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Some considerations on population migration and trafficking in human beings.

Dr. Naim Tota
District Prosecution of Tirana, Albania

Abstract

Migration and its issues in Albania, more and more, are being treated in multidisciplinary 
aspects. Various scientific disciplines have taken into analysis such a case in the framework of 
the scientific object of their treatment. The importance of the study is closely related, especially 
to the social and economic effects accompanying migratory movements. In particular, more 
evidently, such an analysis is presented in the cases of countries in transition where migratory 
movements are characteristic of them. 
Migratory movements in our country, alongside other effects related to the geographical 
distribution of the population, the elements of impacts on the population, overcrowding and 
depopulation, the economic development of different urban and rural centers, in social groups 
and their redistribution, are also associated with other important social issues. 
The various researchers consider that, in many cases, as a result of these migratory movements, 
various social groups, “vulnerable”, remain prey to problems and involvement in issues such 
as criminal aspects, prostitution, trafficking in human beings, etc.
In our material we have tried in a general way to give some considerations about the social 
effects of migration in Albania in function of trafficking in human beings. Through the 
analytical material reflected, examples and performed surveys, we intended to give an overall 
view of it, in terms of its causes and consequences. The article is as well as accompanied by 
conclusions and suggestions, part of our scientific contribution to the analysis of these social 
effects of migratory movements.

Keywords. Migration, emigration, remittances, demography, trafficking, ordinary crime, etc.

Introduction

The Albanian Government, with the support of the IOM, has foreseen the adoption 
of the National Strategy for Migration since 2002. Emigration is a major concern for 
Albania because about 20% of the population has left the country during the transi-
tion years, making Albania one of the countries with the highest level of emigration 
flows in the world. Migration also constitutes an important aspect of Albania’s rela-
tions with European Union member states as destination countries for the majority of 
Albanian migrants. Albania is on many occasions being considered by the European 
Union as one of the third countries where the fight against irregular migration must 
be given priority. The management of migratory flows has consequently become an 
integral part of the Stabilization and Association Process. 

1. Emigration and demography 

The total number of the Albanian population has decreased by 113 thousand people 
between the last two censuses in 1989 and 2001. International migration is an 
important component, which has an impact on the change in population numbers. 
INSTAT estimates the annual number of immigrants and emigrants based on the 
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integrated migration module in the Labor Force Survey, as of 2015 1.
The source of INSTAT figures are the public employment services and the Labor 
Force Survey, which is conducted periodically 2.
The main factor for this decline was emigration, which surpassed 600,000 people 
since 1995 and caused the population to decline for years. The continued decline in 
childbirth after the 60s has been the second factor that has affected the low rates of the 
population with a birth rate of 2.31 children per woman in 2001, three times less than 
40 years ago when this level was 6.85 children per woman (Institute of Statistics). 
Changes in the age group composition of the population in Albania reflect the impact 
of emigration 3. The 20-40 age groups constitute the largest number of emigrants, which 
has affected both the changes in the age structure of the population and the level of 
childbirth. As a result, the number of populations up to 20 years old has decreased due 
to low births, and the population 40 years and older has increased due to emigration. 
Changes in regional distributions of population density come about as a consequence 
not only of internal movement, but also of emigration. The population density in the 
southern areas of Albania, which are closest to the border with Greece, has greatly 
decreased. In fact, residents displaced from northern areas migrate mainly domesti-
cally, while residents from southern areas aim foreign countries more. 
Types of emigration are changing rapidly: Currently, people are moving provisionally, 
staying longer, but then returning to their country of origin. Opportunities to study 
in countries abroad are expanding and are paving the way for other categories of 
emigrants, who will be better qualified and stay longer 4. 

2. The impact of emigration on the country’s economy 

Three decades since the collapse of the communist system in the country, emigration 
is probably the most incurable wound of Albanian society, but in addition to the costs 
that arise from the shrinking of human capital, emigrants have become the biggest 
contributors to our economy, through regular remittances to families.
Migrant remittances constitute one of the main pillars of the Albanian economy, en-
suring a continuous inflow of foreign currencies into the country, as well as consoli-
dating the basis for savings and investments. Based on official data, the contribution 
of migrant remittances over a 10-year period is estimated at about 15% of the Gross 
Domestic Product (GDP). The contribution of these remittances to the trade balance, 
over a 10-year period, is estimated to be about 58.8% (Institute of Statistics). 
1.1. Remittances and their impact on development
Since 1992, when the first inflows of migrants began, by the end of 2019, $29 billion in 
the form of inflows of emigrants has been introduced into the Albanian economy. The 

 1 Statistics on foreigners with residence permits as well as asylum seekers in Albania are included 
for the first time in the Official Statistics Program 2017-2021. Through Cooperation Agreements 
with the institutions, it has become possible to make them available since 2017, with a dedicated 
publication. Data on foreigners are provided by the Border and Migration Department, while data 
on asylum seekers and citizenship are provided by the Ministry of Internal Affairs (Institute of 
Statistics).
 2 Kosta Barjaba, Unemployment Traps, UETPRESS publication, Tirana 2013, pp.138.
 3 Albania migration: demographic and other transformations, Nicola Mai, 2007.
 4 Source: World Migration 2005. Costs and benefits of International Migration. International 
Organization for Migration (IOM) 2005. 
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annual average of inflows in these 10 years is approximately 10% of GDP. They have 
supplied 13% of the household budget with income. Half of the flows have financed 
the consumption of food, and the remainder has been used for education and other 
services. The new emigratory wave has reversed the rise in remittances, as banks 
have reduced services to emigrants in 10 years 5. 
Emigrant remittances have been an important source of both income and consumer 
financing and are an essential element in household savings. The Bank of Albania 
recently assessed in a special study on remittances that they have had absolute effects 
on well-being and the impact on macroeconomic balances. Theoretical literature, but 
as well as empirical studies, have shown that the importance of remittances is influ-
enced by the way they are used.
Therefore, the possible macroeconomic effects of remittances reflect the consumption 
structure of Albanian households. The Bank of Albania has found that emigrant 
remittances have covered the financing of household consumption for basic needs, 
such as food, health care, education, etc. But the greatest profitability of remittances 
would be if they were invested in production. A case study in Mexico has shown 
that 1 dollar of remittance spent on production generated 2.69 dollars in the national 
income of urban areas and 3.17 dollars in rural areas. Another important case is 
Greece’s. It is estimated that in the ’70s, the contribution of remittances was as much 
as 50% of the country’s economic growth. 6

1.2.  The methods of sending remittances
Albania is a mainly remittance-receiving country. Based on the analysis of the 
sending method, it is estimated by the Bank of Albania that 39% of the flows are 
channeled through unregulated channels, while 57% pass through non-bank financial 
institutions and only 4% through banks. In addition, it is noted that remittances in 
Albania, even in cases where they are channeled in official delivery channels, are 
disbursed in cash, contributing to the promotion of cash use in the Albanian economy. 
Measurements by the Bank of Albania have shown that cash is a costly instrument for 
the Albanian economy, which costs payment service providers about 0.68% of GDP, 
while for payment service users, these costs amount to up to 0.8% of GDP 7.
The following graphically presents the flows of migrants sent, in million USD, from 
1992 to 2019.

Emigrant inflows in
Million usd

 5  https://uft.al/remitancat-ndikimi-madhor-në-ekonominë-shqiptare/.
 6  https://uft.al/remitancat-ndikimi-madhor-në-ekonominë-shqiptare/.
 7  https://uft.al/remitancat-ndikimi-madhor-në-ekonominë-shqiptare/.
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3. The impacts of emigration on the labor market 

Emigration has a major impact on the professional development of Albanian citizens. 
On the one hand, the employment of Albanian emigrants in the developed economies 
of the host countries has provided them with an overall culture of work management, 
work ethics, knowledge of new sectors of the economy, with knowledge of the latest 
techniques and technology. Seen in this perspective, their return would be accompa-
nied by the transfer of the aforementioned skills. It is also a fact that many emigrants 
do not work in positions for which they have studied or been trained and this is why 
facilitating and promoting the acknowledgement of Albanian diplomas and qualifi-
cations abroad is a problem of concern. 
Opportunities to emigrate lower the level of unemployment and consequently fa-
cilitate the socio-economic difficulties that would emerge if the opportunity to seek 
employment abroad did not exist. Another issue that needs to be considered when 
we focus on the human resources of Albanians abroad is the professional specializa-
tion they think of pursuing. In Greece, the majority of Albanian emigrants are em-
ployed in the construction industry and another part in agriculture and hospitality. 
Furthermore, in Italy emigrants are mainly employed in construction, tourism and 
light industry. 
The specialization of emigrants in specific areas has a major impact on the current 
level of remittances of emigrants and the effect of their return to the national econo-
my depends precisely on their professional specialization. This in some way explains 
the massive investments in the construction and tourism sector. A small number of 
emigrants are employed in agriculture, at a time when agricultural production in the 
country has declined and Albania has become an important importer in the region 
for agricultural products.

2. Migratory movements and trafficking in human beings.

Emigration is an old and complex issue from both economic, social and criminological 
perspectives. Human smuggling is another phenomenon that is encountered 
in all countries in the region. It is, as a rule, linked to trafficking, but it is not the 
same. Unlike trafficking, smuggling is about not exploiting someone for profit, but 
illegally crossing the national border, always to gain material or financial benefits 8. 
At the European level, efforts have been made to define the phenomenon of human 
migration by identifying specific cases, the main of which are as follows:
- Legitimate legal emigration and asylum seeking; 
- Illegal, irregular or undocumented emigration or travel; 
- Organized illegal emigration; 
- Human Trafficking. 
Illegal migration and human Trafficking are the most important categories within the 
context of socio-criminological analysis and both are growing in Europe. 
Despite a recent upgrade, statistics on illegal emigration and trafficking are still 
insufficient, both in the EU and elsewhere. Little is known about the number of those 
who migrate illegally with the help of traffickers, or about the number of persons 
in the service of criminal groups engaged in smuggling. The female sex population 
has more information on the risks arising from irregular migration than the male sex 
 8 Leke Sokoli, Ilir Gërdeshi, Trafficking the Case of Albania”, Tirana, 2006, pp.68.
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population 9. The situation is even more serious when one seeks to obtain information 
on the number and characteristics of victims of smuggling and trafficking, e.g., 
women and children, asylum seekers and so on. More detailed information on the 
number and characteristics of victims is provided by IOM which conducts periodic 
analysis on the phenomenon. 10

Trafficking means buying or selling by making illegal income, thus, it means buying 
or selling by making illegal income in secret form and by illegal means. 

3. Types of human trafficking. 
The genesis of trafficking in human beings is ancient and is recognized as a prominent 
and ambitious lucrative business in biblical writings. The exodus itself is somehow a 
traffic of human beings against purely moral and customary charges. Its actuality is a 
function of culturally-based ethnic conflicts, field developments of different political 
and ethnical interests, social or clan groups, religious hierarchies, military, etc. In this 
sense, at the core of traffic lies the clash of civilizations exploited by organized crime 
for its own interests. The decrease in legal emigration in Europe and North America 
has contributed to the birth of the black market for emigration activities. In this way, 
Albanians have sought quick ways to achieve well-being -- routes of illegal trafficking 
that exceed the Adriatic coast. These traumas, writes Prof. Begeja, have been and are 
the work of international organized criminality, mainly of the Italian Mafia, in close 
cooperation with Albanian criminal clans. 11 

                                                                                                                                                                        
Human Trafficking as a phenomenon can be dealt with in four major divisions: traf-
ficking for political purposes, trafficking for reasons of political dissidence, traffick-
ing for economic purposes, trafficking for criminal purposes.
Albania, in general, has not produced such phenomena “internally” 12. However, 
Albania has been at historical and geographical crossroads and is populated by 
invaders of different cultures; Christian-Roman, Turkish-Islamic, Austro-Hungarian, 
Slavic-Bulgarian or Slavic-Montenegrin, Greek, Italian, German, etc. 

Trafficking in human beings is a criminal phenomenon with a pronounced social 
dangerousness, which brings consequences not only for the victim, but also for society 
as a whole. It poses today not only a national but also a wide spread international 
problem 13. 

Conclusions and suggestions

Migration has a strong positive impact in terms of human resource development, 
 9 A. Tamo, Theodhori Karaj. Study report, Promoting regular migration and preventing human 
trafficking in Albania. Human Development Center, Tirana, May 2006.
 10 IOM. Dangerous journeys. A review of research on trafficking in women and children in Europe, 
IOM. A series of research on Immigration. No. 11 September 2002, Geneva. IOM. Victims of 
trafficking in the Balkans. A study on trafficking of women and children for sexual exploitation, 
through and from the Balkan Region. IOM Migrant Trafficking in Europe. 
 11 S. Begeja, “Mediterranean Sea of Organized Crime and Illegal Trafficking”, lecture held at the 
University of Pristina, published in the journal “E Drejta”, Pristina 2002, p. 129.
 12 Leke Sokoli, Ilir Gërdeshi, Trafficking Case of Albania”, Tirana, 2006.
 13 Ismet Elezi, Vasilika Hysi, “Criminal Policy”, Tirana 2006.
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reducing unemployment and vocational and intellectual training, through the pro-
fessions and experience they acquire in the destination countries.
Migration brings benefits in a cost-benefit balance, not only if it is managed properly 
for the good of the individual, the family, but also for the societies of the country of 
origin and the host country.
In general, remittances have played an essential role in the Albanian economy, and in 
particular by preventing and alleviating poverty.
Remittances are an essential component in the current account of the balance of pay-
ments. 
The structure of the use of remittances has changed in years. If in the early years 
the remittances were oriented mainly to food, clothing or the purchase of electro-
household equipment, in the later years the destination was expanded with the im-
provement of living conditions (such as expansion of residential areas, reconstruction 
or new construction) easily evident in areas with a high level of migration outside 
Albania. 
Migratory issues are dealt with simply as a consequence, but not by finding and 
recovering them in the cause it brings. So, first of all, state policies need to perform 
in-depth studies on what are the causes of migration, its different tendencies from 
different areas of the country, what shall bring about the focusing of state policies, to 
discourage the escape from the peripheral territories of the country. 
Trafficking in persons as an organized crime can be differentiated from “ordinary 
crime” by the degree to which it follows economic principles. The main goal of orga-
nized crime is to maximize profits and economic benefits. “Ordinary crime” is that 
type of crime where the proceeds are kept by the offender. The success of organized 
crime depends on illegal markets, whose existence is directly related to the actions of 
governments. 
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Abstrakt

Drejtësia është e nevojshme për të arritur ekuilibrin etik dhe social në çdo komunitet dhe për 
të nxitur një ekonomi të shëndetshme. Në këtë kontekst, roli i gjykatave është jetik për të pasur 
një sistem drejtësie të shëndoshë. Nga ana tjetër, një ndër aktorët më të rëndësishëm është po 
ashtu dhe prokuroria. Të gjitha vendimet e prokurorisë duhet të merren në sfondin e kërkesave 
të ligjit dhe procedurës së brendshme me një vlerësim të vazhdueshëm dhe të palëkundur të 
të drejtave themelore të njeriut. Pritet shumë nga prokurorët dhe zyrat e tyre përkatëse nga 
gjykatat, agjencitë e hetimit, të akuzuarit, viktimat e krimit dhe publiku të cilit i shërbejnë, të 
cilët të gjithë duhet të kenë besimin më të plotë se prokurorët po ushtrojnë autoritetin e tyre siç 
duhet dhe në përputhje me sundimin e ligjit. Pavarësisht nga roli qendror që luajnë prokurorët 
në procedurat penale, shumë pak rëndësi i është vënë marrëdhënies së këtyre dy aktorëve kyç. 
Prandaj, qëllimi i hartimit të kësaj analize është të shqyrtojë dhe analizojë statusin aktual të 
bashkëpunimit, koordinimit dhe komunikimit ndërmjet prokurorisë dhe policisë gjyqësore 
në Shqipëri, pra se si shihet sot gjykata dhe roli i saj nga aktorët, me fokus të veçantë në 
marrëdhënien e saj me prokurorinë. 1

Fjale Kyçe: Shqiperi, gjykata, aktorët, prokuroria.

Hyrje

Pavarësisht se gjykatat kanë një rol vendimatar ku flasim për sistemin e drejtësisë 
të kujdo vendi, sistemi i drejtësisë në shumë vende evropiane, veçanërisht ato në 
vendet e Evropës Lindore dhe Jugore, përfshirë këtu dhe Shqipërinë, kanë një imazh 
publik të pamjaftueshëm të besueshëm. 2 Sidomos në rastin e Shqipërisë gjykatat 
shihen ende me mosbesim, jo vetëm ndaj tyre por të gjithë sistemit të drejtësisë në 
Shqipëri. Gjykatat pritet të marrin vendime për çështje në mënyrë efikase dhe në një 
standard të lartë gjatë përfundimit të procedurave brenda një periudhe të shkurtër, si 
dhe duke mbajtur kostot e funksionimit në një nivel të arsyeshëm. 3 Aspektet cilësore 
si përfshirja e gjykatave në veprime pro-sociale mbeten një aspekt i nënvlerësuar i 
aktiviteteve gjyqësore. Institucionet e sektorit publik, ngjashëm me ato të sektorit privat, 
duhet të përmbushin pritshmëritë e shumë aktorëve. Në ditët e sotme qytetarët presin 
përgjegjësi etike nga gjykatat, dhe ky interes i vazhdueshëm ka prodhuar një kërkesë 
në rritje për llogaridhënie dhe transparencë më të madhe të institucioneve publike 4. 
 1 Raport OSCE. Marrë nga: https://www.osce.org/files/f/documents/3/f/442660.pdf. 
 2  Jackson, J., Hough, M., Bradford, B., Pooler, T., Hohl, K. and Kuha, J. (2011), “Trust in Justice: Topline Results 
from the Round 5 of the European Social Survey”, European Social Survey, ESS Topline Results Series.(1).
 3  Voigt, S. (2016), “Determinants of judicial efficiency: a survey”, European Journal of Law and Economics, Vol. 
42 No. 2, pp. 183-208.
 4  Ricci, P. and Fusco, F. (2016), “Social reporting in the Italian justice system: Milan court experience”, Public 
Integrity, Vol. 18 No. 3, pp. 254-268.
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Gjithashtu, sistemi i drejtësisë duhet të funksionojë në mënyrë transparente, të 
besueshme dhe të përgjegjshme. 5 Kërkesa për një paradigmë të re, përfshin jo vetëm 
privatin, por edhe politikën, administratën publike dhe marrëdhëniet e tyre me palët 
e interesuara dhe shoqërinë në tërësi. Duke marrë në konsideratë një perspektivë me 
shumë palë të interesuara, përgjegjësia sociale është një paraardhës i reputacionit 
organizativ që ndikon në sjelljen e palëve të interesuara. 6 Përgjegjësia sociale, e cila 
fillimisht ishte e lidhur me aktorët e sektorit privat, 7 në ditët e sotme konsiderohet i zbatueshëm 
për të gjitha llojet e organizatave, duke përfshirë organizatat e sektorit publik. 8 Përgjegjësia 
në gjykatat e përbashkëta mund të kontribuojë në hapjen e tyre ndaj nevojave të palëve të 
interesuara dhe vendosjen e marrëdhënieve me ta, gjë që nga ana tjetër mund të rezultojë 
në një përmirësim të imazhit të gjykatave dhe, më e rëndësishmja, përmirësimi i cilësisë së 
funksionimit të gjykatave. Kështu, duke respektuar kuadrin ‘trias politica’, gjykatat janë 
institucione që duhet të adoptojnë disa praktika që janë prezantuar nga institucione 
private dhe të tjera publike dhe të fitojnë shumë duke ndërtuar marrëdhënie me palët 
e interesuara përmes angazhimit në veprime pro-sociale. Deri më tani, përfshirja e 
komunitetit nuk është praktikë e zakonshme, megjithëse në disa vende kjo ide po 
zbatohet. Shembujt mund të gjenden në Suedi  9 ose SHBA  10. Përveç veprimtarisë së 
tyre thelbësore (gjyqësore), gjykatat mund të luajnë një rol aktiv në rritjen e gjendjes 
së njohurive si për funksionimin e tyre (struktura, proceset e shërbimit) ashtu edhe 
në përhapjen e njohurive për ligjin dhe vlerat shoqërore të bazuara në barazi dhe 
drejtësi. Nga ana tjetër, ka nevojë për të rritur besimin në gjykata të ringrihet imazhi 
i tyre pozitiv. Rritja e ndërgjegjësimit ligjor nëpërmjet dëgjimit të pritshmërive të 
palëve të interesuara të gjykatës dhe përfshirja e gjykatës në edukimin ligjor të komunitetit 
lokal mund të përkthehet në cilësinë e jurisprudencës. Prandaj, bëhet e nevojshme hapja e 
gjykatave dhe vendosja e një dialogu me palët e interesuara, pra rritja e bashkëpunimi me të 
gjithë aktorët e përfshirë në procesin e sistemit të drejtësisë.

1. Roli i prokurorisë si një aktor kyç

Si agjentë thelbësorë të administrimit të drejtësisë penale, roli i prokurorisë dhe i 
vet prokurorit është me përgjegjësi të madhe. Pak pozicione të tjera në shoqëri janë 
të pajisura me autoritetin dhe përgjegjësinë për të vendosur për çështje thelbësore 
për administrimin e drejtësisë. Në shumicën e sistemeve të drejtësisë funksionale sot 
në botë, funksionet thelbësore të prokurorëve janë vendimi për ndjekjen penale dhe 
përfaqësimi i prokurorisë në gjykatë. Funksionet thelbësore në disa juridiksione mund 
të përfshijnë gjithashtu hetimin e krimit, mbikëqyrjen e respektimit të rregullave 

 5  Po aty. 
 6  Maden, C., Arıkan, E., Telci, E.E. and Kantur, D. (2012), “Linking corporate social responsibility to corporate 
reputation: a study on understanding behavioral consequences”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 
58, pp. 655-664.
 7  Crowther, D. and Seifi, S. (2020), CSR and Sustainability in the Public Sector, Springer Singapore, Print ISBN: 
978-981-15-6365-2, Electronic ISBN: 978-981-15-6366-9.
 8  Abdelmotaleb, M. and Saha, S.K. (2018), “Corporate social responsibility, public service motivation and 
organizational citizenship behavior in the public sector”, International Journal of Public Administration, Vol. 42 
No. 11.
 9  Contini, F. (2010), “The reflective court: dialogue as key for ‘quality work’ in the Swedish judiciary”, in Langbroek, 
P. (Ed.), Chapter 7 of the Book Quality Management in Courts and in the Judicial Organisations in 8 Council of 
Europe Memberstates, Montaigne Centre and CEPEJ, Utrecht, pp. 151-173.
 10  Seattle Municipal Court (2020), Marrë nga: www.seattle.gov/courts/about/community-engagement. 
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procedurale nga hetuesit, lirimin e përkohshëm gjyqësor (“lirimin me kusht”), 
marrëveshjet për pranimin e fajësisë dhe dënimin, devijimin e autorëve në alternativa 
ndaj ndjekjes penale, mbështetjen e viktimave, rekomandimet në lidhje me dënimin, 
mbikëqyrja e ekzekutimit të dënimeve dhe trajtimi i personave në paraburgim. 
Gjithashtu, në të gjitha sistemet, roli strategjik i prokurorëve në procedimet penale i 
kualifikon ata për të dhënë rekomandime në lidhje me politikat e drejtësisë penale. Në shumë 
sisteme, prokurorët mund të kenë gjithashtu rolin e përfaqësimit të interesit publik dhe 
mbrojtjen e njerëzve të cënueshëm (përfshirë fëmijët, personat me aftësi të kufizuara 
dhe të moshuarit dhe grupet minoritare) në çështjet e ligjit civil ose administrativ 
dhe mund të kenë një rol më të gjerë brenda shërbimit publik. Një prokuror duhet 
të sigurojë që të bëhen të gjitha hetimet e nevojshme dhe të arsyeshme dhe rezultati 
t’i zbulohet të dyshuarit, pavarësisht nëse kjo tregon për fajësinë apo pafajësinë e një 
të dyshuari. Detyra e prokurorit është, në fakt, të kërkojë të vërtetën, të ndihmojë 
gjykata për të arritur tek e vërteta dhe për të rivendosur drejtësinë midis komunitetit, 
viktimës dhe të akuzuarit sipas ligjit dhe diktateve të ndërgjegjes.  11 Megjithatë, 
prokurorët mund të ndjejnë presion për të siguruar një dënim për një çështje penale, 
që vjen nga viktima, familja e viktimës, grupet e mbrojtjes së viktimave, media, 
publiku i gjerë, prokurorë të tjerë, etj. 
Pavarësisht nga roli qendror që luajnë prokurorët në procedurat penale, ka pak 
përmendje të prokurorëve në instrumentet ndërkombëtare në krahasim me referenca 
për gjyqtarët, avokatët mbrojtës dhe administratorët e gjykatave. Pavarësia e 
vendimmarrjes prokuroriale njihet si e nevojshme pasi prokurorët luajnë një rol 
dhe funksione të rëndësishme në raport me pushtetin ekzekutiv. Një shërbim i 
pavarur prokurorial ndihmon për të siguruar që qeveria dhe administrata të mbajnë 
përgjegjësi për veprimet e tyre. 12

Për të përmbushur këtë rol dhe për të siguruar ushtrimin plotësisht të lirë dhe të 
papenguar të gjykimit të tij të pavarur prokurorial, prokuroria nuk mund të jetë palë 
në lidhjet e papërshtatshme me degët e tjera të qeverisjes, pasi kjo mund të bëjë që 
shërbimi i prokurorisë të jetë subjekt i ndikimeve të papërshtatshme nga ato degët e 
tjera. Kështu, pavarësia e prokurorisë shërben si garanci e paanshmërisë, e cila nga ana 
tjetër çon në një shërbim prokurorial transparent dhe të fortë me etikë dhe integritet të 
fortë të bazuar në sundimin e ligjit. Kjo pavarësi duhet të ruhet edhe përballë presionit 
të papërshtatshëm që mund të lindë nga media dhe individë apo grupe interesi në 
komunitet apo edhe publiku në tërësi. Pavarësia e prokurorisë i referohet individëve 
po ashtu dhe institucioneve. Nga njëra anë, pavarësia e prokurorisë i mundëson një 
prokurori individual të marrë vendime në mënyrë racionale dhe të paanshme në bazë 
të ligjit dhe provave, pa presion apo ndikim të jashtëm dhe pa frikë nga ndërhyrjet. 
Nga ana tjetër, pavarësia e prokurorisë duhet gjithashtu të mbështesë rregullimet 
institucionale dhe operacionale që shteti duhet të krijojë për t›u mundësuar prokurorëve të 
ushtrojnë përgjegjësitë e tyre në mënyrë të duhur dhe të paanshme. Kjo do të thotë se mbrojtja 
e ndjekjes penale të një çështjeje nga ndikimi politik ose ndërhyrje të tjera duhet të sigurohet 
nga autoriteti dhe pavarësia e shërbimit të prokurorisë së cilës i përket prokurori dhe duhet të 
garantohet nga qeveria. 
 11  Raport UNODC. Marrë nga: https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-14/
key-issues/2--general-issues--public-prosecutors-as-the-gate-keepers-of-criminal-justice.html#:~:text=A%20
prosecutor’s%20duty%20is%2C%20in,(UNODC%2C%202015%2C%20para.
 12  European Council. The role of public prosecution in the criminal justice system. Marrë nga: https://rm.coe.
int/16804be55a
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Në disa sisteme ligjore, baza themelore e statusit të prokurorit është e sanksionuar në 
kushtetutë. Shërbimet e prokurorisë ose krijohen nga kushtetuta e vendit ku veprojnë 
ose kanë mandat dhe mbrojtje kushtetuese ose legjislative për të vepruar në mënyrë 
të pavarur. Si rezultat, statusi dhe funksioni i shërbimeve të prokurorisë të krijuara 
në këtë mënyrë nuk mund të ndryshohet pa kërkuar një amendament kushtetues 
që kërkon konsensus të rëndësishëm politik ose të paktën amendament legjislativ. 
Dispozitat kushtetuese dhe legjislative mund të përmbajnë gjithashtu disa parime 
bazë që mbrojnë prokurorët nga ndikimi i padrejtë. 13

Shërbimet e prokurorisë janë përgjegjëse ndaj pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ, 
ndaj publikut dhe deri në një masë edhe gjyqësorit. “Përgjegjësia” e prokurorit do 
të thotë që një prokurorie mund t’i kërkohet të japë llogari për veprimet e tij ose 
duke paraqitur raporte, duke iu përgjigjur pyetjeve ose, në disa situata, duke vepruar 
si i paditur në një seancë gjyqësore. Përgjegjësia mund të nënkuptojë gjithashtu se 
një shërbim prokurorial mund të mbahet përgjegjës si rezultat i joefikasitetit dhe 
abuzimit me autoritetin e tij. Prokurorët individualisht janë gjithashtu përgjegjës për 
vendimet dhe veprimet e tyre, nëpërmjet gjykatave, hierarkive të shërbimeve të tyre 
të prokurorisë, shoqatave të tyre profesionale, mediave dhe interesit publik në sjelljen 
e tyre profesionale. 

2.  Marrëdhënia e gjykatave me prokurorinë në rastin e Shqipërisë

Me reformën në drejtësi Shqipëria ka pësuar shumë ndryshime legjislative, sidomos 
përgjatë vitit 2016 dhe ndryshimeve në Kodin e Procedurës Penale në 2017. Kuvendi 
i Shqipërisë nisi një reformë me 27 ligje, duke reformuar ndër të tjera organizimin 
dhe funksionimin e prokurorisë me qëllimin për të rritur autonominë e prokurorëve 
dhe duke formalizuar rolin e tyre drejtues në fazën hetimore të procedimeve penale. 
 14 Në fakt, sipas Kodit të Procedurës Penale të Shqipërisë, të ndryshuar, prokurori dhe policia 
gjyqësore, në kuadër të kompetencave të tyre përkatëse, zhvillojnë hetimet e nevojshme për 
ndjekjen penale. Prokurori drejton hetimin dhe ka policinë gjyqësore në dispozicion të tij/ 
të saj.  15 Këto ndryshime përfshijnë po ashtu gjykatat, si dhe organizimin dhe funksionimin 
e prokurorisë. Një ndër ndryshimet themelore në këtë aspekt, sidomos kur flasim për 
bashkëpunimin e aktorëve, është dhe ligji i fundit për organizimin dhe funksionimin e 
policisë gjyqësore, i cili në rastin Shqiptar prezantoi ndryshime të mëdha organizative dhe 
koroodinimin mes aktorëve, pra me gjykatat dhe prokurorinë në këtë rast.  16 Nga 
vëzhgimet e kryera përgjatë viteve, specifikisht mbi dinamikën e ndërveprimit 
ndërmjet prokurorëve dhe policisë gjyqësore, pra në thelb midis gjykatave dhe 
prokurosië, tregojnë se ende një numër i madh prokurorësh nuk luajnë një rol drejtues 
apo proaktiv gjatë fazës hetimore të procedimit penal, duke lënë kështu policinë 
gjyqësore në dorën e tyre dhe duke e vështirësuar rolin e tyre në hetimin paraprak, 
gjë e cila përforcon rëndësinë e bashkëpunimit të këtyre dy aktorëve.  17

 13  Rarport UNODC. Marrë nga: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/14-07304_ebook.pdf. 
 14  Ndryshimet në Kodin Penal dhe Kodin e Procedurës Penale, ligji nr. 95/2016, ligji nr. 96/2016, ligji nr. 97/2016 
dhe ligjn nr. 25/2019.
 15  Neni 277 i Kodit të Procedurës Penale. 
 16  Rritja e Bashkëpunimit dhe Koordinimit ndërmjet Prokurorisë dhe Policisë Gjyqësore në Shqipëri, OSBE, Tiranë 
2019 https://www.osce.org/files/f/documents/3/f/442660.pdf (këtu e më poshtë, “Raport i Prezencës së OSBE-së 
2019”).
 17  Raport OSCE. Marrë nga: https://www.osce.org/files/f/documents/3/f/442660.pdf.
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Prokurori sipas ligjit në fuqi drejton hetimin dhe ka policinë gjyqësore në dispozicion 
të tij/të saj, prandaj në varësi dhe të këtij ligji 18, ritheksohet nevoja për përmirësimin 
e bashkëpunimit me policinë, si një element thelbësor për të siguruar rezultat më të 
suksesshëm të punës së prokurorisë. Siç është theksuar dhe në raportin e fundit të 
OSCE në Shqipëri, ky bashkëpunim është i dobët për disa arsye, por mbi të gjitha  
për shkak të varësisë së dyfishtë të shërbimeve të OPGJ-së që krijon vonesa në 
procedura, ul besimin mes prokurorit dhe policisë gjyqësore dhe mundëson rrjedhjen 
e informacionit duke e bërë të pamundur përcaktimin e burimit të informacionit 
të rrjedhur. Problem tjetër i identifikuar është dhe në transferimet e OPGJ-ve dhe 
lëvizja e tyre pa autorizimin e prokurorit shkakton paqëndrueshmëri në menaxhimin 
e çështjes. Rregullimi i këtyre çështjeve të rëndësishme jo vetëm që do të kontribuojë 
në zgjidhjen e problemeve aktuale, por gjithashtu do të sjellë drejtim vizionar dhe 
qëndrim proaktiv duke mundësuar pavarësi më të lartë të hetimeve. 19

Një tjetër problematikë e vërejtur në kuadrin ligjor ekzistues është mungesa e 
rregullave për marrëdhënien mes prokurorëve si mbikëqyrës të OPGJve dhe 
drejtuesve të policisë si eprorë të tyre. Varësia e dyfishtë e oficerëve të policisë të 
shërbimeve kërkon që të marrin pjesë në detyrat hetimore të caktuara nga prokurorët 
dhe në detyrat administrative dhe të zbatimit të ligjit të caktuara nga drejtuesit e 
drejtorive përkatëse të policisë. 20 Në këtë kontekst, është theksuar roli që kanë dhe 
bashkepunimi i metejshem në përdorimin e grupeve të përbashkëta hetimore që përfshijnë 
lloje të ndryshme të ekspertizës , sidomos në rastet kur hetimet e çështjeve janë  komplekse, 
përfshirë veprat penale të lidhura me korrupsionin. Bashkëpunimi i gjykatës me prokurorinë në 
këtë rast lehtëson ndjeshëm përparimin e çështjes.  Edhe pse në një farë mase kjo e fundit, nga 
pikëpamja ligjore ka të bëjë me menaxhimin e çështjes, ka disa aspekte menaxhimi që mund 
të kontribuojnë në zhvillimin dhe rritjen e kulturës së punës në grup, veçanërisht në lidhje me 
veprimtari që kërkojnë përpjekje të përbashkëta dhe koordinim mes prokurorisë dhe policisë 
gjyqësore. Është vënë në dukje po ashtu se ka probleme të dukshme dhe në ndarjen e qartë të 
roleve midis dy palëve. Pra si rekomandim, aspekti i dytë që duhet të merret në konsideratë 
është mundësia dhe nevoja emergjente për të bërë një ndarje të qartë të roleve mes anëtarëve 
të grupit, veçanërisht kur bëhet fjalë për pozicione kyçe, për të dyja palët bashkëpunuese në 
proces.  Së fundmi, vlen të theksojme se në një situatë realisht ideale është thelbësisht i 
nevojshëm një drejtues grupi, si një përgjegjës nga ana e policisë gjyqësore po ashtu 
dhe përgjegjës për komunikimin mes anëtarëve të grupit dhe prokurorit, nga ana 
tjetër një përgjgjegjës i policisë gjyqësore i seksioneve përgjegjës për çdo problem 
ligjor që mund të lindë, dhe një ose më shumë në gatishmëri për çdo rast të nevojshëm 
për ndërhyrje. Është me rëndësi po ashtu të theksohet se prokurori është ai i cili 
është përgjegjës për të qartësuar gjithmonë protokollin dhe formatet e dokumenteve 
dhe procesverbaleve që policia gjyqësore ka nevojë, pasi vlefshmëria ligjore e disa 
veprimeve mund të varet nga saktësia e këtyre materialeve dhe përputhja e tyre 
me kuadrin aktual ligjor. Pra si përfundim, ajo që duhet theksuar dhe është me një 
rëndësi të madhe, është rritja e bashkëpunimit të këtyre dy aktorëve me një rëndësi 
të madhe në sistemin e drejtësisë, si dhe krijimi i grupeve të përbashkëta mund të jetë 
një mjet veçanërisht efektiv.

 18  Neni 277, paragrafi 2 i Kodi i Procedurës Penale.
 19  Raaport OSCE. Marrë nga: https://www.osce.org/files/f/documents/4/8/483995.pdf. 
 20  Po aty. 
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Konkluzion

Nga analiza e mësipërme u vu re se kryesisht në Shqipëri mungojnë objektivat e 
përbashkëta ndërmjet gjykatave dhe aktorëve me fokus prokurorinë. Secila prej tyre,  
dukshëm kanë tendencën të paraqesin punën e tyre në mënyrë të pavarur. Ndërkohë 
jemi koshient që një bashkëpunim më i mirë do të rriste efektivitetin dypalësh, si dhe do të 
kontribuonte mbi të gjitha në rritjen e besueshmërisë në sistemin e drejtësisë dhe tek të dy 
insitucionet në menyrë të veçantë, si gjykatat po ashtu dhe prokurorinë. 
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Abstract

The use of technology in education has long been an important issue for scholars. No longer 
are students’ experiences with new languages limited to their textbooks or immediate 
environment. The rapid development of computer technology has changed the way lessons are 
being delivered. Information and Communication Technology has the potential to transform 
the nature of education where and how learning takes place and the roles of students and 
teachers in the learning process. This gained more focus during the pandemic. Globally, over 
1.2 billion children were out of the classroom. As a result, education has changed dramatically, 
with the distinctive rise of e-learning, whereby teaching is undertaken remotely and on digital 
platforms. Even before COVID-19, there was already high growth and adoption in education 
technology. Nevertheless, in Albania online learning was something students and teachers 
were slightly familiar to. For this reason, it is believed that the unplanned and rapid move to 
online learning – with no training, and little preparation - will result in a poor user experience 
that is unconducive to sustained growth. Based on this, the focus of this research is on 
discussing different globally online teaching techniques compared to the teaching techniques 
in Albania and giving practical recommendations on how to improve the existing educational 
learning infrastructure. 
Complementing this, a mixed method approach is used in this study, a survey through 
questionnaires to students and teacher face to face interviews. 
In the end of the research three questions are aimed to be answered. The first question is 
concerned with implementation of e-learning and the adapt trainings and qualifications for 
teachers. The second question is about the effectiveness of online learning to foreign and 
Albanian students. Lastly, it is given importance to the future challenges of online education 
and what can we do to improve our education system concerning e-learning. 

Keywords: online learning/teaching, effectiveness, challenges, qualification, education.

1. Introduction

1.1. Topic, background and scope
The last years have witnessed a transformation of the perspectives of education. The 
main reason is the development of technology and its implementation in teaching/
learning. Thus the revolution of technology brought up online learning or differently 
used as E-learning. E-learning is the application of electronic devices in learning so 
that any learning theory can be applied to e-learning (Bognar, 2016). Online learning 
in the 21st century has reached a crossroads in terms of credibility and student 
satisfaction where critical thinking skills and the ability to move through multiple 
online learning mediums represents a vital career skill (Pattison, 2012).
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Learners need not only the physical connections to the internet and appropriate 
hardware, but also the familiarity with technology to make online learning work. 
Online learning gained more focus during the pandemic. Globally, over 1.2 billion 
children were out of the classroom. As a result, education has changed dramatically, 
with the distinctive rise of e-learning, whereby teaching is undertaken remotely and 
on digital platforms. Even before COVID-19, there was already high growth and 
adoption in education technology. Nevertheless, in developing countries online 
learning was something students and teachers were slightly familiar to. For this 
reason, it is assumed that the change from face- to- face teaching to online learning 
was too rapid and unplanned, and as such, it is believed that teachers and students 
were unprepared and not trained to e-learning. 

1.2. Statement of problem, study purpose and study aims
Making use of technological tools in the most appropriate way from teachers so that 
to help students increase their self-esteem, improve their knowledge and encourage 
them to study for the sake of learning and at the same time enjoy their learning has 
long been an interesting area of research for many researchers. Moreover, being able 
to do this to students from different part of the world and giving them a chance 
to study, be in touch with the latest foreign methods in online learning, makes this 
even more important. This study therefore focuses on discussing different  online 
teaching technique and giving practical recommendations on how to improve the 
existing educational learning infrastructure. There are some aims for this study. 
The first one is concerned with implementation of e-learning and the adapt training 
and qualifications for teachers. The second aim is about the effectiveness of online 
learning to foreign and Albanian students. Lastly, it is given importance to the future 
challenges of online education and what can we do to improve our education system 
concerning e-learning.

2. Literature Review

2.1. Tools of online learning/teaching
The first teaching online started in the early 1980s, based on the invention of computer 
conferencing by Murray Turoff in 1970 (Hiltz and Turoff, 1978, p. 43). One of the first 
institutions to offer teaching through computer conferencing was the New Jersey 
Institute of Technology in the USA. One of the first institutions to use online learning 
for students who were completely off campus was the British Open University. The 
big breakthrough for online learning came with the development of the World Wide 
Web,in 1995, and the consequent rapid spread of the Internet into many homes, 
offices and most universities in more economically advanced countries.

2.1.1. Social media 
To achieve higher levels of motivation, student satisfaction and interactivity, several 
changes should be implemented in a new social media paradigm for online course 
learning.  Robinson (2005) believes that onsite courses are more for the prior Industrial 
Age. Other research by Brown (2000) indicated that online learning using social 
media leads to multi-processing and higher levels of creativity. 
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Liu et al. (2009) noted that the common social media for online classes includes blogs, 
podcasting, social networking, and virtual environments. Pattison, D. (2012) believes 
that in the online environment, social learning media contains text, videos, audio, 
photo, and a combination of media. The idea of interactions evolved from cell phones 
and texting to web-based programs such as Twitter and Facebook that promoted 
sharing photos, messages, and events that shaped their lives. After reviewing the 
multiple social media applications, the Callaghan Study (Callaghan, N., & Bower, 
M., 2012) on embedding Social Media into the online classroom shows that the 
impacts was to highly motivate students. Thus, the online experience can be radically 
improved with the inclusion of social media that inspires interest and interactivity 
leading to deeper levels of student satisfaction.

2.1.2. Other tools 
Common used tools include computer-assisted learning tutorials, drills and 
simulations. Virtual labs, where students complete simulations of lab experiments 
and have access to sophisticated search and retrieval tools, are also becoming common 
tools. Some important tools used for E-learning include: Canvas, Zoom, Slack and 
Language Tools such as: Voicethread, iSpraak, Quizlet, Anki, and Kahoot.

2.2. Qualifications and Recomendations for Online Teachers
The number of students enrolled in online courses has increased dramatically over 
the past decade (Watson, Pape, Murin, Gemin, & Vashaw, 2014). Consequently, 
online teachers are tasked with not only teaching subject matter but also supporting 
students’ engagement, interactions, and technological skills within the online 
environment (iNACOL, 2011.) The rapid development of online learning has increased 
the attention to the need for a skilled online teaching workforce and the importance 
of providing professional teaching opportunities teachers who are teaching and 
supporting students in online and blended (i.e., a combination of face-to-face and 
online) learning environments. 
Several organizations produced recommendations for the professional development 
of online teachers, such as iNACOL’s Professional Development for Virtual 
Schooling and Online Learning (2007), the National Education Association’s (NEA’s) 
Guide to Teaching Online Courses (n.d.), and Southern Regional Education Board’s 
(SREB’s) Guidelines for Professional Development of Online Teachers (2009). In 
addition, the U.S. Department of Education’s National Education Technology Plan 
(2016) provided recommendations for altering preservice education and providing 
ongoing professional development to increase teachers’ effective use of technology. 
Without rigorous research on professional development for online instruction, 
administrators of online learning programs rely on these organizations to provide 
guidance. TNEA’s (n.d.) guide specified that online teachers should receive training 
in the following practice areas: appropriate communications, appropriate and timely 
feedback, facilitated discussions, facilitation of teamwork and multimedia projects, 
adaptation of curriculum and materials, and adaptation of online tools to support 
effective instruction. NEA suggested that online teachers receive help from master 
online teachers and that ongoing professional development modules should be 
available to train teachers in new methods as they emerge. SREB’s recommendations 
regarding the practice areas that should be covered in professional development 
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were organized by their Standards for Quality Online Teaching (2006): (1) academic; 
(2) content knowledge, skills, and temperament for instructional technology; and 
(3) online teaching and learning methodology, management, knowledge, skills, 
and delivery. These guidelines further recommended using multiple formats for 
professional development, including “real-time as well as ‘anytime’ online training 
and traditional workshops” (SREB, 2009, p. 2).
One of the few studies that exists in this area compared the self-reported frequency of 
and confidence in performing online teaching tasks for teachers who had completed a 
5-credit-hour university course to teachers who participated in a one-day face-to-face 
workshop (Hathaway & Norton, 2012). In this correlational study, the authors found 
no significant differences in frequency or confidence in performing online teaching 
tasks between the teachers who received the one-day workshop and those who 
participated in the university course. This suggests a need for additional research on 
the variation in online teachers’ professional development and on the effectiveness of 
alternative strategies.

2.3. Benefits of online learning
Online distance learning has gained a lot of importance to students who cannot or 
often prefer not to participate in traditional classroom settings and it certainly meets 
the needs of an ever-growing population of students who live in remote locations or 
they work full-time jobs or they a re busy with studying and working at the same 
time and they are unable to attend traditional classes.
Online learning is an excellent way of delivering and attending courses unbound 
to time or location allowing for accessibility at anytime from anywhere. Students of 
distance learning only need a minimum requirement of having a computer, Internet 
and motivation.
Students can take more time to think and reflect before communicating. Shy students 
find it easier to express their opinions online.
Online learning reaches more innovative teaching techniques and student-centered 
approaches which increase variety and creativity oflearning activities.

3. Methodology
This chapter describes the different methodological procedures that were used to 
gather information for the thesis. This chapter gives a presentation of the methods that 
were used during data collection, the selection criteria and the process of selecting the 
informants. 

3.1. Research Questions
The research questions are:
1. What are the perceptions of Albanian high school students and teachers about the 
implementation of E-Learning?
2. How effective is online learning to Albanian students?
3. What are the challenges of online learning and what can we do to improve it?
These research questions were asked in order to understand how virtual classrooms 
function in Albania.
Students and teachers in Albania have been using conventional learning techniques 
and they may find it difficult to transition to the online classroom.
In other words, is this an effective way of learning according to Albanian teachers 
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and students?

3.2. Method used for the study
‘Mixed methods’ is a research approach whereby researchers collect and analyze 
both quantitative and qualitative data within the same study (Cohen, 2013).
When combining both quantitative and qualitative research and data, the researchers 
benefit in breadth and depth of understanding and corroboration, while at the same 
time compensating for the limitations embedded in each methodology. 
This study was conducted through two main tools: an online questionnaire sent to 
students, and private telephone interviews with teachers.

3.3. Participants
In order to conduct the research plan, two different types of participants were taken 
into consideration:
295 high school students and 7 teachers
They came from various cities in Albania, such as Tirana, Lezhe, Fier, Vlore, Berat 
and Kucove. 
Students were between 15 and 18 years of age (high school students). 
Teachers who participated in the study were high school teachers with at least 10 
years of experience.
 No participant had a direct relationship with the researcher that indicated a conflict 
of interest.
The reason of this choice is to increase the validity and reliability of the research by 
having as many participants’ opinions in different settings as possible.

3.4. Data Collection
The use of 2 techniques for the collection of data: an online student questionnaire, 
and an interview with teachers. 
The aim of the questionnaire was to collect as much data as possible. 
The researcher developed unique questions to help understand students’ perspectives 
and opinions about the online learning environment. 
The interview consisted of four open-ended questions specifically tailored for 
teachers. 
The purpose of these interviews was to better understand the dynamics of the online 
learning process in the Albanian context. 
 Observation was used as a method of collecting data.

4. Results and Discussion

4.1. Results for research question one
RQ1: What are Albanian high school students’ perceptions regarding the Online 
Learning Environment?
 
In order to understand the perceptions of high school students about how the online 
learning environment functions, and also to address this research question, the 
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researcher created an online questionnaire. 
This questionnaire was answered by 295 Albanian high school students.
Question #1: On a scale of 1 to 5, how satisfied are you with the overall format of 
online classes?

Based on the students’ answers, it is easily understood that students are sceptical to 
the format of online classes. They are not really satisfied with the way their subjects 
are treated during online learning. 

Answers to question #1
Question #2: Do you feel that face-to-face contact with your teacher is necessary to 
learn?
Taking into consideration the asnwers of the questionaire, the majority of the students 
consider face-to-face learning essential to learn. They believe that it is highly important 
to have direct contact with their teacher so that to have better learning outcomes.

 
Answers to question #2

Question #3: Is learning in class same as at home on the Internet?

Most of the students overwhelmingly disagree to the idea that learning in class is 
same as at home on the Internet and they see many differences between the two types 
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of learning. 

Answers to question #3
Question #4: What class format do you or would you prefer?

Question number 4 is very important to the study. Taking into account the answers in 
this question, it is seen that the majority of students prefer a combination of the two 
types of learning formats. However, it should not be neglected that a considerable 
number of students believe that meeting regularly in a classroom is more profitable 
to their learning rather than online classes. 

Answers to question #4
Question #5. What do you think or might be the greatest benefit of online learning?
Regarding this question, most of the students consider working at their own pace and 
independently the most significant benefit of online learning. They think that flexible 
schedule and lower costs are highly important too. 

Answers to question #5

Question #6: What do you think or might be the greatest disadvantage of online 
learning?
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Taking into consideration the fact that the students that took part in this questionnaire 
are from different parts of Albania, including rural towns, it is somehow 
understandable that the majority of them believe that lack of Internet connection and 
appropriate devices, not being able to concentrate and not understanding the lesson, 
are the greatest disadvantages of online learning. An important answer to the study is 
the fact that many students consider the lack of teachers’ training as one of the most 
important disadvantages of E-learning. 

Answers to question #6

4.2. The results for question number 2. 
RQ2: How effective is online learning in the Albania context according to teachers? 
The Interview Questions
1.What is your teaching experience with online courses? 
2.Were you trained to teach online? If yes, how? 
3. Is this an effective way of teaching in the Albanian context? Explain why. 
4. If you would be able to choose between traditional teaching, online teaching or a 
combination of both, what would it be? 
1. What is your teaching experience with online courses?
The rapid development of online learning has increased the attention to the need for 
a skilled online teaching workforce and the importance of providing professional 
teaching opportunities teachers who are teaching and supporting students in online 
and blended (i.e., a combination of face-to-face and online) learning environments. 
Teachers in developed countries such as the USA and Britain have experience with 
online courses. However, it is only after the Covid-19 Pandemic that online courses 
were introduced to Albanian teachers. Based on the teachers’ answers it is noticed 
that most of the teachers said they had no experience with online teaching. They were 
unprepared to E-teaching and faced many difficulties, especially at the beginning. 
2. Were you trained to teach online? If yes, how?
Almost all the teachers taking part in the interview had no training to teach online. 
There were only two teachers working at the capital city of Tirana that they had 
followed few online training about E-teaching. In other words, the lack of adequate 
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training was another significant concern indicated by the teachers.
3. Is this an effective way of teaching in the Albanian context? Explain why.
Based on teachers’ personal experiences, the effectiveness of online learning is 
extremely low. Online learning is a new format of teaching and Albanian teachers 
are not familiar to it. They lack experience and training. On the other hand, even 
students are not used to online learning and they do not feel motivated and they 
lack confidence that they can learning same in online classes as in face-to-face ones. 
This makes it harder for teachers to improve the outcomes of their students in online 
learning.
4. If you would be able to choose between traditional teaching, online teaching or a 
combination of both, what would it be?
All teachers taking part in the questionnaire believe that a combination of both 
traditional teaching and online teaching is the most effective way to Albanian 
education system. Having in mind that technology is having a huge impact on 
teaching and learning, it is significant to take advantage of its rapid growth. Making 
use of technological tools in the most appropriate way from teachers so that to help 
students increase their self-esteem, improve their knowledge and encourage them to 
study for the sake of learning and at the same time enjoy their learning.
“Blended learning … has the proven potential to enhance both the effectiveness and 
efficiency of meaningful learning experiences.” (Garrison, D. R., & Kanuka, H. 2004) 

4.3. The results of question number 3
RQ3: What are the challenges of online learning and what can we do to improve it?
Based on the results of students and teachers’ answers in the questionnaire and 
interview, it is obviously understood that the challenges of online learning are the 
lack of Internet and other technological devices and lack of teachers training. To 
improve these disadvantages that challenge online learning in Albania it is necessary 
for some steps to be taken. The first one is having constant studies to different cities 
in Albania to always be in touch with the problems teachers and students are facing. 
Another action to be taken is the qualification and training of teachers and why not 
students. This way they will be up to date with the latest methods of online learning. 
It is of high importance that a blended teaching method is used so that online learning 
is smoothly introduced to students and teachers.

4.4. Summary
This chapter has presented the outcome of both teachers and students’ answers 
in the survey questionnaires and interview.  The results of different questions 
concerning online learning in Albanian high schools and other issues related to it 
were included in this chapter. A discussion for each question was also included 
here. The conclusions of the findings and recommendations will be discussed in the 
following chapter.

Conclusion

This study is concerned with the implementation of E-learning and its effect 
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on students and teachers. It is also concerned with the use of adapt training and 
qualifications for teachers. There were three main research questions on this thesis, 
and the researcher tried to give a response to each of them through a questionnaire 
for students and interview for the teacher.
It is noted that both teachers and students had the same perspectives on many aspects 
of online courses. One of them was to consider blended learning as the ideal form of 
learning.

4.5. Interpretations of the findings
Based on the students and teachers’ answers, it is concluded that Albanian high 
school students‘ and teachers did not find online learning/teaching convenient. They 
think that lack of adequate devices, such as laptops, PCs, or Smartphone, and Internet 
eson eson of the disadvantages of online learning. Most of the students living in 
rural areas find it difficult to obtain the adequate devices due to economical reasons. 
Another reason that online learning faced difficulties in Albania is lack of teacher’s 
ability to manage the eson and the lack of their qualifications to teach online learning. 
Another problem is lack of encouragement or motivation. Students do not feel same 
motivated as in face-to-face classes during online learning. Other disadvantages are 
the grading system, the way they felt isolated and distanced from classmates, issues 
concerning their physical and mental health, etc.
Both teachers and students held the same perspective of having to choose a blended 
learning. The best way to achieve success was to merge these methods and use them 
to create a great style of teaching. Online learning is developing in great speed so 
Albanian schools should also be used to it. However, since both students and teachers 
are used to traditional classes, they believe online learning should be smoothly 
implemented and not immediatly as it was used during the pandemic. 
As one of the teacher’s commented: “It is just like when you are cooking, you 
cannot just use salt or a single ingredient, it wouldn’t be delicious. But if you use a 
combination of the proper amounts of those ingredients, you have in front of you a 
very delicious dish”. This comment best conludes the fact that a blended learning of 
traditional and online classes is the most ideal and effective method of learning.
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The Incorporation of Culture into EFL Classrooms

Evis Ponoçi

Abstract

This work is concerned with the contribution and incorporation of the teaching of culture into 
the foreign language classroom. More specifically, some consideration is given to the why 
and how of teaching culture. A learner may have a good command of grammar and lexicon, 
but have difficulty in comprehending the message. Understanding why communication is 
possible for certain readers but not for others can partly lie in the cultural shades of the words 
and events. For some nationalities, gestures, names, numbers, and colors are suggestive of ill 
manners, while in others, they are welcome. This study justifies the importance of including 
culture in the language teaching programs because familiarity with the cultural features of 
the target language people can help the learners see the world with open eyes and modify 
their attitude toward other cultures. This can generally enhance their tolerance not only as a 
language learner but also as a human being.
The concepts of language and culture are defined, respectively. The relationship between 
language and culture are also be pointed out. Besides, various views on culture in language 
learning will be explored.  Next, the characteristics of culture will be presented, as well as its 
influence on language skills. Moreover, factors such as teachers, curricula, and textbooks that 
have an impact on the success and failure of teaching culture to foreign language students 
will be examined. Additionally, activities and methods intertwined with technology, so that 
to incorporate culture learning into the foreign language classrooms will be also described. 
The basic roles of the non-native teacher, as well as the role of the textbook, will be further 
examined. The advantages and disadvantages of incorporating culture into the language 
classroom will be mentioned. In addition to these, problems that mostly concern the teaching 
of culture will be treated.
Three methods have been employed in carrying out observations for this study:  the teachers’ 
questionnaire, the teachers’ interview, and the students’ questionnaire. Before distributing the 
questionnaire to the teachers and students, the questions were explained so that they didn’t 
have difficulty while completing them. Whereas the interview was taken down while the 
teachers developed their answers. Finally, some conclusions and recommendations will be 
given.

Keywords: culture, language, EFL, non-native teacher, textbook.

Introduction

The main goal of this paper is to explore the presence and incorporation of culture 
in the foreign language classroom with a particular focus on teaching English at the 
secondary level. Teaching culture should be an essential part of teaching English 
as a foreign language because one of its main aims is intercultural communicative 
competence (ICC), which refers to knowledge of social groups and their practices 
and customs. Therefore, in order to achieve well-rounded development and 
progress in all areas of language learning, it is necessary to incorporate culture as an 
essential component of language learning. Moreover, since language and culture are 
inseparable it is important to mention that the inclusion of culture in EFL teaching 
does not exclude grammar, vocabulary, spelling, pronunciation and the four language 
skills.
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Several questions are raised when it comes to the role of culture in language 
classrooms:

1- When should teachers teach culture?
2- How should culture be taught?
3- Why is it necessary for students to learn about the target culture at all?
4- How can teachers incorporate culture into foreign language classrooms in 

terms of fostering learners’ cultural awareness and communicating insights 
into the target culture?

5- How to teach culture for effective language learning?
Observing one’s daily experience in communicating with other people using different 
vernacular, it’s obvious that linguistic competence alone is not enough for him to 
be competent in that language. He needs to be aware, for example of the culturally 
appropriate ways to address people, express gratitude, make requests, agree or 
disagree with someone. He should know that behaviors and intonation patterns 
that are appropriate in his own speech community may be perceived differently 
by members of the target language speech community. Smith (1985), for instance, 
explains that the presentation of an argument in a way that sounds fluent and elegant 
in one culture may be regarded as clumsy and circular by members of another culture 
(p.2). Thus, in order for communication to be successful, language use must be 
associated with other culturally appropriate behavior.
The close relationship between culture and language has been generally accepted 
and stressed by researchers in the language education field. The reasoning is that 
language is embedded in a particular culture and learners inevitably learn about 
its underlying culture while learning a language. Language is the “carrier” of 
culture, since it is through language that we learn about, share and participate in the 
development of culture (Duranti 1997). Applied linguists and language teachers have 
become aware that a foreign language can rarely be learned without addressing the 
cultural background and context in which it is used. Byram (1988) supports the belief 
that a language cannot be taught separately from its culture. Moreover, language 
symbolizes cultural reality because people view their language as a symbol of their 
cultural identity.
According to Tomalin (2008) the international role of the English language and 
globalization are the two main reasons to teach culture as a fifth language skills, in 
addition to listening, speaking, reading and writing. “What the fifth language skill 
teaches you is the mindset and technique to adapt your use of English to learn about, 
understand and appreciate the values, ways of doing things and unique qualities of 
other cultures. It involves understanding how to use language, to accept differences, 
to be flexible and tolerant of ways of doing things which might be different to yours. 
It is an attitudinal change that is expressed through the use of language.”

Concepts of culture
 1The word “culture” originated from the Latin word “cultura”, which means “being 
 1  Nabanan, P. W. J (1974). Language, culture and language teaching. RELC Journal 5(2),18-30. 
Halverson, R. J. (1985). Culture and vocabulary acquisition: A proposal. Foreign 
Language Annals, 18(4), 32-327.
Lafayette, R. (2005). The cultural revolution in foreign languages: Aguide for building the modern 
curriculum (6th ed.). Lincolnwood, IL: National Textbook.
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cultivated” (Nababan, 1974, p. 18). As the Latin language evolved over time, the 
word “cultura” came to mean “the study of ‘civilization’ or ‘society’” (Tylor, 1865,as 
cited in Nababan,1974, p.18.). Basically and perhaps simplistically, “Cultura” as 
civilization is understood in two ways: “big C culture” and “small c culture.” “Big 
C culture reflects art, music, literature, historical events, and institutions of society. 
The “big C” concept further refers to large groups of people as a nation, and clearly 
distinguishes them from other societies. On the other hand, “small c” culture reflects 
customs, traditions, and lifestyles of both large groups of people as well as subgroups 
(Halverson, 1985; Lafayette, 2005; Nemetz Robinson, 1998; Tomalin and Stempleski, 
1993).
 For anthropologists and other behavioural scientists, culture is the full range of 
learned human behaviour patterns. The term was first used in this way by the pioneer 
English Anthropologist Edward B. Tylor in his book, Primitive Culture, published in 
1871. Tyler said that culture is:
“That complex whole which includes knowledge, belief, art, law, morals, custom, and    any 
other capabilities and habits acquired by man as a member of society.” 
 2However, the field of foreign and second language education need not use an all-
encompassing definition. Rather, it can work within a narrower definition of “culture” 
that other academic disciplines. Through the National Standards for Foreign Language 
Learning, ESL/EFL has developed a reasonably accurate and workable definition of 
“culture”, stating culture as three interrelated dimensions: products, practices and 
perspectives. Similarly, Moran (2001) stated, “culture is the evolving way of life of a 
group of persons, consisting of a shared set of practices associated with a shared set 
of products, based upon a shared set of perspectives on the world, and set within a 
specific social context” (p. 24). 

Language and culture

Language should be understood as cultural practice, it cannot exist alone. So to 
speak, culture is the foundation of language. Similarly, language is culture. When a 
person decides to learn English, for example, he or she is not merely absorbing the 
knowledge of the language, but everything to do with English, Britain and America. 
Many authors, such as H. D. Brown (2007), Moran (2001), Nababan (1974), Tang 
(1999), Kramsch (2001), and Wardhaugh (2011) have explicitly stated that language 
and culture are closely related.  3Kramsch (2001) drew attention to the interaction 
of language; culture with the understanding that members of society conduct their 
social lives with language and when language is “used in context of communication, 
it is bound up with culture in various and complex ways” (p.13).  
 4Similarly, Nababan(1974) concluded that it is impossible to learn culture well without 

Nemetz R.G. (1998). Crosscultural understanding: process and approaches for foreign language, 
English as a second language, and bilingual educators (3d ed.). Oxford, England: Pergamon Press.
Tomalin, B., & Stempleski, S. (1993). Cultural awareness (2nd ed.). Oxford, England: Oxford 
University Press.
 2  Moran, P. R. (2001). Teaching culture: Perspectives in practice. Boston, MA: Heinle 
Cengage Learning.
 3  Kramsch, C. (2001). Language and culture. Oxford, England: Oxford University Press.
 4  Nabanan, P. W. J (1974). Language, culture and language teaching. RELC Journal 5(2),18-30. 
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knowing the language of the target context because beliefs, feeling, perpectives, 
and so forth are functionally interwoven within the language (pp. 18-30). As such, 
even a fluent speaker might misunderstand the messages he/she hears or read or 
sees without sufficient cultural skills.  5More in line with the stream, H. D. Brown 
(2007) similarly stated that “ language is a part of a culture, and culture is a part of 
the language; the two are intricately interwoven so that one cannot separate the two 
without losing the significance of either language or culture” (p. 164). 
 6To examine the interconnectedness of culture and language, Omer and Ali (2011) 
conducted a qualitative study to measure student attitudes toward learning a foreign 
language in the context of culture. Omer and Ali (2011)  interviewed Turkish college  
students in the French Language Teaching Department of Erzincan University 
regarding the relationship betweeen language and culture. Researchers found that 
94% of students agreed that having knowledge of the culture facilitates language 
learning, improvement of speaking skills was percieved as the greatest benefit of 
culture-integrated instruction. Omar and Ali’s research (2011) found that 97% of the 
students studied stated that gaining knowledge of a culture other than that of their 
native language is helpful in their daily lives, and that students believed that they 
would not experience culture shock in situations where they had previously learned 
about the culture in which they were to immerse themselves.

Culture in the context of language teaching

 7“As language teachers we must be interested in the study of culture not because we necessarily 
want to teach the culture of the country, but because we have to teach it. If we teach language 
without teaching at the same time the culture in which it operates, we are teaching meaningless 
symbols or symbols to which the student attaches the wrong meaning; for unless he is warned, 
unless he receives cultural instruction, he will associate American concepts or objects with the 
foreign symbols”. (p.85-86)
 8It is essential to note the concurrent supporting contributions of two recent 
developments-information communication technology, such as the Internet, and 
the increase of exchange program studies-to the ever-widening acceptance of the 
Culture-Language approach (Risager, 2007, p.32). These contributions have facilitated 
adoption of the Culture-Language approach.
      Beginning in the 1960s and continuing into this century, the relationship between 
language and culture in the context of EFL/ESL has been widely discussed. However, 
the fruit of these discussions were not put into practice in the EFL/ESL curriculum 
approach, the Grammar-Translation approach, the Direct approach, the Audiolingual 
approach, Suggestopedia, Total Physical Response, and the Silent Way (J. D. Brown, 
1995, pp.16-17). These methods emphasized structure and vocabulary and neglected 

 5 Brown, H.D. (2007). Principles of language learning and teaching (5th ed.). East Lansing, MI: 
Longman Publishing.
 6  Omer,K, & Ali, D. (2011). The effect of culture integrated language courses on foreign language 
education. Online Submission, 8(3), 257-263.
 7  Brooks, Nelson. (1960). Language and language learning: Theory and practice. New York: 
Harcourt, Brace and Company.
 8  Risager, K. (2007). Language and culture pedagogy. From a national to a transnational paradigm. 
Clevedon, England: Multilingual Matters Ltd.
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cultural aspects of communication. 
       9The growing importance of culture in the EFL/ESL curriculum was evidenced in 
the 1980s by the appearance of syllabi designed to assist teachers using the Culture-
Language approach (Rivers,1982; Robinson, 2001). Two of the most important 
scholars of that period, Byram (1989) and Zarate (1986), articulated the expanding 
understanding of culture teaching to include
using various sources of information, identifying stereotypes and other representations, 
contextualizing information, explaining one’s own culture to foreigners and establishing 
personal contacts with foreigners and preparing trips to a target language country. (as cited 
in Risager, 2007, p. 86)
 10Today, the incorporation of the Culture-Language approach in EFL/ESL classrooms 
is ubiquitous and is used either or both explicitly or implicitly (Atkinson, 1999). 

The importance of teaching culture in EFL classrooms 

The implication of second language teaching regarding the influence of language on 
culture and culture on language is that students must gain knowledge of the target 
culture. In fact, a great deal of understanding of culture is necessary if one wants to 
be able to express oneself in the target language on the same level as in the mother 
tongue. Aside from teaching effective use of the target language, teaching culture can 
also help students avoid cultural conflicts. Therefore, every time a language learner 
engages with a target language and culture, a potential conflict is on the rise.  11In 
some cases, especially when physically entering the target country, such conflicts can 
even turn into a culture shock, H, Douglass Brown describes:
     ...Culture shock refers to phenomena ranging from mild irritability to deep psychological   
panic and crisis... Culture shock is associated with feelings in the learner of estrangement, 
anger, hostility, indecision, frustration, unhappiness, sadness, loneliness, homesickness, 
and even physical illness. The person undergoing culture shock views the new world out of 
resentment, and alternates between being angry at others for not understanding him and 
being filled with self-pity. (34)
 12Wang (2008) asserts that ‘foreign language teaching is foreign culture teaching, and 
foreign language teachers are foreign culture teachers. According to Tomalin (2008), 
the international role of the English language and globalization are the two main 
reasons to teach culture as a fifth language skill, in addition to listening, speaking, 
reading and writing. ‘What the fifth language skill teaches you is the mindset and 
technique to adopt your use of English to learn about, understand and appreciate 
the values, ways of doing things and unique qualities of other cultures. It involves 

 9  Rivers, W. (1982). Teaching foreign language skills (2nd ed.). Chicago, IL: University of 
Chicago Press.
Robinson, P. (2001). Task complexity, task difficulty, and task production: Exploring interactions 
in a componential framework. Applied Linguistics, 22, 27-57.
 10  Atkinson, D. (1999). TESOL and culture. TESOL Quarterly, 33(4), 625-654.
Cakir, I. (2006, July). Developing cultural awareness in foreign language teaching.
 11  Brown, H. D. (2001a). Learning a second culture. In J. Merrill (Ed.), Culture bound: Bridging 
the cultural gaping language teaching (pp 33-48). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 12  Towards a New Integration of Language and Culture. Middlebury, VT: Northeast Conference: 63-
68.
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understanding how to use language to accept differences, to be flexible and tolerant 
of ways of doing things which might be different to yours.  13Teaching culture in EFL 
classrooms help students to observe culture not only from a familiar perspective-
often with a corresponding stereotypical perception – but from new perspectives as 
well. During language instruction, it is important to combine topics from different 
disciplines with authentic materials that represent components of and variations 
within the target culture. By doing so, the teacher allows students to acquire cultural 
information from different perspectives, thereby mitigating cultural stereotypes that 
often develop when a culture is explored through a one-sided prism (Hammerly, 
1982). H.D. Brown (2000) suggests teaching the target culture in positive ways while 
presenting the students’ native culture (p.50) along similar lines, Byram (1989) argues 
that both the target culture and native culture should be taught in a context of mutual 
respect. Otherwise, students may perceive the two cultures in competition for power 
and develop inaccurate cultural perceptions (p.89).

How to incorporate culture into the EFL classroom?

 14To avoid superficiality in EFL classes, Nunan (2004), Shrum and Glisan (2009), and 
Mishan (2005) emphasize the use of “authentic” materials. They assert that students 
must receive authentic input in order to effectively increase cultural and linguistic 
awareness. Using authentic sources from the native speech community helps to 
engage students in authentic cultural experiences. Teachers can adapt their use of 
authentic materials to suit the age and language proficiency level of the students. 
Some of the methods that might be used are: literature, broadcast media, newspapers, 
advertising, songs and music, ICT, films, proverbs, culture capsules, ethnographic 
studies.

Cultural influence on reading

Foreign language learning focuses on four key skills: reading, listening, speaking 
and writing. Each of these skills requires an amount of cultural awareness and 
understanding. 
 15The reading process is not simply the process and reappearance of the language 
knowledge which the students already have, but it is a complicated process under the 
stimulations of outside information to decode, recognize, analyze, judge, and infer the 
material through the cognitive system (Larsen Freeman, & Long, 2000, pp.193-196). 
So, it is critical for us to catch the non-verbal information, such as: the background 
information about humanism, history, geography, and the traditional local customs, 
etc. linguistic knowledge can affect one’s reading, but cultural factors play a more 
important role in the reading process, most of the true and serious reading barriers 
are not only from the language knowledge itself, but also caused by the cultural 

 13  Hammerly, H. (1982). Synthesis in language teaching (1st ed.). Blaine, WA: Second 
Language Publications.
 14  Nunan, D. (2004). Task-based language teaching (1st ed.). Cambridge, England: 
Cambridge University Press.
 15  Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and principles in language teaching. New York, NY: 
Oxford University Press.
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differences between the target language and our mother tongue. Cultural differences 
exist in background information, words, sentences, and text structures, all of which 
are going to become potential barriers in reading matters.
The best way to enable learners of English to be fluent readers is to expose them as 
much as possible to authentic reading materials. In order to make students get the 
most out of a reading text, the teacher does not only have to explain vocabulary and 
grammar structures but also has to explain the social context necessary to optimal 
understanding. Culture illustrates the context of communication, and this further on 
serves for analyzing the linguistic structures used to express this communication.

Cultural influence on listening

 16“Lack of contextual, factual and socio-cultural knowledge of a foreign language may present 
an obstacle to understanding a listening task. This is so because language is used to express 
the culture of the people who speak it.”
Listening to everyday conversations in English language presents difficulty for the 
fact that this language is very idiomatic. Both idioms and slang expressions are very 
closely connected to the culture of the country, and an understanding of these idioms 
and slang expressions requires exposure to the culture. 

Cultural influences on speaking

Just like listening, the ability of speaking is not a matter only concerned with 
pronunciation or intonation. People need to read a lot to understand the cultural 
background knowledge of the target language; only in this way they can communicate 
successfully with the others. So in the training of oral English, teachers should 
emphasize the practical use of the language, and try to use the materials which come 
from the daily life. This help people use proper sentences in proper context. In the 
course of oral communication, speakers should pay much attention to the context, i.e. 
what you are saying, to whom you are saying it, when and where you are saying it, 
etc. 
 17One of the subjects that students, most of who major in English language teaching, 
take at the university is spoken English. In choosing topics for this subject, the 
objective of the instructor always is to include real life situations in English speaking 
countries. 

Cultural influence on writing and vocabulary

 18Writing in any language is done for a purpose: to communicate with a reader. In 
learning English, writing is done with the purpose of communicating with English 

 16  Teacher Development Selected Articles from the English Teaching FORUM 1989 – 1993; Edited 
by Thomas Kral, US Information Agency, Washington D.C., 1996.
 17  Dobson, Julia M.: Effective Techniques For English Conversation Groups, US Information 
Agency Washington D.C. 1997, pg 84.
 18  Halverson, R. J. (1985). Culture and vocabulary acquisition: A proposal. Foreign 
Language Annals, 18(4), 32-327.
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speakers. In order to achieve maximum success in writing, it is necessary to write 
as closely as possible to authentic writing of English. This requires accurate use of 
vocabulary, correct grammar as well as use of idioms and phrasal verbs. Reaching 
this objective equips students with the confidence to manipulate language. This 
confidence comes with an inner understanding of how a language works, and an 
ability to analyze the mindset underlying this language.
Language is the carrier of culture and vocabulary is the basic ingredients of language. 
The cultural difference will inevitably be exhibited on the vocabulary, and the 
explanation of vocabulary will also reflect the national or cultural difference.

Cultural influence on translating

 19It is widely believed that translating is greatly influenced by culture. In translating, 
we should have enough knowledge about both the target and the source language. 
The difficulty in translation mainly lies in the understanding of cultural background 
knowledge. The cultural background knowledge includes many aspects, such as art, 
history, geography, philosophy, science, etc.

Teaching Culture through Technology

 20Technology has changed the nature of instruction and learning. Teachers are 
exploring digital technologies to make learning more effective and engage students 
actively. Technology promotes socially active language in multiple authentic 
contexts due to its “accessibility, flexibility, connectivity speed and independence of 
methodological approach” (Gonzalez, 2009, p.62).  21It gives foreign language teachers 
various opportunities to create better and more effective instructional materials 
to teach not only the language structure, but also the target culture. Students can 
take advantage of technology by learning in formal and informal settings through 
interactive social spaces (Kukulska-Hulme,2010).  22Technological devices such as 
smartphones, laptops and computers, as well as Web technologies are widely used 
to support student learning in a classroom setting, and they have opened new vistas 
for language learning and teaching in particular (Lee, 2009). One of the alluring 
benefits of technology is that it provides authentic communication in an interactive 
environment that facilitates the teaching of culture (Lee, 2009).  23Through the use of 
interactive media, students become less dependent on the printed word and more 
engaged with authentic cultural content they can access and explore freely, because 
they have more control of the selection and application of materials and resources. 

 19  G. Brown. (1990). Cultural Values: The Interpretation of Discourse. ELT, (1): 11-17.
 20  Gonzalez, J. A. (2009). Technology and culture in the language class: Adding another ingredient 
to the old dilemma... and a taxonomy and a database structure. AsiaCall Online Journal, 4(1), 58-
66.
 21  Kukulska-Hulme, A. (2010). Learning cultures on the move: Where are we heading? Eduactional 
Technology & Society, 13(4), 4-14.
 22  Lee, L. (2009). Promoting intercultural exchanges with blogs and podcasting: A study of Spanish- 
American telecollaboration..Computer Assisted Language Learning, 22(5), 425-443.
 23  Moore, Z. (2006). Technology and teaching culture: What Spanish teachers do.  Foreign 
Language Annals, 39(4) ,579-594.
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These numerous resources and materials allow teachers to tailor digital media to 
make culture learning more relevant and accessible to the students in their classroom 
(Moore, 2006). 
A number of researchers have investigated the use of technology in an L2 classroom. 
For instance, Levy (2009) describes technologies that can be used in a foreign language 
classroom in relation to skills, including grammar, vocabulary, reading, writing, 
pronunciation, listening, speaking and culture.

Activities to introduce culture in the classroom 

No textbook perfectly integrates language and culture education, teachers need to 
build up supplemental activities to make culture learning a consistent component 
of their language classes. Ideally, these activities will reflect real language use while 
providing the instructor with the opportunity to assess the learners’ efforts. Some of 
the favourite activities are:
Quizzes - can be used to test materials that you have previously taught, but they 
are also useful in learning new information. You should ask the students to answer 
true or false to each of the questions in pairs or groups. Quizzes offer a high-interest 
activity that keeps students involved and learning.
Action Logs- An action log is a notebook used for written reflection on the activities 
done during class which also provides useful feedback for the teacher. Students write 
it up after each class or at the end of each class. By requiring students to evaluate each 
class activity for interest usefulness, difficulty, and, they must reconsider what they 
have learnt.
Reformulation -When students have read an activity or listened to a story, you 
may like to use reformulation to allow them to check what they have learned and to 
reinforce it by retelling it to a partner. Reformulation simply means: ‘Explain what 
you just learned to your partner in your own words.’ It is a very simple technique, but 
has proved very successful for learning both culture and language. 
Identify Tag Game and Cultural Artifact-This activity helps participants explore 
their own cultural self-awareness while getting to know each other better.
Push Back-This activity gets participants physically engaged in conflict to introduce 
ways to resolve cultural difference.
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Abstrakt

Drejtimi që kanë marrë shoqërotë bashkëkohore, orjentimi i tyre drejt dixhitalizimit, përdorimi 
gjithnjë e më i shpeshtë i internetit dhe i rrjeteve sociale dhe efektet shumë dimensionale dhe 
anësore që ky përdorim masiv sjell në aspekte të ndryshme të jetëve të njerëzve, sidomos përsa 
i përket efekteve juridike, ka zgjuar interesin e studiuesve dhe nuk mbetet më në hije. 
Ka dalë e qartë nga përditshmëria ne rrjet, nevoja për të studiuar sidomos ngjyrimet e 
ndryshme të mbrojtjes së të drejtës së privatësisë individuale, jo vetëm nga publikime apo 
botime të ndyshme të shtypit, por sidomos nga shkelje të privatësisë që burojnë nga individë 
privatë, të cilët ndjejnë lirinë të mund të bëjnë publike fakte, të vërteta ose jo, nga jeta e të 
tjerëve, sidomos nëse bëhet fjalë për personazhe publikë. 
Për të kuptuar qartë  kufirin e së lejuarës, është e menjëhershme ezigjenca e kuptimit teknik 
e në gjenezë të asaj çfarë konsiderohet e drejtë e privatësisë dhe shkelje e saj. Për këtë na 
vijnë në ndihmë legjislacionet perëndimore, e sidomos ai amerikan, të cilët duke qenë shumë 
më të hershëm se legjislacioni ynë në lidhje me temën, bëjnë një përkufizim e një përcaktim 
shumë të qartë të problematikës së privatësisë. Preçedentët gjyqsorë kanë përcaktuar qartë 
cfarë konsiderohet shkelje e privatësisë dhe limitet brënda të cilëve mund të veprohet. 
Nëpërmjet teknikave krahasimore të të drejtës së krahasuar (Comparative law), duhet të lëvizë 
dhe ambjenti jurisprudencial e legjislativ shqiptar, për të përcaktuar qartë kufinjtë e shkeljes 
së të drejtës së privatësisë në rrjetet sociale dhe për të ofruar tutelë të denjë, në momentin që 
diçka e tillë është ngritur e kërkuar disa herë dhe nga eksponentë të rëndësishëm të politikës 
e më gjerë. 

Fjalët kyçe: privatësia, mediat sociale, publiku, komente.

Hyrje

Në kohët në të cilat jetojmë, duket sikur kryefjala, del të jetë gjithmonë dixhitalizimi i 
çdo aspekti të jetës dhe shoqërisë. Aktiviteti dixhital, kiberntik, informatika, rrjetet 
sociale, korrespondenca online, mediat online, pra ai univers paralel, që tashmë na 
shoqëron pandashëm dhe që është bërë pjesë përbërëse e ekzistencës tonë e të cilit 
i thërrasim përgjithshëm me emrin “Interneti”, në ndërgjegje është asociuar tashmë 
thuajse me një planet paralel, tek i cili vrapohet dixhitalisht sapo jepet mundësia dhe 
tek i cili mund të gjenden lehtë të gjitha informacionet që nevojiten në çdo aspekt. 
Në nivel planetar, të gjithë, pavarësisht statusit social, mundësive ekonomike, stadit 
të zhvillimit personal, etj., duken se vrapojnë, të joshur nga kjo botë virtuale “për të 
gëzuar mundësitë e të mirat” që ajo ofron. Gati-gati po realizohet ekzistenca dy jetë 
paralele, por edhe integruese të njëra-tjetrës. Të dyja, si një e tërë, formojnë atë që 
në total mund të konsiderohet, pa frikë e pa mëdyshje, mënyra e jetesës së shekullit 
aktual.  
Në këtë furi kolektive, ku primatin e preferencave e zënë sidomos rrjetet sociale, 
krijohen dhe mundësi e hapësira abuzimi, të cilat domosdoshmërisht nxisin nevojën 
për tutelë edhe në jetën virtuale, njësoj sikurse bëhet në jetën reale. Gama e nevojave për 
mbrojtje rezulton jashtëzakonisht e gjërë, por ne do të përpiqemi të trajtojmë aspektet 



39

që lidhen me mbrojtjen e privatësisë në rrjetet sociale e konkretisht, në mediat sociale. 
Mediat sociale arrijnë të kenë një impakt më të gjëre dhe më të menjëhershëm në 
publik, në krahasim me mediat tradicionale (p.sh. gazetat, revistat, etj.), pikërisht 
sepse artikujt e tyre botohen në internet e  arrijnë më shpejt tek ai. Lajmet e ndryshme, 
të cilat shkojnë që nga kronika e zezë dhe deri tek ajo rozë, arrijnë të kapin vëmendjen 
dhe interesin e menjëhershëm të publikut dhe mbrojtja rezulton të jetë e nevojshme 
për të gjithë ata subjekte privatë apo publikë, të cilët vihen ose gjenden në qendër 
të publikimeve, duke patur vëmendje të veçantë për mbrojtjen e privatësisë së tyre. 
Megjithëse privatësia mund të konsiderohet tashmë një aspekt i konsoliduar i së 
drejtës në përgjithësi, kur bëhet fjalë për rrjetet sociale, është e qartë që jemi në fillime, 
sidomos në lidhje me veçorinë që u përmend, atë të tutelës ndaj komenteve apo 
postimeve të publikut që e cënojnë atë, e cila mbetet qartazi për t’u ndërtuar.
Megjithëse tashmë ka në shtete të ndryshme, edhe studime edhe jurisprudencë mbi 
privatësinë dhe aktivitetin në rrjet e në mediat sociale (sidomos në SHBA) 1, akoma 
nuk kemi një referencë të mirëfilltë legjislative apo jurisprudenciale në lidhje me 
rregullimin aktivitetit të publikut online, edhe pse shumë shqetësues dhe aktual 
kudo, qoftë në vendin tonë, qoftë në vende akoma më të hershme në elaborimin e 
tematikës së privatësisë.
Ajo çka dëshirohet të analizohet, pra, nuk janë as shkelje të privatësisë që ndodhin nga 
vetë platformat e ndyshme të rrjeteve sociale (aspekt ky i rregulluar nga vetë sistemet 
e përgjithshme të rrjeteve sociale të cilat janë të detyruara ligjërisht të ofrojnë tutelë 
të privatësisë), as mbrojtja nga botimi në vetvete i artikujve në mediat online (pra të 
ngremë çështjen e nevojës për mbrojtje nga gazetarë të pakujdesshëm apo edhe të 
pandërgjegjshëm të mediave online, sepse dhe në këtë rast mund të themi se është e 
konsoliduar metodika (ligjore) që ndiqet në rast shkeljesh të tilla nga mediat dhe 
gazetarët e tyre), sepse, në botë, por edhe në Shqipëri, legjislacioni dhe praktika 
gjyqsore janë mbushur tashmë me rregulla e raste gjyqsore që trajtojnë e mbrojnë 
shkeljen e privatësisë në të tilla drejtime. 
Shqetësimi lidhet me shkeljet nga ana e publikut të të drejtave të subjekteve që janë 
objekt i shkrimeve online, sepse është për t’u konsideruar tashmë, një “problem” që ndoshta 
ka nevojë për adresim e sqarim në prizëm ligjor. Informacione, të vërteta ose të pavërteta 
mbi persona të njohur, (por edhe mbi persona jo publikë, të cilët rastësisht, për një 
ndodhi të papritur, mund të bëhen pjesë e kronikave të ndryshme, që nga ajo e zezë e 
deri tek ajo rozë), diskutohen publikisht nëpër komente, në çdo rrjet social ku mund 
të publikohet një lajm i caktuar, edhe pse vetë lajmi mund të mos shpalosë, apo të 
ketë si objekt, asnjë fakt privat dhe biles shpesh mund të ketë tematikë tjetër nga ajo 
që del në pah, apo diskutohet në komente. Janë individë privatë, me identitet real ose 
jo, ata që marrin përsipër të informojnë të gjithë, në lidhje me detaje për jetën private 
të subjekteve të ndryshëm të një lajmi, vetëm për faktin se, sipas tyre, ata dinë në lidhje 
me këta të fundit, “të vërtetën” ose “disa të vërteta”, tek të cilat kanë arritur nga burime 
apo në mënyra të ndryshme. Ankesa në lidhje me këtë fakt, dëgjohen shpesh nga 
personazhet publikë, qoftë kur ndodh të jenë objekt i një publikimi nga mediat online, 
qoftë edhe në aktivitetin e tyre në faqet personale në rrjetet sociale, ku komentimet e 
publikut në adresë të tyre shpesh janë fare të pafiltruara, pa etikë, cënuese në shumë 
drejtime e të drejta, duke arritur në ofendime e shpesh në brutalitet.
 1  Tematikat e të cilave shqyrtojnë aspekte nga më të ndyshmet, që nga privatësia për të miturit, tek të dhënat online 
të punonjësve, tek e drejta për t’u laguar pa pasoja e problematika nga mediat sociale, etj.
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Në Shqipëri është diskutuar gjatë për ideimin e një projekt-ligji për kufizimin dhe 
rregullimin sa më mirë të jetë e mundur të këtij lloji të “aktivitetit” në rrjet. Shpesh 
herë debate dhe propozime të ndryshme në lidhje me këtë, kanë ardhur nga studio 
televizive dhe jo vetëm. Propozimet kanë qenë edhe nga nivele serioze të politikës dhe 
legjislativit, ku mund të përmenden nisma nga eksponentë të Parlamemtit (deputetë) 
apo të qeverisë (p.sh. Majlinda Bregu, ish deputete dhe ish ministre), por deri më tani 
asnjë prej këtyre iniciativave nuk ka vajtur në një përfundim të suksesshëm. A ka 
vërtetë një mënyrë ligjore për ta rregulluar këtë aspekt?
Analiza në mënyrë të detajuar dhe teknike për marrëdhënien midis mediave sociale, 
komenteve në rrjet dhe të drejtës së privatësisë,  mund të ndihmojë në arritjen e 
konkluzioneve kuptimplota.

Privatësia në gjenezën e saj

Është e nevojshme që analiza të nisë nga esenca, nga baza e konceptit të së drejtës së 
privatësisë, duke shkuar pas në kohë, pasi vetëm kështu, duke u nisur nga rrënja e 
konceptit të saj, ne mund të kuptojmë qartë idenë ligjore që ajo përcjell dhe mënyrën 
më të mirë të përshtatjes apo të aplikimit të tutelës së saj, në rastin në fjalë. Duhet të 
sqarohet në mënyrë të detajuar, çdo të thotë në thelb, cënim i të dretjës së privatësisë, që 
të shikohet a përshtatet ideja e cënimit të saj me situatën e re, konkrete, që analizohet. 
Kjo bazë konceptuale, përftohet duke bërë një krahasim ligjor me ato eksperienca të huaja, të 
cilat janë ideatore të tutelës së privatësisë dhe që në momentin e lindjes të saj, përballeshin 
gjithashtu me një situatë të re ligjore për t’u kanalizuar, sikurse tani. 
Në këtë kuptim, analiza jonë i drejtohet detyrimisht konceptit amerikan mbi 
privatësinë, si sistemi i parë që ideoi, njohu, mbrojti dhe zhvilloi të drejtën e 
privatësisë. Më pas, analiza krahasimore, nuk mund të mos prekë sisteme e ligje të 
vendeve të traditës Civil Law, pjesë e të cilës është sistemi shqiptar, e ku, konkretisht, 
janë objekt i analizës krahasuese, tutela franceze dhe italiane e privatësisë, vende nga 
të cilat legjislacioni shqiptar ka marrë më shumë frymëzim në tërësi. 

1. Shtete e Bashkuara të Amerikës 
Në fund të shek të XIX, në SHBA e kudo po përjetohej një moment i ngjashëm me 
atë aktualin të lulëzimit të rrjeteve sociale. Rritja e tepërt e aktivitetit të shtypit po 
kërkonte si kundërpeshë një rregullim ligjor për mbrojtjen e individëve privatë, 
kundër publikimeve të paautorizuara të çështjeve private. Në vitin 1890 doli artikulli 
i parë shkencor për të tillë temë, nga Haward Law Review 2  ku konsiderohej se 
disa problematika, të zgjidhura deri më atëherë mbi bazën e shpifjes (defamation), 
thyerjes së besimit (breach of confidence) dhe shkeljes së disa të drejtave të pronësisë, 
duhet të fillonin të zgjidheshin tashmë nëpër gjykata mbi bazën e një parimi te ri të 
së drejtës, atij të mbrojtjes së privatësisë. Gjygjtari i parë që ka folur për një të drejtë 
të privatësisë (gjygjtari Cooley), ka folur për “Right to be let alone”, pra për të drejtën 
për t’u lënë vetëm. Pas hezitimeve të para dhe pas një sëri shkrimesh shkencore që 
pasuan (asnjë “Tort” tjetër në SHBA nuk kishte patur të njëjtën vëmendje), shtetet 
amerikane 3 filluan njëra pas tjetrës të njihnin në gjykata, nëpërmjet preçedentëve të 
krijuara nga gjyqtarët “The Tort of Privacy”, pra të drejtën e privatësisë, e cila si 
 2  I dy studiuesve, Samuel D. Warren dhe Louis D. Brandeis.
 3  Shteti i New York-ut i pari me çështjen Rochester Folding Box CO., 171 N:Y: 538, 64 N.E. 442 (1902).
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fillim pati për objekt publikime të pauautorizuara të fotografive apo të të dhënave 
personale bazike të individëve të caktuar 4.
Nga ky moment, privatësia si tematikë, ka prekur gjithnjë e më shumë profile të jetës 
duke nxitur interesin jo vetëm të juristëve, por edhe të shumë sociologëve, historianëve, 
psikologëve dhe filozofëve, duke qenë se vetë termi “privatësi” rezultonte i vështirë 
për t’u përkufizuar. Domethënia origjinale e fjalës “private” donte të nënkuptonte 
diçka “jo publike”, në sensin e diçkaje që nuk përfshinte shtetin, për të evoluar pastaj, 
gradualisht, deri në konceptin e ditëve të sotme, ku, sipas doktrinës dominante, 
termi “a very private person” është kryesisht indikator i një zgjedhjeje për privatësi 
absolute, që shpesh, përpoz të shprehurit në mënyrë formale në publik, përfshin edhe 
privatësi fizike. Në SHBA, privatësia është zhvilluar si koncept ligjor nëpërmjet 
njohjes graduale të aspekteve që janë shprehi e qartë e ezigjencave të zhvillimit të një 
ekonomie kapitaliste, funksionale dhe të rregulluar ligjërisht. 

“Koha është para’ dhe jeta e gjithësecilit prej nesh është kohë!”
 Ky mësim i rëndësishëm u bë gradualisht bazë për rregullimin dhe mirëfunksionimin 
e çdo marrëdhënie në SHBA, përfshirë dhe privatësinë, mbrojtja e së cilës filloi të 
merrte gradualisht ngjyrim ekonomik, përveçse juridik. 
Edhe kompletimi i “Tort of Privacy”, kaloi kështu, në disa etapa. Fillimisht nëpërmjet 
njohjes të “Seclusion” (që në kuptimin e parë do të thotë vetmi, izolim, por që 
karakteristikat e së cilës konsistojnë më shumë në reduktimin e marrëdhënieve inter-
sociale) e që shërbeu si një trampolinë për një term tjetër shumë të rëndësishëm, 
atë të “Retirement”, tërheqjen nga jeta sociale. Ky i fundit ka dy kuptime, njëri më 
domethënës se tjetri. I pari ka si domethënie pakësimin e marrëdhënieve sociale, 
ndërsa i dyti tregon edhe një aspekt kreativ, në sensin ekonomik, pasi ka si qëllim një 
prodhim, pra në analizë të fundit një tërheqje me përfitim ekonomik. Privatësisë iu  njoh 
më pas aspekti i saj tjetër shumë i rëndësishëm që është “Secrecy”, pra sekretësia. Njohja 
e të drejtës për këtë të fundit realizon nevojën për fshehje, sekretim mbi informatat 
personale, të cilat, nëse dihen nga të tjerë mund të dëmtojnë marrëdhëniet me ta, ose 
me të tretë, sidomos nëse bëhet fjalë për marrëdhënie me interesa ekonomike, ku 
reputacioni i mirë është shumë i rëndësishëm (p.sh.ortakëritë e biznesit, e të tjera si 
këto). Por ka dhe arsye të tjera për të cilat njerëzit kanë nevojë për fshehtësi, pra për 
“secrecy”. Reagimet irracionale të të afërmve, punëdhënësve, apo miqve të tyre në 
lidhje me zgjedhjet, bindjet, apo idetë e tyre mund t’i preokupojnë ata dhe mund të duan 
t’i mbajnë përvete. 
Ka patur gjithashtu një tjetër moment të rëndësishëm në doktrinën amerikane: megjithëse 
reputacioni i mirë i dikujt mund të jetë i merituar dhe s’ka sekrete për të treguar, ai 
mund të dëmtohet qëllimisht nga dikush. Në këtë rast do të kemi të bëjmë me veprën 
penale të shpifjes, pra “Tort of Defamation” siç quhet në SHBA, apo me cënim të 
privatësisë “Tort of Privacy”? Në fakt këta të dy nuk duhen ngatërruar edhe pse 
ngjasojnë shumë me njëri-tjetrin dhe qartësimi e detajimi në SHBA i tre aspekteve 
të sipërpërmendura të privatësisë (Seclusion, Retirement, Secrecy), qartësoi dhe 
ndryshimin me shpifjen. Ato u perfeksionuan dhe u lartësuan më tej, në tre forma më 
të sakta ligjore, të cilat janë:

 4  Shih dhe vendimin: shteti i Georgia-s, Pavesich v. New England Life Insurance Co., 122 Ga. 190, 50 S.E. 68 
(1905).
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1) Përvetësimi (Apropriation)
2) Ndërhyrja (Intrusion 5)
3) Bërja publike e situatave/çështjeve private (Pubic disclosure of private facts)
Përvetësimi është edhe një nga format më të hershme që është njohur në gjykata. Kemi 
përvetësim atëherë kur përdoret emri, identiteti apo imazhi i tjetërkujt për përfitime 
personale. P.sh. përdorimi i imazhit të një personi për të publicizuar aktivitetin tregtar 
personal, p.sh. kur për një reklamë përdoret foto e dikujt pa i marrë leje. 
Ndërhyrja është njohur si dhunimi i privatësisë në rastet kur dëgjohen biseda private, 
gërrmohet në gjërat personale të dikujt, dikush futet në banesën e dikujt tjeter pa leje, 
etj. 
Rasti i tretë, pra ai i bërjes publike të çështjeve private, është dhe grupi më i gjërë në 
të cilin kërkohet tutelë për dhunim të privatësisë. Në të tillë rast paditësi mund të 
pretendojë dhunimin e të drejtës së privatësisë edhe nëse situatat e publikuara janë nuk 
janë të vërteta, sepse nëse ato nuk janë të tilla, por shkaktojnë publicitet të dëmshëm e 
të paarsyeshëm, gjykatat amerikane e njohin të drejtën për ruajtje të privatësisë biles 
dhe e dëmshpërblejnë atë, por kjo padi duhet të shoqërohet, njëkohësisht, me një padi 
për shpifje.
Gjykatat amerikane, nëpërmjet jurisprudencës të krijuar nga gjyqtarët, kanë 
specifikuar, nëpërmjet arsyetimeve të vendimeve se çfarë është e domosdoshme që 
një fakt të konsiderohet cënues i të drejtës së privatësisë. Kështu: a) nxjerrja e fakteve 
private duhet të jetë publike, jo private, do të thotë që nuk mjafton p.sh. që të kemi 
dhunim të privatësisë, që këto fakte t’i jenë thënë një njeriu të vetëm, por duhet të 
jenë thënë p.sh. nëpërmjet publikimit në një artikull gazete. b) vetë faktet apo situatat 
e bëra publike duhet të jenë private dhe jo publike, p.sh. të thuash që dikush është i 
martuar nuk është dhunim i të drejtës së privatësisë, pasi ky është një fakt publik që 
mund të mësohet shumë mirë nga regjistrat e gjëndjes civile. c) sipas jurisprudencës 
së konsoliduar amerikane për të tillë temë, publiku nuk duhet të ketë një interes të 
ligjshëm për të marrë atë informacion të caktuar, sepse nëse është kështu, në Amerikë 
do të mbizotëronte e drejta e publikut për t’u informuar, më shumë sesa e drejta 
e individit për privatësi. Kjo në sajë të faktit se figurat publike, që shkojnë që nga 
politikanët, artistët, sportistët, etj. e që bëhen në shumicën e rasteve objekt i lajmeve të 
ndyshme, në vlerësim të jurisprudencës amerikane, kanë zgjedhur vetë të jetojnë me 
këtë trysni dhe ajo ka konsideruar se jetët, miqësitë, karrierat e këtyre personazheve 
janë, në pjesën më të madhe, publike. Fakti është që jetët e tyre kanë ngjallur gjithomë 
shumë interes dhe kuriozitet te publiku. Duke konsideruar se në SHBA, interesi i 
publikut nga njëra anë dhe liria e shtypit dhe e fjalës nga ana tjetër, të mbrojtura 
nga emandamenti i parë i Kushtetutës, mbeten primare, duhet një cënim vërtetë 
serioz që figurat publike të mund të marrin tutelë duke ngritur padi për dhunim të 
privatësisë. Kufinjtë e lirisë së fjalës dhe të shtypit në SHBA, në të tillë kontekst janë më 
të gjërë se në Europë (ku p.sh. në Itali bëhet dallim midis informacionit dhe “gossip”, pra 
thashethemeve). Ndonëse skaji ekstrem i lirisë së fjalës është i kufizuar nga shpifja, 
ndonjëherë koncepti amerikan për interesin publik është aq i gjërë, sa shpesh rezulton 
të përfshijë dhe një interes të thjeshtë, e jo substancial, të publikut. 
Përveçse për personazhet e njohura, publiku ka interes edhe për lajme të tipeve të 
ndryshme, që përfshijnë të gjitha llojet e kronikave dhe kanë të bëjnë me krime të 
rënda, arrestime, martesa, ndarje, trafik apo përdorime të lëndëve narkotike, etj. 
 5  Është quajtur kështu nga juristi Dean Prosser.
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Pikërisht sepse zgjojnë interes në publik, shtypi është i legjitimuar t’i publikojë këto 
lloj lajmesh. Por pikërisht në këtë kategori lajmesh, është më i madh rreziku që të 
përfshihen persona të thjeshtë, që nuk kanë kërkuar apo miratuar asnjë publicitet,. 
Mund të permenden si të tillë p.sh. rasti i publikimit të familjarëve të viktimës së 
një vrasjeje, apo rasti i publikimit të viktimës së një përdhunimi, etj. Në këto raste, 
është kosoliduar tashmë prej kohësh në të drejtën amerikane e më gjërë, që liria e 
shtypit duhet kufizuar në mbrojtje të privatësisë së personave jo publikë, të përfshirë 
në ngjarje 6. 
Ka disa emendamente të Kushtetutës Amerikane, të përfshira në konfliktin midis 
privatësisë dhe lirisë së fjalës janë disa, duke filluar që nga emendamenti i parë, që 
mbron lirinë e fjalës së të gjithë qytetarëve, nga i cili buron dhe liria e shtypit, për 
të vazhduar më pas me emendamentin e katërt që mbron privatësinë nëpërmjet të 
drejtës së pronës (ku privatësia mbrohet p.sh. sipas interpretimit se gjithësekush ka të 
drejtë të sillet si dëshiron në një banesë private, pa patur rrezikun se dikush mund ta 
përgjojë), e për të përfunduar me emendamentin e pestë, i cili nëpërmjet parashikimit 
të të drejtës për t’u mos auto-inkriminuar, është identifikuar historikisht me mbrojtje 
të privatësisë. Sipas interpretimit që i behet këtij të fundit dhe privatësisë, ai tutelon 
të drejtën e individit që të mos shfaqë çfarë mendon, çfarë beson, apo çfarë posedon, por 
të mund të jetë i lirë të zgjedhë kohën dhe rrethanat në të cilat mund të tregojë sekretet e tij 
me të tjerët. 
Të akuzuarit për shkelje të privatësisë nuk njihet të kenë elementë shumë të fortë mbrojtës 
në favor të tyre, përveçse kur paditësi ka dhënë konsensusin/lejen e tij për publikim. 
Kjo është arsyeja dhe rasti kur gjykata nuk mund të shpallë përgjegjës për faktin. 
Një tablo të qartë mbi privatësinë e mbi format ligjore të saj e, gjithashtu, një ide më 
konkrete se cfarë duhet të konsiderohet shkelje e saj, e japin tre çështje të rëndësishme 
amerikane mbi lëndën. Ato janë: Pearson v. Dodd, Cantrell v. Forest City Publishing 
dhe Hustler Magazine v. Falwell. 
1)Në rastin e parë, Pearson v. Dodd, (rast i vitit 1969) del ndryshimi midis dëmit që 
shkaktohet nga ndërhyrja në jetën private (Intrusion) dhe dëmit që vjen nga publikimi 
i padëshiruar i fakteve personale (Public disclosure of private facts). Nga shqyrtimi i 
kësaj çështjeje del qartë se është shumë e rëndësishme për sistemin ligjor amerikan 
në temën e privatësisë, të përcaktohet dhe të dallohet kush e ka shkaktuar dëmin ndaj 
individit, gazetarët apo të tretë, duke përcaktuar kështu edhe përgjegjësitë. 
Në këtë rast, dy gazetarë, me bashkëpunimin e dy ish-punonjësve dhe dy punonjësve 
aktualë të zyrës së senatorit Dodd, ishin vënë në dijeni të disa informacioneve të 
rezervuara të jetës politike të senatorit, i kishin fotokopjuar ato me ndihmën e të 
lartpërmandurve të cilët kishin nxjerrë dokumentacionin nga zyra dhe kishin 
publikuar një artikull në formën e një “skeçi” mbi marrëdhënien e senatorit me disa 
persona të tjerë, që i kishin bërë presion në lidhje me disa interesa me jashtë. 
Në shqyrtimin e çështjes (në shkallë të parë dhe të dytë), Senatori Dodd këmbëngulte 
jo vetëm ishte dhunuar privatësia e tij, por mbi të gjitha tek mënyra sesi gazetarët 
kishin arritur të merrnin informacionet që kishin dalë nga zyra e tij, të cilat, për më 
tepër, ishin publikuar. Avokatët e tij insistuan në njohjen e dhunimit të privatësisë 
nëpërmjet Intrusion. 
Gjykata, konfirmoi se Intrusion është një nga format e para dhe më të rëndësishme 
të dhunimit të privatësisë, por ajo, në elementët e saj, nuk përfshin dhe publikimin e 
 6  Shih “Melvin v. Reid” 1931, 112 Cal.App.285 297 P.91.
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materialeve. 
Duke patur parasysh natyrën shumë të detajuar e të imët sesi ndërtohet jurisprudenca 
dhe legjislacioni i Common Law-së (bazuar në shqyrtimin e rasteve konkrete 
e specifike), nuk është çudi që gjykata të kërkojë e të shikojë detaje përshtatshmërie në 
çdo rast. Kjo e bën aq të larmishëm, të kompletuar dhe të saktë deri ne detaje sistemin 
amerikan. Ligji i përgjithshëm dhe abstrakt ka rolin e tij natyrisht, por, siç dimë, ai 
është më marxhinal se jurisprudenca e rast pas rastit në këtë sistem dhe përdoret e 
rregullon vetëm fusha të caktuara.  
Pikërisht për këto arsye, gjykata shpalli fajtorë vetëm punonjesit dhe ish-punonjësit, 
duke mos përfshirë në të njëjtin faj gazetarët, të cilët i morën informacionet nëpërmjet 
punonjësve, pra nuk ishin direkt të përfshirë në Intrusion. Përsa i përket pjesësë së 
publikimit të artikullit, gjykata u shpreh se më parë duhet të konsiderohet liria e 
shtypit bazuar në nivelin e interesit publik mbi çështjen. Nëse ai ekziston dhe është 
legjitim (si rasti në fjalë, pasi kemi të bëjmë me kryejen e funksioneve publike të një 
politikani e jo me jetën e tij private), publikimi nuk është dhunim i privatësisë. 
2)Rasti i dytë i rëndësishëm në krijimin e pikave të referencës mbi privatësinë në 
jurisprudencën amerikane është Cantrell V. Forest City Publishing Co. 1974. Kjo 
çështje përcakton rastet kur gazetarët duhen konsideruar përgjegjës për dhunim të 
privatësisë. Çështja u shqyrtua në tre shkallë gjykimi dhe përvec dhunimit të privatësisë ajo 
kishte si qëllim dhe dëmshpërblimin për stres, ulje, turp, vuajtje psikologjike.
Margaret Cantrell dhe katër fëmijët e saj ngritën padi kundër një gazete lokale dhe 
kundër autorëve të artikullit 7 mbi familjen e tyre. Pesë muaj më parë bashkëshorti 
i znj. Cantrell mbeti i vrarë bashkë me 43 persona të tjerë nga shembja e një ure. 
Autorët e artikullit u kthyen në vendgjarje dhe tek familja Cantrell për të bërë një 
rezyme të gjëndjes aktuale. Bënë rreth 50 fotografi dhe folën me fëmijët, ndërkohë që e 
ëma nuk ishte në shtëpi. Artikulli u botua rreth tre muaj më vonë, pra tetë muaj pasi 
kishte ndodhur ngjarja. Ai fliste për varfërinë e familjes dhe gjithashtu, përmbante 
disa ekzagjërime dhe jo të vërteta. 8 

Ndërkohë, në shtetin e New York-ut ishte krijuar preçedenti gjyqsor mbi dhunimin 
e privatësisë kur përdorej ose publikohej imazhi apo identiteti i dikujt, duke 
publikuar falsitete. Nga këtu, gjykata me analogji, krijoio një preçedent tjetër, shumë 
të rëndësishëm dhe më të zgjeruar, për të zgjidhur çështjen Cantrell. Nëse në gjykim 
provohet se publikuesi ishte i ndërgjegjshëm që po shkruante falsistete, ai është 
përgjegjës edhe nëse është gazetar, sepse mbrojtja kushtetuese e garantuar nga liritë 
e përgjithshme (konkretisht ajo e shtypit) bie. Gjithashtu, fakti që publikimi bëhej 
pas tetë muajsh nga ngjarja, është element kyç për të përcaktuar interesin publik mbi 
çëshjen, i cili mund të konsiderohet padyshim i zbehur dhe jo i mjaftueshëm për një 
artikull të tillë. 
3)Rasti i tretë është Hustler Magazine V. Falwell (1983). Një ministër i qeverisë 
amerikane Z. Falwell ishte intervistuar nga Hustler Magazine, e cila i bënte reklamë 
pijes Campari duke intervistuar personazhe të famshme. Në intervistën me ministrin, 
e cila kishte ngjyrat e një parodie, revista kishte vënë titullin “Jerry Falwell tregon 
herën e tij të parë”. Ky titull përdorej gjithmonë nga revista edhe në intervista me 
 7  Kundër gazetarit (Joseph Eszterhas) dhe fotografit (Richard Conway).
 8  Artikulli pëshkruante veshjet e fëmijëve dhe kushtet e degradimit të shtëpisë dhe p.sh. fliste për djalin e madh si 
të humbur e megjithëse M.Cantrell nuk ishte prezent, artikulli e pëshkruante atë si një person krenar që ka vënë 
një maskë e nuk do të pranojë varfërinë dhe vuajtjen që e ka kapluar, pasi nuk ka pranuar ndihmë e para nga ata që 
donin ta ndihmonin.
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personazhe të tjerë të njohur, ku “hera e parë” i referohej Campari-t të parë. Ministri 
tregonte se për herë të parë kishte qenë me të ëmën në një shtëpi jashtë qytetit. Parodia 
e revistës i përshkruante ministrin dhe të ëmën si dy të dehur imoralë. Në fund të 
publikimit, me shkonja të vogla ishte shkruar “Është shaka, mos të merret seriozisht”. 
Reagimi i ministrit Falwell ishte i menjëhershëm. Ai deklaroi se ishte manipuluar dhe 
ngriti padi për shpifje dhe dhunim të privatësisë. Shkalla e parë i njohu atij të drejtën 
dhe dëmshpërblimin për shpifje, ndërkohë që mohoi atë pjesë të pretendimit që 
lidhej me privatësinë. Kjo pjesë e padisë u dërgua në apel, ku gjykata argumentoi se, 
përveç faktit që nuk është e thënë që personazhet publikë në përgjithësi, të përshkruhen 
gjithnjë në sens pozitiv, pasi fare mirë ata mund të bëhen objekt i një publikimi kritikues, me 
nota negative, apo me tone të ashpra, në këtë rast, për më tepër, revista e kishte specifikuar 
që kjo ishte një parodi. Dhunimi i privatësisë sipas argumentimit të gjykatës në këtë 
vendim, ndodh vetëm kur ka një qëllim real për publikimin e informacioneve mbi persona 
të caktuar. Në këtë rast ishte specifikuar e kundërta nga vetë autorët. Gjykata vendosi 
se fakti nuk qëndronte. 
Këto tre çështje pra, tregojnë kufinjtë përsa i përket privatësisë në lidhje me shtypin, 
individët e figurat publike në vendin mëmë të krijimit të saj, Shtetet e Bashkuara. Ato  
janë të parat që e kanë ideuar, njohur dhe definuar atë e sot e rradhisin në të drejtat 
e personalitetit.

2. Europa
Nëse do të hedhim shikimin në Europën perëndimore, përsa i përket privatësisë, 
vërejmë një situatë tashmë të përcaktuar qartë ligjërisht, por që s’ka patur të njëjin 
rrugëtim si SHBA. 
Anglia, simotra e SHBA-ve (si dy vende të traditës Common Law), edhe pse e ndjente 
nevojën, e ka njohur në mënyrë të mirëfilltë të drejtën e privatësisë vetëm në vitin 
2000 (me një çështje dhe vendim pasues shumë të famshëm, atë të martesës së dy 
aktorëve hollivudianë kundër një reviste londineze, çështja “M.Douglas & C.Zeta-
Jones V. Hello Magazine”. Megjithëse në shumë sisteme ligjore europiane, e drejta e 
privatësisë ishte një e drejtë e konsoliduar tashmë prej vitesh, Anglia deri para vitit 
2000 i zgjidhte çështjet e ngjashme nëpërmjet përdorimit të padisë ligjore për Breach 
of Confidence (thyerjes së besimit), Breach of copyright (dhunimit të të drejtës së 
autorit), Trespass (shkeljes/tejkalimit të pronës), etj. Por duke qenë edhe nën ndikimin 
e vazhdueshëm të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe të direktivave te 
BE-së (deri para Brexit), Anglia miratoi në vitin 1998 ligje të përgjithsme shumë të 
rëndësishme, siç ishte p.sh. “Data Protection Act” (ligi për mbrojtjen e të dhënave 
personale). Gjithashtu, “The Human Rights Act” parashikon në nenin 8 “Respektimin 
e plotë të jetës private dhe familjare, korrespondencës dhe banesës”. 
Në vitin 2000, me publikimin nga ana e një reviste angleze, të pamjeve të paautorizuara 
nga martesa e dy personazheve hollivudianë, që po zhvillohej në Hotel Plaza në 
Londër, jurisprudenca angleze njohu më në fund të drejtën e privatësisë me një 
precedent gjyqsor, duke krijuar kështu një aksion ligjor më vehte për privatësinë.
Nëse SHBA janë vendi i parë në botë që është marrë me të drejtën e privatësisë (1890), 
Franca është vendi i parë në Europë që tregoi interes për të. Në Francë, ndryshe nga 
Anglia, apo siç do shohim, edhe nga Italia, me të cilën ndajnë të njëjtën familje ligjore, 
që në vitet e para të shek. të XX jurisprudenca franceze ishte në lëvizje për të mbrojtur 
jetën private “vie prive’e”. Legjislazioni francez, për të krijuar një bazë për privatësinë, u nis 



46

nga vepra penale e shpifjes dhe gjithashtu nga nenet e kodit penal që rregullonin dhunimin e 
banesës dhe të korrespondencës (situatë e ngjashme dhe me legislacionin shqiptar). Ndërohë 
që kodi civil francez heshtte totalisht në lidhje me ndonjë lidhje të mundshme me privatësinë, 
jurisprudenca gjeti ne nenin 1382 të tij një mundësi edhe pse të pamjaftueshme për 
momentin, për të bërë një lidhje me privatësinë për tematikën e dëmshpërblimit. 
Nëpërmjet provës në gjykim të fajit të dëmit, ky nen dha një farë kontributi fillestar, 
sepse parashikonte dëmshpërblimin për të gjithë tipologjitë e të dëmtuarve, për 
pasojë dhe për atë që u cënohej jeta private. Pamjaftueshmëria e bazës ligjore 
fillestare, shtyu gjyqtarët të vepronin në terrenin e të drejtave subjektive, ku kryesisht 
dy syresh patën sukses më të madh, e drejta per korrespondecë sekrete dhe ajo për 
imazhin, derisa u miratua u miratua në vitin 1970 neni 9 i ri i kodit civil francez i cili 
parashikon qartë se: “Kushdo ka të drejtë të ketë jetën e tij private”. Një karakteristikë 
e legjislacionit francez është fakti se nuk ekziston në nivel kushtetues parashikimi për 
lirinë e shprehjes (si pasojë edhe për atë të shtypit gjithashtu). Ajo përmendet vetëm 
në nenin 11 të “Deklaratës së të drejtave të njeriut” të vitit 1789, tek e cila bazohet 
Kushtetuta aktuale e vitit 1958, por edhe aty jo në mënyrë të drejtpërdrejtë, sepse 
në fakt dispozita  (neni 11) parashikon përgjegjësinë kur abuzohet me këtë të drejtë, 
pra e parashikon në mënyrë të tërthortë. Kështu që, teknikisht ai e ka më të lehtë se 
amerikanët të favorizojë individët në raport me shtypin. Sistemi francez na tregon 
kështu se shpreh një kujdes të veçantë dhe droje në lidhje me abuzivizmin, qoftë edhe 
për të drejtat individuale, duke preferuar që të gjenden rrugë analoge më shumë sesa të 
parashikohet kushtetuetshmërisht një e drejtë. Në fund të fundit, Deklarata e vitit 1789, ishte 
shprehi direkte e revolucionit, por edhe e frikës nga absolutizmi (monarkik) i cili prodhoi 
pikërisht këtë të fundit. 
E dalë nga një eksperiencë e ndryshme dhe më e vonshme në kohë, por gjithashtu e 
vështirë, Italia, ka preferuar që të drejtave dhe lirive t’i japë rang kushtetues. Liria e 
shprehjes dhe ajo e shtypit janë të garantuara me Kushtetutë. Në ndtyshim nga Franca, 
në Itali, idea për një mbrojtje të privatësisë lind vonë, në gjysmën e dytë të shek. të 
XX, nga vitet ‘50 e mbrapa.  Sistemi jurisprudencial italian, është shtyrë fillimisht të 
veprojë nga raste gjyqsore të nisura nga personazhe publikë (kryesisht të kinemasë italiane), 
dhe vepronte nëpërmjet normave ligjore që kishte në dispozicion, p.sh. ligji për të drejtat 
e autorit 9, neni 10 i k.c. italian, i cili hedh një bazë shumë të rëndësishme, jo vetëm për 
mbrojtjen nga abuzimi me imazhin e dikujt, i cili, siç shprehet kodi, është dëmtuar në 
dekor apo reputacion,  por e shtrin atë edhe tek njerëzit e afërt të tij, p.sh. bashkëshorti, 
fëmijët e më gjërë. Problemi me këto normat e ligjit për të drejtat e autorit ishte se 
ato nuk mund të aplikoheshin me analogji për raste të ngjashme e të bëheshin bazë 
e mirë për mbrojtjen e privatësisë, sepse nuk ishin norma të përgjithshme, por  të 
legjislacionit të posaçëm. Për vite me rradhë doktrina dhe jurisprudenca (Gjykata 
Kushtetuese kryesisht) u munduan të gjenin normativë të përshtatshme “për t’u 
kapur”, duke kërkuar ndër kode, ligje, por natyrisht dhe ndër normat kushtetuese, 
derisa në vitin 2003, edhe me indikacion normativ të BE-së (direktiva 95/46/CE), Italia 
miratoi një ligj të mirëfilltë mbi privatësinë (D.Lgs. n.196 i vitit 2003), i ndryshuar 
dhe integruar sërish, pas vitit 2016 (vit në të cilin BE nxorri rregulloren e re në temën 
e privatësisë (GDPR 979/16) e detyrueshme për të gjitha vendet anëtare) me ligjin 
(dekretin legjislativ) nr.101 në vitin 2018.

 9  Nenet 93-97.
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Shqipëria dhe projeksionet për të ardhmen

Privatësia dhe dhunimi i saj ekspozon probleme të përbashkëta të shoqërive 
bashkëkohore, sidomos në optikën e epokës dixhitale, por këtu, targeti përfundimtar 
mbeten detyrat dhe aktiviteti i legjislacionit shqiptar në rregullimin e aktivitetit të 
individëve online. Në lidhje me privatësinë ka natyrisht normativa në fuqi që rregullojnë 
cënimin e saj. Ka dhe normativa të vlefshme ndërkombëtarisht e që kufizojnë dhe 
rregullojnë aktivitetin e platformave të ndryshme të rrjeteve sociale, të cilat janë të 
detyruara të mbajnë politika të caktuara mbi privatësinë. Gjithashtu, edhe shtypi 
online, i stërvitur tashmë me rregullat e privatësisë, nuk e ka problem adoptimin 
e tyre edhe online. Njerëzit ndajnë në rrjetet sociale gjithnjë e më shumë opinione, 
mendime, njohuri, dituri, informacion me të tjerët e dri ketu nuk ka asgjë të keqe, 
por publiku i personazheve dhe i platformave sociale, nga komoditeti që u ofron 
distanca e tastiera gjithashtu, shpesh bëhet shkak për cënimin e privatësisë deri në 
bullizim (sikurse na dëshmohet shpesh e më shpesh, çdo ditë), sepse, në dukje, asgjë 
nuk mund ta trembë apo ta kufizojë, përveçse vetëpërmbajtjes. 
Kur këto publikime/statuse/komente të publikut cënojnë të drejtat e dikujt apo edhe 
kur këto opinione apo informacione janë thjesht komente, nën publikimin e dikujt 
tjetër, duket se normativa shqiptare çalon dhe ka boshllëk dhe jurisprudenca është fare 
e paformuar. 
Mund të mendohet se si alternativë apo arritje e rëndësishme praktike, për të stepur 
apo ulur ritmin e furinë në rrjet, një detyrim ligjor mbi zotëruesit e faqeve online që të 
mbyllnin njëherë e mirë, mundësinë për të komentuar nën publikimet e tyre, por kjo 
mund të rezultojë e paarsyeshme për dy arsye: 
1. Sepse kështu do të mohohej e drejta e fjalës (liria e shprehjes) edhe për ata që bëjnë 
kritika të arsyeshme, apo duan të përgëzojnë, urojnë, komplimentojnë, inkurajojnë 
publikisht personazhet e postimeve të ndyshme dhe nuk cënojnë të drejta.. 
2. Komentet e publikut janë burim të ardhurash për faqet online (rregullat e mediave 
online na kanë mësuar se çdo koment kompensohet me të ardhura dhe po ashtu, 
sa më shumë komente, aq më shumë klikime e aq më shumë kompensim monetar 
për publikimin). Në këtë mënyrë aspekte të tjera do kishin konflikt me të drejtën e 
privatësisë.
Në këto kushte, hetimi krahasues i mësipërm midis eksperiencave të ndryshme 
ligjore në vende të tjera, duhet të na krijojë një ide të gjerë dhe të na japë një bazë 
të mirë për të kuptuar si mund të lëvizim edhe Shqipëri në gjykatat tona. Ekziston 
natyrisht, ligji shqiptar për privatësinë 10, por ai është i pamjaftueshëm në këtë rast. Në 
hetim/kërkimin e zhvilluar në legjislacionet e huaja, sidomos në atë amerikan, gjejmë 
konceptin bazë të privatësisë, i përdorur në fillime për të konsoliduar veprimin juridik 
(siç kemi analizuar gjërësisht më sipër), i cili duhet të jetë/bëhet bazë me analogji në 
jurisprudencën tonë të pakrijuar, edhe për këto fillime të tjera të reja. Nga eksperienca 
europiane na vijnë në ndihmë Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut, të cilën 
e kemi të detyrueshme ta zbatojmë dhe që është interpretuar gjërësisht nga Gjykata e 
Strazburgut mbi jetën private dhe familjare si dhe legjislacione të ndryshme europiane 
(kujtojme atë francez dhe italian që janë analizuar sipër), të cilët gjithashtu duhet të 
zbatohen me analogji, në ato pjesë që mund të na shërbejnë, deri sa të kemi (nese do 
 10  Ligji nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”.
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të kemi) një normativë që të sistemojë problematikën. Por, vlerësojmë se dhënia nga 
sistemi amerikan, e kuptimit në gjenezë të asaj çfarë konsiderohet privatësi, përbën 
një ndihmë të vlefshme për të adresuar më qartë problematikën në fjalë e së cilës duhet 
t’i referohemi. Kështu: jurisprudenca amerikane na mëson se, nëse ai që publikon diçka, 
është në dijeni të faktit se nuk po shkruan të vërtetën, kjo mjafton për t’u konsideruar 
dhunim i privatësisë (Cantrell V. Forest City Publishing). Gjithashtu, në Pearson V. 
Dodd mësojmë se përgjegjësia në shkeljen e privatësisë, nga individë, të cilët nuk janë 
përfaqsues të shtypit, është më e madhe sesa ajo e gazetarëve. Por megjithëse këta të fundit 
rezultojnë tashmë (falë edhe praktikës së gjerë jurisprudenciale në këtë aspekt), më 
të rregullt se publiku në ndjekjen e rregullave të privatësisë, ajo çka ata shkruajnë 
rezulton se, sidomos në rastin e mediave online e rrjeteve sociale, ka sidoqoftë, impakt 
të gjerë tek ky i fundit dhe stimulon drejtëpërdrejtë reagime nga më të ndyshmet, 
duke u bërë shkas në mënyrë të tërthortë për shkeljen e të drejtës së privatësisë. 
Përsa i përket shtypit, mund të themi gjithashtu se, publikimet online, sikurse ato 
të shtypit të shkruar, duhet të jenë aktuale, të vërteta dhe pa etiketime denigruese 
(Cantrell V. Forest City Publishing), ndërsa nga ana tjetër, vlerësojmë se del në pah 
(me interpretim) mesaduket, se edhe postimet e publikut, që nuk kanë lidhje me temat 
aktuale, duhet të konsiderohen, pa mëdyshje, si abuzim. Ndërkohë, të gjitha rastet 
kur postimet e publikut kanë si objekt publikim e informacioneve të pavërteta, pra shpifjeve 
(Hustler Magazine V. Falwell), apo fyerjeve, nuk përbëjnë shkejle të privatësisë e nuk 
kanë lidhje me të. Ato nuk duhet të ngatërrohen, sado të ngjashme të duken, por 
duhet dhe mund të rregullohen nga dispozita që në legjislacionin tonë ekzistojnë prej 
kohësh mbi fyerjen dhe shpifjen, pra nga dispozitat e kodit penal. 
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Disa karakteristika fenomenologjike të trafikimit të qenieve njerëzore gjatë 
periudhës 2017-2021 në Shqipëri
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Abstrakt

Fenomenologjia kriminale përbën një sferë të posaçme të kriminologjisë e cila studion format 
e kriminalitetit, strukturën e tij, strukturën e ndryshimit dhe dinamikën e kriminalitetit. Ajo 
merret me studimin e shfaqjes së formave të veprave të kryera penale dhe me vetitë sociale-
individuale të autorëve të veprave penale. Krahas këtij definimi kjo degë e kriminologjisë 
ka të bëjë edhe me studimin e formave e paraqitjes së veprimeve delikuente, përshkruan 
format e jashtme të disa veprave penale dhe shtrirjen e tyre, distribucionin kohor të tyre si 
dhe tendencat dhe përmasat, apo vëllimin. 
Karakteristikat themelore të kriminalitetit të trafikimit mund të ndahen në karakteristika 
regjionale të tij, karakteristika sezonale dhe periodike të kriminalitetit, si dhe në bazë të 
distribuimit të kriminalitetit edhe sipas moshës dhe gjinisë. Karakteristikat regjionale të 
kriminalitetit të trafikimit trajtohen në raport me shtrirjen e kësaj dukurie në nivele të 
ndryshme territoriale. Kështu sfera të veçanta të studimit përfshinë karakteristikat botërore të 
kriminalitetit, karakteristikat regjionale të kriminalitetit, kriminaliteti në relacionin fshat qytet 
dhe ekologjia e kriminalitetit në lagjet urbane.
Në këtë  punim në kuadër të dimensionit të fenomenologjisë së kriminalitetit të trafikimit 
te qenieve njerëzore do të përfshihen me shpjegim përmbajtjet nga fusha e fenomenologjisë 
kriminale, e vëllimit, dinamikës dhe statistikes së kriminalitetit si dhe të dhënat krahasuese 
mbi kriminalitetin.

Fjalë kyçe: Vëllimi, dinamika, struktura, kriminaliteti, trafikimi, prostitucioni etj.

Hyrje

Trafikimi i qenieve njerëzore parë në këndvështrimin statistikor, si fenomen i njohur 
e i përhapur botërisht, i ndikuar nga kushtet ekonomiko-sociale të një vendi, është 
pikësynimi i këtij punimi. Në qendër është paraqitja e situatës duke u ndalur në disa 
momente kyçe si vëllimi dhe etapat e trafikimit njerëzor, llojet kryesore të shfrytëzimit 
si dhe karakteristikat bazë që përbëjnë profilin e të pandehurve të trafikimit në 
Shqipëri për periudhën kohore të caktuar 2017-2021. Metodat e përdorura mbi të cilat 
mbështeten përfundimet e punimit, janë kryesisht ato statistikore, krahasimore dhe 
të studimit të rasteve individuale bazuar në vendimet gjyqësore të formës së prerë të 
Gjykatës për Krime të Rënda.

1. Vëllimi dhe dinamika e trafikimit të qenieve njerëzore.
 
Rezulton se trafikimi i qenieve njerëzore nuk është në grupin e figurave të veprave 
penale më të proceduara dhe me prirje numerike në rritje. Sipas Vjetarit Statistikor të 
Ministrisë së Drejtësisë në vitin 2020 1, në vendin tonë pesha specifike që zë kjo vepër 
 1  Në raport analizën e këtij viti të Gjykatës për Krime të Rënda ndër të tjera thuhet: Për 
vepra të tilla si “Vrasje në rrethana të cilësuara”, “Vjedhje me pasojë vdekjen”,“Trafikim 
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penale në grupin e veprave penale “Kundër trafiqeve të paligjshme” në vitin 2020 
është 8.91%. (neni 110/a, 128/b), ndërsa pesha specifike që zë kjo vepër penale në 
grupin e veprave penale ”Kundër trafiqeve të paligjshme” në vitin 2020 është 1,94% 
ndërsa në vitin 2019 ka qenë 2,03%.(neni 128/b), dhe ky është numri më i madh i 
çështjeve të regjistruara në periudhën e studimit. Në tabelën më poshtë kemi këtë 
paraqitje të kriminalitetit për këtë grup veprash penale: 

Viti 2017 2018 2019 2020 2021

Nr. i çështjeve 
gjyqsore

30 22 25 28 17

Tab. Nr. 1

Po të krahasohen me vëllimin total të çështjeve të proçeduara nga gjykata për krime 
të rënda ndër vite shohim se krimet e trafikimit të qenieve njerëzore janë pakësuar 
ndjeshëm, dhe për më tepër, ato përbëjnë të vetmin grup krimesh që ka pësuar rënie. 
Më tej, evidentohet fakti që vepra penale me frekuencë më të lartë midis grupit të 
veprave penale objekt hulumtimi është trafikimi i të rriturve, parashikuar nga neni 
110/a të Kodit Penal (nga 121 krime të trafikimit të qenieve njerëzore të proçeduara 
në periudhën e hulumtimit, 84 prej tyre janë krime të trafikimit të femrave). Ndërsa 
krimet më të pakta në numër për periudhën e hulumtimit janë ato të trafikimit të 
miturve, parashikuar nga neni 128/b te Kodit Penal, me respektivisht 37 çështje 
penale të proçeduara.
Sipas raport analizës vjetore të Gjykatës për Krime të Rënda rezulton se për vitin 
2017 janë gjykuar 11 çeshtje penale me 15 të pandehur, ku nga këta  5 çeshtje me 6 të 
pandehur janë për veprën penale të parashikuar mga neni 128/b/3 të K.Penal 2.
Lidhur me trafikimin e femrave, problematik shfaqet edhe fakti që trafikimi i femrave 
konstatohet se kryhet në rrethana rënduese, me numër të madh viktimash dhe në 
forma të rënda bashkëpunimi. Raste të tilla të gjykuara janë të shumta. Kështu Gjykata 
për Krime të Rënda në një vendim penal ndër të tjera arsyeton: 
…I pandehuri K.M. në realizimin e qëllimit tij kriminal ka gjetur personin e 
përshtatshëm për të mundësuar trafikimin dhe më pas nxjerrjen e përftimeve 
monetare nga shfrytëzimin i prostitucionit që do ushtronte viktima. Ai duke përftuar 
nga mosha e mitur e viktimës, dijenisë tij të plotë për moshën e saj, rreth 14 vjeçe, 
gjendjes së saj vulnerable si dhe mosmarrveshjeve që ajo kishte me nënën e saj, ka 
arritur ta bind të kryej mardhënie seksuale me të, ta rekrutoj në këtë mënyrë dhe pasi e 
ka vënë nën kontroll të plotë e ka transferuar duke e trafikuar në Gjakovë të R.Kosovë. 
Ai duke ditur plotësisht moshën e saj të mitur ka arritur ta shfrytëzoj atë vetëm në një 
rast dhe më pas e mitura është lejuar që të kthehet në Shqipëri duke e lënë të vetme 
dhe të pa shoqëruar tek stacioni përkatës i transportit të udhëtareve në Gjakovë.
Gjithashtu i pandehuri duke bashkëpunuar me të miturën ka arritur të realizoj 
vjedhjen e orës dhe të sendeve me vlerë nga e dëmtuara S.K e cila ishte motra e të të 

i femrave për prostitucion”,  janë dhënë masa dënimi nga 15 vjet deri në burgim të 
përjetshëm.  
 2  Për më tej shih “ Raport të dhënash në forme tabelare mbi veprimtarinë e Gjykatës së  Shkallës Parë për Krime 
të Rënda për vitin 2017”, Tiranë.
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miturës edhe kjo në një moshë të mitur dhe më pas, i ka shitur sendet tek persona të 
panjohur duke siguruar të ardhura për udhëtimin e tyre për në Kosovë. I pandehuri 
duke kaluar kufirin shtetëror jashtë pikës së Kalimit Kufitar dhe duke shmangur 
kontrollet ndërkufitare ka realizuar edhe kalimin e paligjshëm të kufirit 3.
Në një vendim tjetër, në gjykimin e çështjes penale në bazë të nenit 110/a/4 të Kodit 
Penal, në arsyetimin e vendimit, gjykata nënvizon;
… Gjykata, me provat e marra gjatë këtij gjykimi bindet tej çdo dyshimi të arsyeshëm, 
se fakti penal i trafikimit të shtetases B. L. në shtetin e Kosovës, ka ndodhur dhe se 
kanë qënë pikërisht të pandehurit Q. Gj. dhe Gj. H., në bashkëpunim me njëri-tjetrin, 
duke përfituar nga gjendja vulnerabël familjare dhe ekonomike e të dëmtuarës B. L., 
nëpërmjet mashtrimit, kanë arritur të rekrutojnë atë, me qëllim shfrytëzimin e punës 
së saj në shtetin e Kosovës 4. 
Më poshtë po paraqesim në mënyre analitike çështjet e dërguara për gjykim në 
Gjykatën e Krimeve të Rënda për disa vite, bazuar në të dhënat e statistikave të 
gjykatës. 
Nga statistikat për vitin 2017, konstatohet se pesha specifike që zë kjo vepër penale 
në grupin e veprave penale “Kundër trafiqeve të paligjshme” në vitin 2017 është 6,4 
%. Vërehet një tendencë në rritje e procedimeve të regjistruara për veprën penale të 
parashikuar nga neni 110/a i Kodit Penal “Trafikimi i personave të rritur”, në vitin 2017 
prej 41 % në krahasim me vitin 2016, nga 17 në 24 procedime. Numri i procedimeve 
të dërguara në gjykatë është ulur nga 5 procedime me 9 të pandehur në vitin 2016, në 
2 procedime me 2 të pandehur për vitin 2017. Nga gjykata janë dënuar 6 të pandehur 
që kanë kryer veprën penale të trafikimit të personave të rritur 5.
Për sa i përket veprës penale të “Trafikimi i të miturve” pesha specifike që zë kjo 
vepër penale në grupin e veprave penale “Kundër trafiqeve të paligjshme” në vitin 
2017 është 1,6 % ndërsa në vitin 2016 ka qenë 2 % 6. 
Gjykata për Krime të Rënda, në një vendim gjykimi për kryerjen e veprës penale 
“Trafikimi i të miturve” në bashkëpunim, parashikuar nga neni 128-b paragrafi 3 i 
Kodit Penal, ndër të tjera arsyeton:
….Të vlerësuara në tërësinë e tyre provat, vertetuan: faktin e rekrutimit të të miturës 
A. F., në Vitin 2014, në një datë të papërcaktuar, në vendin e banimit Poliçan, nga i 
pandehuri K. Ç., faktin e shfrytëzimit seksual të saj, për një periudhë disa mujore, nga 
dy të pandehurit K. Ç. dhe B. S., duke përdorur banesën e xhaxhait të këtij të fundit 
e duke siguruar përfitime materiale dhe faktin e kalimit të të dëmtuarës, nëpërmjet 
mashtrimit, nga i pandehuri K. tek bashkëipandehuri L., i cili në datë 17.12.2014, 
e transferoi në Greqi, me qëllim shfrytëzimin seksual. Fakti penal i trafikimit të të 
miturës A. F. rezultoi i kryer në të gjithë elementët e anës objektive të tij, në formën e 
rekrutimit, me qëllim shfrytëzimin e saj seksual 7.
Numri i procedimeve të regjistruara për veprën penale të parashikuar nga neni 128/b i 
KoditPenal “Trafikimi i të miturve”, në vitin 2017 është 6, ndërsa në vitin 2016 ka qenë 7, 
ndërkohë numri i procedimeve të dërguara në gjykatë nuk ka ndryshuar në të dy vitet, 3 
procedime penale. Lidhur me dënimet, në vitin 2017 rezulton 1 i pandehur i dënuar për këtë 

 3  Vendimi Nr.28, datë 16.3.2018, Gjykata për Krime të Rënda, Tiranë.
 4  Për më tej shih vendimin Nr.78, datë 1.6.2016, Gjykata për Krime të Rënda, Tiranë.
 5  Raport i Prokurorit Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2017, Mars 2018.
 6  Raport i Prokurorit Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2017, Mars 2018.
 7  Vendimi Nr. 131, datë 8.11.2016 i Gjykatës për Krime të Rënda, Tiranë.
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vepër penale, ndërsa në vitin 2016 janë dënuar 9 të pandehur 8.
Për vitin 2018, konstatohet se pesha specifike që zë kjo vepër penale në grupin e veprave 
penale “Kundër trafiqeve të paligjshme” është 5,99 %. Nga të dhënat statistikore 
vërehet një tendencë në ulje e procedimeve të regjistruara për veprën penale të 
parashikuar nga neni 110/a i Kodit Penal “Trafikimi i personave të rritur” në vitin 
2018, prej 29,17 % në krahasim me vitin 2017, nga 24 në 17 procedime. Numri i 
procedimeve të dërguara në gjykatë është ulur nga 2 procedime me 2 të pandehur në 
vitin 2017, në 1 procedim me 3 të pandehur për vitin 2018
Për sa i përket veprës penale të “Trafikimi i të miturve” pesha specifike që zë kjo 
vepër penale në grupin e veprave penale “Kundër trafiqeve të paligjshme” në 
vitin 2018 është 1,76 % ndërsa në vitin 2017 ka qenë 1,6 %. Numri i procedimeve të 
regjistruara për veprën penale të parashikuar nga neni 128/b i Kodit Penal “Trafikimi 
i të miturve”, në vitin 2018 është 5, ndërsa në vitin 2017 ka qenë 6, ndërkohë numri i 
procedimeve të dërguara në gjykatë është 1 në vitin 2018, tregues në ulje krahasuar 
me 3 procedime penale dërguar në gjykatë në vitin 2017. Lidhur me dënimet, në vitin 
2018 rezultojnë 4 të pandehur të dënuar për këtë vepër penale, ndërsa në vitin 2017 
është dënuar 1 i pandehur 9. 
Gjykata për Krime të Rënda në një vendim, për kryerjen e veprës penale “Trafikimi 
i të miturve” në bashkëpunim, parashikuar nga neni 128-b paragrafi 3 i Kodit Penal, 
ndër të tjera arsyeton:
….Rezulton e provuar që, i pandehuri Xh. T. është njohur më të dëmtuarën M.D., 
në Durrës, disa muaj para ndodhjes së faktit penal, tek banesa e të dëmtuarës, ku, 
afër saj i pandehuri ka patur banesën e gjyshes së tij dhe pas njohjes, ata kanë patur 
komunkime telefonike, si dhe janë takuar më njëri-tjetrin, ku, më pas, nga ana e të 
dëmtuarës është krijuar bindja se, ajo dashurohet prej të pandehurit dhe e dëmtuara 
është dashuruar më të pandehurin, ndërkohë që, i pandehuri dashurinë që ndiente 
e dëmtuara ndaj tij, e ka shfytëzuar si mjet për të bërë rekrutimin e saj, me qëllim 
shfytëzimin e të dëmtuarës për prostitucion.
 ….Pasi i pandehuri ka bërë rekrutimin e të dëmtuarës së mitur, ai me “pëlqimin” e 
saj, e ka zhvendosur dhe ka jetuar së bashku me të dëmtuarën, në një banesë me qira 
në Yzberisht, Tiranë, për disa muaj me radhë, ku, gjatë kësaj periudhe, i pandehuri e 
ka punësuar të dëmtuarën në lokalin “Bolero”, në Tiranë, për të punuar si balerinë, 
si dhe e ka shfrytëzuar për prostiticion, duke i gjetur klientë të ndryshëm, të cilët 
kryenin marrëdhënie seksuale, me të dëmtuarën , kundrej pagesës. 10

Për vitin 2019, konstatohet se pesha specifike që zë  kjo vepër penale në  grupin e 
veprave penale  “Kundër trafiqeve të paligjshme”  është 6,44 %. Nga të dhënat 
statistikore vërehet një tendencë në rritje e procedimeve të regjistruara për veprën 
penale të parashikuar nga neni 110/a i Kodit Penal “Trafikimi i personave të rritur” 
në vitin 2019, prej 11,76 % në krahasim me vitin 2018, nga 17 në 19 procedime. Numri 
i procedimeve të dërguara në gjykatë është rritur nga 1 procedim me 3 të pandehur në 
vitin 2018, në 2 procedime me 4 të pandehur për vitin 2019.  
Për sa i përket veprës penale të “Trafikimi i të miturve” pesha specifike që zë  kjo 
vepër penale në  grupin e veprave penale  “Kundër trafiqeve të paligjshme” në 
vitin 2019 është 2,03 % ndërsa në vitin 2018 ka qenë 1,76 %. Numri i procedimeve të 

 8  Raport i Prokurorit Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2017, Mars 2018.
 9  Raport i Prokurorit Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2018, Mars 2019.
 10  Vendimi i datës 19.3.2018 i Gjykatës për Krime të Rënda, Tiranë.
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regjistruara për veprën penale të parashikuar nga neni 128/b i Kodit Penal  “Trafikimi  
i  të  miturve”,  në  vitin  2019  është  6,  ndërsa  në  vitin  2018  ka  qenë 5, ndërkohë 
numri i procedimeve të dërguara në gjykatë është 1, po aq sa në vitin 2018. Edhe 
dënimet, në vitin 2019 rezultojnë po aq sa në vitin 2018, konkretisht 4 të dënuar 11. 
Për vitin 2020, konstatohet se pesha specifike që zë kjo vepër penale në grupin e veprave 
penale “Kundër trafiqeve të paligjshme” është 8.91 %. Nga të dhënat statistikore 
vërehet një tendencë në rritje e procedimeve të rregjistruara për veprën penale të 
parashikuar nga neni 110/a  Kodit Penal ”Trafikimi i personave të mitur” në vitin 
2020, prej 21,05% në krahasim me vitin 2019, nga 19 në 23 procedime. 
Kështu, Gjykata për Krime të Rënda në një vendim, për kryerjen e veprës penale 
“Trafikimi i të miturve” në bashkëpunim, parashikuar nga neni 128-b paragrafi 3 i 
Kodit Penal, ndër të tjera arsyeton:
 ...Në  datën 24/10/2013 shtetasi A S., banor i qytetit të  Vlorës ka njoftuar autoritetet 
policore se vajza e tij M. e moshës 19 vjeç është larguar pa adresë nga shtëpia dhe këto 
të fundit kanë shpallur kërkimin e saj. Në  muajin tetor të  vitit 2014 e dëmtuara M, 
që  punonte në  një  ndërmarrje rrobaqepësie, në qytetin e saj është njohur nëpërmjet 
një  komunikimi rastësor telefonik me të pandehurin M. S., banor në  të  njëjtit qytet  
i cili i është  prezantuar me gjeneralitete të rreme si E. D. nga Fieri.  Po atë  muaj, në  
datën 24 tetor 2013, i pandehuri M. S. ka arritur ta zhvendosë  shtetasen M. në  Itali, 
në  qytetin e Torinos nëpërmjet Pikës Kufitare të  Portit të Vlorës. Sa kanë  shkuar në  
qytetin e Torinos i pandehuri S. i ka kërkuar të  dëmtuarës të  punojë  si prostitutë 
ndërkohë  që  ai do ta shoqëronte si tutor i saj, veprim që  për shkak të  frikës së  të  
pandehurit nga kapja policore nuk është realizuar. Rreth 5 ditë  më  pas e dëmtuara 
që  mbahej e mbyllur në  hotel nga i pandehuri ka arritur të  largohet dhe t’i shpëtojë  
shfrytëzimit të saj prej tij. Në datën 17/01/2014 shtetasja M. është  deportuar nga 
autoritetet policore italiane ne Portin Kufitar Durrës ku dhe ka shpjeguar ngjarjen.
…Në përfundim gjykata konkludon se me të gjitha provat e parashtruara dhe të 
analizuara në tërësine e tyre në përputhje me nenin 152 të Kodit të Procedurës Penale, 
provohet fakti se i pandehuri M. S. duke përfituar nga gjendja e brishtë  emocionale 
dhe sociale e shtetases M., nëpërmjet mashtrimit për një  jetë  më  të  mirë  së  bashku 
jashtë  shtetit, e ka zhvendosur atë  nga Vlora në  Torino, Itali  me qëllimin e përfitimit 
material nga shfrytëzimi i punës së  saj në tregun e prostitucionit 12.
Për sa i përket veprës penale të “Trafikimi i të miturve” pesha specifike që zë kjo vepër 
penale në grupin e veprave penale ”Kundër trafiqeve te paligjshme” në vitin 2020 
është 1,94% ndërsa në vitin 2019 ka qenë 2,03%. Numri i procedimeve të regjistruara 
për veprën penale të parashikuar nga neni 128/b i Kodit Penal “Trafikimi i te miturve”, 
ne vitin 2020 është 5, ndërsa në vitin 2019 ka qenë 6 13.
Nga statistikat konstatohet se pesha specifike që zë kjo vepër penale në grupin e 
veprave penale “Kundër trafiqeve të paligjshme” në vitin 2021 është 3,2 %.  Në vitin 
2021 vërehet një tendencë në ulje prej 65,2 % e procedimeve të regjistruara për veprën 
penale të parashikuar nga neni 110/a i Kodit Penal “Trafikimi i personave të rritur” 
në krahasim me vitin 2020.  
Për sa i përket veprës penale të “Trafikimi i të miturve” pesha specifike që zë kjo 
vepër penale në grupin e veprave penale “Kundër trafiqeve të paligjshme” në 

 11  Raport i Prokurorit Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2019, Mars 2020.
 12  Për më tej shih, Vendimin Nr.147, datë 16.12.2016, Gjykata për Krime të Rënda, Tiranë.
 13  Raport i Prokurorit Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2020, Mars 2021.
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vitin 2021 është 0,8 % ndërsa në vitin 2020 ka qenë 1,94 %. Numri i procedimeve të 
regjistruara për veprën penale të parashikuar nga neni 128/b i Kodit Penal “Trafikimi 
i të miturve”, në vitin 2021 është 2, ndërsa në vitin 2020 ka qenë 5 procedime.
Nga  të  dhënat  statistikore   rezulton  se  në  vitin  2021  ka  një  ulje  prej  3,1  %  të  
numrit  të  procedimeve të regjistruara për veprat penale të trafiqeve të paligjshme në 
krahasim me vitin 2020. Numri i procedimeve të dërguara në gjykatë është rritur 2,5 
% ndërsa në lidhje me të pandehurit për këtë grup veprash penale vërehet një rritje 
prej 44,71 % e të pandehurve të regjistruar, ulje e numrit të të pandehurve të cilët janë 
dërguar në gjykatë prej 18,75 % dhe rritje e numrit të të pandehurve të dënuar nga 
gjykata me 48,28 % përkundrejt vitit 2020 14.

2.  Karakteristikat kriminale të trafikimit të qenieve njerëzore. 

2.1. Fazat e trafikimit.

Trafikimi i qenieve njerëzore përbën një proces ku janë të ndërlidhura tre momente 
ose faza:
1. Elementi i parë i tij është rekrutimi, 15 i cili përfaqëson gjetjen e njerëzve dhe 

garantimin e disponibilitetit të tyre për t’u shfrytëzuar e për të siguruar përfitime 
të mëdha. 

2. Elementi i dytë që ndjek rekrutimin është zhvendosja, e cila përfaqëson lëvizjen e 
viktimës drejt tregut fitimprurës dhe largimin nga mbrojtja që i siguron ambienti. 

3. Elementi i tretë pas zhvendosjes është mbërritja në destinacion dhe shfrytëzimi 16. 

3. Disa karakteristika të autorëve të trafikimit të qenieve njerëzore.

3.1.  Autorët e trafikimit.

Disa karakteristika të autorëve të trafikimit të njerëzve janë gjinia, mosha, vendi nga 
vijnë, marëdhëniet me viktimën dhe arsimimi.
Harta gjeografike e veprimtarisë kriminale është zgjeruar, përveç vendeve të rajonit e 
atyre evropiane përfshin dhë vende të Amerikës Latine, atyre të ulëta e skandinave 17. 
Në librin “Trafikimi. Rasti i Shqipërisë” autorët L.Sokoli dhe I.Gëdeshi kanë 
evidentuar: ...Nga të dhënat e marra nga anketuesit del se trafikimi i grave dhe adoleshentëve 
është, gjithsesi një problem mbarëkombëtar. Por në Shqipëri, ai perceptohet si ‘më shqetësues’ 

 14  Raport i Prokurorit Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2021, Mars 2022.
 15  Një situatë mashtrimi është konstatuar dhe në procedimin penal nr.113 të vitit 2017 
të Prokurorisë për Krime të Rënda në ngarkim të F.D. e S.M. ku gjykata ndër te jera ka 
arsyetuar…, Në funksion të përmbushjes së qëllimit kriminal, i pandehuri  F. pasi ka fituar 
besimin e viktimave nëpërmjet mashtrimit se qëllimet e tij ndaj tyre ishin për të jetuar së 
bashku i ka larguar nga banesat e mëparshme dhe të afërmit e tyre, duke i izoluar nga 
kontaktet me persona e tjerë duke i zhvendosur në një banesë me qera ku ka filluar të  
materializojë dhe shfrytëzim seksual të tyre…. 
 16  Veprimet ndaj viktimave nga vepra penale B. dhe K., në muajin korrik 2017 i pandehuri F. D. i 
ka kryer në marrëveshje paraprake me të pandehurin e gjykuar më vete S. M., i cili ishte pritësi i dy 
viktimave në Itali. Për më tej shih, Vendimin e datës  6.6.2019 të Gjykatës për Krime të Rënda, Tiranë.
 17  Për më tej shih, Raport Analiza e Gjykatës për Krime të Rënda ndër  vite.
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në prefekturat e Elbasanit, Vlorës dhe Shkodrës. Ndërkohë që më pak probleme trafikimi duket 
se kanë Kukësi, dhe sidomos Gjirokastra. 18

Nga analiza e vendimeve rezulton se vetëm në disa raste autorët e veprës penale 
kanë pasur marrëdhënie familjare me viktimën. Ka patur edhe ndonjë rast, që 
është karakteristikë e veçantë, kur vetë familjarët e të trafikuarve kanë mbështetur 
trafikimin e të afërmëve të tyre për nevoja ekonomike. 
Nga të dhënat e parashtruara mbi vëllimin e trafikimit të qenieve njerëzore, mund të 
konstatohet se ky lloj kriminaliteti është kryer nga persona madhorë dhe pjesëmarrja 
e personave të mitur dhe femra është e papërfillshme. Asnjë person i mitur  nuk është 
gjykuar për grupin e veprave penale të periudhës objekt hulumtimi. Gjithashtu për 
periudhën 2017-2021 numri i personave të dënuar femra është shumë i vogël.
Veçantia e grup-veprave objekt studimi në Shqipëri, është lidhja e ngushtë e 
prostitucionit me krimin e trafikimit të femrave. Pjesa më e madhe e femrave shqiptare 
detyrohen me dhunë e presione të karakterit të ndryshëm, prandaj rezultojnë jo 
vetëm subjekte të ushtrimit të prostitucionit, por edhe viktima të krimit të trafikimit.  
Karakteristikë tjetër e autorëve është edhe arsimi i tyre. Nga vëzhgimi i vendimeve 
gjyqësore rezulton se pjesa dërmuese e tyre janë maksimumi me arsim të mesëm. 
Karakteri i dhunshëm në kryerjen e veprës penale 19 përbën një tjetër karakteristikë të 
veçantë të trafikantëve.  
Të dhënat sociodemografike të të pandehurve për këtë grup veprash penale, si gjinia, 
mosha, arsimi, gjendja shoqërore, vendbanimi e gjendja gjyqësore, paraqiten në mënyrë të 
detajuar në vijim:
Të pandehurit janë të gjithë të rritur ku 2,3 % janë femra dhe 97,7 % janë meshkuj. Në vitin 
2017 rezultojnë si të pandehur për këto grup veprash 21 shtetas të huaj. 
Në lidhje me arsimin e të pandehurve rezulton se 37,5 % e të pandehurve janë me arsim 
deri 9-vjeçar dhe 62,5 % me arsim të mesëm. Në lidhje me gjendjen shoqërore të të 
pandehurve rezulton se 72 % janë të punësuar në sektorin privat, 1 % të punësuar në 
sektorin shtetëror dhe 27 % janë të papunë. 
Rezulton se 64,4 % e të pandehurve kanë vendbanimin në qytet ndërsa 35,6 % prej tyre në 
fshat. Në lidhje me gjendjen gjyqësore të të pandehurve, vërehet se 97,4 % e të 
pandehurve janë të padënuar më parë, dhe 2,6 % prej tyre rezultojnë përsëritës në 
vepra të ndryshme penale 20.
Në vitin 2018 të pandehurit janë të gjithë të rritur ku 3 % janë femra dhe 97 % janë meshkuj. 
Rezultojnë si të pandehur për këtë grup veprash 15 shtetas të huaj. 
Në lidhje me arsimin e të pandehurve rezulton se 1 % janë me arsim të lartë, 33,67 % e të 
pandehurve janë me arsim deri 9-vjeçar dhe 65,33 % me arsim të mesëm. 
Në lidhje me gjendjen shoqërore të të pandehurve rezulton se 63,96 % janë të punësuar në 
sektorin privat, 3,05 % të punësuar në sektorin shtetëror dhe 32,99 % janë të papunë. 
Rezulton se 67,80 % e të pandehurve kanë vendbanimin në qytet ndërsa 32,20 % prej tyre në 
fshat. Në lidhje me gjendjen gjyqësore të të pandehurve, vërehet se 95,07 % e të 
pandehurve janë të padënuar më parë, dhe 4,93 % prej tyre rezultojnë përsëritës në 
vepra të ndryshme penale 21.
Të  dhënat  sociodemografike  të  të  pandehurve në vitin 2019 sipas gjinisë, rezultojnë 

 18  Ilir Gëdeshi, Lek Sokoli, Trafikimi, rasti i Shqipërisë, fq.43, botim IS & Rinia.
 19  Per me tej shih vendimin nr. 588, Tiranë, Qershor 2003. 
 20  Raport i Prokurorit Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2017, Mars 2018.
 21  Raport i Prokurorit Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2018, Mars 2019.
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se 3,75 % janë femra, 96,25 % janë meshkuj dhe nga këta të pandehur për këto grup 
veprash 13 janë shtetas të huaj.  Në lidhje me arsimin e të pandehurve rezulton se 1,25 
% janë me arsim të lartë, 35 % e të pandehurve janë me arsim deri 9-vjeçar dhe 63,75 
% me arsim të mesëm.  
Në lidhje me gjendjen shoqërore të të pandehurve rezulton se 58,97 % janë të punësuar 
në sektorin privat dhe 41,03 % janë të papunë. Rezulton se 60,25 % e të pandehurve 
kanë vendbanimin në qytet, ndërsa 39,75 % prej tyre në fshat. Në lidhje me gjendjen 
gjyqësore të të pandehurve, vërehet se 94,37 % e të pandehurve janë të padënuar më 
parë dhe 5,63 % prej tyre rezultojnë përsëritës në vepra të ndryshme penale. 22

Për vitin 2020 të pandehurit janë të gjithë të rritur ku 2,5 % janë femra, 97,5 % janë 
meshkuj dhe rezultojnë si të pandehur vetëm 3 shtetas të huaj. Në lidhje me arsimin 
e të pandehurve rezulton se 50 % e të pandehurve janë me arsim deri 9-vjeçar dhe 50 
% me arsim të mesëm. Në lidhje me gjendjen shoqërore të të pandehurve rezulton se 
7,46 % janë të punësuar në sektorin privat, 5,96 % të punësuar në sektorin shtetëror 
dhe 86,58 % janë të papunë. 51,95 % e të pandehurve kanë vendbanimin në qytet 
ndërsa 48,05 % prej tyre në fshat. Në lidhje me gjendjen gjyqësore të të pandehurve, 
vërehet se 83.10 % e të pandehurve janë të padënuar më parë, dhe 16.90 % prej tyre 
rezultojnë përsëritës në vepra penale 23.
Në vitin 2021 rezultojnë se 3,15 % e të pandehurve janë femra dhe 96,85 % janë 
meshkuj, ndërsa 9 të pandehur janë shtetas të huaj. Në  lidhje  me  arsimin  e  të  
pandehurve  rezulton  se  40,16  %  e  të  pandehurve  janë  me  arsim  deri  9-vjeçar, 
56,69 % me arsim të mesëm dhe 3,15 % me arsim të lartë. Për sa i përket gjendjes 
shoqërore të të pandehurve rezulton se 45,16 % janë të punësuar në sektorin privat, 
1,08 % janë të punësuar në sektorin shtetëror dhe 53,76 % janë të papunë. Rezulton 
se 75,63 % e të pandehurve kanë vendbanimin në qytet, ndërsa 24,37 % prej tyre në 
fshat. Në  lidhje  me  gjendjen  gjyqësore  të  të  pandehurve,  vërehet  se  92,44  %  e  
të  pandehurve  janë  të  padënuar më parë dhe 6,72 % prej tyre rezultojnë përsëritës 
në vepra penale të ndryshme 24.

Përfundime

Pas vëzhgimit të statistikave të ndryshme lidhur me trafikimin e njerëzve është arritur 
në këto përfundime:

- Sa i takon vëllimit dhe dinamikës, trafikimi i qenieve njerëzore (nenet 110/a, 
128/b të Kodit Penal) është tashmë ndër ato vepra të cilat nuk njeh rritje, por 
përkundrazi referuar statistikave të përdorura në këtë punim, ai ka ardhur 
duke u ulur ndjeshëm deri në shifra të papërfillshme.

- Në krahasim me veprat penale në fushën e trafikimit, trafikimi i qenieve 
njerëzore është i dyti pas trafikimit të narkotikëve.

- Në grupin e veprave penale të trafikimit të qenieve njerëzore, trafikimi i 
personave të rritur është më i përhapuri, ndjekur nga trafikimi i të miturve.

- Format më të zakonshme të trafikimit janë trafikimi për shfrytëzim seksual si 
më i përhapuri e fitimprurësi, shfrytëzimi i punës dhe shfrytëzimi i fëmijëve 
për lypje apo shërbime të tjera.

 22  Raport i Prokurorit Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2019, Mars 2020.
 23  Raport i Prokurorit Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2020, Mars 2021.
 24  Raport i Prokurorit Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2021, Mars 2022.
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- Sa i takon karakteristikave të autorëve të trafikimit, ato kanë të bëjnë me moshën 
(25-35 vjeç), gjininë e cila është ajo mashkullore (femra të ndjekura penalisht 
kapin shifra shumë të vogël), arsimimi i cili është maksimumi i mesëm, pjesa 
më e madhe e të pandehurve kanë vendbanimin në qytet si dhe pjesa dërmuese 
e tyre janë të papunë(në vendin e dytë qëndrojnë punësimet në sektorin privat 
dhe një përqindje e vogël në sektorin shtetëtor). 
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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 
burimore e të panjohura, por edhe të pashkruara. 
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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 
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 
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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 
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 
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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 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 
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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. 
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 
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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), 
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.
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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.

Si është formuar shqipja standard

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 
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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, 
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 
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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:

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 



67

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, 
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.
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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, 
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.
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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 
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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Pasuritë e Shqipërisë

Albana Xeka
                     

 Hyrje

Pozicioni gjeografik dhe relievi i japin mundësi te mëdha zhvillimit të turizmit të një 
vendi. Këtë e dëshmon edhe rasti i vendit tone i cili karakterizohet nga një pozicion 
gjeografik i favorshëm dhe një reliev i thyer ku ndërthuret malorjakodrinorja dhe 
fushorja, duke na dhënë një llojshmëri të pasur në bimësi, faunë dhe ndërthurje kli-
mash.
Relievi me kontraste të mëdha karakterizohet nga larmi formash të cilat krijojnë bu-
kuri të veçantë për syrin e turistit. Nga bregu i detit kalohet menjëherë në mallet e 
larta. Vetëm në rreth 1000m vijë ajrore nga deti ndodhet mali më i lartë i vendit Kora-
bi me lartësi 2751 m. Lartësia mesatare e relievit arrin në 708 m që do të thotë dyfishi 
i lartësisë mesatare te Europës 23% e sipërfaqes së përgjithshme të territorit ndodhet 
ne lartësinë 02-200m, 48% në lartësinë 200-1000m, ndërsa 30% në lartësinë mbi 1000m 
mbi nivelin e detit. Copëzimi i nivelit, diferencimet e tij dhe kontrastet kanë bërë të 
jenë aq afër e njëherësh po aq larg, luginat e thella, kreshtat e larta shkëmbore, thellë-
sia e detit dhe thellësitë malore.
Shqipëria e ndodhur pranë ujërave të detit Adriatik dhe Jon zotëron një vijë breg-
detare 450 km. Bregdeti shqiptar shquhet për pasuri dhe potenciale te mëdha për 
turizëm balnear. Në zonën bregdetare të Adriatikut bien në sy plazhet me përbërje 
ranore, kurse në atë joniane plazhet shkëmbore pranë maleve.Bregdeti shqiptar, ofron 
mundësi për të apasionuarit e natyrës ekzotike dhe observimin e  shpendëve detarë, 
kjo veçanërisht në lagunën e Nartës, të Karavastasë etj. Edhe liqenet shqiptare janë 
të larmishme për nga mënyra e formimit dhe ofrojnë një bukuri natyrore me rëndësi 
turistike. Alpet shqiptare me majat e tyre të larta dhe pika turistike mirëpresin tur-
istë për të kaluar një eksperiencë të paharrueshme në mes të natyrës së pastër, midis 
pyjeve të ndryshëm, burimeve të ujërave, shpellave karstike për të provuar skitë në 
dimër apo për shëtitje, peshkim, për vrapim në verë etj. Pikave turistike malore u 
shtohen edhe parqet kombëtare të shoqëruara me lugina, qafa, maja të larta e të thepi-
sura me një kolorit fantastik ngjyrash të çdo stinë. Ky reliev i larmishëm me forma të 
shumëllojshme i pasur në florë e në faunë krijon hapësira të larmishme për zhvillimin 
e turizmit. Duke qenë i tillë ai ofron mundësinë për zhvillimin e llojeve të ndryshme 
të turizmit si balnear, alpin, të skive, peshkimit, atij kurativ etj.
Të gjitha këto mundësi që jep natyra me larminë e me bukuritë e saj, janë si rezultat 
i një ndërthurje të formave të ndryshme të relievit në zona të caktuara e kombinuar 
kjo dhe me pozitën gjeografike. Këto të dyja nuk janë vetëm përcaktuese në krijimin 
e pamjeve piktoreske, por kanë luajtur rol dhe në zhvillimet historike te qytetërimeve 
të hershme, të fenomeneve shoqërore si dhe zhvillimeve industriale, të cilat në një 
mënyrë apo në një tjetër kanë krijuar qendra që frekuentohen nga turistët.
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Burimet tona natyrore

Energjia 
Shqipëria është një vend i pasur me pasuri të rëndësishme në burimet ujore, diellore 
dhe burime të erës. Rrjeti i gjërë i lumenjve të mëdhenj dhe të vegjël, kushtet klimatike 
që sigurojnë 300 ditë me diell dhe pjesa e Bregdedit Adriatik që përmban potencial 
për energjine eolike, ofrojnë mundësi të rëndësisshme për investim. I gjithë sektori 
energjitik në Shqipëri është duke pësuar ndryshimeve të mëdha. Decentralizimi i 
prodhimit, rritja e pjesës së tregut të energjisë së rinovueshme, liberalizimi i tregut 
dhe objektivat ambicioze të ndryshimeve klimatike janë arsyet kryesore të këtyre 
ndryshimeve. Këta faktorë ofrojnë një sërë mundësish të reja për investimet në 
Shqipëri. Zhvillimi i sektorit të energjisë ka qenë një përparësi e rëndësishme e çdo 
qeverie, dhe një pjesë themelore e planeve të zhvillimit ekonomik në këto dekada, e 
cila është materializuar, në lehtësira qeveritare dhe subvencione për të mbështetur 
investimet.
Aktualisht, sektori i energjisë ka një kontribut të përgjithshëm prej 33% të PBB-së. Për 
vitin 2019, Sektori i Energjisë u pozicionua si sektori më i rëndësishëm për sa i përket 
IHD-ve, duke tërhequr 31% të totalit të Investimeve të Huaja Direkte në Shqipëri. Sa 
i përket të ardhmes, mundësitë e reja do marrin forme nga transformimet që sektori 
ka pësuar. Duke iu referuar strategjisë së re deri në vitin 2030, është planifikuar të 
vazhdohet integrimi i dy shtyllave kryesore: të cilat kanë të bëjnë me përfundimin e 
reformave të liberalizimit të tregut në kontekstin e integrimit rajonal dhe promovimin 
e zhvillimit të qëndrueshëm

Energjia elektrike
Prodhimi i energjisë elektrike në Shqipëri arriti në 8.96 miliardë kWh vitin  2021, 
me një rritje prej 70% në krahasim me vitin e mëparshëm si dhe 410 milionë kWh 
më shumë se sa rekordi i mëparshëm vjetor i shënuar në vitin 2018 si rrjedhojë e 
kombinimit të rreshjeve të bollshme dhe hyrjes në punë hidrocentraleve të reja, 
kryesisht hidrocentralit të Moglicës mbi lumin Devoll.
Të dhënat e publikuara nga Instituti i Statistikave tregojnë gjithashtu se viti 2021 ishte 
një nga të paktat vite me bilanc pozitiv në shkëmbimet ndërkufitare të elektricitetit. 
Eksportet e energjisë elektrike ishin rreth 550 milionë kWh më të larta se sa importet. 
Shqipëria vijon të mbetet një vend deficitar sa i përket energjisë elektrike në terma 
shumëvjeçarë. Përgjatë tre viteve të fundit, deficiti mesatar vjetor ka qenë 1.3 miliardë 
kWh. 
Aktualisht rreth 40% e energjisë së prodhuar në Shqipëri vjen nga hidrocentralet nën 
pronësi private, të ndërtuara me koncesion ose të privatizuara ndërsa 60% vjen nga 
hidrocentralet e kaskadës së Drinit, të cilat mbeten nën pronësi shtetërore. Prodhuesi 
më i madh privat është Devoll Hydropower, kompania e koncesionit që ndërtoi dy 
hidrocentrale mbi lumin Devoll, me 683 milionë kWh të prodhurara gjatë vitit 2021 
ose 7.6% të totalit të energjisë së prodhurar në vend. Prodhuesi tjetër i madh privat 
është Kurum me 406 milionë kWh. Kurum menaxhon hidrocentralet Bistrica 1 dhe 
2 dhe Hec Ulëza dhe Hec Shkopeti në lumin Mat, të cilat u privatizuan nga qeveria 
shqiptare një dekadë më parë. Ashta, hidrocentrali i ndërtuar mbi lumin Drin nga 
Verbund, prodhoi vitin e kaluar 295 milionë kWh ose 3.2% të totalit duke u renditur 
prodhuesi i tretë më i madh privat.
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Energjia ujore (hidroenergjia)
Hidroenergjia ka shumë avantazhe, që përfshijnë:
•	 Emetimet e ulëta
•	 Eficiencë e lartë
•	 Jetëgjatësi e madhe
•	 Fleksibilitet i lartë
Ky fleksibilitet është shumë i rëndësishëm kur kombinohet me teknologji të tjera 
si energjia nga era. Zhvillimi dhe operimi i hidrocentraleve lehtëson përdorime 
të shumfishta të trupave ujore. Me shembuj si ujitja, furnizimi me ujë, transporti 
dhe rekreacioni. Gjithashtu, në shumë zona kontrolli i përmbytjeve nëpërmjet 
rezervuarëve është shumë i rëndësishëm.
Shqipëria ka aktualisht rreth 60% të rrjedhjeve të ujit që nuk shfrytëzohen si burim 
energjie, ndaj potencialet në këtë drejtim janë ende të mëdha. Mbështetur në 
studimet e Institutit të Studimeve dhe Projektimeve të Veprave Hidroteknike është 
bërë i mundur projektimi i skemës së plotë të shfrytëzimit të Drinit, Devollit dhe 
Vjosës. HEC-e më të mundshme për t’u ndërtuar janë: në lumin Drin-Bushati (84 
MW), Peshkopi, Skavica 1 (130 MW), Skavica 2 (350 MW); në lumin Vjosë-Kaludhë 
(75 MW), Dragot-Tepelena (130 MW) dhe Kalivaçi (100 Mw); në lumin Devoll-Bratila 
(115 Mw) dhe Banja (80 MW).
Interes paraqet edhe shfrytëzimi i energjisë ujore nëpërmjet hidrocentraleve të vogla. 
Aktualisht është shfrytëzuar kaskada e Devollit nëpërmjet kompanisë Statkraft ku 
është ndërtuar HEC-i i Banjës dhe është në proces ai i Moglicës. Të dyja HEC-et do 
të rrisin kapacitetet e prodhimit vendas me rreth 17%, teksa janë bllokuar punimet 
për ndërtimin e HEC-eve në lumin Vjosë. HEC-i i Kalivaçit, tashmë me investitor 
Francesco Bechettin, është në konflikt gjyqësor me shtetin shqiptar. Teksa pak kohë më 
parë, Gjykata Administrative vendosi të bllokojë edhe punimet në HEC-in e Poçemit 
që po ndërtohej në lumin Vjosë nga kompania turke “Kovlu Energji”. Me shumë 
gjasë edhe HEC-e të tjera mbi Vjosë nuk do të zhvillohen, pasi qeveria shqiptare është 
edhe nën presionin e BE-së për të mos dëmtuar biodiversitetin në lumin, ndër më të 
veçantët të Europës.
Gjithashtu qeveria shqiptare ka shmangur planet për ndërtimin e Skavicës, pasi 
kostoja e zhvendosjes së popullsisë është shumë e madhe. Studio franceze Soegrah, 
në një studim të posaçëm shfrytëzimin e kaskadës së Drinit, nxori në dukje se 
nëse Skavica ndërtohet, do të zhvendosen 500 mijë banorë dhe të paktën 5 mijë 
hektarë tokë bujqësore do të përmbyteshin. Për shkak të këtyre kostove, projekti 
në Skavicë është zhvendosur në ndërtimin e HEC-it Katundi i Ri, i cili sigurisht 
nuk ka të njëjtat efekte me Skavicën. Ndërtimi i Skavicës është parë nga Instituti i 
Studimeve dhe Projekteve të Veprave Hidroteknike si investim strategjik, jo më 
shumë për prodhimin e energjisë se sa për rritjes e eficiencës në kaskadën e Drinit. 
Përveç 140 HEC-eve të vogla të ndërtuara nga privatët që tashmë janë në proces 
prodhimi, kanë leje për t’u ndërtuar edhe 10 HEC-e private me kapacitete më të 
mëdha se 2 MW.

Energjia me ane te  Eres
Nëse energjia diellore do të shfrytëzohej sa në Greqi, atëherë vendi do të kishte së 
paku 75 MW prodhim vjetor, kryesisht nëpërmjet paneleve diellore për përdorim 
shtëpiak. Kjo sasi energjia është e barabartë me prodhimin e HEC-it të Banjës në 
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lumin Devoll, që nisi punën vitin e kaluar. 
Energjia e diellit, të cilën Shqipëria nuk 
e ka shfrytëzuar aspak deri më tani, do 
të ishte një burim shumë i mirë për të 
diversifikuar prodhimin dhe eficient për 
të siguruar prodhim në kohën kur reshjet 
mungojnë, thanë ekspertët e OSHEE-së. 
Ministria e Energjetikës ka dhënë deri më 
tani gati dhjetë leje për të ndërtuar parqe 
të energjisë diellore, por Enti Rregullator i 

Energjisë nuk e ka miratuar bazën ligjore për instalimin e matësve hyrës dhe dalës 
dhe gjithashtu nuk ka çmim të përcaktuar se sa do të mund të shitet kjo lloj energjie. 
Potenciale të mëdha paraqet edhe energjia e erës. Sipas studimeve të Ministrisë së 
Energjisë, me 150 milionë euro investim në energjinë e erës mund të gjenerohen 400 
gigavatorë energji elektrike. Disa leje janë dhënë dy vitet e fundit, por asnjë impiant 
energjie nga era nuk ka nisur nga puna

Bujqesia

Prodhimi dhe eksporti 
Produktet kryesore bujqësore në Shqipëri janë të duhani, fiqtë, ullinjtë, gruri, misri, 
patatja, perimet, frutat, panxhar sheqeri, rrush, mishi, mjalti, produktet e qumështit, 
dhe bimët e mjekësisë tradicionale dhe aromatike. Bujqësia përbën 18.9% të PBB-së 
dhe një pjesë të madhe të eksporteve. Bujqësia përbën 18.9% të PBB-së dhe një pjesë 
të madhe të eksporteve. 
Megjithatë, është i kufizuar kryesisht në operacione të vogla familjare dhe bujqësi 
ekzistenciale për shkak të mungesës së pajisjeve moderne, të drejtat e paqarta të 
pronësisë, si dhe përhapjen e vogla, parcelave joefikase të tokës. Fragmentimi i 
tokës pas vitit 1990, pronësia e paqartë e tokës, mungesa e regjistrave shtetërore dhe 
kreditimit nga bankat, dhe TVSH-ja e lartë janë të gjitha pengesa për një industri 
moderne bujqësore. Ka gjithashtu një shqetësim që produktet bujqësore me origjinë 
nga Shqipëria janë duke u vulosur si “Produkt i Turqisë” për tregun ndërkombëtar.
Megjithatë, skena bujqësore po ndryshon gradualisht me futjen e kooperativave, 
investimeve të huaja, formalizimit të bujkut, dhe ndërtimin e qendrave të grumbullimit 
dhe shpërndarjes.

Pylltaria 
Shqipëria ka tokë dhe një klimë të favorshme për një industri të gjerë të lëndëve të 
drurit. Shumë nga pyjet historike të Shqipërisë, u shkatërruan nga industria joefikase 
e drurit dhe për zgjerim të hapësirës së tokës bujqësore në vitet 90’. Sot, pyjet 
mbulojnë rreth një të tretën e sipërfaqes tokësore të e Shqipërisë dhe për shkak të një 
marrëveshje me Italinë dhe Bankën Botërore, ka një sasi të madhe të ripyllëzimit në 
zhvillim të sipër.

Peshkimi 
Afërsia e Shqipërisë me Detin Jon dhe Detit Adriatik i japin industrisë së peshkimit të 
pazhvilluar një potencial të madh. Ekonomistët e Bankës Botërore dhe Komunitetit 
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Evropian, raportojnë se industria e peshkimit të Shqipërisë ka një potencial të mirë 
për të gjeneruar fitime nga eksporti, sepse çmimet në tregjet fqinje greke dhe italiane 
janë shumë herë më të larta se ato në tregun shqiptar. Peshku në dispozicion jashtë 
kufijve të Shqipërisë janë krapi, troftë, sparidae, midhje, dhe krustaceve.

Vreshtaria në Shqipëri 
Vreshtaria në Shqipëri është zhvilluar, që nga shekulli i VIII-të p.e.s. në bazë të llojeve 
të rrushërave vendasë të cilët i rezistuan periudhës së akullnajave. Verërat Ilire ishin 
të njohura nën perandorinë romake dhe humbën reputacionin e tyre gjatë kohës së 
pushtimit osman. Ditëve të sotme vreshtaria në Shqipëri është në rilindje të plotë.
 
Historia 

Shqipëria, sikurse Ishujt e Jonit të Greqisë, 
dhe jugu i Dalmacisë aktualisht Bosnja dhe 
Hercegovina duket se ishin gjurmët e fundit 
të vreshtarisë në Europë, pas periudhës 
akullnajore. Nga përcaktimi i profesorit Henri 
Enjalbert gjatë kërkimeve të tij[1].

Pagëzimorja paleokatolike e Butrintit
Referimet e para të vreshtarisë në Iliri datojnë 
që nga shekulli VIII-të para erës sonë. Nën 

kolinizimin romak, autorët latin citojnë Ilirinë si 
prejardhja e një vreshtarie me rendiment të lartë 
te futur edhe në Itali[1]. Butrinti është i shënuar 
në listen e trashgimive botërore të UNESCO-s nga 
viti 1992 gjë që përmbledh një pjesë të madhe të 
historisë shqiptare. Gjatë periudhës paleo-katolike, 
dy bazilika dhe një pagëzimore ishin ndërtuar. 
Kjo pagëzimore e shekullit VI-të, ndërtuar mbi 
gjashtëmbëdhjetë shtylla është e shtruar me 
mozaikë, ku gjendet tema e hardhisë dhe e verës.
Por prodhimi i verës, nën ndikimin e Islamit, nuk vazhdoi pas shkeullit XVII. Progresi 
i vreshtarisë shqiptare rifilloi, mes 1912 dhe 1944. Vetëm insekti daktulosphaira 
vitifoliae, që u shfaq në vitin 1933, çrregulloi zhvillimin. Ne fund të Luftës se Dytë 
botërore, nuk kishte më shumë se 2.737 hektarë vreshtari.

Blegtoria
Blegtoria në Shqipëria ka marrë një kthesë pozitive gjatë viteve të fundit, duke 
marrë një karakter më sipërmarrës, për të shfrytëzuar më mirë potencialin e saj, si 
një nga sektorët më të rëndësishëm të bujqësisë.Fokusi i fermerëve shqiptarë gjatë 
kësaj periudhe ka qenë ai i përmirësimit të racave përmes inseminimit artificial, 
si tek gjedhët, tek bagëtitë, ashtu edhe tek shpendët.Kështu, bie në sy se numri i 
lopëve dhe pulave në vend kanë rënë gjatë tre viteve të fundit me përkatësisht 3 
mijë dhe 1 milion e 855 mijë krerë, por prodhimi i qumështit të lopës është rritur 
ndërsa ai i vezëve ka mbetur konstant. Kjo nënkupton një rritje të eficiencës në të 
dyja rastet, me 2% tek lopët dhe me 38% tek pulat.Në rastin e pulave kjo rritje e 
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eficiencës mund të jetë edhe më e lartë, nëse llogarisim se është rritur edhe prodhimi 
i mishit të shpendëve, çka mund të nënkuptojë se shumë pula mbarështohen vetëm 
për mish.Gjatë këtyre tre viteve ka patur një rritje edhe të krerëve të bagëtive, me 
mbi 1 milion krerë më shumë bagëti të imta, mbi 103 mijë bagëti të leshta dhe me 
37 mijë bagëti të dhirta.Si pasojë e këtij shtimi, Shqipëria ka prodhuar rreth 330 ton 
më shumë lesh dhe 1 mijë ton më shumë mish.
Por zhvillimi më i rëndësishëm gjatë kësaj periudhe ka qenë shtimi shumë i madh 
i numrit të koshereve të bletëve, të cilat në fund të vitit 2016 numërojnë 303 mijë 
koshere, krahasuar me 261 mijë koshere në vitin 2014.Kjo e rritur edhe më tepër 
prodhimin e mjaltit, që është produkti blegtoral kryesor i shprehur në ton në 
vendin tonë. Mjalti i prodhuar është rritur me pothuajse 25%, ose rreth 923 ton 
më tepër, duke shkuar pranë sasisë së prodhuar nga Serbia.Me një çmim mesatar 
të mjaltit prej 2500 dollarë/ton, prodhimi vjetor i Shqipërisë kap çmimin prej 9,8 
milionë dollarë, nga 7,5 milionë dollarë. Sa i takon zonave me përqendrimin më të 
madh të mbarështimit të bletëve, mbizotërojnë Korça, 15%; Durrësi, 12.5%; si edhe 
zona juglindore e vendit.

Turizmi
Turizmi bregdetar
Përkatësisht turizmi pranë detit i përqendruar në perëndim të vendit dhe veçanërisht 
në Velipojë, Shën Gjin, Durrës, Vlorë, Rivierë dhe Sarandë, Ksamili është mese 
i frekuentuar. Këto qytete ofrojnë dhe një numër të madh shërbimesh, hotele dhe 
restorante, duke tërhequr vitet e fundit vëmendjen e turistëve të huaja.
•	 Durrësi: sot është qyteti port më i rëndësishëm i Shqipërisë si destinacion turistik. 

Në pjesën jugore ndodhet plazhi i tij, i gjatë më shumë se 10 km. Gjatë periudhës 
verore në Durrës vijnë më shumë se 150.000 turiste në ujerat e detit Adriatik. 
Monumentet e qytetit antik i kanë rezistuar kohës dhe janë akoma sot në një 
gjendje të mire. Durrësi është një destinacion interesant për turizmin historik.

•	 Vlora: me një popullsi prej 150.000 banoresh ndodhet në jugperëndim të Shqipërisë, 
në bregdetin Adriatik. Vlora është një qendër turistike dhe përgjatë plazheve të saj 
do të gjeni shumë hotele dhe restorante.

•	 Saranda: qyteti i bukur i Sarandës ofron një stil dhe atmosfere të veçante. Panorama 
e detit, shumëllojshmëria e florës, e favorizuar dhe nga klima e bute, e bëjnë 
Sarandën një qendër kryesore pushimesh dhe një qytet të rëndësishëm turistik. 
Saranda ndodhet në një gji të hapur deti, përballe ishullit grek të Korfuzit.

•	 Divjaka: Plazhi i Divjakës, i gjatë rreth 12 km, është një nga bukuritë natyrore më 
mire të konservuara në Shqipëri. Plazhi në të shumtën e rasteve frekuentohet nga 
banoret vendas ose vizitoret e ardhur nga qyteti i Lushnjes, por edhe nga turiste 
të tjerë.

•	  Velipoja: Plazhi i pashfrytëzuar i Velipojës në qytetin e Shkodrës ofron mundësi 
të reja zhvillimi të turizmit bregdetar.Derdhja e Bunës në veri të vendit shënjon 
drejt jugut vijën bregdetare shqiptare. Ranishtja më veriore e vendit është ajo e 
Velipojës, që gjendet rreth 25 km larg qytetit të Shkodër. Këtu ka mbi 250 ditë 
me diell. Gjatë verës temperaturat arrijnë mbi 20 °C. Pranë ranishtes të Velipojës 
ndodhet edhe laguna e Vilunit me një sipërfaqe prej rreth 130 hektarë. Ky është një 
ekosistem i rëndësishëm për folëzimin e shpendëve ujorë, me 183 lloje ; ndodhet 
edhe një rezervat gjuetie prej 700 hektarë.
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•	 Semani: Plazhi i Semanit është një prej plazheve më piktoreske në Shqipëri. Plazhi 
është rreth 3.5 km i gjatë dhe rreth 2 km i gjerë. Dy prej veçorive unike të këtij 
plazhi janë: rërë e imët dhe pyjet e bukur me pisha. Deti është i cekët dhe shumë i 
përshtashëm për pushime familjare e me fëmijë.

•	 Shengjini:Nje plazh ranor ne pernedim te Shqiperise.Shengjjini është e vendosur 
në fund veriore të një gji të madh ndodhet 7 km nga kryeqyteti provincial Lezhës. 
Në jug të qytetit shtrihet zona Laguna e delta e lumit Drin, e cila formon oazë e 
mbrojtur natyrore Kuna-Vaini. Këtu është një port u hap në vitin 2009 lidh qytetin 
me Bari. Ky vend ka një pamje të bukur me një det fantastike që është i rrethuar 
nga malet janë jo shumë të lartë, por me një gur të veçantë. Ju mund të shihni se 
në vitet e fundit qyteti ka pasur një evolucion të madh, ku ka pasur një shumë të 
ndërtimit të punës që ka çuar në ndërtimet masive.

Turizmi Malor
Turizmi Malor është një alternativë e shkëlqyer për stinën e vjeshtës dhe dimrit. 
Duke filluar nga Parqet Kombëtare të Thethit & Valbonës e deri tek “Bjeshkët e 
Nemuna” në Shqipëri, që janë vërtet spektakolare. Këto male janë praktikisht të 
padepërtueshme. Përveç një serie kalimesh që lidhin numrin e vogël të shtëpive në 
luginat e mëposhtme me botën e jashtme gjatë muajve të verës.

Thethi 
Thethi me pamjen përballë Alpeve shqiptare, 70 km nga qyteti i Shkodrës, i rrethuar 
nga një kurorë malesh, nga mali Radohimë, Shenik, Papluk, me lartësi mbi 2500 m, 
shtrihet lugina e lartë e Thethit, një nga zonat më të veçanta të këtyre Alpeve, 750 
deri 950 m mbi nivelin e detit, me një sipërfaqe prej 2630 hektarësh.I mbrojtur nga 
muret e maleve madhështore, i shtruar me livadhe, pyjet e ahut e burime të ftohta 
uji, zona malore turistike e Thethit e shndërron Shqipërinë në një vend potencialisht 
të fuqishëm për turizmin malor në të gjitha stinët. Madhështia e natyrës së paprekur 
që të ofron kjo zonë nis me praninë e pyjeve të dendura, ku përveç pemëve të larta 
mbizotëron dukshëm edhe bimësia e ulët me lule shumëngjyrëshe e të rralla në llojin 
e vet.
Thethi rrethohet nga male të larta dhe qafa mahnitëse, duke filluar nga Qafa e Thanës, 
Shtegu i Dhenve, Radohima, Sheniku, Papluku, Maja e Alisë, Qafa e Pejës, Gropa e 
Bukur, Qafa e Jezercës, Maja e Zezë, Maja e Zorgjit, që fshehin në brendësinë e tyre 
ballafaqime të panumërta me alpinistë, botanistë, gjeografë dhe shumë dashamirës të 
alpeve, te të cilët kjo zonë sigurisht lë mbresa të pakrahasueshme.Resurset natyrore 
të kësaj zone janë të lidhura së bashku edhe me trashëgiminë kulturore dhe historike 
të banorëve vendas, duke formuar kështu bazat më të rëndësishme për zhvillimin 
e turizmit.  Shpella e Harapit dhe Bira e Rrathëve, të cilat me përmasat e tyre dhe 
dukuritë interesante që mbartin brenda tyre si liqenet nëntokësore, galeri, sifone etj., 
janë bërë shkak i shumë legjendave të krijuara nga vetë banorët e zonës. Një bukuri 
natyrore, të veçantë, të bjeshkëve të veriut, shpalos në këtë zonë Ujëvara e Thethit me 
25 m lartesi.

Lugina e Valbones
Uji i pastër i lumit Valbonë, ambienti i bukur natyror dhe qetësia e bëjnë këtë zonë 
mjaft tërheqëse për pushime. Pothuajse gjatë gjithë 51 km të lumit gjen pushues, të 
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cilët jo vetëm freskohen në ujin e pastër, por gjuajnë edhe troftat e rralla të Valbonës.
Lugina e Valbonës është zona 
turistike më e vizituar në rrethin e 
Tropojës, madje nga më të vizituarat 
në Alpet shqiptare pas luginës së 
Thethit. Kjo zonë me bukuri të 
rralla është e preferuar jo vetëm nga 
turistët vendas por edhe nga turistët 
e huaj, të cilët parapëlqejnë të njihen 
edhe me zakonet apo traditat e 
fshatrave më veriore të vendit. Në 
Valbonë nuk ka hotel të mirëfilltë, 
por disa shtëpi-kulla karakteristike 
janë përshtatur sipas traditës në 
hotele për turistët. 

Turizmi Malor në Rrogam

Turizmi Malor në fshatin e fundit para se të arrini 
në burimin e lumit Valbona, është Rrogami. Ky i 
fundit është një fshat i largët i rrethuar nga peisazhe 
natyrore të virgjëra. E gjithë lugina shkëlqen me 
ngjyra dhe bukuri të rrallë. Në njërën anë mund 
të shihni ujërat e kristalta të Valbonës dhe në anën 
tjetër anën e mprehtë e të gjelbër të malit.
Deri në maj mund të shijoni kontrastin e borës së 
bardhë në majë të gropave në kontrast me qiellin 
blu. Flora e parkut kombëtar përfshin një larmi 

bimësh dhe pemësh. Më e zakonshmja prej të cilave është pema Hormoq (Picea abies). 
Pjesa tjetër përbëhet nga ahu, arra, gështenja dhe molla e egër. Ka edhe manaferra të 
shumtë, duke përfshirë boronicat e egra dhe luleshtrydhet. Në park mund të gjesh 
arinj, ujq, mace të egra, madje edhe tufa dhish të egra që u ngjiten shkëmbinjëve.
Në lumë, nga ana tjetër, trofta prej mermeri, një peshk i rrallë që gjendet në ujërat e 
kristalta të Valbonës dhe ka një aromë unike. Lugina, parku dhe e gjithë zona përreth 
janë të njohura për borën e madhe, e cila fillon në fillim të nëntorit dhe zgjat pothuajse 
deri në maj.

Maja e Jezercës

Ka shumë aktivitete në natyrë që mund të praktikohen në këtë park kombëtar, të 
tilla si ski, alpinizëm, peshkim, shëtitje dhe hiking në të gjithë luginën. Ndërsa në 
rrugët ujore të lumit mund të bëni sport ujor me kanoe. Nëse niseni për në Valbonë, 
mund ta përdorni si një pikënisje nëse doni të ngjiteni në kurorën e liqenit të Majës se 
Jezercës. Jezerca është edhe lartësia më e lartë në të gjithë Alpet Dinarike, duke arritur 
një lartësi prej 2,694 m dhe gjithashtu maja e dytë më e lartë në Shqipëri pas Korabit.
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Vermoshi dhe Turizmi Malor
Një tjetër vend interesant në Alpet Perëndimore 
është Vermoshi. I vendosur në malet më veriore të 
Shqipërisë në një lartësi prej rreth 1000 m, 95 km nga 
Shkodra në rajonin e Kelmendit.
Fshati ka një klimë shumë të ftohtë në dimër, bora 
mund të arrijë edhe 1.5 m në lartësi. Ndërsa në 
verë, falë klimës së freskët, bëhet një vend pushimi i 
shkëlqyer. Sidomos për qytetarët që vijnë nga zonat 
e mbytyra urbane.
Gjëja e parë që tërheq vëmendjen gjatë udhëtimit 
është Qafa e Rrapshit. Aty mund të shihni ujërat 
e kristalta të lumit Cem që krijojnë një kontrast të 
bukur me peizazhin përreth. Gjatë verës, shumë 
turistë ndalen pranë pellgjeve të lumenjve pasi ato 
janë perfekte për të bërë banjo dielli. Vermosh ndodhet në një fushë alpine në 1,100m 

mbi nivelin e detit e rrethuar nga shpate të 
larta.
Një udhëtim në këtë zonë do t’ju japë jo 
vetëm mundësinë të provoni një botë midis 
jetës tradicionale të fshatit dhe shoqërisë 
bashkëkohore, por edhe të shijoni mikpritjen 
e mrekullueshme shqiptare.

Shpellat e Bogës
Turizmi Malor në Bogë, është vendi ideal 
për shëtitje në mal, ski dhe vizita të shpellave 
të lashta. Shpella e Gjek Markut, Shpella e 

Silikokave. Edhe Shpella e Zanave e cila ka një pjerrësi në zhytje dhe Shpella e Madhe.
Popullsia e kësaj zone trashëgon traditat më të mira të tilla si: mikpritjen, besnikërinë, 
bujarinë dhe vlera të shumta morale. Ndër mundësitë e zhvillimit të sporteve 
natyrore është alpinizmi. Ai mund të aplikohet me ngjitje në majat e maleve që janë 
përreth kësaj zone. Sportet e tjera që mund të zhvillohen janë: Gara me kuaj, shëtitje 
me biçikleta në fushën e Okolit, sporti i gjuetisë etj.

Turizmi sportiv
Turizmi sportiv dhe i aventurës po 
njeh rritje në vendin tonë krahas 
turizmit detar dhe atij malor. Sipas 
operatorëve turistikë, ky lloj  turizmi 
i cili ka qenë jo shumë i zhvilluar në 
vendin tonë , po pëson një rritje prej 
30% në vit. Këtu përfshihen zhytjet 
argëtuese, rafting në lum, kajak, 
sportet dimërore, aktivitete sportive 
me adrenalinë të lartë etj.Turizmi 
i biçiketave po ashtu po njeh një 
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normë rritje me 10% në vit si një metodë 
e transportit që mendohet të ketë një 
rritje në vendet e Europës, në dhjetë 
vitet e ardhshme. Edhe Ekoturizmi është 
produkt në  rritje rreth 10 % deri 20% 
në vit.

Turizëm arkeologjik 
Butrinti: me emrin e lashtë Buthrotum 
shtrihet rreth 18 km në jug të Sarandës. 
Pranë tij ndodhet edhe liqeni me ujë të 

kripur me të njëjtin emër. Është një nga sitet më interesante arkeologjike në Shqipëri, 
ku vlera të veçanta ka teatri me forme gjysme-rrethi.
Durrësi: sot është qyteti port më i rëndësishëm i Shqipërisë. Në pjesën jugore ndodhet 
plazhi i tij i gjatë më shumë se 10 km. Gjatë periudhës verore në Durrës vijnë më 
shumë se 150.000 turiste në ujerat 
e detit Adriatik. Monumentet e 
qytetit antik i kanë rezistuar kohës 
dhe janë akoma sot në një gjendje të 
mire. Durrësi është një destinacion 
interesant për turizmin historik.
Kruja: Kalaja e Krujës u ndërtua 
gjatë shekujve të 5-të dhe 6-te. Ka një 
forme eliptike me siperfaqe prej 2.25 
hektarësh. Muret rrethuese janë të 
përforcuara nga 9 kulla, të cilat shërbenin për vëzhgim dhe sinjalizim gjatë periudhave 
të luftërave. Brenda mureve të kalasë gjenden ende disa shtëpi të banuara. 

Burimet minerale
Në shumë raste janë të varfra, në raste të 
tjera, tepër të shtrenjta për t’u shfrytëzuar. 
Shqipëria teorikisht jeton mbi miliarda 
euro minerale të fshehura në thellësinë e 
tokës, por vetëm teorikisht, pasi në shumë 
raste, mineralet janë tepër thellë, tepër të 
vështira për t’u nxjerrë në sipërfaqe apo 
janë shumë të varfra dhe të kushtueshme 
për t’u përpunuar. Për më tepër, rezervat e 

përgjithshme minerare të vendit, ndonëse mund të krijojnë vende pune dhe aktivitet 
ekonomik, përbëjnë gjithsesi një pjesë të vogël të Prodhimit të Brendshëm Bruto.
Kromi, bakri, qymyri, nafta e minerale të tjera vlerësohet se gjenden në sasi të mëdha, 
por përfitimet e vendit nga këto minerale janë të pakta. Vlerësohet se në nëntokën 
shqiptare ka naftë me vlerë të përgjithshme prej mbi 6 miliardë dollarësh, por pjesa 
dërrmuese e saj nuk është ende e mundur të nxirret nga nëntoka me teknologjinë 
aktuale të disponueshme, gjë që bën që vlera e përgjithshme e naftës të prodhuar të 
jetë rreth 300 milionë dollarë në vit.
Shumë legjenda kanë qarkulluar mbi pasuritë e nëntokës shqiptare, por këto kanë 
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mbetur thjeshtë legjenda. Para viteve 2000, shumë ekspertë vendës e të huaj besonin 
se vendburimet aktuale të naftës janë vetëm pjesa e sipërme e një burimi më të madh, 
ose një megaburimi që gjendet më thellë. Burimet aktuale të naftës në Shqipëri 
gjenden në 300-500 apo 1 mijë metra thellësi. Burimi më i thellë gjendet në 3700 metra 
thellësi. Në mbi 5 mijë metra thellësi, besohej se gjendej megaburimi. Legjenda u 
konfirmua si e tillë pasi kompanitë ndërkombëtare shpenzuan rreth 600 milionë 
dollarë në projekte kërkimore në Shqipëri, të cilat dolën pa rezultat, ose zbuluan sasi 
tepër të vogla nafte për t’u shfrytëzuar. Legjenda të ngjashme për megaburimin e 
thellësive të mëdha ekzistojnë edhe në Greqi, Bosnjë e vende të tjera.
 
Kromi
Teorikisht, sasia e përgjithshme e rezervave të nxjerrshme të mineralit të kromit 
rezulton 10 milionë tonë. Me çmim prej 200 dollarësh për ton, kromi rezulton një 
pasuri me vlerë 2 miliardë dollarë. Por këto 2 miliardë dollarë krom gjenden shumë 
thellë, në disa raste nën nivelin e detit. Kostoja e nxjerrjes së tij në sipërfaqe është tepër 
e lartë. Gjithsesi, kromi është metali më me leverdi ekonomike sot për sot pas naftës 
në Shqipëri. Njëri nga burimet, ai i Bulqizës, është veçanërisht i pasur. Qeveria ka 
dhënë rreth 250 licenca shfrytëzimi për burimet aktuale të kromit. Prodhimi aktual 
është rreth 200 mijë tonë në vit.

Bakri
Minerali i bakrit vlerësohet se është më i bollshëm, por edhe më i varfër. Rezervat 
e nxjerrshme gjeologjike llogariten në rreth 50 milionë tonë me një përmbajtje të 
elementit të dobishëm Cu 1.3-2.5%, vërehet pak aktivitet shfrytëzimi dhe aktivitet 
eksplorimi nga disa kompani të huaja. Rezervat gjeologjike në minierat aktualisht në 
shfrytëzim vlerësohen në 4.7 milionë tonë me 1.39% bakër të pastër.

Nikeli
Shqipëria vlerësohet se ka edhe 300 milionë tonë rezerva nikeli, por përmbajtja e 
metalit të vlefshëm në këtë masë varion nga 0.85 në 1.15 për qind. Ka disa kompani të 
vogla shqiptare që nxjerrin nikel.

Qymyri
Në Shqipëri qymyri gjendet në pesë burime kryesore, të cilat konsiderohen si tepër të 
vogla për t’u vënë në shfrytëzim dhe tepër të varfra për t’u shfrytëzuar me leverdi. Në 
Memaliaj, vlerësohet se mund të nxirret deri në 120 mijë tonë në vit dhe fuqia kalorifike 
mesatare vlerësohet në 4300 kkal për kilogram. Në burimin Vërdovë-Dardhas mund 
të prodhohet deri në 140 mijë tonë, por këtu fuqia kalorifike është edhe më e ulët, rreth 
2450 kkal/kg; vendburimi i Tiranës (Priskë-Mushqeta) me prodhim vjetor rreth 90 
mijë tonë, fuqi kalorifike mesatare rreth 3490 kkal/kg; vendburimi i Korçës (Babien-
Krosnisht-Qenskë), me prodhim vjetor rreth 51 mijë tonë, fuqi kalorifike mesatare 
rreth 2500 kkal/kg; vendburimi Mborje-Drenovë, me prodhim vjetor rreth 20 mijë 
tonë, fuqi kalorifike mesatare rreth 2690 kkal/kg.
Strategjia minerare e Shqipërisë gjykon se shfrytëzimi i këtyre burimeve nuk është 
me leverdi, por ato mund të vihen në punë në rast se qymyri përdoret për prodhimin 
e energjisë elektrike. Vetëm se burimet aktuale nuk janë në gjendje të ushqejnë 
termocentrale të mëdha, për këtë arsye propozohen termocentrale deri në 5 MW. 
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Bitumi
Në Selenicë vlerësohet se gjenden aktualisht 520 mijë tonë bitum natyral, i cili po 
shfrytëzohet. Por Shqipëria ka edhe 3-4 milionë tonë të tjera burime bitumi pranë 
zonave naftëmbajtëse.
 
Gipsi
Rreth zonës së Korabit si dhe në Dumre të Elbasanit apo në Sarandë, gjenden disa 
burime minerare që mund të përdoren për prodhimin e gipsit dekorativ. Në pjesën 
maqedonase të Korabit, një fabrikë gjermane prodhon prej vitesh gips për të gjithë 
Ballkanin, ndërsa në anën shqiptare, burimi nuk është vënë kurrë në shfrytëzim.
 
Kripa guri
Shërbimi gjeologjik shqiptar vlerëson se në Shqipëri mund të ketë rreth 100 milionë 
tonë kripë guri, ku pjesa më e madhe gjendet në Dumre, ndërsa burime më të vogla 
gjenden në Dhrovjan, Kardhiq dhe Kolonjë.
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