fazat gjatë  magnetizimit është realizuar 
duke përdorur skemën e modelit të dhënë në MATLAB R2012a 
Transformatori në model ka të dhënat  si vijon :
Sn=240MVA ;500Kv/230Kv/60Kv me tre pështjella që janë lidhur Yg/Yg/D1
Studimi bazohet në evidentimin e harmonikave që kanë më shumë influencë në 
tensionet fazore dhe konkretisht është mar në shqyrtim faza a e peshtjellës parësore 
dhe harmonikat qe gjenden ne tensionin fazor te pështjellës primare .Në transformator 
është pështjella parësore  e cila vuan më shumë gjatë saturimit të bërthamës magnetike 
nga asimetria e tensioneve dhe vlerat e rrymave të energjizimit . Është parë sesi 
ndikon lidhja e pështjellës në vlerën e harmonikave dhe pikut të rrymës 
Figura 4 tregon skemën e përdorur për simulim 

Fig.4 Modeli i transformatorit trefazore
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Nga simulimi i skemës shihet proçesi I energjizimit të transformatorit në kushtet e 
punimit pa ngarkesë i cili zgjat për një kohë gati 3,5 sek .

        
Fig 5 . Iabc gjatë energjizimit                                         Fig 6 . tensionet Ua; Ub; Uc 

Fillimisht pështjella parësore është lidhur në trekëndësh dhe janë simuluar vlera e 
rrymes Ia, tensioni Ua dhe harmonika e tensionit te fazes a, Uai. Është ndryshuar 
lidhja e pështjellës parësore në yll. Nga aplikimi janë marrë simulimet përkatëse për 
parametrat e sipërpërmendur.

Harmonika e dyte .

                               a)                                                         b)
Fig.7 Harmonika e dytë 

a) D1/Yg/Yg                                    b) Y/Yg/Yg
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Harmonika e tretë 

                                a)                                                b)
Fig.8 Harmonika e tretë 

a) D1/Yg/Yg                                      b) Y/Yg/Yg

Harmonika e katërt

                     a)                                                    b)
Fig.9 Harmonika e katërt

a) D1/Yg/Yg                                      b) Y/Yg/Yg
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Harmonika e pestë

                             a)                                                    b)
Fig.10 Harmonika e pestë 

a) D1/Yg/Yg                                      b) Y/Yg/Yg

Harmonika e gjashtë 

                            a)                                                    b)
Fig.11 Harmonica e gjashtë  

a) D1/Yg/Yg                                      b) Y/Yg/Yg
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Harmonika e shtatë 

                         a)                                                          b)
Fig.12 Harmonika e shtatë  

a) D1/Yg/Yg                                      b) Y/Yg/Yg

Në lidhjen në trekëndësh vihet re se luhatjet e vlerës së tensionit janë më të zbutura 
se në lidhjen në yll dhe rryma zhvillon pjerrësi më të vogël duke dëshmuar konstante 
kohe më të vogël gjatë rregjimit të lidhjes së shkurtër  në kushtet e energjizimit të 
transformtorit Harmonikat e tensionit fazor në lidhjen Yll variojnë më shumë dhe 
kanë amplitudë maksimale më të madhe  se në lidhjen në trekëndësh  .Harmonika e 
katërt e tensionit  në të dyja rastet si kur pështjella është e lidhur në trekëndësh ashtu 
edhe kur lidhja e saj është yll zhvillon pikun më të lartë  se harmonikat e tjera .Rryma 
fazore Ia e arin pikun e saj ne kohen 0.057 ms pavaresisht llojit të lidhjes  .Vlera më e 
lartë e rrymës  Ia arihet gjatë lidhjes në yll .

Konkluzion 

Lidhja ne trekendesh e peshtjelles paresore te trasnformatorit te fuqise   ka me shume 
epersi karshi lidhjes ne yll sepse rryma e energjizimit jane me te ulta , ka me pak 
luhatje tensioni si pasoje e variacionit me te dobet te harmonikave te kesaj peshtjelle  
.Studimi i harmonikave kryesore te tensionit fazor ndihmon te kuptojme vlerat e uljes 
apo rritjes se tensionit  per ti vene ne dispozicion te sistemit mbrojtes dhe per te bere 
te mundur lejimin e punes se transformatorit ne kushtet kur kerkohet te energjizohet 
transformatori.
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Retrospective of the development of Austrian foreign trade - Comparative 
analysis of the period 1945-1981

PhD (C.) Vlora Obertinca

Abstract

The present work represents an attempt to present and critically examine the development of 
Austrian foreign trade from 1945 to 1983 in the context of the economic, but also to some extent 
also the political situation of the post-war period. It is also important to try to understand the 
times from today’s perspective, as the circumstances of today can hardly be compared with 
those of the 1950s and 1960s.
The aim of this work is to attempt to give an introduction to the theory and politics of Austrian 
foreign trade that is as understandable as possible. Central basic concepts of foreign trade 
theory should be explained, the empirical development of Austrian foreign trade presented, 
the areas and institutions of trade policy, foreign trade regime, export subsidies, structural 
analysis, the economic effects of Western European integration and eastward expansion on 
Austria and, finally, Austrian trade with the east.
The Austrian integration efforts at the European level were decisive for the current position 
of Austria as an internationally important trading partner. In 1956 the federal government 
declared that it was considering joining the ECSC (European Coal and Steel Community). 
This was not pursued further in view of the suppression of the uprising in Hungary by 
Soviet troops in 1956. Austria participated with the neutral states Switzerland and Sweden 
in the establishment of a free trade area without a supranational character. In 1958 the EFTA 
(European Free Trade Association) was founded by the Western European states outside the 
“Sixes EEC” and in 1972 a free trade area was created between the EFTA countries and the 
EEC (with the exception of agricultural products). Since January 1, 1994, the EC and EFTA 
have formed the European Economic Area (EEA). Austria joined the EU in 1995 and has since 
benefited greatly from its membership.

Keywords: Austria, Foreign Trade, European Trade Association, integration.

1. Methodology 
The research methodology is based on theoretical approach combined with the 
method of analysis and synthesis, historical and comparative method and statistical 
data.
1.1 Working hypothesis  
- The issue of leadership and successful management of economic reforms with 

special emphasis on foreign trade and trade exchange not only with Western 
Europe but also beyond

- Thanks to the neutral status of the Austrian state, successful and consistent policies 
of state institutions, within the period of time treated, make Austria one of the most 
strategic countries and a successful example of foreign trade policy management.
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2.   Introduction

Economic relations with other countries are very important for small, open economies. 
The export of one’s own goods and services is a prerequisite for being able to use 
both products and production advantages from other countries. For Austria, foreign 
trade means expanding sales markets, but at the same time more competition. Only 
internationally competitive products and services secure employment, income and 
standard of living.
The international division of labor that began in the 19th century showed Austria’s 
dependence on foreign trade, especially after the collapse of the Austro-Hungarian 
monarchy, as is typical of small economies in the newer European industrial society. 
During the First Republic, foreign trade was characterized by a regularly high import 
surplus (due to imports of food, cattle and coal, among other things), so that income 
from tourism services and transit played an important role.
In the first few years after the end of World War II, foreign trade practically came 
to a standstill. Almost 90 percent of the imports consisted of relief supplies from 
the UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), which were 
worth USD 500 million between 1945 and mid-1948. Only the Marshall Plan for the 
Reconstruction of Europe (ERP - European Recovery Program), which in 1948 also 
benefited Austria as a politically western-oriented state with gifts in the form of 
deliveries in kind (food, raw materials), technical assistance and loans, ushered in an 
era of export-supported growth. Under the Marshall Plan, Austria received USD 958 
million until 1955. The foundation of the OEEC (Organization for European Economic 
Cooperation) in 1948, from 1961 OECD (Organization for Economic Cooperation and 
Development) based in Paris, of which Austria was a founding member, ensured a 
contribution to the long-term development of western trade. When Austria joined the 
International Monetary Fund and the World Bank (1948), it was closely integrated 
into the world economy. Joining the GATT in 1951 was an important step towards the 
multilateralization of foreign trade.
The Austrian integration efforts at the European level were decisive for the current 
position of Austria as an internationally important trading partner. In 1956 the German 
government declared that it was considering joining the ECSC (European Coal and 
Steel Community). This was not pursued further in view of the suppression of the 
uprising in Hungary by Soviet troops in 1956. Austria participated with the neutral 
states Switzerland and Sweden in the establishment of a free trade area without a 
supranational character. In 1958, the EFTA (European Free Trade Association) was 
founded by the Western European states outside the “Sixes EEC” and in 1972 a free 
trade area was created between the EFTA countries and the EEC (with the exception 
of agricultural products). Since January 1, 1994, the EC and EFTA have formed the 
European Economic Area (EEA). Austria joined the EU in 1995 and has since benefited 
greatly from its membership.

3. General framework conditions

Foreign trade is the cross-border exchange of goods between economies, is part of 
trade that imports (import) or exports (export)1 goods across the borders of a country.
1  Gabler-Wirtschafts-Lexikon, 14th edition, Wiesbaden, 1997, p. 346.
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International trade is still one of the most controversial topics in economics today. On 
the one hand, famous thinkers such as MONTESQUIEU, ADAM SMITH, attributed 
a civilizing force to international trade. They said that the exchange of goods would 
lead to more fairness and understanding among peoples and people. FRIEDRICH 
LIST, KARL MARX and ROSA LUXEMBURG saw it differently: They viewed 
trade primarily as an instrument for the subjugation of the weaker by the stronger, 
and therefore as a DE civilizing process, and used the history of colonialism and 
imperialism as evidence of their critical view of international trade on2. 
A country’s foreign trade is not only determined by economic laws, but also by 
a number of other factors and framework conditions. Such general framework 
conditions are armed conflicts as well as upheavals in the price policy of important 
raw materials or world recessions.
Foreign trade takes place because:
- the own economy does not or a certain good
- does not produce in sufficient quantity or quality or because
-  the goods are imported from abroad because of the lower price.
No representation of international trade can ignore a discussion of the classic 
foundations of foreign trade theory. The theorem of the comparative cost advantages 
of ROBERT TORRENS and DAVID RICARDO or the so-called neoclassical variant in 
the form of the factor proportion theorem by ELI HECKSCHER and BERTIL OHLIN 
still forms the most important theoretical and political justification for the active 
pursuit of free trade as a wealth-maximizing design of the international economic 
relations. RICARDO / TORRENS explain the usefulness of foreign trade through 
differences in the relative costs of producing goods. These make it advantageous, 
through production specialization in each of the more cost-effective goods, the total, 
i. H. to increase global economic prosperity3 .
In addition to these historical and theoretical debates, the phenomenon of globalization 
has recently given rise to controversy. Globalization is generally understood to mean 
the increasing international integration of national economies. This happens above 
all in the area of   the financial markets, the international trade in goods and services 
as well as through the activities and location decisions of multinational companies. 
The often confusing multitude of difficult-to-understand terms and conceptual 
considerations as well as empirical evidence regarding the effects of globalization do 
not make it easier to understand.
The increasing globalization of the economy also raises the question of the appropriate 
and democratically legitimized form of political shaping of this process. Old and new 
institutions such as the International Monetary Fund, the World Bank, the World 
Trade Organization (WTO) and the European Union partly take on the economic 
and political tasks of the nation states, but in doing so meet the sometimes vehement 
criticism of an internationally active civil society. Both the one-sided, economically 
liberal orientation of these organizations and their democratic legitimacy are called 
into question.

2  Cf. Rothschild, Kurt, Roots and Driving Forces of the Development of the Austrian Economic Structure, 
in: Wilhelm Weber (Ed.) Austria’s Economic Structure, yesterday - today - tomorrow, Berlin 1961, pp. 2-11. 
3  For more on this see Breuss, Fritz, Außenwirtschaft: Volume I: Real Part - Focus on European Integration, 
Springer, Vienna-New York, 1997. 
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The development of foreign trade is of eminent economic importance for Austria. 
Austria is one of those countries that the technical jargon describes as small, open 
economies. They are characterized by a relatively small domestic market and - by 
strong economic ties with foreign countries. A large proportion of domestically 
produced goods and services are exported and a relatively high percentage of total 
domestic demand is met by imported goods and services4. 

Economic relations with other countries are very important for small, open economies. 
The export of one’s own goods and services is a prerequisite for being able to use 
both products and production advantages from other countries. For Austria, foreign 
trade means expanding sales markets, but at the same time more competition. Only 
internationally competitive products and services secure employment, income and 
standard of living.
 
4. The development of Austrian foreign trade since 1945

In the first few years after the end of World War II, foreign trade practically came 
to a standstill. The problem of reconstruction is clearly reflected in the foreign trade 
balances of the first post-war years. The various aid deliveries shape the import. After 
their expiry and with the transition to ERP help, commercial imports are becoming 
more and more important. As early as 1948, the pre-war level of commercial imports 
was exceeded in terms of value and in 1949 also in terms of weight.
In the first few years after the war, imports consisted of almost 90 percent aid supplies 
from the UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), which 
between 1945 and mid-1948 were worth USD 500 million. The Second World War 
severed the network of international trade relations and caused a dramatic collapse 
in foreign trade due to the destroyed infrastructure. In 1946, commercial foreign 
trade in Austria was only around 18% in value and only around 8% in real terms of 
the foreign trade volume in 19375. 
The development of exports took place in two phases: In the first phase from 1945 
to 1950, after the resumption of domestic production, the pre-war volume of exports 
was gradually reached again in 1948 in terms of value and in 1951 in terms of weight.
Austria’s foreign trade was mainly carried out with the immediate neighboring 
countries. Trade with Switzerland, CSSR and Italy in 1946 comprised around 70% of 
commercial foreign trade compared to 23% in 1937. The share of exports to Europe 
was 92% in 1946 compared to 86% in 1937, v. a. that of imports 94.5% compared to 
80% in 19376.
After the critical shortage of fuel, fuel and industrial raw materials had been 
successfully remedied, mainly through imports, and these raw materials became 
available again for industry, industrial production and, with it, exports of industrial 
goods were revived7. In 1950 the export volume again reached the real level of 1937, 
while Western Europe at that time was already 28% above the pre-war volume8.
4  See Proske, Dieter, Austria’s foreign trade - opportunities and possibilities, 1988, p. 11.
5  See Breuss, Fritz, Österreichs Außenwirtschaft 1945-1982, Signum-Verlag, Vienna 1983, p. 1.
6  WIFO, Austria’s economic situation eighteen months after the end of the war, WIFO monthly reports, vol. 
XIX (7-9), Vienna 1946, p. 165. 
7  WIFO, Structural weaknesses in Austrian exports, WIFO monthly reports, vol. 11/1960, Vienna 1960, p. 40.
8  Cf. Rothschild, Kurt, Roots and Driving Forces of the Development of the Austrian Economic Structure, 
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The first foreign trade contacts with the CSSR, Hungary and Switzerland were pure 
barter deals. The first export transactions against free foreign exchange were made 
with Sweden, the USA and France. The most important export goods in the first 
post-war years were ores and minerals (33.5% share of total exports), followed by 
metals and metal goods (24.5%). Austria could not use its oil plants because of the 
Russian occupation. Oil production was strongly promoted in 1938-45, in 1946 the 
Soviet occupying power declared around 95% of oil and gas production in Austria 
to be German property due to the Potsdam resolutions and founded the “Soviet 
Mineral Oil Administration” (SMV) for further oil use. Only after the State Treaty 
did the oil and gas fields (natural gas) come into the possession of the Republic of 
Austria in August 1955, which also brought the nationalization laws of 1946 and 1947 
(nationalization) into effect. The successor to SMV was the state-run Österreichische 
Mineralölverwaltung AG (ÖMV) founded in 1955. This is how the exploration of the 
Upper Austrian-Salzburg Alpine Foreland. 
On the import side, food came first, followed by coal and coke, as well as chemical 
products. From 1945 to 1947, Austrian foreign trade recovered only slowly from its 
complete collapse at the end of the war. The ERP (from 1948-1952) subsequently made 
the reconstruction easier. The Marshall Plan for the Reconstruction of Europe (ERP), 
which in 1948 also benefited Austria as a politically western-oriented state with gifts 
in the form of deliveries in kind (food, raw materials), technical assistance and loans, 
ushered in an era of export-supported growth. In the first year of the Marshall Plan9 
(July 1948 to June 1949), US net aid represented 2.1% of US national income and 
4.0% of recipient countries. There was, however, a wide variation in the share in the 
recipient countries (e.g. Sweden 0.3%, Belgium-Luxembourg 0.8%, but Austria 14% 
and Greece 14.1%)10. Under the Marshall Plan, Austria received USD 958 million until 
1955.
The first major exogenous shock to the world economic system was the Korean conflict. 
The Korean conflict11 in 1950/1951 brought about the first great world trade boom and 
in 1951 allowed world trade to grow nominally by 33% after growth rates of 2.5%. In 
terms of world politics, this intensified east-west tensions and intensified the “Cold 
War”. The accelerated arms race led to an upturn in the international economy from 
mid-1950 onwards. However, there was also a shortage of raw materials and thus a 
rapid rise in prices. The phenomenon of the “dollar shortage” disappeared thanks to 
huge public and private inventory purchases by the US.
The Korean conflict also left its mark on foreign trade and the balance of payments 
in the Austrian economy: the upswing in Austrian exports, which started from a low 
level after the war, subsided in 1949 and only the strong foreign demand after the 
beginning of the crisis gave it a stronger boost, so that in 1951 the pre-war level with 

in: Wilhelm Weber (Ed.) Austria’s Economic Structure, yesterday - today - tomorrow, Berlin 1961, p. 146.
9  Our policy is directed not against any country or doctrine but against hunger, poverty, desperation, and 
chaos. Its purpose should be the revival of a working economy in the world so as to permit the emergence 
of political and social conditions in which free institutions can exist. “ - George C. Marshall, speaking to the 
graduating class at Harvard University, June 5, 1947.
10  See Pechan, Hermann, Der Marshall Plan; A path to economic cooperation in Western Europe, in: The 
economic unions in their position on national economies and the world economy, Münster-Berlin-Bad, 
Godesberg 1952, p. 146.
11  06/25/1950 - 07/27/1953.
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an export volume of 3,843,000 t (3,809,000 t)12 could be exceeded. The reduction in 
Austria’s balance of payments and trade deficit in the years 1948-1952 is striking. 
This is particularly because it has so far been possible to keep the volume of imports, 
the decline of which had become alarming when aid was reduced, relatively high by 
gradually increasing exports. However, it must be taken into account that Austria did 
not participate in the liberalization of intra-European trade through the application 
of exceptional provisions, while the expansion of the liberalization of the other 
countries was beneficial for the development of Austrian exports. The situation given 
by the reduction in dollar aid was made easier for Austria by continuing to pay part 
of the occupation costs in dollars. On the other hand, Austria has not yet benefited 
from the “off shore purchases” applied instead of direct dollar aid.
In commercial imports, the pre-war level of 6,180,000 t was already exceeded in 1949 
with 7,628,000 t. As a result, there was a boom on the export side, while imports fell in 
terms of volume. The real exchange ratio then deteriorated in 1950 and 1951. This is 
mainly due to the fact that Austria essentially only imported raw materials, the prices 
of which had risen sharply due to the armament, and finished goods, the prices of 
which had not risen to the same extent.
The result was that despite the strong increase in exports and the unfavorable TOT13 
development, the trade balance was only slightly relieved in 1950. In the following 
year, this even led to a significant increase in the trade deficit. During the Korean 
conflict, the product structure of domestic foreign trade was hardly influenced, but 
the regional structure was very strongly influenced. The east-west tensions and the 
ERP aid initiated a feared diversion of Austrian trade flows away from the eastern 
states to the western states14.
After the ERP support expired in mid-1952, commercial imports dominated again 
from 1955 onwards, which received additional impetus from the genuine liberalization 
that began in 1953 within the framework of the OEEC. In the same year, due to the 
significant decline in real imports with simultaneous enormous real export growth, 
the trade balance was practically evened out.
Such a favorable position in the balance of trade has never existed before and has 
never been achieved again. In 1955, a renewed economic upswing, together with the 
beginning of the liberalization of the dollar, triggered an increased need for subsidies. 
The low-yielding harvests and the almost complete OECD liberalization triggered an 
import boom, which again made the domestic trade balance passivated15.

5. Conclusions

The Austrian integration efforts at the European level were decisive for the current 
position of Austria as an internationally important trading partner. The process of 
European integration since the 1950s had a major influence on the development and 
structure of Austrian foreign trade. Economic integration has an impact on foreign 
12  Breuss, Fritz: Austria’s foreign trade 1945-1982, Signum-Verlag, Vienna 1983, p. 2.
13    = Terms of Trade (exchange relationships).
14  Breuss: Austria’s Foreign Trade 1945-1982, p. 2. 
15  For more on this see: Kohlhauser, Grete, Transformation and Forecast of the Austrian Consumption 
Structure, WIFO Monthly Reports, 1/1976, Vienna 1976.
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trade primarily through the dismantling of tariffs. The integration processes had 
a particularly strong impact on foreign trade in the 1960s and 1970s. During the 
first stage of integration (1960 to 1972), the EFTA tariff dismantling made it easier 
for Austria to access the EFTA markets. The two oil crises naturally influenced the 
development of market shares in the second phase of integration, and Austria suffered 
losses in the EC states in 1974/75 and 1979-1981 that were not due to integration. In 
the EFTA, the loss of market share during the second integration phase was also very 
high, but never below the pre-integration level.
Exports to the EU 15 increased by 101% during this period, the export share of the 
Union decreased from 68% to 61.1%. Austria’s economy invested heavily in the 
CEEC and thus used the opportunity to offer quality products competitively on 
the European market by combining western production technology with low wage 
costs. Cumulatively from 1989 to 1997, the opening of the east contributed 3.3% to 
the increase in real GDP in Austria (that was an average of 1/3 percentage point more 
economic growth per year).
The described development of the Austrian economy thus took an extraordinarily 
gratifying upswing in the period mentioned.

References

Gabler-Wirtschafts-Lexikon, 14th edition, Wiesbaden, 1997.
Cf. Rothschild, Kurt, Roots and Driving Forces of the Development of the Austrian Economic 
Structure, in: Wilhelm Weber (Ed.) Austria’s Economic Structure, yesterday - today - tomorrow, 
Berlin 1961.
Breuss, Fritz, Außenwirtschaft: Volume I: Real Part - Focus on European Integration, Springer, 
Vienna-New York, 1997.
Proske, Dieter, Austria’s foreign trade - opportunities and possibilities, 1988.
Breuss, Fritz, Österreichs Außenwirtschaft 1945-1982, Signum-Verlag, Vienna 1983, p. 1.
  WIFO, Austria’s economic situation eighteen months after the end of the war, WIFO monthly 
reports, vol. XIX (7-9), Vienna 1946. 
WIFO, Structural weaknesses in Austrian exports, WIFO monthly reports, vol. 11/1960, Vienna 
1960. 
George C. Marshall, speaking to the graduating class at Harvard University, June 5, 1947.
Pechan, Hermann, Der Marshall Plan; A path to economic cooperation in Western Europe, 
in: The economic unions in their position on national economies and the world economy, 
Münster-Berlin-Bad, Godesberg 1952, p. 146.
Breuss, Fritz: Austria’s foreign trade 1945-1982, Signum-Verlag, Vienna 1983. 
Breuss: Austria’s Foreign Trade 1945-1982.
Kohlhauser, Grete, Transformation and Forecast of the Austrian Consumption Structure, 
WIFO Monthly Reports, 1/1976, Vienna 1976. 


	KOPERTINA BJIR maj 2022.pdf
	Page 1


