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INFORMACION

Buletini Shkencor “Reald” boton punime shkencore të stafit akademik të Kolegjit
Universitar “Reald” dhe punime origjinale të studiuesve të tjerë, brenda dhe
jashtë vendit.
Punimet pranohen nga të gjitha fushat. Ato duhen të jenë të redaktuara mirë,
pa gabime drejtshkrimore e pikësimi dhe me abstrakt në shqip e anglisht.1
Cdo punim duhet të përmbajë gjetje e përvoja të reja në fushën përkatëse,
përfundimet ose rekomandimet dhe literaturën e përdorur.
Autorët mbajnë përgjegjësi të plotë për çdo lloj plagjiature dhe për gabimet
gramatikore në shqip e anglisht. Ata duhet t’i ruajnë të dhënat eksperimentale
dhe t’ia paraqesin Bordit botues, nëse u kërkohen. Shkrimi duhet të jetë i qartë,
i kuptueshëm, konciz dhe korrekt nga ana gjuhësore.
Rëndësia e botimit të buletinit 2 herë në vit qëndron në dhënien e mundësisë
për të gjithë kërkuesit akademikë që jo vetëm të bëjnë të njohura gjetjet më të
reja në fushat përkatëse të tyre, por edhe në përditësimin në kohë të gjetjeve të
mëparshme.
Të gjithë autorët e interesuar për të botuar në Buletinin Shkencor të Kolegjit
Universitar “Reald”, Vlorë mund të na kontaktojnë në adresën email:
universitetireald@yahoo.com

Figurat, tabelat dhe diçiturat duhet të jenë brenda formatit 23x16 me përmasat më të vogla të mundshme për t’u
lexuar.
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SEKSIONI I SHKENCAVE MJEKËSORE
Depresioni post-partum dhe psikologjia e gruas shtatëzanë
Msc. Saemira Durmishi, Prof. As. Vitori Hasani, Msc. Emirjona Kicaj, Msc. Rudina Cercizi
Fakulteti i Shëndetit Publik, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë

Abstract

mënyrën si ndjehesh.Shtatzënia dhe lindja e bebes
është një periudhë shumë e rëndësishme e grave.
Gjatë kësaj periudhe, femrat ngarkohen me shumë
presionin fizik dhe psikologjik. Gjatë 9-muajve të
shtatzënisë po ashtu edhe lindjes me vështirësi të
bebes, nënat e reja harxhojnë shumë energji fizike.
“Edhe pse ditët pas lindjes shpesh koniderohen si një
periudhë lumturie të madhe, kjo periudhë gjithashtu
ka anët e saj të errëta. Gjatë disa prej këtyre ditëve,
ose madje disa javëve, shumë nëna nuk ndjehen fare të
lumtura; periudha postpartum duhet të konsiderohet
si një periudhë e brishtë për zhvillimin e çrregullimeve
emocionale dhe psikologjike” OBSH.

Having postpartum depression does not mean you do not
like the baby or even blame yourself for the way you feel.
Being pregnant and giving birth is a very important period
for women. During this period, women are burdened with
a lot of physical and psychological pressure. During the 9
months of pregnancy and even with baby’s difficulties,
young mothers spend a lot of physical energy. “Although
days after birth are often seen as a period of great
happiness, this period also has its dark sides. During some
of these days, or even weeks, many mothers do not feel
happy at all; postpartum period should be considered as
a fragile period for the development of emotional and
psychological disorders “WHO. Purpose: To assess and
recognize post-partum depression, focusing on causes,
nursing care and disease management not only of health
personnel but also of family members and relatives of
pregnant women Objectives: Increasing knowledge of
the disease to be preceded or to be examined in time and
to present valuable recommendations for postpartum
depression prevention. Provide postpartum depression
with individual depression and encourage parents of a
sick baby, be strong and provide the appropriate care
for this methodology : In the study I tried to provide
extensive information not only about the consequences
of postpartum depression, but more and more I focused
on the factors that cause it. The materials used include
extensive contemporary literature and information
obtained from the latest WHO recommendations.
Postnatal depression occurs in all cultures, in all socioeconomic classes, and in women of all ages that arise;
Postnatal depression is not a modern state. Each
generation identifies it in different ways. Postpartum
depression should not be confused with the disorder
known as post-traumatic stress that some mothers pass
after a difficult birth, although it may happen that the
mother suffers both of these disorders.

Qëllimi: Të vlerësohet dhe të njihet depresioni postpartum, duke u fokusuar ne shkaqet, kujdesin infermieror
dhe menaxhimin e semundjes jo vetëm nga personeli
shëndetësor, por edhe nga familjarët dhe të afërmit e
gruas shtatëzane.
Objektivat: Rritja e njohurive ndaj sëmundjes për
ti paraprirë ose për tu ekzaminuar në kohësi dhe të
paraqiten rekomandime të vlefshme për parandalimin e
depresionit postpartum.Ti sigurojë gruas me depresion
postpartum mbështetje individuale si dhe të inkurajoj
prindërit e një bebi të sëmurë, si të jenë të fortë dhe
sigurojë kujdesin e përshtatshëm për këtë.
Metodologjia: Në studimin jam përpjekur të jap
informacion të gjerë jo vetëm në lidhje me pasojat e
depresionit postpartum, por më tepër dhe më shumë
jam fokusuar në faktorët që e shkaktojnë. Materialet e
përdorura përfshijnë literaturë të gjerë bashkëkohore
dhe informative të marra nga rekomandimet më të
fundit të OBSH.
Depresioni postnatal ndodh në të gjitha kulturat, në të
gjitha klasat social–ekonomike dhe në gratë e të gjitha
moshave që lindin; Depresioni postnatal nuk është një
gjendje moderne. Çdo brez e identifikon atë në mënyra të
ndryshme. Depresioni i paslindjes nuk duhet ngatërruar
me çrregullimin e njohur si stresi pas-traumatik që
kalojnë disa nëna pas një lindjeje të vështirë, ndonëse
mund të ndodhë që nëna të vuajë njëkohësisht nga të
dyja këto çrregullime.

Keywords: postpartum depression, emotional disorder.

Abstrakt
Të kesh depresion postpartum nuk do të thotë që
nuk e do bebin dhe as nuk duhet fajësuar vetja për
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postpartum ose postnatal.
Çështja kryesore e rolit të infermierit dhe ekipit mjekësor
është dhënia e njohurive të domosdoshme pacientes e
cila rrezikohet nga depresioni postpartum.
Me njohuri të mjaftueshme si dhe pamjen e duhur
mendore, gratë mund të jenë në gjendje për të përballuar
depresionin postpartum.
Të kesh depresion postpartum nuk do të thotë që
nuk e do bebin dhe as nuk duhet fajësuar vetja për
mënyrën si ndjehesh. “Edhe pse ditët pas lindjes shpesh
koniderohen si një periudhë lumturie të madhe, kjo
periudhë gjithashtu ka anët e saj të errëta. Gjatë disa
prej këtyre ditëve, ose madje disa javëve, shumë nëna
nuk ndjehen fare të lumtura; periudha postpartum
duhet të konsiderohet si një periudhë e brishtë për
zhvillimin e çrregullimeve emocionale dhe psikologjike”
OBSH.
Depresioni i paslindjes është një problem serioz që prek
10 -15 për qind të nënave në shumë vende. Mirëpo
është për të ardhur keq që shumica e rasteve me këtë
lloj depresioni nuk diagnostikohen saktë dhe nuk marrin
trajtimin e duhur mjekësor.
Nga një studim i kryer 80% e grave të prekura nga
depresioni post-partum ishin raste të cilat kishin kryer
lindje natyrale të bebeve të tyre pa përdorur asnjë
lehtësim të dhimbjeve. Për studiuesit kishte shumë
rëndësi menaxhimi i dhimbjeve gjatë procesit të lindjes
dhe se si ndodhte i gjithë procesi i sjelljes së fëmijës në
jetë.
Sa më shumë të dihet rreth depresionit postpartum dhe
për më tepër, sa më shumë të dihet rreth shkaqeve të tij,
aq më shpejt dhe aq më lehtë kalohet si sëmundje.
Kryesisht këto njohje dhe sidomos faktorët të cilët
ndikojnë në rrezikshmërinë e kësaj sëmundje, duhet
ti ketë infermieri. Detyra kryesore e tij është ti njoh
shkaqet, faktorët dhe rreziqet e depresionit postpartum.
Me këto njohuri, ai ka për detyrë të informojë nënat
e reja për rrezikshmërinë dhe pasojat e depresionit
postpartum, duke i paraprirë kësaj sëmundje.
Ofruesit e kujdesit shëndetësor duhet sa më shpejt të
jetë e mundur të diagnostikojnë depresionin postpartum
për të filluar sigurimin e mbështetjes dhe trajtimin
individual për gruan. Depresioni i patrajtuar postnatal
mund të tejzgjatet dhe mund të ketë efekte të dëmshme
në marrëdhënien ndërmjet nënës dhe bebit dhe në
zhvillimin emocional dhe konjitiv/njohës të fëmijës.
Megjithatë, përgjigja ndaj ndërhyrjeve farmakologjike
dhe psikosociale është e mirë.

Fjalë kyçe: Depresion postpartum, çrregullim emocional.
***

Dashuria e nënës është vetëmohuese, e palëkundur
e forma më e pastër e dashurisë
Shtatzënia dhe lindja mund të ketë shumë efekte mbi
shëndetin e gruas. Në shumicën e rasteve, një grua është
kapur e papërgatitur për jetën pas shtatzënisë. Si rezultat,
përshtatja me jetën e re të bëhet një sfidë e madhe, e
cila ka gjasa për të ndryshuar marrëdhëniet familjare.
Ardhja në jetë e një foshnje është zakonisht një ngjarje
e lumtur, por gjithashtu mund të jetë një periudhë e
vështirë gjatë së cilës duhen bërë shumë rregullime.
Shumë gra nuk janë të vetëdijshme se ndryshimet e
humorit janë të zakonshme pas lindjes së fëmijës. Në
fakt, në vitin e parë pas lindjes një grua ka më shumë
të ngjarë të ketë nevojë për ndihmë psikiatrike, sesa
në çdo kohë tjetër të jetës së saj.Periudha postnatale
është një kohë lumturie dhe rritje emocionale dhe mund
të jetë një periudhë e situatave stresuese të të gjitha
llojeve. Ajo i sjell disa nënave, veçanërisht atyre të reja,
një periudhë të shkurtër paqëndrueshmërie psikologjike
dhe fizike, të lehtë shpesh e quajtur “baby blues/
hidhërimi bebes” Depresioni Post-partum i referohet
ndryshimeve si në aspektin fizik dhe atë emocional tek
një grua pas shtatzënisë. Çfarë e shkakton pikërisht
depresionin postpartum është diçka që ende ekspertët
mjekësor kërkojnë. Çfarë është e sigurt, është se shumica
e njerëzve i referohen thjesht si “blues”, e cila është një
mënyrë moskokëçarëse për të treguar diçka që është më
shumë se vetëm i rastësishëm. Çfarë është më e sigurt,
është, se kjo mund të shfaqet disa ditë pas lindjes, si dhe
mund të zgjasë me javë ose edhe muaj, kohëzgjatja e së
cilës varet nga përballimi i kësaj si nga vetë gruaja dhe
ata përreth saj.
Për shkak të mungesës së sigurisë se çfarë saktësisht
shkakton depresionin post-partum, shumë teori janë
paraqitur në një përpjekje për të dhënë një shpjegim
më të besueshme për situatën. Disa thonë se mungesa
e gjumit dhe koha e gjatë e kaluar në spital është fajtor,
disa thonë se ndryshimet trupore dhe hormonale janë
arsyet për të, dhe të tjerë se kjo është thjesht lodhje që
e shkakton.
Depresioni postnatal është i vështirë për t’u përcaktuar.
Shoqëria e bën të vështirë pranimin e një gruaje ndaj
përjetimit të depresionit postnatal. Ajo është përballur
vazhdimisht me mesazhe rreth gëzimit dhe haresë, por
që rrallë përfshijnë sfidat që vijnë nga amësia. Gratë
vendosin një fytyrë të guximshme dhe fshehin shumë
mirë atë sesi ato ndihen në të vërtetë. Një grua që nuk e
përballon dot, do të ndihet shumë vetëm dhe mund t’a
gjejë shumë të vështirë të kuptuarit sesi ajo ndihet në të
vërtetë. Megjithatë, me njohuri të mjaftueshme si dhe
pamjen e duhur mendore, gratë mund të jenë në gjendje
për të përballuar depresionin postpartum.
Postpartum depresion (PPD), quajtur edhe depresioni
pas lindjes, është një lloj i depresionit klinik, i cili mund
të ndikoj te gratë zakonisht pas lindjes. Depresioni i
paslindjes njihet ndryshe edhe me termat depresion

Çfarë do të thotë të kesh depresion post partum?

Në nivelin emocional:
• E mërzitur shumicën e kohës 	
• E frikësuar dhe ankthioze pa ndonjë arsye të
veçantë.
• Pamundësi për të parë gjërat pozitive të jetës
• Fajësim të vetes kur gjërat shkojnë keq
• Mendime për të dëmtuar veten
Në nivelin sjellor:
• Paaftësi për të marrë vendime të thjeshta
• Vështirësi për tu përqendruar dhe për të kujtuar
• Shmangia e shoqërisë

10
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Simptomat fizike:
• Pamundësi për të fjetur apo për të ngrënë ose e
kundërta
• Dhimbje fizike si: dhimbje koke, shpine dhe vulnerabël
ndaj infeksioneve të ndryshme
Cilat janë arsyet për këtë formë të depresionit?
Depresioni post-natal shkaktohet zakonisht nga një
kombinim i faktorëve psikologjikë (p.sh., përvojat
traumatike në fëmijëri, humbje e lirisë dhe autonomisë,
humbja e kontrollit), probleme fizike (p.sh., ndryshimet
hormonale pas lindjes së fëmijës, mosfunksionim tiroide,
predispozitë gjenetike) dhe/ose sociale (marrëdhënie,
mungesa e mbështetjes, mjedisi). Zakonisht depresioni
postpartum shkaktohet nga një kombinim i faktorëve
psikologjikë (p.sh., përvojat traumatike në fëmijëri,
humbje e lirisë dhe autonomisë, humbja e kontrollit),
probleme fizike (p.sh., ndryshimet hormonale pas
lindjes së fëmijës, mosfunksionim tiroide, predispozitë
gjenetike) dhe problemet sociale (marrëdhënie, mungesa
e mbështetjes, mjedisi).
Profesor Hartmann (1) thotë: “Këto gra janë nën një
presion të veçantë. Ato kanë studjuar, duan të bëjnë një
karrierë, kanë tërë jetën e tyre të planifikuar në mënyrë
të përkryer dhe papritmas kanë një fëmijë, gjë që mund
të prishë çdo planifikim, sepse ai do të vendosë tani për
jetën e saj dhe madje oraret e saj. Kështu shumë prej tyre
nuk mund ta përballojnë. Ato ndjehen të pafuqishëm
dhe dorëzohen. Por nuk flasin për ndjenjat e tyre të
zemëruara, sepse ato duan të jenë nëna të përsosura –
dhe kjo është fatale “.1

nuk janë nën kontrollin e mjekëve profesionistë që i
njohin simptomat.»
Megjithatë, sipas mjekëve po të mos diagnostikohet
ose të lihet pa mjekim, depresioni i paslindjes mund të
çojë në një depresion të gjatë dhe ta bëjë të vështirë që
nëna të lidhet me foshnjën. Nënat me depresion mund
të ndihen të plogështa dhe prandaj i shpërfillin nevojat
e foshnjës ose përkundrazi, humbin vetëkontrollin dhe e
ndëshkojnë fizikisht foshnjën për ta disiplinuar. Kjo mund
të ndikojë për keq në zhvillimin mendor dhe emocional
të fëmijës.
Për
shembull,
një
artikull
në
revistën
mjekësore American Family Physician tregon se fëmijët
e nënave me depresion dalin më dobët në testet e
inteligjencës sesa fëmijët e nënave që nuk ishin me
depresion. Përveç kësaj, depresioni i paslindjes mund të
ndikojë për keq te fëmijët e tjerë dhe te bashkëshorti.
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) parashikon
që depresioni do të jetë shkaku i dytë më i madh i
vdekjeve të parakohshme dhe paaftësisë në të gjithë
botën në vitin 2020. Vuajtjet e shkaktuara nga depresioni
janë të thella, por shpesh nënvlerësohen. Ai mund të
ndikojë mbi çdo aspekt të qenies së personit: ndjenjat
e tij, mendimet, dhe funksionimin. Depresioni postnatal
është veçanërisht i rëndësishëm sepse është shumë i
zakonshëm dhe sepse ndodh në një kohë kritike në jetën
e nënës, bebit dhe familjes së saj.
Një numër i madh studimesh kanë vlerësuar mbizotërimin
e depresionit postnatal. Ai varion nga 4.5% deri 28% të
grave në periudhën postnatale. Grupi më i madh rreth
10% deri 15% me një meta-analizë jep një mbizotërim
prej 13% Ka prova që, ndërsa mbizotërimi i përgjithshëm
i depresionit postnatal nuk është shumë i ndryshëm nga
ai i depresionit në kohë të tjera, ka një rrezik të rritur të
depresionit i cili ndodh në periudhën e hershme postnatale
(tre herë me shpesh në pesë javët e para postnatale).
Përveçse llojeve të problemeve emocionale, ekzistojnë
dhe tri çrregullime të njohura të humorit në periudhën
pas lindjes. Në fund të spektrit është “Baby Blues”, që
ndikon tek rreth 80% e nënave të reja, dhe që pritet që
të ndodhë në pothuajse të gjitha nënat. Kjo zakonisht
ndodh në mes të ditës së tretë dhe të dhjetë pas lindjes.
Simptomat përfshijnë: të lotuarit, ankthin, luhatjen e
humorit dhe acarimin. “Blues” janë të përkohshëm dhe
kalojnë me mirëkuptim dhe mbështetje.
Në anën tjetër të spektrit është psikoza pas lindjes apo
lehonisë. Kjo prek një në 500 nëna, zakonisht në 3 deri
në 4 javët e para pas lindjes. Psikoza postnatale është
një gjendje e rëndë. Nëna mund të mos jetë në dijeni se
ajo është e sëmurë, por në realitet ajo është e prekur.
Simptomat përfshijnë çrregullime të rënda të humorit
(ngazëllim ose depresion apo luhatje nga njëra tek
tjetra), ngecje në proceset e të menduarit, mendime të
çuditshme, pagjumësi dhe përgjigje të papërshtatshme
ndaj fëmijës.
Ekziston rreziku për jetën e nënës dhe foshnjës nëse
problemi nuk njihet dhe trajtohet. Psikoza e lehonisë
kërkon një qëndrim në spital. Me trajtimin e duhur, gratë
që vuajnë nga psikoza e paslindjes shërohen plotësisht.
Ndërmjet psikozës dhe “blues” shtrihet depresioni
postnatal (PND). Më shumë se 15% e grave zhvillojnë

Çfarë duhet bërë që nënat të ndjehen të
sigurta?

Duhet të bisedoni patjetër rreth ndjenjave negative
apo mungesës së tyre hapur. Nuk ka absolutisht asnjë
arsye për t’u ndjerë të turpëruara. Ju nuk keni vetëm
këto ndjenja. Ju duhet patjetër të konsultoheni me
qendrat e këshillimit të specializuara. Psikoterapia mund
të ndihmojë në raste të tilla. Pyetjet të cilat lindin në
këtë rast janë sa të thjeshta dhe të domosdoshme për
përgjigje.
Kujdesi i infermierit për gruan që po lind është kujdes
për dy individë, nënën dhe fëmijën. Kujdesi psikologjik
fokusohet në: Vlerësimin e frikës, Qetësimin, Përfshirjen
e partnerit, Eksperiencat e shkuara
Njohja si sëmundje Deri para pak kohësh, depresioni
i paslindjes shpesh nuk merrej seriozisht. Dr.Krakman
thekson: «Në të kaluarën nuk u është dhënë rëndësi
problemeve të shëndetit mendor të gruas. Ato shiheshin
si histeri dhe sikur s’ia vlente të merreshe me to. Manuali
diagnostikues i Shoqërisë së Psikiatërve Amerikanë nuk
e ka pranuar kurrë plotësisht se ekziston një sëmundje
e paslindjes dhe si pasojë, mjekët nuk janë informuar
rreth saj dhe as nuk janë siguruar të dhëna të sakta për
të. . . . Dhe ndryshe nga 30 vjet përpara, shpesh nënat
dalin nga spitali brenda 24 orëve. Shumica e psikozave, e
ndryshimeve të humorit dhe disa herë edhe e depresionit
të paslindjes ndodhin brenda tri deri në 14 ditët e para
pas lindjes. Por nënat tashmë janë kthyer në shtëpi dhe
Prof. Hans-Peter Hartman, drejtor mjekësor i Klinikës për
psikiatri dhe psikoterapi në University of Freiburg, Germany
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depresionin postnatal. Shumica e grave nuk e dinë që
depresioni postnatal mund të ndodhë papritur pas
lindjes dhe zakonisht ato i vënë fajin vetes, partnerëve të
tyre ose fëmijëve për mënyrën sesi ndihen. Disa përpiqen
shumë “që ta kalojnë këtë gjendje” pa kuptuar se gratë
me PND kanë shumë pak kontroll ndaj mënyrës sesi
ndihen.
Është shumë e rëndësishme për gratë dhe partnerët e
tyre që të mësojnë që të njohin shenjat dhe simptomat e
depresionit postnatal në mënyrë që të kërkojnë ndihmë
sa më shpejt që të jetë e mundur.
Kjo ndihmë duhet të jepet gjatë kujdesit shëndetësor
parësor, i cili me stafin e tij dhe sidomos me atë
infermieror, është i përgatitur për shpjegimin e kësaj
sëmundje. Duhet që stafi mjekësor të ketë bërë
informimin e duhur në kohën e duhur për rrezikshmërinë
dhe pasojat e depresionit postpartum.
Roli infermierit në këtë rast do të jetë i domosdoshëm.
Qëndrimi i tij sa më afër pacientes e cila është e rrezikuar
për depresion postpartum, këshillimi dhe informimi i
saj duhet të jetë i plotë.

Depresioni postnatal ndodh në të gjitha kulturat, në të
gjitha klasat social–ekonomike dhe në gratë e të gjitha
moshave që lindin; Depresioni postnatal nuk është një
gjendje moderne. Çdo brez e identifikon atë në mënyra
të ndryshme.
Simptomat e buta, të moderuara ose të rënda mund
të fillojnë gjatë shtatzënisë (depresioni antenatal),
menjëherë pas lindjes, ose gradualisht në javët ose
muajt në vijim. Simptomat mund të shfaqen në çdo
kohë gjatë vitit të parë pas lindjes, por shumica e
rasteve e kanë fillimin e tyre brenda 4 muajve të parë
Depresioni postnatal mund të ndodhë pas abortit, gjatë
lindjes normale apo cezariane. Shtatzënia është faktori
i përbashkët Depresioni postnatal ndodh kryesisht pas
lindjes së foshnjës së parë, por mund të ndodhë edhe pas
çdo shtatzënie tjetër; Depresioni postnatal ka një shans
prej 50% përsëritjeje në një shtatzëni të mëvonshme.
Në qoftë se një grua mbetet shtatzënë përsëri para se të
shërohet nga depresioni postnatal, gjendja do të vazhdojë
me shtatzëninë dhe madje mund edhe të përkeqësohet
Shqyrtimi i depresionit Postpartum përmirëson njohjen
e çrregullimeve, por përmirësimi i rezultateve klinike
kërkon kujdes të zgjeruar që siguron trajtim adekuat.

Përfundime dhe konkluzione
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Abstract
Thyroid gland pathologies always have been for me an
interesting topic for reasons because I have had relatives
of my own, affected by these pathologies. Also, these
pathologies are widespread across the globe. In this
study I have treated the strategy of treatment in thyroid
gland pathologies such as:
- hyperthyroidism
- hypothyroidism
- Hashimoto syndromes
This study was carried out by reviewing the patient
records presented at the Polyclinic of the Vlora City
and the Vlora’s regional hospital in 2015, 2016, 2017.
The data provided by the patient’s files were classified
according to:

gjinisë
vendbanimit (qytet/fshat).

Fjalë kyçe: gjëndratiroide, hipotiroidizëm,hipertiroidizëm,
sindromi Hashimoto.

Hyrje

Patologjitë e gjëndrës së tiroides janë dy llojesh duke u
ndarë në:
- hipotoridizëm (sindromi Hashimoto më i shpeshti)
- hipertiroidizëm (sëmundja e Graves më i shpeshti)
Këto patologji karakterizohen nga çrregullime të
prodhimittë hormone të tiroides, si: T3dhe T4 të cilat janë
mjaft të rëndësishme në mirëfunksionimin e organizmit
duke luajtur rol në: rritje1dhe zhvillim të indeve dhe
veçanërisht I rëndësishëm për zhvillimin dhe maturimin
e sistemitmuskulor, sistemit nervor dhe sistemit
riprodhues.
Tëdhënat e marra nga kartelat e pacientëve të
diagnostikuar me këto patologji janë paraqitur më
poshtë:

- year
- diagnosis
- gender
- residence (town/village).

2015

Total Femra Meshkuj Qytet Fshat

Key
words:
thyroid
glands,
hypothyroidism,
hyperthyroidism, Hashimoto syndromes.

Hipotiroidizmi

387

334

53

333

54

Abstrakt

Hipertiroidizmi

107

87

20

91

16

Patologjitë e gjendrës tiroid ekanë qenë për mua një
temë gjithmonë interesante për arsye sepse kam patur
të afërm të mite të prekur prej këtyre patologjive.
Gjithashtu janë patologji mjaft të përhapura në mbare
globin. Në këtë studim kam trajtuar strategjinë e mjekimit
tek patologjitë e gjëndrës tiroidesi:

Hashimoto

10

9

1

9

1

-

Tabela 1

hipertiroidizmi
hipotiroidizmi
sindromi Hashimoto

Ky studim është kryer duke marr në shqyrtim kartelat e
pacientëve të paraqitur në Poliklinikën e qytetit të Vlorës
dhe në spitalin rajonal të Vlorës në vitet 2015, 2016,
2017. Të dhënat e siguruara nga kartelat u klasifikuan
sipas:
- vitit
- diagnozës

Shkoza, A. , Fiziologjia e njeriut, Botimi 2, Tiranë, Mars
2009, Ufo University Press, fq 370.
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Grafik 1

2017

85%

15%

Tabela 4
Shohim dhe që personat të cilët jetojnë në qytet janë më
të prekur në krahasim me personat që jetojnë në fshat.

2016
Total Femra Meshkuj Qytet Fshat
Hypotireoza 397 358
39
330
67
Hipertireoza 111
86
25
91
20
Hashimoto
9
8
1
9
0

 Numri i pacientëve me hipertiroidizëm ka ardhur duke
u rritur dhe më të prekura janë femrat në krahasim
me meshkujt.

Tabela 2

Hipertiroidizëm
2015
2016
2017

Femra
81%
77%
72%

Meshkuj
19%
23%
28%

Tabela 5
Duke u nisur nga vendbanimi personat të cilët janë më të
prekur janë ata të cilët jetojnë në qytet.
 Personat me sindromin Hashimoto kanë ardhur duke
u rritur dhe ata janë pacientë të cilët vjetojnë në
qytet.
Grafik 2

Hashimoto
2015
2016
2017

2017
Total Femra Meshkuj Qytet Fshat
Hypotireoza 404 344
60
336
68
Hipertireoza 128
92
36
104
24
Hashimoto
14
14
13
1

Meshkuj
10%
12%
-

Tabela 6

Tabela 3

Në kartela gjithashtu ishte shkruar dhe mjekimi I cili u
është dhënë nga mjeku specialist endokrinolog:
 Në rastet me hipotiroidizëm mjekimi që kanë marr ka
qenë:
Levotiroksinë 50 mg + JodurKaliumi 200 μg
•
Levotiroksine 100 mg
 Në rastet me hipertiroidizëm mjekimi që kanë marr
ka qenë;
•
Propiltiouracil + Methimazol + metoprolol
 Në rastet me sindromin Hashimoto mjekimi ka qenë:
Selenium 100mg 1tab + Jodurkaliumi200μg +
Levotiroksinë 50 mg (sipasnevojës)

Gjëndra tiroide, lokalizimi dhe struktura2

Gjëndra tiroide lokalizohet në pjesën e përparme të qafës,
pak poshtë laringut. Gjëndra tiroide është gjëndra më e
madhe endocrine e trupit. Në brendësi, gjëndra tiroide
përbëhet nga disa njësi strukturore që quhen folikuj.
Muret e secilit folikul formohen nga qeliya epitelialekubike
ose te sheshta, që quhen qeliza folikulare. Këto qeliza
prodhojnë glikoproteinën tiroglobulinë. Hormonet e
tiroides formohen nga tiroglobulina e joduar.

Grafiku 3
Konkluzione:
Duke parë të dhënat të cilat janë paraqitur nëpër tabela
dhe grafikë dhe këto të dhëna janë ndarë sipas viteve,
gjinisë, diagnozës dhe vendbanimit dalim në këto
përfundime:
 Numri i pacientëve me hipotiroidizëm ka ardhur duke
u rritur dhe më të prekura janë femrat në krahasim
me meshkujt:
Hipotiroidizëm
2015
2016

Femra
90%
88%
100%

Femra
85%
90%

Meshkuj
15%
10%

Shkoza, A. , Fiziologjia e njeriut, Botimi 2, Tiranë, Mars
2009, Ufo University Press, fq 370
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janë: ulja e shpejtësisë metabolike, ndjesia e të ftohtit,
enjtja e syve dhe letargjia e dembelizmit mendor (por jo
vonesa mendore). Kur mikedema ka si shkak mungesën
e jodit, gjëndra tiroide zmadhohet. Kjo njihet si struma
endemike. Në këtë rast, qelizat folikulare prodhojnë
koloid, por nuk mund ta jodizojnë atë, pra nuk arrijnë
të prodhojnë hormonet funksionale. Në përpjekje për
të stimuluar gjëndrën tiroide që të prodhojë hormone,
hipofiza shton seketimin e TSH-së, por rezultati është
vetëm grumbullimi i një sasie më të madhe koloidi
të papërdorshëm. Pa trajtim, vjen një çast që qelizat e
gjëndrës tiroide “digjen”nga veprimtaria e tepruar dhe
gjëndra atrofizohet. Në varësi të shkakut, miksedema
mund të korrigjohet duke zëvendësuar jodin e munguar
ose defiçitin hormonal.

Figura 1: Gjëndra tiroide

Hormonet e tiroides3

Hormonet e tiroides që shpesh referohen si hormone
kryesore metabolike të trupit, përfaqësohen nga dy
hormone active të jodizuara, që janë tiroksina (T4) dhe
trijodtironina (T3).Hormoni kryesor qës ekretohet prej
folikujve të tiroides, është tiroksina. Kurse shumica e
trijodtironinës formohet tek indet shenjë, sirezultat
I shndërrimit të T4 në T3. Hormonet e tiroides ndikojnë
thuajse në çdo qelizë të trupit, por nuk ndikojnë në
trurin e të rriturrit, në shpretkë, në testikuj, në uterus
dhe në vet gjëndrën tiroide. Hormonet e tiroides kanë
rol kalorigjenik sepse stimulojnë enzimatqë merren me
oksidimin e glukozësdhe në këtë mënyrë rritetshpejtësia
e metabolizmit bazal dhe prodhimit të nxehtësisë nga
trupi.
Rënia e nivelit të T4, stimulon çlirimin e hormonit stimulus
të tiroides (TSH) dhe, rrjedhimisht, të vet tiroksinës.
Rritja e nivelit të T4frenon me mekanizëm feedback
aksinhipotalamo-hipofizar, duke ndërprerë kështu
përkohësisht stimulin përçlirimin e TSH-së. Situatat gjatë
të cilave nevojat e trupit për energji rriten, si shtatëzania
ose ekspozimiafat gjatë ndaj temperaturave të ulëta,
stimulojnë hipotalamusin që të çlirojë hormonin çlirues
të tirotropinës (TRH). TRH-ja, nga ana e saj, stimulon
sekretimin e TSH-së e për rrjedhojë, edhe të T4 e T3. Pas
këtij stimulimi, gjëndra tiroidë çliron sasi të bollshme
hormonesh, duke rritur kështu metabolizmindhe
prodhimin e nxehtësisë. Faktorët qëfrenojnë sekretimin
e TSH-së, janë: somatostatina, rritja e nivelit të
glukokortikoideve dhe të hormoneve seksuale (estrogjen
dhe progresteron) në gjak, si dhe përqëndrimi I lartë I
jodureve në gjak.

Figura 2: Shenjat e hipotiroidizmit
Patologjia5 më e zakonshme e hipertiroidizmit është
sëmundja Graves. Serumi i këtyre pacienëve përmban
antitrupa jonormalë që imitojnë TSH-në dhe stimulojnë
kështu çlirimin e vazhdueshëm të hormoneve të tiroides.
Simptomat karakteristike janë: rritja e shpejtësisë
metabolike, djerësitja e theksuar, rrahjet e shpejta dhe
të çregullta të zemrës, nervozizmi dhe rënia në peshë
ndonëse të sëmurët ushqehen normalisht.

Si4 sekretimi I tepërtdhe imangët I hormoneve të tiroides,
mund të shkaktojnë çrregullime të rënda metabolike.
Hipotiroidizmi mund të jetë pasojë e ndonjë defekti të
gjëndrës ose pasojë e çlirimit të papërshtatshëmtë TSHsë a të TRH-së. Hipotiroidizmi gjithashtu mund të ndodhë
edhe si rezultat I eleminimit kirurgjikal të tiroides ose I
defiçitit të jodit në dietë.
Tek të rriturit, sindroma e plotë e hipotiroidizmit quhet
miksedemë (edemëmukoze). Simptomat e zakonshme

Figura 3: Simptomat e sëmundjes Graves

Sindromi Hashimoto6

E quajtur edhe sëmundja e Hashimotos, tiroiditi i

Ibid
Shkoza, A. , Fiziologjia e njeriut, Botimi 2, Tiranë, Mars
2009, Ufo University Press, fq 371.

Ibid
https://www.webmd.com/women/hashimotos-thyroiditissymptoms-causes-treatments#1 marr më dt. 29.04.2018
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Hashimotos është një sëmundje autoimune, një çrregullim
në të cilin sistemi imunitar kthehet kundër indeve të
trupit. Në njerëzit me Hashimoto-n, sistemi imunitar
sulmon tiroidin. Kjo mund të çojë në hipotiroidizëm, një
gjendje në të cilën tiroidi nuk prodhon mjaft hormone
për nevojat e trupit.
Shkaku i saktë i Hashimotos nuk dihet, por shumë faktorë
besohet të luajnë një rol. Ato përfshijnë:
Gjenet. Njerëzit që marrin Hashimoto shpesh kanë
anëtarë të familjes që kanë sëmundje tiroide ose
sëmundje të tjera autoimune. Kjo sugjeron një
komponent gjenetik për sëmundjen.
Hormonet. Nga sindromi Hashimoto janë më të
rrezikuara femrat sesa meshkujt, duke sugjeruar se
hormonet seksuale mund të luajnë një rol. Për më tepër,
disa gra kanë probleme me gjëndrën tiroide gjatë vitit të
parë pas lindjes së një foshnjeje. Megjithëse problemet
shëndetësore zakonisht largohen, në rreth 20% të këtyre
grave sindromi Hashimoto u shfaqet përsëri më vonë.

Simptomat e sindromit Hashimoto mund të jenë të
lehta në fillim ose të zgjasin vite për t’u zhvilluar. Shenja
e parë e sëmundjes është shpesh një gjëndër tiroide e
zgjeruar, e quajtur strumë. Struma mund të bëjë që
pjesa e përparme e qafës të duket e fryrë. Një strumë e
zmadhuar mund të bëjë gëlltitjen e vështirë. Simptoma
të tjera të një hipotiroidizmi për shkak të Hashimotos
mund të përfshijnë:












Jod i tepërt. Hulumtimet sugjerojnë që medikamente
të caktuara dhe shumë jod, një element gjurmë i
rëndësishëm në organizëm për të prodhuar hormonet
e tiroides, mund të shkaktojnë sëmundje të gjëndrës
tiroide në personat e ndjeshëm ndaj jodit.
Ekspozimi ndaj rrezatimit. Raste të shumta të
çrregullimeve të funksionit të gjëndrës tiroide janë
raportuar tek njerëzit e ekspozuar ndaj rrezatimit, duke
përfshirë bombardimet atomike në Japoni, aksidentin
bërthamor të Çernobilit dhe trajtimin e rrezatimit për një
formë të kancerit të gjakut të quajtur sëmundja Hodgkin.

shtim në peshë
lodhje
zbehje ose mpirje të fytyrës
dhimbje të artikulacioneve dhe muskujve
kapsllëk
ndjesi të ftohti
vështirësi në mbetjen shtatëzënë
humbje e flokëve dhe flokët të brishtë
çrregullim të ciklit menstrual
depresion
bradikardi

Trajtime për tiroiditetin e Hashimotos

Nuk ka shërim për sindrimin Hashimoto, por zëvendësimi
i hormoneve me medikamente mund të rregullojë
nivelet e hormoneve dhe të rivendosë metabolizmin në
normalitet.
Medikamentet që përdoren në sindromin Hashimoto janë
në doza të ndryshme. Doza e saktë që përshkruan mjeku
do të varet nga një numër faktorësh, duke përfshirë:
 moshën
 peshën
 stadi i hipotiroidizmit
 probleme të tjera shëndetësore
 medikamente të tjera që mund të ndërveprojnë me
hormonet tiroide sintetike
Pasi të fillohet trajtimi me medikamente, mjeku do
të rekomandoj një test laboratorik të quajtur test
i hormonit stimulues të gjëndrës tiroide (TSH) për të
monitoruar funksionin e tiroides dhe për të siguruar që
është apo jo duke u marrë doza e duhur. Për shkak se
hormonet tiroide veprojnë shumë ngadalë në trup, mund
të duhen disa muaj që simptomat të zhduken dhe struma
të zvogëlohet. Megjithatë, struma të mëdha dhe që nuk
përmirësohen mund të çojnë në marrjen e vendimit për
ndërhyrje kirurgjikale në gjëndrën tiroide.

Figura 4: Tiroidi Hashimoto

Simptomat e tiroidit të Hashimotos
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Menaxhimi dhe efektet anësore të Aerozoloterapise në
pacientet e shtruar në spitalin rajonal Vlorë

Msc. Arnold Sinanaj, MND. Denada Selfo

Abstract

method of treatment,instructions and side effects of
aerosol therapy.
A wide modern literature has served with the latest
updates and many valuable recommendations.
Keywords: aerosol device,aerosol therapy,nurse role.

Aerosol therapy is one of the most commonly methods
that is used to treat lung diseases in children.
The main purpose is to keep high concentrations of
active ingredients.In treating respiratory diseases,the
inhalation way represents the most rational method
for drug administration,because it allows to send the
medicament directly to the organ,without having to
pass the bloodstream.In this way we can achieve the
same effect at a lower dose than required by parenteral
administration.The ideal aerosol is the one that allows,to
deposite most of the drug in the respiratory tract,where
its presence is needed more and very little or nothing in
other places.
Purpose.
1.Information about aerosol therapy and procedures of
drug administration.
2.To enable a better understanding of the procedure
that allows accurate administration of medications
through aerosol therapy,also a higher effectiveness of
this therapy.
Objectives
1.To be informed about aerosol and drugs administered
through it.
2.To emphasise the nurse role in aerosol therapy
highlighting the main tasks and procedures performed
by the nurse.
3.To know the types of aerosol devices and to see the
advantages and disadvantages of each of them.
4.To see how the nurse informs and instructs the patient
to perform aerosol therapy.
5.To look at the way the aerosol devices is provided to
Pediatric department at Vlora Regional Hospital.
6.To make recommendations for the correct application
of aerosol therapy.

Abstrakt

Aerozoloterapia është një nga mjetet më të përdorura
për trajtimin e sëmundjeve te mushkërive tek fëmijët,
duke pasur parasysh se qëllimi kryesor është që të mbaj
të lartë përqëndrimet lokalet te përbërëseve aktiv. Në
trajtimin e sëmundjeve të sistemit të frymëmarrjes,
rruga inhalatore përfaqëson metodën më racionale për
administrimin e barnave, pasi ajo lejon për të dërguar
medikamentin direkt në organ, pa pasur nevojë për të
kaluar në qarkullimin e gjakut. Në këtë mënyrë arrjimë të
njëjtin efekt me një dozë më të ulët se sa kërkohet nga
administrimi parenteral. Aerosoli ideal është ai që lejon
të depozitojnë pjesën më të madhe të medikamentit në
traktin respirator, ku prania e tij është e nevojshme dhe
shumë pak ose asgjë në vende të tjera.

Hyrje

Mjekimi me aerosol eshte perdorur per her te pare
ne periudhen e mesjetes per trajtimin e semundjeve
te sistemit te frymemarjes.Aerozoli eshte nje system
bifazik kur jep substance lengjeve ose e ngurteeshte
shperdare ne nje substance te gazte madhesia e
grimcave te aerozolit eshte 0,1-100 mkrone. Aerozolet
jane te njetrajteshme dhe jo te njetrajteshme per nga
menyra se si shperdahen lenda e ngurte ose e lenget ne
fazen gazorete saj ne praktiken e perditsheme aerozoli
prodhohet nga disa aparate te vecanta qeë quhet
nebulizatore po ashtu kemi dhe inhalatoret predozure
nen presinin ose sic quhet shpesh pompat e azmes.
Administrimi i aerozolit konsiston ne shpërndarjen e
ujit të ftohtë apo të nxehtë të aerosolizuar dhe sterile
për rrugët e sipërme të frymëmarrjes. Ofrimi i aerozolit
mund të përfshijë përdorimin e një burimi oksigjeni
apo gazi kur terapia me oksigjen është e indikuar, në të
kundërtën ofrohet një burim tjetër ajri e nevojshme për
medikemntet që jepen nëpërmjet aerozolit. Në fakt ,
administrimi i barnave me recetë me anë të aerzolit për
mushkëritë është një komponent i rëndësishëm i fushës
së praktikës për të gjithë terapistët e frymëmarrjes.

Materials and Method

The method of this work is a descriptive study that
involves, the patient treated with aerosol and drugs
administered by him.The topic includes the types of
aerosol,advantages and disadvantages,procedure,the
patient’s instruction and the latest instructions.
Also in the topic is included a study at Vlora Regional
Hospital,in pediatric department,where is emphasized
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afta të shpërndajnë medikamentin në pjesëza të vogla:
këto pasi inhalohen mund të arrijnë sipas efektit që
dëshirohet në bronket si dhe në alveolat pulmonare.
Fjalët Kyce: Aparati i Aerozolit, aerozolterapia, roli i
infermierit në aplilkimin e Aerozolit.

Terapistët e frymëmarrjes janë ekspertë kur është
fjala për artin dhe shkencën e terapis me aerozol. Kur
përmendim termin ‘shkencë’ përfshijmë farmakologjinë,
anatomin kardiopulmonare dhe fiziologjinë, fizikë dhe
matematikën .
Duhet të dihen edhe kundërindikacionet në mënyrë që
të arrihet shmangia e dëmeve dhe për të ndikuar në
vendimet që kanë të bëjnë me efektivitetit të përdorimit
të aerozolit. Të njëjtat të drejta vlejnë për të gjithë gamën
e medikamenteve që shpërndahet dhe jepet nëpërmjet
aerozolterapisë. Për terapinë me aerozol, doza e duhur
është një teknikë e cila është e ndryshueshme. Dikush
mund të zgjedh medikamentin e duhur por mund të
dështoj në dhënien e duhur të dozës. Këtu hynë në lojë
edhe fjala “ art “. Ka fakte të bollshme shkencore të
përdorimit joefektiv të aerozolit, sidomos në rastet kur
pacienti është i vetë – administruar (vetintubuar), kjo
ndodh sepse pacienti nuk ka njohuri të mjaftueshme për
teknikën e duhur të aerozoloterapisë. Aerozolterapia
nuk është një “ zjarrë i cili shuhet “ me anë të ndërhyrjes
klinike . Shumë pacientë mund të përfitojnë nga terapia
me aerozol, sidomos në ambjentet spitalore, sepse ajo
është administruar nga terapistët respiratore.
Megjithatë miliona pacientë të tjerë nuk kanë efekte
optimale ( apo ndonjëherë nuk kanë ndonjë përfitim )
nga përshkrimi i aerozol terapis apo nga medikamentet
që jepen në mënyrë inhalatores, nga matja e dozave, nga
medikamentet qe jepen në formën e pluhurit të thatë
apo thjesht nga aerozoli i thjeshtë me ujë steril.Mund të
thuhet se aerozol terapia është një pikë kritike ku shkenca
kryqëzohet me artin . Për terapin me aerozol për të qenë
efektive duhet që sistemi i ofrimit të medikamenteve të
jetë i duhuri të përputhet me aftësinë e pacientit për ti
përballuar ato dhe që pacienti të mundet ti vetëpërdor
ato në mënyrën sa më të saktë.
Arti i terapisë me aerozol në të vërtetë ka lindur nga
shkenca. Së pari , ne duhet të identifikojmë medikamentet
e përshtatshme, të bazuar në diagnozën që vendos
mjeku. Në radhë të dytë ne duhet të vlerësojë aftësinë
e pacientit për tu përshtatur ndaj përdorimit të pajisjes
së ofrimit të aerozolit. Ky vlerësim duhet të bëhet nga
një terapist i frymëmarrjes, si dhe mjekët dhe infermieret
të cilët ndërveprojnë me pacientin. Ky vlerësim nuk
duhet të kufizoj funksionin respirator. Nëse të gjithë
pacientët janë të indikuar të marrin medikamente në
mënyrë inhalatore, por nuk e bëjnë këtë duke marrë
dozën e përcaktuar, për shkakë se pacienti nuk mund
të përdorë sistemin e ofrimit të aerozolit në mënyrë të
përshtatshme.
Kjo teknikë kërkon kombinimin e përkushtimit dhe
angazhimit të ekspertëve profesional në këtë fushë
të rëndësishme, si në radhë të parë me një rolë
të rëndësishëm zë: mjeku, infermieri, farmacisti,
terapeutistët e frymëmarrjes dhe vetë pacienti
Nëpërmjet kësaj rruge mund të administrohen
medikamentet në formën e: Gazit, si anestezikët dhe O2
dhe likide nëpërmjet inhalacionit dhe aerosolit që kanë
në përgjithësi efekt lokal.
Me inhalacion medikamenti ngrohet dhe arrin rrugët e
para respiratore në formën e avujve. Aersosoli arrihet
nëpërmjet përdorimit të aparateve elektromjekësore të

Qëllimi dhe objektivat

Qellimi:
 Informimi rreth procedurave se aerozolo terapise
dhe administrimit te medikamenteve.
 Te mundësohet
një njohje më të mirë me
procedurën që bën të mundur një administrim të
saktë të medikamenteve nëpërmjet aerozolterapisë
si dhe një efektivitet më të lartë të kësaj terapie.
Objektivat:
1. Të informohemi sa më gjerë rreth aerozolit dhe
medikamenteve që administrohen nëpërmjet tij.
2. Të njihemi dhe të nxjerrim në pah rolin e infermierit
në terapinë me aerozol, duke evidentuar detyrat dhe
procedurat kryesore që kryhen nga infermieri.
3. Të njihemi me llojet e aparatëve të aerozolit dhe të
shihen avantazhet dhe disavantazhet për secilin prej
tyre duke bërë të mundur një lehtësim në zgjedhjen
e tyre.
4. Të shohim mënyrën sesi infermieri informon dhe
instrukton pacientin për të kryer aerozolterapinë.
5. Të shohim mënyrën e procedimit të aerozolterapisë
në Spitalin Rajonal Vlorë dhe kontretishtë në repartin
e Pediatrisë.
6. Të shohim mënyrën e sigurimit të aparatit të aerozolit
në repartin e Pediatris në Spitalin Rajonal Vlorë.
7. Të shohim mënyrën e instruktimit të aerozolterapisë
në repartin e Pediatrisë në Spitalin Rajonal Vlorë.
8. Të mundësojmë të sjellim rekomandime për mënyrën
e saktë të aplikimit të aerozolterapisë.

Materialet dhe metodologjia

Metodika e kësaj pune është një studim deskriptivë
që përfshinë pacientin që trajtohet me aerozol dhe
medikamente që administrohen nëpërmjet tij. Tema
përfshinë në mënyrë të detajuar llojet e aerozolit,
avantazhet dhe disavantazhet për secilin, teknikat e
procedimit, instruktimin e pacientit dhe udhëzimet më
të fundit.
Në temë është përfshirë edhe një studim i kryer në
Spitalin Rajonal Vlorë, në repartin e Pediatrisë. Ku
përfshihet mënyra e sigurimit të aerozolit, mënyra e
procedimit, mënyra e instruktimit si dhe efektet anësore
të aerozolterapisë.
Një literaturë e gjerë bashkëkohore ka shërbyer me të
rejat e saj më të fundit, me rekomandime të ndryshme
dhe të vlefshme janë marrë për ti paraqitur në temë, jo
vetëm literaturë shqipëtare por edhe e huaj, gjithashtu
studime të ndryshme shkencore, epidemiologjike dhe të
rejat e fundit mbi mënyrën sesi aplikohet aerozolterapia
janë përdorur dhe paraqitur në temë.
I. AEROSOLTERAPIA
 1.PËRKUFIZIMI
 2. TE DHENA TE PERGJITHSHME.
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Aerozoli eshte terapia me ane te ciles medikamentet
jepen nepermjet inhalacionit dhe shkojne ne rruget
respiratore, deri ne alveola. Medikamentet lageshtohen
fale mekanizmave te aerozolit.. Prevalenca e semundjeve
qe kane te indikuar perdorimin e aerozolit eshte ne rritje
ne mbare boten.
 Indikacione terapeutike te aerozol -terapis tek
fëmijët.
Aerozol-Terapia është e indikuar në të gjithë ata patologji
në çdo moshë kanë si kuadër klinik respiracionin sibiliant
dhe ngushtimin e rrugëve respiratore.Kuadri klinik
shfaqet ne këto sëmundje respiratore; në moshën
pediatrike(3)

• Lagështim i tepërt i sekrecioneve duke i shtuar
në madhësi dhe duke rritur në këtë mënyrë
frymëshkëmbimin.
• Ndryshime të temperaturës së pacientit.
• Ndotje bakteriale
Masat paraprake
1) Pacientët duhet të monitorohet gjatë gjithë kohës
që janë duke marrë terapin me aerozol për
shenjat e bronkospazmës dhe për rritjen e punës së
frymëmarrjes.
2) Pacientët me një kollë jo efektive dhe/ose një paaftësi
për të pastruar sekrecionet duhet të kenë aparatin
e duhur për ti thithur ato, ky aparat preferohet të
vendoset pranë shtratit.

• broncodisplasia ose sëmundje kronike të mushkërive të
parakohshme;
•bronchiolitis;
•laringit akute;
•fibrozë cistike;
•bronchospasm
përsëritur
gjatë
infeksionit,
sidomos virale (bronkit astmatik, ose astma-si);
•astma bronkiale.

3) Kur një aerozol me temperaturë të lartë(i ngrohtë)
është duke mbaruar, duhet të monitorohet
temperatura e aerozolit në pjesët proksimale të
rrugëve ajrore të pacientit.
4) Gjithashtu duhet të matet temperatura e trupit të
pacientit gjatë dhe pas administrimit të aerozol
terapisë.

Midis tyre meriton të theksohet astma bronkiale,
sëmundje
kronike
inflamatore
karakterizohet
nga
hiper-reaktivitet
bronkial,ngushtimë
reversibël
të
rrugëve
aijërore.
Kjo është patologji kronike shumë e zakonshme në
fëmijët, prevalenca është në rritje në mbarë botën dhe
simptomat shpesh paraqiten në vitet e para të jetës.
Indikacionet dhe kunder indikacionet.

5) Pacientët duhet të monitorohen për shënja të
mbihidratimit:
- Për edema,
- poliuri,
- dhe hyponatremi.
6) Kur oksigjeni terapeutik është duke u administruar
nëpërmjet aparatit të aerozolit , pacientët duhet
të monitorohet për përshtatshmërinë e terapisë së
oksigjenit

Indikacionet:
1) Adminstrim më i mirë i aerozolit mund të tregohet
për lehtësimin e edemës së rrugëve respiratore të
sipërme të tilla si:
- edemë subglotike,
- laringotrakeobronkitis,
- pas menaxhimit postoperative të rrugëve ajrore të
sipërme.
2) Administrimi i aerozolit mund të indikohet për të
minimizuar deficitin e lagështisë e krijuar kjo nga
ngushtëimi apo mbyllja e rrugëve ajrore të sipërme
të tilla si:
- në pacientit me trakeostomi
- në pacientët e intubuar
- në pacientët e paventiluar
3) Terapia me aerozol mund të indikohet si një
zëvendësues për higjienën bronkiale si:
- për të lëngzuar, holluar sekrecionet,
- për të nxitur kollën ,
- dhe për rivendosjen e shtresës mukozale.
Kunderindikacionet.
 Bronkokonstruksion
 Histori me hiperaktivitet të rrugëve ajrore nga terapia
me aerozoli me ujë steril dhe medikamente.

7) Të sigurohet që tubi i aerozolit të drenazhohet, të
pastrohet në intervale të rregullta për të shmangur
ndryshimet e sasisë së ajrit që kalon nëpër aparat.
Pastrimi i tubit duhet të drenazhohet larg nga
pacienti dhe jo i mbështetur në aparatin e aerozolit,
për të shmangur në këtë mënyrë ndotjen e pacientit
me përmbajtjet që ka grumbulluar tubi që mund të
jenë potencialisht infektive.
8) Të sigurohet se rrjedha e gazit është burim i
mjaftueshëm për të përmbushur nevojat që ka
pacienti për ventilim për një kohë të caktuar, në
minutë apo në orë. Nëse nuk dini mënyrën sesi
procedohet këshillohet të referohemi në bazë të
paketës apo të etiketës për çdo pajisje që përdoret,
për cdo medikament që administrohet.
9) Për shkak se pacienti mund të nxitet për tu kollitur
nga provokimi që e shkakton terapia me aerozol,
masat e duhura për minimizimin e këtij rreziku nga
ana e personelit shëndetsor, infermierët apo mjekët
duhet të ndiqen në mënyrë rigoroze.

Komplikacionet dhe masat kundër tyre
Komplikacionet
• Wheezing ose bronkospazma
• Mbihidratim
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5) Një numër i lartë dhe i ndryshëm i pajisjeve të
aerozolit të cilat mund ta bëjnë konfuz pacientin dhe
infermierin në përdorimin e tyre.
6) Mangësi në mënyrën sesi infermieri procedon
me terapinë duke mos plotësuar standartet e
administrimit të aerozolterapisë.

Reaksionet anësore dhe ndërhyrjet
o Nëse pacienti shfaq wheezing ose bronkospazma të
cilat zhvillohen gjatë administimit të një terapie me
aerozol, duhet që të ndërpritet menjeherë terapia
me aerozol dhe të sigurohet një burim alternativ
për oksigjenimin e pacientit sipas indikimeve nga
sëmundja e tij.
o Njoftohet mjeku në mënyrë që të vlerësojë nevojën
për terapi për rrugët e ajrit, për bronket apo
mushkërit.
o Në rastet kur pacienti mund të shfaq një rritje të
temperaturës trupore gjatë kohës që administrohet
aerozolterapi, duhet përsëri të ndërpritet përdorimin
e pajisjes së ngrohjes ose të ulet temperatura sipas
tolerancës së pacientit.
o Për pacientët tek të cilët shfaqen shenja të
mbihidratimit duhet të gjëndet me patjetër një burim
alternativ i humiditit, pra i lagështimit të rrugëve
të respiracionit, gjithëmon kur kjo gjë indikohet në
terapi.

Udhëzimet për përdorim korrekt të aerozolterapisë
nga pacienti

1) Infermieri
duhet të rishikojë udhëzimet për
përdorimin e pajisje me kujdes
2) Të praktikoj procedurën tek vetja dhe më pas të
mësojë pacientin dhe të tjerët
3) Të demonstroj montimin dhe përdorimin korrekt të
pajisjes për pacientët duke përdorur një listë duke
përshkruar aty cdo hap që ndiqet
4) Sigurimi se pacienti ka shënuar cdo udhëzim të dhënë
për mënyrën e përdorimit të pajisjes dhe gjithashtu
ka mbajtur shënime për mënyrën e përdorimit të
medikamenteve.
5) Pacienti lihet të provojë përdorimin e aerozolit duke
e vëzhguar infermieri dhe duke e vlerësuar apo
korrigjuar.
6) Rishikohet apo rivlerësohet përdorimi i pajisjes nga
ana e pacientit në çdo vizitë që kryhet
7) Rishikohet dhe rivlerësohet të kuptuarit e pacientit
për mënyrën e administrimit të barnave npërmjet
aerozolit në çdo vizitë të kthimit:
8) kur duhet të përdoren ,
9) qëllimin e përdorimit të këtij medikamenti,
10) frekuencën e caktuar.

Avantazhet dhe disavantazhet e aerozolterapisë

Avantazhet
 Dozat që jepen me aerozol përgjithësishtë janë të
përmasave të vogla, nëse albutamol do të jepej në
rrugë orale do të ishte 2-4 mg, me anë të aerozolit ai
do të jepej nga 0,2-2,5 mg.
 Me anë të aerozolit efekti i medikamentit është
më i shpejt se sa me rrugë orale, nëse albutamol
me rrugë orale jep efekt për 30 minuta, albutamoli
i administruar me anë të aerozolit jep efekt për 5
minuta.
 Medikamenti shpërndahet direkt në organin e
destinuar, në këtë rast në mushkëri, me një ekspozim
minimal të organeve të tjera.
 Efektet anësore në organet e tjera janë më të rralla
dhe më të lehta në krahasim me administrimin me
rrugë orale, konktretishtë:
 Më pak tremor të muskujve
 Më pak takikardi nga B2 agonistët
 Më pak shtypje të imunitetit si pasojë e kortizonikëve.
 Administrimi i medikamentit nëpërmjet aerozolit
është më pak e dhëmbshme dhe shumë komforte
në krahasim me cdo lloje tjetër administrimi i
medikamenteve.

Kujdesi infermieror
1.
2.
-

Larja e duarve
Përgatiten materialet e nevojshme
Aparat i aerozolit
Maska të ndryshme sipas grupmoshave
Shiringa 2-5 ml
Materiale për të respektuar rregullat e asepsisë
Solucion fiziologjik
Medikamente
si:
bronkodilatator(ventolinë),
kortizonikë (clenil A1,bentelon)
3. Identifikohet pacienti
- Kontrollohet emri i tij, numri i shtratit
4. Jepen shpjegimet e duhura pacientit
5. Pozicionohet pacienti në pozicion të përshtatshëm,
në Foëler ose ortopnoe
6. Hidhet solucioni fiziologjik në rezervuarin e aparatit
3-5 ml
7. Hidhet medikamenti në rezervuar
8. Vendoset në rrymë elektrike aparati
9. Vendoset maska te fytyra e pacientit, maska duhet të
përfshijë hundën dhe gojën e tij.
10. Observohet pacienti deri sa të ketë përfunduar
solucioni në rezervuar
11. Rregullohen materialet e përdorura
12. Regjistrohet procedura në kartelë.

Disavantazhet
1) Hapësira (depozita) mushkërive për dozën e aerozolit
është shumë e vogël.
2) Doza e aerozolit mund të pengohet nga një numër
i ndryshëm aktivitesh të rrugëve të frymëmarrjes si:
- Nga frymënxjerrja
- Nga kollitja
- Nga mbushja e depozitave të mushkërive
3) Vështërsi kordinimi i frymëmarrjes me frymënxjerrjen
sipasojë e valës së aerozolit që jepet në formën e
avujve nëpërmjet rrugëve respiratore.
4) Njohuri të pamjaftueshme ose përdorim jo i saktë i
pajisjes së aerozolit nga pacienti ose nga infermieri/
mjeku/terapeutisti i frymëmarrjes.

Kujdeset qe duhet te kete infermieri:
1. Sjellja dhe reagimet e pazientit.
2. Shenja te alterazioneve infermierore.
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 Te evidentohen indikacionet terapeutike te aerozolit
ne moshat pediatrike ne Spitalin Rajonal Vlore per
vitin 2015.
Objektivat:
 Te paraqiten grupmoshat pediatrike ku eshte i
indikuar me shpesh trajtimi.
 Te vleresohet menyra e sigurimit dhe perdorimit te
aerozolit.
 Te vleresohen numri i semundjeve te sistemit
respirator ku eshte perdorur me shpesh aerozolo
terapia.
 Te pershkruhet profili socio-demografik.
 Rezultatet e studimit.
 Fëmijët e marrë në studim ishin gjithësej 34.

3. Mosfunksionimet e aparaturave
Shume e rendesishme eshte:te behet teknika large
vakteve.
 Teknikat infermierore te mirmbajtjes Nebulizatori
dhe Umidifikatori:
1. Nebulizatori paraqet një rrezik më të lartë për
infeksionet respiratore,për shkak se ata prodhojnë
aerosol (pikëza të vogla) duke arritur në traktin
respirator të ulët; umidifikatorin saturojne gazin me
avujt e ujit, pa krijuar e aerosol;
2. Gjatë përdorimit të tyre duhet gjithmonë të zbrazur
tërësisht dhe rimbushet çdo 12 orë, në rast të te
pjeseve nje perdorimshme duhet të zëvendësohet
çdo herë që perdorim ujin qwe ndodhet.
3. Uji i përdorur në këto pajisje duhet të jenë sterile
dhe nuk duhet asnjëherë të gjendet nën nivelin e
përdorimit. Pasi uji ka arritur nivelin minimale, duhet
ta zbrazim aparatin teresisht nga uji perpara se ta
mbushim serishte ;
4. Kur nuk është në përdorim, aparati duhet të dërgohen
për sterilizim dhe te mbahen bosh dhe te thate deri
ne riperdorimin e tij (ujë i mbajtur ne paisje eshte nje
burim infeksioni);
5.
Përdorimi i një nebulizatori te nxehtë nuk
përfaqëson
një
burim
të
rëndësishëm
e infeksionit për pacientin, pasi shumica e baktereve
nuk mbijeton në temperaturë prej 50 ° C, e cila në
përgjithësi përfaqëson përdorimi ne temperaturën
minimal (50-65 ° C);
6. Rreziku i infeksioneve të pacienteve nepermjet
aparatit eshte i vogel sepse mund të përdoren
filtra të përshtatshme;
7. Me ajrin që mbetet brenda dhomës ai duhet t’i
nënshtrohet aspirimit te shtyre e te filtuar për
të parandaluar infeksionin kryq- periodikisht
duhet të zëvendësohet filtrat.

Tabela Nr. 1: Fëmijët e marrë në studim
Fëmijët e marrë në studim

Numri

Në %

Femra

21

61.67%

Meshkuj

13

38.33%

Total

34

100 %

Grafiku Nr.1: Ndarja e fëmijve të përfshirë në studim
sipas gjinisë.

Studimi

Te dhena te pergjithshme rreth studimit:
Studimi është kryer në repartin e Pediatrisë të spitalit
Rajonal Vlorë, prej datës 5-25 prill2015. Në këtë studim u
përfshijnë 34 pacientë, pra fëmijë të cilët u ishtë indikuar
përdorimi i aerozolit si pjesë e terapisë së tyre në trajtimin
e sëmundjeve respiratore. Ky eshte një studim deskriptiv
satistikor i tipit krahasuesë për një periudhë një vijecare
në spitalin Rajonal të Vlorës në repartin e pediatrisë për
vitin 2015.
Thelbi i studimit qëndronte në patjen apo jo të aparaturës
së aerozolit nga ana e spitalit, nga ana e vetë familjarëve.
Nëse infermierët dinin të përdornin pajisjen e aerozolit.
Nëse familjarët dinin të përdornin pajisjen e aerozolit
dhe gjithashtu me anë të një pyetsori që u shpërnda
në këtë repart u pyetën të gjithë fëmijët/familjarët për
efektet anësore që mund të shkaktonte terapia me
aerozol. Gjithashtu dhe ne evidentimin e semundjeve ku
eshte perdorur me shume aerozolo terapia.

 Nga të dhënat e studimit që është kryer në repartin
e Pediatrisë në Spitalin Rajonal Vlorë, rezulton se
fëmijët e përfshirë në studim janë 34, të ndarë sipas
gjinisë janë të ndarë në 21 femra ose e shprehur
ndryshe në përqindje kjo shifër do të ishte 61.7%.
Për gjininë mashkullore shifrat janë 13 meshkuj ose
e shprehur ndryshe në përqindje kemi 38.33% të
rasteve.
Tabela Nr.2: Ndarja e fëmijve të marrë në studim sipas

Qellimi

 Te shohim menyren e procedimit te aerozolo-terapise
ne Spitalin Rajonal Vlore, konkretisht ne Repartin e
Pediatrise.
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grupmoshës së tyre.
Grupmosha

0-2 vjec

3-6 vjec

7-10 vjec

11-14 vjec

Total

Nr

%

Nr

%

Nr

%

Nr

%

Nr

%

7

20.5%

11

32.3%

4

11.7%

1

2.9%

23

67.6%

Meshkuj

4

11.7%

5

14.7%

1

2.9%

1

2.9%

11

32.4%

Total

11

32.2%

16

37%

5

14.6%

2

5.6%

34

100%

Gjinia
Femra

Grafiku Nr.2: Ndarja e fëmijve të përfshirë në studim
sipas grupmoshës (pediatrike)

Përsa i përket mënyrës së sigurimit të aparatit të
aerozolit rezultatet janë shumë problematike sepse asnjë
nga fëmijët dhe prindërit nuk ka pohuar se aparatin e
aerozolit e kanë siguruar nga spitali, e shprehur në shifra
do të kishim 0 nga spitali ose 0%, shumica e të sëmurve e
kanë siguruar aparatin e aerozolit vetë dhe konktretishtë
kemi 19 pacientë(prindër) që e kanë siguruar aerozolin
vetë, e shprehur në përqindje kjo shifër do të ishte 55,8%,
gjithashtu një pjesë tjetër në pamundësi të sigurimit
vetë të aerozolit e kanë siguruar aerozolin nga pacientët
e tjerë dhe konktretishtë janë 13 pacient(prindër), e
shprehur në përqindje kjo shifër do të ishte 38.23%. Ajo
që është shqetësuese është fakti që spitali nuk ka mundur
të ofrojë asnjërit prej pacientëve një pajisje aerozoli.

Sipas grupmoshës pediatrike këta fëmija janë të
grupuar në disa grupmosha dhe konktretishtë kemi: për
grupmoshën 0-2 vjec rezultojn gjithësej 11 fëmijë, ku 7
fëmij të gjinisë femërore dhe 4 të gjinisë mashkullore.
Për grupmoshën 3-6 vjec rezultojnë 16 fëmijë ku kemi
që 11 fëmij janë të gjinisë femërore dhe 5 fëmijë janë të
gjinisë mashkullore. Për grupmoshën 7-10 vjec rezultojnë
5 fëmijë ku kemi që 4 fëmij janë të gjinisë femërore dhe 1
i gjinisë mashkullore. Për grupmoshën 11-14 vjec kemi 2
fëmijë, ku 1 i përket gjinisë femërore dhe 1 i përket gjinisë
mashkullore. Pra sic shihet nga të dhënat grupmosha
më e prekur në sëmundjet e aparatit respirator është
grupmosha 3-6 vjec me 16 fëmij dhe grupmosha më
pak e prekur është grupmosha 11-14 vjec vetëm me dy
fëmijë.

Konkluzione

 Aerozolterapia është terapia ku medikamentet
jepet nëpërmjet inhalacionit dhe shkojnë në
rrugët respiratore deri në alveola, medikamentet
lagështohen falë mekanizmave të aerozolit.
 Është shumë e rëndësishme administrimi korrekt i
aerozolterapisë në mënyrë që terapia të ketë sa më
shumë efektivitet dhe sa më pak efekte anësore
 Higjenimi i aparaturave është një hallkë tjetër kyce
që siguron një terapi të shëndetshme duke evituar
ndotjen bakteriale dhe efekte të rënda anësore nga
terapia.
 Përsa i përket studimit ku përfshihen 34 fëmij, kemi
që 21 janë femra dhe 13 meshkuj.
 Efektet anësore të aerozolterapisë të shfaqura në
fëmijë janë 10 raste, ku 2 raste janë bronkospazma,
5 raste mbihidratim, 1 rast dispneje, 1 rast me
temperaturë, 0 rast me ndotje bakteriale dhe 1 rast
me efekte të tjera. Kurse pa efekte anësore janë 24
raste.
 Mënyra e sigurimit të aparaturës rezulton se 0
aparatura janë siguruar nga spitali, 19 janë siguruar
nga vetë pacientët dhe 13 raste nga pacientët e tjerë.

Tabela Nr.3: Mënyra e sigurimit të aparatit të aerozolit
për të kryer terapinë
Aparati i aerozolit

Nr

%

Nga spitali

0

0%

Nga pacienti

19

55.8 %

Nga pacientët e tjerë

13

38.23%

Grafiku Nr.3: Mënyra e sigurimit të aparatit te aerozolit
sipas burimeve siguruese të aerozolit
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 Aplikimi i aerozolterapisë është kryer në 3 raste nga
mjeku, 17 raste nga infermieri, 12 raste nga prindërit
dhe 2 raste nga persona të tjerë.
 Instruktimi për mënyrën e aplikimit të aerozolterapisë
është realizuar në 7 raste nga mjeku,8 raste nga
infermieri, 7 raste nga shënimet e pajisjes, 9 raste
pa instruktim dhe 3 raste nga persona apo situata të
tjera.
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SEKSIONI I SHKENCAVE NATYRORE DHE SHOQËRORE
Analizë e romaneve “KREUZTANNE”(Udhëkryq)
dhe NILCON të autorit Fate Velaj
Msc. Suela Koreta

këshilla korrektuese, të ofrosh zgjidhje”. ( Nilkon, f.114).
Po kështu autori është iniciator i nismës “Midis Danubit
dhe Nilit”, që i mahnit të gjithë me idetë novatore, nisur
dhe nga të dhënat historike se pellgu i Mesdheut ka qenë
djepi i kulturës botërore e si i tillë ai duhet ringjallur duke
rishtuar vlera të reja, ku të dy lumenjtë simbolizojnë
vlerat kulturore dy kontinenteve, Danubi rrjedh nëpër
Evropë dhe Nili në kontinentin afrikan, por që në këtë
pellg bashkohen. Autori bën apel për paqen, ruajtjen,
rifreskimin dhe pasurimin e këtyre vlerave dhe si njeriu
që ka për mision shpirtëror ndërtimin e urës artistike mes
kësaj hapësire shkruan: “Një ekspozitë këtu në galerinë
tuaj, -, iu drejtova dorën nga salla ku kishim qenë më parë
dhe një në Kajro, si një dialog i kulturave dhe civilizimeve
midis artistëve nga hapësirat ku kalon lumi i Danubit dhe
atyre të Nilit”. (Nilkon, f.205).
Këto flasin për një artist vizionar, me botë të gjerë që bën
vlerësim maksimal për këtë fushë mjaft të rëndësishme të
veprimtarisë shoqërore, jo si diçka të mbyllur në vetvete,
por si mjet që ndihmon në bashkimin shpirtëror të
kombeve, si urë lidhëse mes tyre e duke ndihmuar kështu
në proceset integruese politike rajonale e botërore.
Qysh në prologun e romanit “Udhëkryq”, autori
prezanton motivin, shtysat për një ndërmarrje të tillë
artistike. “Ideja për të shkruar këtë libër më lindi në
24-vjetorin e ardhjes sime në Austri. Atë ditë të vitit
1991, pas një udhëtimi të gjatë e të rrezikshëm nëpër
Jugosllavinë ku sapo kishte filluar lufta, i vetëm e me një
qese me pak rroba me vete dhe me 100 marka gjermane
në xhep, mbërrita në fund, mbas 28 orësh, në “Lager”, në
Traiskirchen, një qytet 20 kilometra larg Vjenës”. f.7
Kujtimet e pashlyera lënë në kujtesën e tij, ku te ky
udhëkryq dhe në kuvendim me malet e larta stoike, u
“këshillua” për rrugën që duhet të zgjodhte, ai shkruan: “
U ula përsëri në korridor dhe me sytë drejtuar maleve që
qëndronin kokëforta, kryeneçe e muskulore si të donin
të më thoshin se ne jemi të zotët e vendit e se ti do të bësh
çfarë të duam e të ta lejojmë ne.......” f.35
Dhe pas 24-vjetësh kthehet sërish në këto treva ndoshta
për t’u kthyer atyre “borxhin” e për t’u shprehur atyre
falenderimin e mirënjohjen, për këshillimin për rrugën e
zgjedhur e suksesin e arritur.
Padyshim, që përvoja si piktor, ka ndihmuar autorin për
realizimin e këtyre ideve e për t’u marrë me një lloj tjetër
arti, me letërsi, e cila duket se ka qenë pasioni i tij hershëm

Abstract
In the autobiographical novels “Kreuztanne” and
“Nilcon”, which constitute the first and second part of
the trio “Kreuztanne”, the author confesses about his
life, his suffering in emigration, in search of a dream,
expresses his views on art, society and holds a certain
attitude towards the people and events he speaks. They
are indicative of a talented creator who, even in this kind
of art, shone forth among the most literary creators.
Keywords: confess, art, society, creator, talent, dream.

Abstrakt
Në romanet autobiografike “Kreuztanne” dhe “Nilcon”,
të cilët përbëjnë pjesën e parë dhe të dytë të triologjisë
“Kreuztanne”, autori rrëfen për jetën e tij, vuajtjet në
emigracion, në kërkim të ëndrrës, shpreh pikëpamjet e tij
për artin, shoqërinë dhe mban qëndrim të caktuar ndaj
njerëzve e ngjarjeve për të cilët flet. Ato janë tregues i
një krijuesi plot talent, që edhe në këtë lloj arti shkëlqeu,
duke u radhitur ndër krijuesit letrarë më me zë.
Fjalë kyce: rrëfen, art, shoqëri, krijues, talent, ëndërr.
***
Në romanet autobiografike “Kreuztanne” dhe “Nilkon”,
të cilët përbëjnë pjesën e parë dhe të dytë të triologjisë
“Kreuztanne”, autori rrëfen për jetën e tij, vuajtjet në
emigracion, në kërkim të ëndrrës, shpreh pikëpamjet e tij
për artin, shoqërinë dhe mban qëndrim të caktuar ndaj
njerëzve e ngjarjeve për të cilët flet. Ato janë tregues i
një krijuesi plot talent, që edhe në këtë lloj arti shkëlqeu,
duke u radhitur ndër krijuesit letrarë më me zë.
Si artist, ideator bashkëpunimesh e nismash, siç është
nisma “Arti përmirëson kohën”, autori shpalos pikëpamjet
e tij për artin dhe rolin e tij në jetën shoqërore. Ja çfarë
shkruan autori në faqet e romaneve: “Arti është respekt,
është ndjenjë, është bashkim ndjenjash të përbashkëta.
Arti bën ndryshimin. Ndërton ura për komunikim”. (
Nilkon, f.101)
“Arti përmirëson marrëdhëniet mes njerëzve. Por,
përpara se të jesh artist, je një njeri që jeton mes njerëzve,
mes problematikave të tyre dhe si krijues, si pararojë e
shoqërisë që je, duhet të japësh mendime dhe në fund
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dhe fusha që e bëri atë të famshëm dhe ku ai gjen vetveten.
Këto dy lloje arti duke pasur objekt pasqyrimi realitetin,
e realizojnë atë me mjete të ndryshme e specifike, ku
njëra përdor ngjyrën dhe tjetra fjalën, prandaj dhe
letërsia quhet art i fjalës. Në vepër duken sikur ngjyra dhe
fjala shkrihen në një mjet sinkretik, duke na dhënë tablo
të gjalla të cilat janë piktura të shprehura me fjalë nga
realiteti në emigrim dhe ai shqiptar i pas viteve ’90, i asaj
jete plot dhimbje e vështirësi në emigracion në kërkim të
realizimit të ëndrrave.
Ndonëse romane me detaje autobiografike, në to
nuk është e vështirë të zbulohet forca tipizuese e
përgjithësuese e tyre për fatin e përbashkët të gjithë
emigrantëve dhe sidomos të rinjve bashkëmoshatarë
të autorit dhe jo vetëm shqiptarë, por nga gjithë vendet
ish-komuniste, që të mbetur pa shpresë e të ardhme në
vendet e tyre, rendën kudo në Perëndim duke kërkuar
një jetë më të mirë për realizimin e ëndrrave. Vetë autori
përfaqëson atë brez ëndrrimtarësh ku realiteti ishte një
shkollë e madhe për formimin e tyre.
Ja çfarë shkruan autori: “Vazhdoja t’i tregoja historinë
time duke u thënë se tërë jetën kam pas ëndërruar të
jetoja në Romë, se ëndrra më la po atë ditë kur anijet
mbusheshin me ëndërrimtarë të tjerë…që kishin ikur nga
portet e Durrësit e Vlorës, për të cilat kishin raportuar të
gjitha stacionet e botës”. (Kreuztanne, f.23).
Nëse do t’i bënim një analizë planeve të veprimit në
roman do të dallonim këto plane:
a.Planin personal (vetë autori i mbetur i pashpresë në
kërkim të një jete më të mire dhe realizim të ëndrrës);
b.Plani moshor ( të njëjtën dramë përjetuan gjithë të
rinjtë shqiptarë);
c.Plani shoqëror ( drama e mijëra shqiptarëve të
mbetur në udhëkryq, demostratat me slloganin “E duam
Shqipërinë si gjithë Evropa”)
d.Plani ndërkombëtar (solidariteti me mijëra emigrantë
të vendeve ish-komuniste që po emigronin masivisht në
Perëndim).
Veprat janë të mbushura me episode nga jeta e
përditshme, shoqëruar me një rrëfim realist, dialog
ekspresiv duke kaluar me mjaft mjeshtëri nga një episod
në tjetrin, me përshkrime shumë të hollësishme për çdo
gjë.
P.sh.: “ Ula kokën dhe shihja mobiljet e rënda që kushedi sa
vjeçare ishin dhe vendosa dorën për ta shtypur kolltukun
prej lëkure ku isha ulur si për të provuar suspacionin e
saj me idenë në kokë se në të tillë kolltuk nuk isha ulur
ndonjëherë më parë”.
Disa herë në roman autori përdor retrospektivën duke
hedhur vështrimin në Shqipërinë e kohës moniste,
gjyqeve politike të saj, etj. Ja si shprehet ai: “Filloja
t’i flisja për Melon, babain tim dhe shkollën që kishte
mbaruar në Moskë e punën që kishte bërë mes frikës dhe
ankthit të rezultateve që ishin të parashkruara e që duhet
të realizoheshin me patjetër mbasi, do të kishte fatin e
shokëve të tij, të cilët u pushkatuan dhe u burgosën vetëm
e vetëm se nuk gjenin naftë aty ku “duhej” të gjenin”.
(Kreuztanne, f.23).
E veçanta e stilit të tij është aftësia e lartë fytyrizuese
ose aftësia për të na ngjallur në përfytyrimin tonë
shëmbëllime të vendeve, të njerëzve, të veprimeve, etj.,

prandaj duken sikur i kemi pamje të gjalla.
Dihet se kushdo që përpiqet të kuptojë një tekst a një
thënie të shkruar ose të folur, doemos duhet të hyjë në
analizën e atyre mjeteve të shprehjes që e ndërtojnë këtë
tekst, d.m.th të kuptojë fjalët, lidhjet e tyre, fjalitë, vlerat
e mjeteve në rrethin e tekstit.
E konceptuar si ndërtesë, vepra letrare është para së
gjithash një krijim gjuhësor, sepse gjuha është lënda prej
së cilës ajo ndërtohet ose siç thuhet është goja e letërsisë.
Ajo dallohet nga gjuha e të folurit të përditshëm, sepse
shfaqet si sistem i ri kuptimor.
Ne jemi ndalur sidomos në ato lidhje fjalësh nga ku dhe
lindin kuptimet e figurshme, pasi kuptimet e figurshme
të fjalëve nuk përbëjnë përmbajtjen e drejtpërdrejtë të
tekstit, por përmbajtjen e nënkuptuar apo “nëntekstin”.
Si pasqyrim artistik i realitetit letërsia nuk bën dot
pa kuptimet e figurshme, pa përdorimin e fjalëve me
dendësi kuptimi dhe vëllimi të madh informacioni.
Duke i vendosur fjalët në lidhje të reja e në gjendje të reja
ligjërimore, zgjerohet rrethi i kuptimeve dhe i ngjyrimeve
stilistike. Fjala merr kuptim të figurshëm brenda disa
lidhjeve fjalësh ose kontekste strukturash minimale, të
cilat janë vatrat e lindjes së kuptimeve të figurshme.
Kalim i të njëjtit emërtim edhe për një send tjetër
realizohet me mjete të ndryshme. Ai mund të bëhet
sipas ngjashmërisë së sendeve në një tipar: në lëndën, në
funksionin themelor, në formën, etj..., d.m.th mbi bazën
e metaforës. Mbi këtë bazë tiparet e frymorëve mund t’i
marrin jofrymorët dhe anasjelltas.
Duke i vëzhguar me kujdes romanet nuk mund të mos t’i
evidentosh këto struktura si vatra të ngjizjes së kuptimeve
të figurshme. Jemi munduar t’i qëmtojmë ato si kur autori
përshkruan, ashtu dhe në dialogjet, monologjet, etj.
Kemi bërë objekt lëvizjen kuptimore që kanë në bazë
metaforën. Këtë kuptim të ri e realizojnë lidhje të tilla
fjalësh ku jofrymorëve u vihen cilësitë e frymorëve duke
i animizuar e duke u dhënë jetë atyre si dhe anasjelltas.
Brenda botës metaforike kemi dalluar dy lloje kalime
emërtimesh mbi bazën e ngjashmërisë:
a.Tiparet e frymorëve u kalojnë jofrymorëve.
Kjo përbën lëvizjen kryesore kuptimore dhe struktura të
tilla në roman i gjejmë mjaft dendur,si:
Malet qëndronin kokëforta, qëndronin kryeneçe,
qëndronin muskulore, etj.
Po i ilustrojmë me shembuj:
“ U ula përsëri në korridor dhe me sytë drejtuar maleve që
qëndronin kokëforta, kryeneçe e muskulore si të donin
të më thoshin se ne jemi të zotët e vendit e se ti do të bësh
çfarë të duam e të ta lejojmë ne.......” f.35
Ose:
“ Na thanë se lumi Erlauf ishte shumë xanxar dhe në
pranverë me fillimin e shkrirjes së dëborës ai fryhej,
tregonte muskujt dhe përmbyste çdo gjë që i dilte
përpara”.f.66
“Vjena nuk ankohej më nga dhimbjet e reumatizmit...”
f.167
“ I nxehti kishte hyrë thellë nëpër eshtra, brinjë, madje ua
kishte tharë ujin mushkërive të qytetit..”
“Tetori kishte hyrë i qetë dhe i mbarë për punë” f.55
b.Tiparet e jofrymorëve u kalojnë frymorëve
Edhe kjo është një lëvizje kuptimore e përdorur në
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roman, por ajo zë vendin e dytë krahasuar me lëvizjen e
parë,si:biseda të turbullta, zë i hollë, marsi hyri i bardhë,
etj.
Në vepër, ndonëse jo dendur, gjejmë edhe ndonjë formë
gramatikore të mbipërbërë, siç është forma gramatikore
e mbipërbërë e së kryerës kam pasë ëndërruar, e cila ka
kuptim të ngjashëm me atë të së kryerës dhe përdoret
zakonisht për veprime të një të shkuare të largët, p.sh.:
“Tërë jetën kam pasë ëndërruar të jetoja në Romë...”
Kjo lëvizje kuptimore të cilën analizuam i ka shërbyer
autorit për t’i dhënë më shumë gjallëri, jetë e frymarrje
të gjerë veprës së tij.
Romanet shquhen për një gjuhë të pasur duke krijuar
ose rivënë në përdorim fjalë të të gjitha shtresave. Po
kështu në një analizë onomastike të romaneve vihet
re se onomastika e përdorur në përshkrimet e tij vjen
shumë e pasur me elementë të shumtë të antroponimisë,
toponimisë (aikonimet, etonimet, hidronimet, oronimet),
etj.
Antroponime ose emrat e njerëzve, si: Sabina, zonja
Schuller, zonja Reitlinger, zoti Konul, Dr.Gobara,
Dr.Omran, etj.
Brenda toponimisë një grup të madh e përbëjnë, si:
Etnonimet (shtete, qytete): Shqipëri, Greqi, Egjipt, Austri,
Rusi, Angli, Moska, Vjena, Vlora, Tirana, Peja, Salzburg,
Romë, Grazi, Keinberg, Tiroli, Kajro, etj.
Hidronimet (lumenj, dete, liqene): Danudi, Nili, Erlauf,
Adriatik, liqeni Como, liqeni i Lunzit, etj.
Oronimet: (male, fusha, kodra, lugina) malet e Sankt
Antonit, malet e Semeringut,
Si përfundim mund të themi se dy romanet e tij shënojnë
arritje cilësore e përbëjnë një krijimtari origjinale e tepër

të suksesshme të autorit. Ato janë pasuri kombëtare,
të cilat e bënë atë të njohur në fushën e letërsisë.
Romanet janë mbushur plot vlagë jete, ku përshkrimet
e hollësishme dhe mjaft emocionuese të krijojnë
përshtypjen se brenda saj, nga faqja në faqe jeta lëviz
plot zigzake, kthime prapa e ecje me vendosmëri përpara
në kërkim dhe realizim të ëndrrës, të asaj ëndrre që të
mbush me shpresë e të jep forcë të ecësh me vendosmëri
përpara.
Për autorin është e qartë se suksesi në jetë nuk arrihet
lehtë, se për t’u bërë i famshëm kërkohet punë, mund,
sacrificë, vizion, e mbi të gjitha vullnet dhe këmbëngulje.
Vuajtjet, rëniet dhe ngritjet në jetë janë një shkollë e
madhe, ato nuk duhet të të deziluzionojnë, sepse jeta të
ofron të mirat dhe të këqijat e saj ndaj ti edhe kur bie
duhet të ringrihesh, të marrësh forcë të ecësh përpara
për të filluar jetën e re, epokën e re në përkushtim dhe
realizim të ëndrrës së re.
Ja çfarë shkruan autori: “Puna në fabrikë kishte kohë që
e kishte humbur rëndësinë për mua. Nuk më bënin më
këmbët të shkoja më. Isha i përkushtuar te arti im që
kishte kohë që kishte fituar terren mbi çdo gjë tjetër. Do
të filloja një jetë të re, t’i përkushtohesha tërësisht një
ëndrre të re. Ajo e kuptoi që bëhej fjalë për artin dhe
kulturën, buzëqeshi dhe më uroi rrugë të gjatë e plot
suksese”. “Tashmë për mua kishte filluar një epokë e re,
një epokë ku idetë dhe fantazitë në terrene të panjohura
do ishin parësore dhe se të tjerat do të ishin zhvillime të
tyre dhe se çdo gjë do t’i dedikohej një pune të paepur e
plot kurajë për të arritur aty ku dëshiroja, për të cilën isha
nisur nga Shqipëria”. f.285
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Teoremat e Lezhander-Sakerit

Msc. Brikena Sika

Abstract

Supozojmë të kundërtën sikurse

.

Ndërtojmë trekëndëshat kongruent me Δ

In this paper we will present three basic Lezhander
theorems on the sum of the angles of a triangle in
Hyperbolic Geometry. We will bring the definition of the
quadrilateral of Saker, together with some statements,
then we will give the definition of Lambert’s quadrilateral
and some statements deriving as the logical deduction of
an axiomatic system.

Bashkojmë

me

me

e kështu me radhë, atëherë

kemi: α+β+γ > 2d. Këndi i shtrirë ka masën

Key words: Defeat, Lezhander’s Theorem, Lambert’s
Tetrahedron, Bearer’s Tetrahedron

C

C1

C2

Abstrakt

γ

γ

γ

Në këtë material do të paraqesim tri teoremat themelore
të Lezhanderit mbi shumën e këndeve të një trekëndëshi
në Gjeometrinë Hiperbolike. Do të sjellim përkufizimin e
katërkëndëshit të Sakerit, bashkë me disa pohime, më tej
do të japim përkufizimin e katërkëndëshit të Lambertit
dhe disa pohime që rrjedhin si deduksion logjik i një
sistemi aksiomatik.
Fjalë kyce: Defekt, Teorema e Lezhanderit, Katërkëndëshi
i Lambertit, Katërkëndëshi i Sakerit.
***

α

α

β

B

Shqyrtojmë Δ

β
B2

B1

dhe Δ

pra

...

...

kemi:

e përbashkët

atëherë
δ<γ

Shënojmë

dhe

nc < b+(n-1)e + a
nc – ne < b+a-e

C

,

,

në bazë të përkufizimit të

krahasimit të segmentëve kemi:

γ
A

α

β

A

Teorema
1
Shuma e këndeve të brendshëm në cdo trekëndësh është
më e vogël, baraz se
ku është këndi i drejtë.

α

.

kundërshton aksiomën e Arkimedit pra
supozimi i gabuar.
Disa rrjedhime të teoremës Lezhander- Sakerit
1- Shuma e këndeve të brendshëm të një katërkëndëshi
është më e vogël baraz se
.

β
B

2- Këndi i jashtëm i një trekëndëshi është më i madh,
baraz, sesa shuma e dy këndeve të brendshëm jo të

Vërtetim :
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bashkëmbështetur me të.
Shënojmë me

Δ

(

quhet defekt i

dhe

(

(

janë jonegative:

të

2

C

M
dhe

dhe

Rasti dytë: a>

dhe b>

Rasti tretë: a<

dhe b>

Rasti katërt: a>

janë pika të brendshme

në bazë të lemës 3 del që

dhe b>

Teorema 2

atëherë

(

dhe një trekëndësh cfarëdo ABC

Dallojmë këto raste:
Rasti parë: a<
dhe b<

1

Në qoftë se ekziston një trekëndësh që shuma e këndeve
është e barabartë me
atëherë në cdo trekëndësh

.

shuma e këndeve është e barabartë me

Ta tregojmë: Ndërtojmë një vijë ndihmëse:

.

Vërtetim

A
B1

(

është një trekëndësh por kënddrejtë.

Është dhënë Δ

1 2

Lema 2
Është dhënë

atëherë themi që

ku

A

B

janë kongruentë, kanë dy brinjë

dhe këndin ndërmjet tyre kongruentë edhe defehtët janë
kongruentë.
Lema 4
Në qoftë se në një trekëndësh kënddrejtë
,

trekëndëshit. Në cdo trekëndësh, defekti i trekëndëshit
është me i madh, baraz se zero.
Lema 1
Në qoftë se
(
atëhere edhe
(

dhe Δ

C

B

A

A0

C1

B0

Në bazë të Lemës 1 kemi

C0

H0

Heqim pingulen
(

B

mbi

H
sikurse

C
kemi që

Gjithashtu
(
Derisa
Lema 3
Është dhënë trekëndëshi kënddrejtë
sikurse dhe
trekëndëshi
kënddrejtë. Në qoftë se
(
(

në rrezen

(

dhe

(

. Në bazë

kënddrejtë është e barabartë me zero.

.

marr pikën

sjell që

të Lemës 4, përderisa ekziston një trekëndësh kënddrejtë
që e ka
sjell që defekti në cdo trekëndësh

atëherë

Në rrezen CB marr pikën

(

e tillë që

,

Teorema 3

Në qoftë se, në një trekëndësh

e tillë që

(
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argumentuar si më sipër njësoj

(
Supozojmë të kundërtën që
kemi

(

Rasti 1.

Vërtetim
(

ose
(

kemi

atëherë

(

të figurës

nuk është e vërtetë sepse

atëherë edhe

rreth drejtëzës

. Pra

(

i Sakerit.

mesi i

i cili plotëson këto kushte:
quhet katërkëndëshi

P

mesi i

sjell që

. Nga një pohim që cdo segment
.

pingule

F

D

,

ka vetëm një mes sjell që

Katerkëndëshi i Sakerit.
dhe

kemi mqs

.
,

sepse ne e kemi pozitive.
Përkufizim:
Katerkëndëshi

. Kryejmë rrotullimin në hapësirë

sjell që

kundërshton Teoremën 1 te Lezhander-Sakerit.
Rasti 2.
(
sipas Teoremës 2 nqs
(

.

Të tregojmë që

.

që të

,

.

funksionin

Marrim

atëherë

(

C
Meqënëse këto kënde janë të bashkëmbështetura te
njëra-tjetra sjell që ato janë kënde të drejta pra

A

është baza e poshtme,
Shënojmë me
.

mesin e

pingule

B

E

Pohim 2
Këndet e bazës së sipërme janë kongruentë midis tyre
.

është baza e sipërme.
dhe me

mesin e

quhet vija e mesme e katërkëndëshit te Sakerit.

D

Pohim 1

Vija e mesme e katerkëndëshit të Sakerit është pingule
me të dy bazat e këtij katërkëndëshi.
Vërtetim
Në pikën
ngremë pingule pikën
mbi bazën
.
Pingulja

e pret brinjën
dhe drejtëzën

në një pikë

në pikën

A

. Shqyrtojmë

. Zbatojmë aksiomën e Pashit

për këto dy elementë. Meqënëse drejtëza

ose

C

B

E
Vertetim
2.

3.

Është mohimi i aksiomës 5 teëparaleleve. (Gjeometria
Hiperbolike).

tretë, janë joprerëse. Mqs (AD) pingule (AB) dhe P pingule
(AD) sjell që
e tillë që

α

Hipoteza e parë bie poshtë sepse në gjeometruneë
absolute ka vend 2 dhe 3. Pranimi i 2 është i njëvlershëm
me Aksiomen e 5 të paraleleve të Euklidit. Pranimi i 3
është i njëvlershëm me aksiomën e
të Jobacekshit.

atëherë në bazë të Aksiomës së Pashit ajo do

. Dimë që kur dy drejtëza janë pingule me një të

P

F

Sakeri hodhi 3 hipoteza 1.

e pret

të pres njërën dhe vetëm njërën prej brinjëve

α

Katerkëndëshi i Lambertit
Përkufizim:
Katerkëndëshi i lugët:

. Duke shqyrtuar

quhet katërkëndeshi i Lambertit.

dhe drejtëzën p në bazë të Aksiomës së Pashit duke
29
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Pohim: Baza e sipërme e katërkendëshit të Sakerit është
më e madhe sesa baza e poshtme.
Pohim: Dy katërkendeshat e Lambertit janë kongruent në
qoftë se kanë kongruente lartësitë e tyre.
Pohim: Dy katërkëndeshat e Lambertit janë kongruent në
qoftë se kanë kongruente bazat e tyre.
Pohim: Dy katërkëndësha që kanë dy kënde të drejta në
bazë janë kongruentë në qoftë se kanë kongruente bazën
e sipërme dhe një brinjë anësore si dhe këndin midis tyre.
Pohim: Dy katërkëndësha me dy kënde të drejta në bazën
e poshtme janë kongruente në qoftë se kanë kongruente
dy bazat dhe nga një kënd përkatës jo të drejtë.

C

α

D

B

A
dhe

janë lartësi,

dhe

janë bazat dhe

kënd i ngushtë.
Pohim 1: Baza përballë lartësisë është me e vogël sesa
kjo e fundit
Përderisa këndet
pingule
që

dhe

dhe
dhe

Përfundime:
• Në bazë të përkufizimeve për trekendëshat dhe
katërkendëshat mund të bëhet krahasimi i tyre kur
janë kongruent me njëri-tjetrin.
• Shuma e këndeve të brendshme të një katërkendëshi
është më e vogël baraz se 4d.
• Këndi i jashtëm i një trekendëshi është më e madhe
baraz sesa shuma e dy këndeve.
• Vija e mesme e një trekendëshi që ndodhet në planin
hiperbolik është më e vogël sesa ½ e bazës së ketij
trekendëshi.

Vërtetim
janë të drejta atëherë kemi
pingule

kjo sjell

janë divergjente. Dy drejteza janë

divergjente kur ekziston pingule e përbashkët që është e
vetme.
pingule e përbashkët e
dhe
që dy drejtëza i largohen njëra-tjetrës sjell që
.

Literatura:
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Metoda e spektrit të kapaciteteve1 (csm)

Msc. Eng Bledar Shatri

Abstract

përsëritëse që sillet rreth shuarjes efikase të sistemit
SDOF-ekuivalent dhe që bëhet e nevojshme sepse
kapaciteti i strukturës dhe veprimi i një tërmeti të dhënë
nuk janë të pavarur nëpërmjet tyre.

The Capacity Spectrum Method is a nonlinear static
analysis procedure to estimate the maximum expected
displacement in a structure for the effect of a seismic
event (action).
The CSM provides a graphical representation of the seismic
performance of the SDOF-equivalent system subject
to a given earthquake identified by the interruption of
the spectrum of capacity with the response spectrum
represented by the earthquake action.
The coordinates of this point of interruption or otherwise
referred to as the Performance Point (PP) of the structure
determine the maximum acceleration and maximum
displacements of the SDOF system.
Generally, the identification of PP requires a recurrent
procedure that revolves around the efficient dissolution
of the SDOF-equivalent system and is needed because
the capacity of the structure and the action of a given
earthquake are not independent through them.

Ne CSM (ATC-40) përfaqesimi bilinear është relativ
në një pikë të supozuar PP të sistemit dhe bazohet në
kriterin e energjive të barabarta.
Key words: CSM, SDOF, pikë performance

Metoda e spektrit të kapaciteteve, csm
Përshkrim i metodës CSM

Metoda e spektrit të kapaciteteve (Capacity Spectrum
Method) e propozuar fillimisht nga Freeman 1975,1978
është një procedurë e analizës statike jolineare për
të vlerësuar zhvendosjen maksimale të pritur në një
strukturë për efekt të një eventi sizmik.Veprimi sizmik
përcaktohet përmes një spektri reagimi elastik ndërsa
sjellja e strukturës përfaqesohet nga një kurbë forcëzhvendosje (kurbë kapaciteti) që përcakton sjelljen e
sistemit SDOF-ekuivalent të vetë strukturës. Zhvendosja
e pritur përcaktohet duke identifikuar në kurbën e
kapacitetit zhvendosjet të pajtueshme me veprimin
sizmik.
Identifikimi i kësaj zhvendosjeje ndiqet duke punuar në
hapësirën ADRS (Acceleration Displacement Response
Spectrum) pra duke përshkruar kurbën e kapacitetit
dhe spektrin e reagimit në terma të nxitimit dhe
zhvendosjes spektrale. Në hapesiren ADRS spektri i
reagimit dhe kurba e kapacitetit marrin përkatesisht
ecurine e spektrit të kërkesës (Demand SpectrumDS) dhe të spektrit të kapacitetit (Capacity SpectrumCS). Falë këtij transformimi të koordinatave, CSM-ja
na jep një paraqitje grafike të performancës sizmike të
sistemit SDOF-ekuivalent subjekt i një tërmeti të dhënë
që identifikohet nga ndërprerja e spektrit të kapacitetit
me spektrin e reagimit të përfaqesuar nga veprimi i
tërmetit.Koordinatat e kësaj pike të ndërprerjes ose sic
quhet ndryshe pikë performance (Performance PointPP) të strukturës percaktojnë nxitimin dhe zhvendosjet
maksimale të pritura të sistemit SDOF.
Në pergjithesi identifikimi i PP kërkon një procedurë
përsëritëse që sillet rreth shuarjes efikase të sistemit

In CSM (ATC-40) bilinear representation is relative to a
supposed PP system point and is based on the criterion
of equal energies.
Key words: CSM, SDOF, performance point

Abstrakt
Metoda e spektrit të kapaciteteve (Capacity Spectrum
Method) është një procedurë e analizës statike jolineare
për të vlerësuar zhvendosjen maksimale të pritur në një
strukturë për efekt të një ngjarjeje (veprimi) sizmik.
CSM-ja na jep një paraqitje grafike të performancës
sizmike të sistemit SDOF1-ekuivalent, subjekt i një tërmeti
të dhënë që identifikohet nga ndërprerja e spektrit të
kapacitetit me spektrin e reagimit të përfaqesuar nga
veprimi i tërmetit.
Koordinatat e kësaj pike të ndërprerjes ose sic quhet
ndryshe pikë performance (Performance Point-PP)
të strukturës percaktojnë nxitimin dhe zhvendosjet
maksimale të pritura të sistemit SDOF.
Në pergjithesi identifikimi i PP kërkon një procedurë
1
1

SDOF,eng (system degree of freedom)
CSM, Capacity Spectrum Method
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SDOF-ekuivalent dhe që bëhet e nevojshme sepse
kapaciteti i strukturës dhe veprimi i një tërmeti të dhënë
nuk janë të pavarur nëpërmjet tyre, përkundrazi:
• kur një strukturë kalon në fazën plastike për efekt të
zhvendosjeve nga tërmeti, ngurtësia e saj zvogëlohet
dhe perioda e saj rritet
• kur një strukturë kalon në fazën plastike, reagimi i
veprimit sizmik harxhon sasi të energjisë për shuarjen
histeretike (në madhësi më të vogla apo të mëdha në
varësi të faktit nëse ciklet histeretike janë të mëdha
e të qëndrueshëm sepse energjia e shpërndarë nuk
imagjinohet nga struktura dhe shuarja prodhon një
reduktim të zhvendosjeve).

‘pikut’ të spektrit të reagimit elastik të tërmetit ‘Tg’ ,
zhvendosjet maksimale të arritura nga sistemi joelastik
‘D’ janë shumë të ngjashme me ato të marra për një
sistem elastik ‘De’ me ngurtësi të barabartë me atë
elastike fillestare të sistemit joelastik (D≈De).

Ne CSM (ATC-40) përfaqesimi bilinear është relativ në një
pikë të supozuar PP të sistemit dhe bazohet në kriterin
e energjive të barabarta. Pjesa e parë e kurbës bilineare
është një vijë që kalon nga origjina me pjerrësi sa
ngurtësia fillestare e sistemit dhe pjesa e dytëështë një
vijë që kalonnga PP me një pjerrësi të tillë që sipërfaqja
e kufizuar nga kjo të jetë e barabartë me siperfaqen e
kufizuar nga kurba e kapacitetit (A1= A2) fig.1

Fig.2. a)Influenca e periodës në reduktimin e forcave
sizmike b)zhvendosje të barabarta
c)energji tëbarabarta
Konsideratat gjeometrike nëfig.b lënë të kuptosh që
duktiliteti
i arritur në sistemin joelastik ështëi
barabartë me faktorin e reduktimit tëe forcave:
(2)
Ky konkluzion tregohet zakonisht si Principi i
Zhvendosjeve të Barabarta (ED) edhe pse nuk gëzon një
bazë teorike apo një zbatueshmeri të përgjithshme do ti
vlejë titulli i principit.
Për strukturat me periodë më të vogël se perioda e ‘pikut’
të spektrit te reagimit fig.2 nuk është konservative, pra
duktiliteti në zhvendosjen e kërkuar është më i madh
se faktori i reduktimit tëforcave.Në veçanti për shumë
sisteme të këtij tipi arrihet në një vlerësim të arsyeshëm
tëvlerës së ‘pikut’ tëduktilitetit në zhvendosje duke e
barazuar sipërfaqen poshtë kurbës së kapacitetit të
sistemit joelastik me atë poshtë kurbës së kapacitetit të
sistemit elastik me ngurtësi fillestare të barabartë fig.c.
Sepse këto sipërfaqe përfaqesojnë energjinë totale të
përftuar nga dy sisteme që i nënshtrohen një goditjeje
monotone deri në zhvendosjen maksimale, kjo jepet si
Principi i Enegjive tëBarabarta (EE) (edhe pse edhe në
këtë rast statusi i principit nuk është plotësisht i saktë).
Në figure tregohet varësia e mëposhtme nëpërmjet
duktilitetit në zhvendosje dhe faktorit të reduktimit të
forcave:

Fig.1 Perfaqesimi bilinear i kurbës së kapacitetit (CSM)
Kurba e kapacitetit bilinear për një zhvendosje të caktuar
‘D’ varet nga tre faktorë:
1) Ngurtësia elastike fillestare ‘ke’është proporcionale
me tangenten në origjinën e kurbës së kapacitetit.
2) Forca në fazën e rrjedhshmërisë ‘Fy’
3) Faktori forcë qëështë i barabartë me raportin e
ngurtësisë elastike me atë post-elastike përmes
lidhjes së mëposhtme:

(3)

(1)

Principi i energjive dhe zhvendosjeve të barabarta


Për strukturat me periodë shumë të ulët
(Te<0.2s) formula e mësipërme nuk është konservative.
Kjo pamjaftueshmëri e Principit tëEnergjive të Barabarta
vjen nga tendenca e periodës vetjake ‘Te’ për tu rritur
drejt pjesëve me nxitim spektral të lartë ‘Tt’ sipas
degradimit të ngurtësisë së strukturësnë pjesët plastike
si në fig.a

Analizat jolineare “time-history” të kryera në struktura të
thjeshta me rezistencë të reduktuar sipas faktorit ‘R’, në
krahasim me atë korresponduese të një reagimi elastik
dhe me sjellje histeretike elasto-plastike, kanë treguar
një sjellje të varur nga perioda vetjake e sistemit {Gulkan
and Sozen 1997}. Në veçanti shihet që për struktura me
perioda vetjake më të mëdha se ato që i korrespondojne

 Për strukturat me periodëmesatare, rritja e periodës
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e prodhuar nga veprimet joelastike sjell një largim
nga pjesët me reagim maksimal.Sipas kushtit limit
T=0, madje në faktorë të vegjël të reduktimit të
forcave i korrespondojnë duktilitete të larta sepse
deformimet e strukturës bëhen të parëndësishme
në krahasim me deformimet e terrenit prej të cilave
struktura eksperimenton nxitime efektive të terrenit
pavarësisht zhvendosjeve relative për atë duktilitet.
Nëqoftëse struktura nuk është në gjendje të duroje
‘pikun’ e nxitimeve të terrenit (kolapsin),vijon se
struktura me perioda shumë të vogla nuk duhet
të projektohen për veprime më të vogla se ato që i
korrespondojnë ‘pikut’ të nxitimeve të terrenit, kjo
sjellje quhet Principi i Nxitimeve tëBarabarta. Ne
realitet elementet strukturor beton arme japin cikle
histeretike shumë të ndryshme nga ato elasto-plastike
ideale të adoptuar për analizat jolineare.
 Për strukturat me perioda të medha, niveli i
duktilitetit vlerësohet me përafrimin e zhvendosjeve
të barabarta të pandikuar nga forma e ciklit histeretik.
 Për strukturat me T<(Te<Tg) për të cilat përafrimi
i energjive të barabarta është më real, reduktimi i
energjisë së shperndarë, e lidhur me cikle histeretike
nënkupton një rritje të duktilitetit prandaj spektra
joelastikë të formës * rezultojne jokonservative.

(6)
ku: ag-nxitimi i plotë

Fig.3. Përcaktimi i veprimit sizmik me spektrin i tij elastik
të reagimit (ξ=5%)
2. Përcaktimi i kurbës së kapacitetit
Ndërtohet kurba forcë-zhvendosje (Vb-Dt) që përcakton
kapacitetin e sistemit nëpërmjet analizës Pushover fig.4

Për sistemet SDOF bilineare, lidhja konstruktive është e
përcaktuar nga tre parametra:
1. Perioda vetjake ‘Te’
2. Raporti ‘αy’-raporti i nxitimit në fazë rrjedhshmërie
me atë në fazë elastike maksimale
3. Raporti ‘p’-raporti i ngurtësisë post-elastike me atë
elastike fillestare

Fig.4. Ndertimi i kurbes se kapacitetit nëpërmjet
analizës Pushover

Prandaj mund të jetë e nevojshme të shprehim lidhjet e
përmendura mëipër në varësi të këtyre madhësive.
Në veçanti duke parë që‚αy’ është inversi i faktorit të
reduktimit ‘R’, zhvendosja maksimale e sistemit jolinear
‘D’ merret nga ajo e një sistemi elastik ‘De’ me të njejtën
ngurtësi fillestare përmes shprehjeve te meposhtme:

3. Kthimi i kurbës së kapacitetit dhe kurbës së veprimit
(kerkesës) në fushë spektrale
Transformohet spektri elastik i reagimitdhe i kurbës së
kapacitetit në formatin ADRS dhe ndërtohen në të njëjtin
grafik fig.5

 Principi EE (Te≤Tg)

(4)
 Principi ED (Te>Tg)

(5)

Procedura

Fig.5. Kthimi në format spektral dhe zgjedhja e një
zhvendosjeje tentative ‘dci’

Identifikimi i pikës së performancës kërkon një procedurë
përsëritëse që përmblidhet me këto hapa:

Ekuacionet për të marrë spektrin e kërkesës dhe të
kapacitetit janë:

1. Përcaktimi i veprimit sizmik
Përcaktohet spektri i reagimit elastik me 5% shuarje që
perfaqesohet nga veprimi sizmik i dhënë:

(7)
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6. Linearizimi ekuivalent i spektrit të kapacitetit
bilinear
Supozojmë se reagimi bilinear (me spektër kapaciteti)
nëkorrespondence me zhvendosjen e përgjithshme dc, të
jetë ekuivalent me atë të një sistemi linear ekuivalent si
ne fig.6, i karakterizuar nga një periode lekundjeje dhe
nga një shuarje viskoze si mëposhtë fig.7

(8)
(9)
(10)

(15)

(11)

(16)

(12)
Ku
(dy,ay) –pika e dobësimit në CS bilineare
(dc,ac)-pika ne CS

ku:M-masa sizmike lokale e sistemit
Γ1-faktori i pjesemarrjes së modit të parë
α1-koeficienti i masës modale të modit të parë
Φ1-forma e modit të parë
Φ1t-amplituda e modit të parënë majë
4. Përzgjedhja e një zhvendosjeje tentative
Merret një zhvendosje tentative e pikës së performancës
(dci), fillimisht në perputhje me perafrimin e zhvendosjeve
tëbarabarta mund të merret dci=de si ne fig.5
5. Përfaqesimi bilinear i spektrit të kapacitetit
Ndërtimi i përafrimit bilinear i kurbës spektrale të
kapacitetit fig.4.9 sipas kriterit të energjive të barabarta.
Madhësitëqë përcaktojnë komplet kurbën janë:
- frekuenca natyrale elastike (ωe) dhe perioda elastike
(Te)
- shpejtimi në fazën e rrjedhshmërise (ay)
- faktori ‘p’ që është raporti i ngurtsisë post-elastike me
ngurtesinë elastike sipas kësaj lidhjeje:

Fig.7. Sistemi bilinear ekuivalent: shuarja viskoze
ekuivalente e lidhur me shpërndarjen histeretike të
energjisë
Faktori ‘k’ varet nga sjellja histeretike e sistemit, pra
kategoria e sjelljes së strukturës që percaktohet nga
cilësia e elementeve që ndertojnë sistemin sizmik
rezistent dhe nga kohëzgjatja e veprimit sizmik.
Ne ATC-40 ka tre kategori sjelljeje:
 Tipi A-Jep një sjellje histeretike me cikle histeretike të
qendrueshme dhe me amplitudë të ngjashme me ato
ideale.
 Tipi C-Përfaqeson cikle histeretike të ngacmuar
fuqishëm dhe/ose të degraduar
 Tipi B-Përfaqëson një sjellje histeretike nëpërmjet
tipit A dhe C
Për këto tipe sjelljeje histeretike jepen disa relacione që
japin faktorin ‘k’ në varësi të shuarjes ekuivalente ‘νh’ si
ne fig.8

(13)
ku: dy-zhvendosja në rrjedhshmëri
(14)

Fig.6. Përfaqesimi bilinear i spektrit të kapacitetit
korrespondent me dci
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Fig.8. Faktori modifikimit të shuarjes ‘k’ në funksion të
shuarjes viskoze ekuivalente ‘νh’ e sjelljes së strukturës

10. Vlerësimi i kërkesës sizmike globale
Kur arrihet konvergjenca, nxirret zhvendosja maksimale
në majë të sistemit MDOF:

7. Reduktim i spektrit të reagimit
Përcaktimi i kurbës korresponduese spektrale të
veprimit të reduktuar në varësi të energjisë histeretike të
shpërndarjes së sistemit të përfaqësuar nga shuarja νeq,
fig.8
Vlerat në formulën janë perdorur për llogaritjen e faktorit
të reduktimit spektral ‘μ’ të cilët kur shumëzohen me
spektrin elastik japin spektrin e reduktuar.Sipas EC8 kemi:

(18)

11. Konkluzion
Metoda e spektrit të kapaciteteve (Capacity Spectrum
Method) është një procedurë e analizës statike jolineare
për të vlerësuar zhvendosjen maksimale të pritur në një
strukturë për efekt të një ngjarjeje (veprimi) sizmik.
CSM-ja na jep një paraqitje grafike të performancës
sizmike të sistemit SDOF-ekuivalent subjekt i një tërmeti
të dhënë që identifikohet nga ndërprerja e spektrit të
kapacitetit me spektrin e reagimit të përfaqesuar nga
veprimi i tërmetit.
Koordinatat e kësaj pike të ndërprerjes ose sic quhet
ndryshe pikë performance (Performance Point-PP)
të strukturës percaktojnë nxitimin dhe zhvendosjet
maksimale të pritura të sistemit SDOF.
Në pergjithesi identifikimi i PP kërkon një procedurë
përsëritëse që sillet rreth shuarjes efikase të sistemit
SDOF-ekuivalent dhe që bëhet e nevojshme sepse
kapaciteti i strukturës dhe veprimi i një tërmeti të dhënë
nuk janë të pavarur nëpërmjet tyre, përkundrazi:
• kur një strukturë kalon në fazën plastike për efekt të
zhvendosjeve nga tërmeti, ngurtësia e saj zvogëlohet
dhe perioda e saj rritet
• kur një strukturë kalon në fazën plastike, reagimi i
veprimit sizmik harxhon sasi të energjisë për shuarjen
histeretike (në madhësi më të vogla apo të mëdha në
varësi të faktit nëse ciklet histeretike janë të mëdha
e të qëndrueshëm sepse energjia e shpërndarë nuk
imagjinohet nga struktura dhe shuarja prodhon një
reduktim të zhvendosjeve).

(17)

8. Identifikimi i pikës së performancës (PP)
Zhvendosja dci e pikës së performancës merret si pikë
e ndërprerjes së spektrit të kapacitetit me spektrin e
veprimit të reduktuar fig.9

Fig.9. Percaktimi i zhvendosjes se re te kerkuar dcj
9. Kontroll i konvergjencës
Nëse zhvendosja ‘dcj’ përputhet me ‘dcj’ ose të paktën
përafrohet shumë (deri në 5%) atëherë zhvendosja e
pikës së performancës (pra zhvendosja maksimale e
strukturës nga veprimi sizmik i konsideruar) rezulton
dpp=dcj ose përndryshe merret një zhvendosje e re me
tentative dhe perseritet procedura nga hapi 5.

Ne CSM (ATC-40) përfaqesimi bilinear është relativ
në një pikë të supozuar PP të sistemit dhe bazohet në
kriterin e energjive të barabarta.
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Mbi kontributin e prof. Aleksandër Xhuvanit në fushën e
gjuhësisë

Msc. Julian Fakaj

Abstract

kulturore gjuhësore të thesarit të paçmueshëm të
kombit shqiptar.
Karakteristikë e punës së tij ka qënë se ka mbetur besnik
i mbrojtjes me vendosmëri të gjuhës shqipe kundër çdo
lloj shkombëtarizimi të saj; vet deklamonte se ai që
nuk kujdeset e nuk interesohet sot për gjuhën e vet
nuk do as kombësinë e vet, pasi gjuha është shenja më
e dukshme e saj dhe kur çdo përdorues i saj tregon një
mospërfillje të një pakujdesie për gjuhën e vet, kjo krijon
fundin e një jete1.
Që student nisi të interesohej për gjuhën shqipe dhe
të shkruante për të artikuj, që bien në sy për formimin
shkencor të tij dhe për kompetencën me të cilën
janë shkruar. A. Xhuvani merr pjesë në diskutimet që u
hapën në shtypin kombëtar për problemet themelore e
të veçanta të gjuhës letrare, duke u dalluar për mendimin
e tij të pjekur që jep nga fundi i vitit 1906: “ Dua të them
se vjet n’Athinë, i ikun nga Elbasani plot me mendime
atdhetare, më hyni nji ndezë e nji ande e madhe fort për
gjuhën tonë. E pra, ndaj në Athinë u dhashë pas punimit
të gjuhës shqipe, bana disa mësime të vogla përmbi at,
krijova për vete parimet e mendimet e para përmbi disa
vepra që kam qëllim t’i botoj me kohë. U bash pajtuer
”Albania” e ma në fund nisa të faqësoj mendimet e mija
atdhetare tek grekët… korrikut, nji muej përpara se
t’iki nga Athina, mora shkajk nji artikull qi u botue ke
ditari “Kratos” përmbi shqiptarët, të cilët i bante grekë
e i çova ditarit “Kratos” nji përgjigje të gjatë, ku i thoja
mendimet e mija shqiptare e disa të tjera; artikulli
im, nënshkruar me pseudonimin Sul Doka, nuk u botue,
sikundër nuk u botue as ndonji artikull i im që çoje sa
e sa herë nëpër ditaret e tjera …” 2
Pasi jep provimet e vitit të katërt të Fakultetit të
Filologjisë, në gusht të 1906 Aleksandër Xhuvani shkon
prej Athinës në Napoli, ku ka rast të njihet së afërmi me
Luigj Gurakuqin, me arbëreshë të ndryshëm e me Ismail
Qemalin. Me ndihmën e tyre, zë punë si mësues i gjuhës
shqipe në kolegjin arbëresh të Shën Adrianit, ku kishte
dhënë mësim për sa e sa vjet poeti e patrioti i madh
Jeronim De Rada. Këtu, krahas punës së tij mësimore,

Linguistics is the area in which A.Joe has devoted his
entire life to language studies since his youth. Language
issues have always been closely related to the language
structures as well as to the needs of the school and the
national culture. His assistance has been in all areas of
Albanian linguistics, such as: lexicology, lexicography,
grammar and language history, in the field of word
formation and language culture, providing his important
contribution to theoretical studies linguistic and practical
solutions important for the Albanian literary language,
for education and lexicography. His articles, works,
monographs and texts are of great scientific value.
Key words: assistance, work, language norms, national
culture.

Abstrakt
Gjuhësia është fusha së cilës A.Xhuvani i kushtoi gjithë
jetën e tij duke iu futur studimeve gjuhësore që në
rininë e tij. Çështjet e gjuhës i ka parë vazhdimisht
në lidhje të ngushtë me strukturat gjuhësore si dhe
me nevojat e shkollës dhe të kulturës kombëtare.
Ndihmesa e tij ka qenë në të gjitha fushat e gjuhësisë
shqiptare, si: në leksikologji, e leksikografi, në gramatikë
e në histori të gjuhës, në fushën e formimit të fjalëve
dhe të kulturës së gjuhës duke dhënë ndihmesën e
Tij të rëndësishme në studimet teorike gjuhësore,
ashtu edhe në zgjidhjet praktike me rëndësi për
gjuhën letrare shqipe , për arsimin dhe për leksikografinë
. Artikujt, punimet , monografitë e tekstet e tij janë me
vlerë të madhe shkencore.
Fjalë kyce: ndihmesë, punim, normë gjuhësore, kulturë
kombëtare.
***
Aleksandër Xhuvani (1880-1961), është një nga figurat
më të shquara në historinë e shkollës, të shkencës
dhe të kulturës sonë kombëtare, edhe në kohë më
të vështira, gjithë forcat e veta, morale e fizike , gjithë
dijen dhe aftësitë e tij mendore, ia kushtoi çështjes së
madhe të përdorimit të gjuhës shqipe, si veçori e
dallesës kombëtare, të ecjes së këtij vendi si veçori e
një kombi, duke i dhënë prioritet trashëgimisë sociale

1
Domi, M.,"Trashëgimi kulturor i popullit shqiptar", Tiranë,
1980, f. XII, prg.2.
2
Akademia e Skencave e Republikës së Shqipërisë,
"Aleksandër Xhuvani", Mahir Domi, " Trashëgimi kulturor i
popullit shqiptar", Tiranë, 1980, f. XIII
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shkruan në shtypin kombëtar artikuj gjuhësorë, ndonjë
artikull politik ndonjë krijim letrar a ndonjë përkthim.
Meriton të përmendet studimi “ Prejardhja e pjesavet të
fjalës në gjuhën shqipe. Substantivat”, botuar në disa
numra të gazetës “Albania” (1906 e 1907).
Vitet e kaluara në kolegjin e Shën Mitrit i dhanë mundësi
studiuesit të ri të njihet mirë me letërsinë arbëreshe
e visarin gjuhësor të arbërishtes. Prof.A.Xhuvani do të
merret më vonë disa herësh me letërsinë arbëreshe
e veprat e autorëve arbëreshë me ëndje të veçantë, si
një nga njohësit më të mirë të saj.
Kongresi i Elbasanit, që zhvilloi punimet më 2-9 shtator
1909, vendosi hapjen e një shkolle normale në Elbasan
për formimin e kuadrit mësimor të nevojshëm dhe
caktoi masat për ngritjen dhe mbajtjen e saj. Drejtimi i
shkollës iu besua patriotit të shquar, poetit dhe publicistit
të njohur, Luigj Gurakuqit.
Si mësues në këtë shkollë u thirr edhe Aleksandër
Xhuvani. Më 1 dhjetor 1909, në mes të një entuziazmi të
përgjithshëm, hapte dyert kjo shkollë e parë e mesme e
arsimit tonë kombëtar . Prof.A.Xhuvani gjatë vitit shkollor
1909-1910 punoi si mësues i shqipes e i ndonjë lënde
tjetër,’ me zell të madh për arsimimin e nxënësve të
etur për dije, të ardhur nga vise më të ndryshme të
Shqipërisë .
Që në këtë kohë, ai i hyri punës për hartimin e
një teksti shkollor të gramatikës shqipe. Mbyllet shkolla
Normale, ndiqen patriotët, krijohet një gjendje shumë
e rëndë. A. Xhuvani ikën nga Elbasani dhe shkon në
Kajro të Egjiptit. Atje ngarkohet si redaktor i gazetës
“Shkreptima” që nisi të nxjerrë Fazil Toptani. Pas
Shpalljes së Pavarsisë, u kthye në atdhe dhe, me
rihapjen e Shkollës Normale të Elbasanit, punoi si drejtor
i saj gjatë vitit shkollor 1913-1914 dhe më pas në vitet
1917-1920. Me iniciativën e Luigj Gurakuqit, atëherë
Drejtor i Përgjithshëm i Arsimit, u krijua më 1917 Komisia
Letrare në Shkodër për përpunimin e terminologjisë,
të drejtshkrimit dhe për kodifikimin e njësimin e gjuhës
letrare shqipe. Në verën e vitit 1920 është Kryetar i
Kongresit Arsimor të Lushnjes, që sugjeroi një sërë
masash për organizimin e arsimit tonë kombëtar, për
gjuhën e shkollës dhe mori vendime për përcaktimin e
terminologjisë shkollore.
Në vitet 1920-1922 A. Xhuvani punoi në Ministrinë
e Arsimit, në Këshillin e Epër Arsimor dhe në vitet
1922-1929 si drejtor i shkollës Normale të Elbasanit3
Ndër të parët libra të gjuhës të karakterit metodik

e normativ, të mbështetura në një njohje më të mirë
të gjuhës shqipe ishin “Fillime të pedagogjisë”, 1933
dhe “Pjesa e dytë : Didaktikë e edukatë “ e vitit
1926. Së bashku me K.Cipon hartoi e botoi (1930)
për shkollat e mesme “Fillime të stilistikës e të letërsisë
së përgjithshme” dhe së bashku me një tjetër, një
abetare. Përshtati veprën “Histori e letërsisë greke” për
kursin e lartë të liceut (1941), me interes të veçantë
për gjuhën e qartë, ndërtimet shqipe e terminologjinë
letrare të krijuar e të përdorur.
Fushë tjetër themelore e veprimatrisë së Prof. Dr.
Aleksandër Xhuvanit ka qenë gjuhësia. Ai bëri një punë
të vijueshme sistematike, të shumanëshme, të frytshme
për lëvrimin e studimin e gjuhës shqipe, frymëzuar nga
idetë patriotike të Rilindjes dhe mbështetur në një
formim filologjik të mirë. Kjo veprimtari u karakterizua
nga një vështrim i qartë e objektiv i çështjeve, nga
një njohje e mirë e natyrës dhe e veçorive të gjuhës
shqipe, e visarit leksikor dhe e strukturës gramatikore
të saj, nga vlerësimi i lartë i gjuhës së gjallë të
popullit, nga lufta këmbëngulëse për një shqipe sa më
të pasur e të pastër dhe të paqortueshme, nga përpjekja
e vijueshme për ngritjen gjithnjë e më lart të gjuhës
letrare4.
Aleksandër Xhuvani qe ndër të parët gjuhëtarë
shqiptarë të përgatitur mirë, që bënë studime të
rregullta filologjike, si nxënës i gjuhëtarit të njohur
grek Haxhidhaqis. I pajisur me një logjikë të fortë e
një mendje të qartë, ai i hyri studimit të gjuhës shqipe
i armatosur mirë dhe, që në kohën kur ishte ende
student i Universitetit (1905-1906), ai nis të shkruajë
nëpër revistat dhe gazetat shqipe të kohës.
Studenti, e më pas mësuesi i ri i shqipes në kolegjin
arbëresh të Shën Mitrit të Koronës merr pjesë në
diskutimet e hapura në shtypin kombëtar për
probleme të përgjithshme të rëndësishme si gjuha
letrare kombëtare e rrugët e formimit të saj, rreth
pastërtisë së gjuhës dhe pasurimi i leksikut të saj, për
alfabetin e shqipes e njësimi i tij. Çështje të drejtshkrimit
e të kodifikimit të gjuhës së shkruar, boton studime
e përkthime. Vëmendje të veçantë meritojnë dy nga
artikujt e tij të botuar në revistën “Albania” të Brukselit
(1905) dhe në gazetën arbëreshe “La nazione Albanese”
(1906), ku studiuesi i ri jep mendime për gjuhën
letrare kombëtare me objektivitet, me një vështrim të
qartë, në frymë kombëtare e parimore, larg çdo anësie
dialektore e krahinore.
Ai shprehet kundër formimit të gjuhës letrare nëpërmjet
përzierjes së dialekteve, mbron tezën se gjuha letrare
e përgjithshme formohet në bazë të një dialekti, duke
u shuar dialektet e tjera, se janë përcaktuese arsyet
historike dhe jo arsyet e thjeshta gjuhësore. Për një
sërë arsyesh ai shqiptohet për të marrë dialektin jugor si
themel të gjuhës letrare e jo të folmen e Elbasanit, duke
u pasuruar ajo me fjalë e elemente të të folmeve të tjera .

-Prof. A. Xhuvani në mënyrë sistematike, me një vrull
prej të riu, punon në Ministrinë e Arsimit në hartimin e
programeve dhe të teksteve të reja ; jep edhe letërsinë e
vjetër arbëreshe pranë Institutit Pedagogjik dy vjeçar duke
përpiluar edhe tekstin e saj; Përpilon dhe kujdeset shumë për
hartimin e "Fjalorit të gjuhës shqipe", i pari fjalor i atij lloji që
u botua prej Institutit të Shkencave dhe doli nga shtypi në
vitin 1954. Ai është autor i disa fjalorëve dygjuhësh si edhe i
Gramatikës së Shqipes I dhe II si dhe u mor me përpilimin
e disa antologjive të folklorit. Shkolla jonë u pajis me një
tog librash si , "Libri i gjuhës e gramatikës ", " Njohuritë e
para të sintaksës shqipe", "Sintaksa Shqip" pjesa e dytë, të
cilat ndihmuan klasat e ulta të shkollave shqiptare.
Këto libra u përdorën për më tepër se 20 vite.( Autori)

3

- Vepra studimore e Aleksandër Xhuvanit për studimin e
gjuhës shqipe është e lidhur ngushtë me mendimin përparimtar
të periudhes së Rilindjes Shqiptare, pasi ata i jepnin një
rëndësi të veçantë gjuhës së kombit si veçorit e tij dhe
dallimi kryesor i kombit, si hallkë e fortë e bashkimit
kombëtar (Autori)

4

37

Kolegji universitar
“REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 7, 2018, ISSN 2411-5592

Prof. Dr. Aleksandër Xhuvani luftoi e punoi që gjuha e
shkruar të zhvillohej në bazë të gjuhës popullore, pa u
shkëputur prej kësaj gurre, duke u përtërirë e duke u
gjallëruar vazhdimisht prej saj, sipas veçorive e ligjeve
të gjuhës sonë, pa u ndrydhur e shtrembëruar nga
veprimi e ndikimi i gjuhëve të tjera, po ashtu që të ruhet
pastërtia e saj, që ajo të pasurohet e stabilizohet gjithnjë
e më shumë.
Prof.A.Xhuvani e çmon lart përkthimin, e vë atë në një
radhë me krijimin a hartimin e një vepre origjinale, vë në
dukje vështirësitë e një përkthimi të mirë, e godet punën
pa përgjegjësi të përkthyesve të asaj kohe, jep këshilla
për punën e kujdesur që duhet bërë.
Është frazeologjia e saj krejt shqipe, lidhja e mendimeve,
e fjalëve, e frazave, që duhet të kenë frymën dhe ngjyrën
e shqipes. Në përkthim e sipër duhet të mendohesh
shqip duke i dhënë fjalisë e periudhës një ngjyrim e
petk me nuancë shqiptare dhe duke njohur kulturën,
frazeologjine si dhe fjalët dhe shprehjet popullore në
luftë me përkthimin fjalë për fjalë.
A.Xhuvani luftoi kundër shtrembërimit të trajtave e të
kuptimit të fjalëve, ndryshimeve arbitrare që i bëhen
gjuhës së gjallë të folur të popullit. “Morfologjinë… shkruan ai më 1944 - nuk mund ta krijojmë ne, kjo asht
e krijueme dhe e formueme në gjuhë tue u gatue e
ndryshue qysh prej kohëvet të lashta në gojë të popullit.
Puna jonë është me i marrë trajtat si i gjejmë në gojë
të njerëzisë, me i studjue këto e me gjetë evolucionin, në
të cilin ka shkue fjala dhe ka arrimë në trajtën e fundit.
Ne s’kemi të drejtë me i ndryshue trajtat e fjalëvet mba
s mirakandes ose haemendjes sonë, sikurse s’kemi të
drejtë më krijue fjalë të reja a me përkthye të tilla
prej gjuhëvet të huaja , pa marrë para sysh rregullat
e gjuhës dhe natyrën e saj”.5 I udhëhequr nga një
kuptim i drejtë i gjuhës, lëvruesi i shquar shprehet kundra
vënies në qarkullim të trajtave e kuptimeve arkaike
të tejkaluara kundra përpjekjeve për ta mbajtur të
pandryshueshëm këtë mjet të komunikimit midis
njerëzve të një kolektivi, kundra një ligjërimi artificial.“E
shkrueme ose e folun, - vëren ai, - asnji gjuhë nuk asht e
ngulun; … edhe gjuha merr një evolucion të papremë.6
Prof.A. Xhuvani u ka kushuar vëmendje të vijueshme
çështjeve të drejtshkrimit dhe i ka dhënë një kontribut të
rëndësishëm kodifikimit dhe stabilizimit të tij . Artikulli i
parë i tij (1905) trajtoi një çështje shumë problemore të
gjuhës letrare; shkrimin e ë-së. shkroi shënime e vërejtje
në shtyp në kohë të ndryshme, punoi për përcaktimin e
rregullave drejtshkrimore në komisionet letrare të viteve
1917-1918 e 1920-21’, luftoi për një drejtshkrim fonetik
e të thjeshtë , sa më të përgjithshëm e të njëjtë , të ngulët
e të kristalizuar.
Më tutje ai thekson se duhet shtuar se etimologjia
atje ku e kanë marrë mbrapa autorët, e ka pështjelluar
orthografinë kaq fort , sa që janë shfaqur ankime dhe
më pas, prej linguistëve për këtë pështjellim ka
pasur vështirësi, sepse e ngulur një herë, ortografia

është punë tepër e vështirë që të dalë pastaj gjuha
prej labirinthit të saj. … Sot bota përpiqen gjithnjë, që
ta afrojnë ortografinë me fonetikë duke mos marrë
parasysh etimologjinë.
Për të gjitha këto arsye që u parashtruan më lart, besoj
se do të bindet gjithkush se në punë të ortografisë duhet
të shkojmë mbas fonetikës dhe jo mbas etimologjisë.
Stabilizimit e ngulitjes së drejtshkrimit e në përgjithësi
kodifikimit të gjuhës letrare u bëri shërbim të madh edhe
me gjuhën e kujdesur të veprave që botoi e sidomos
me librat mësimorë të gjuhës që hartoi, libra që lozën
rol mjaft edhe në përgjithësimin e këtyre rezultateve.
Veçanërisht e rëndësishme qe puna që zhvilloi Prof.
Dr.Aleksandër Xhuvani pas Çlirimit për kodifikimin e
njësimin më të madh të drejtshkrimit të gjuhës sonë .
Ai drejtoi dhe mori pjesë aktive në hartimin e
udhëzuesve drejtshkrimorë që u hartuan njëri pas
tjetrit në intervale kohe të shkurtra (1949, 1951, 1953,
1956) duke qenë redaktori i dy të parëve dhe redaktori
përgjegjës i të gjithave.
Këta udhëzues i zgjeruan gjithnjë e më shumë dy
variantet e gjuhës letrare që ekzistonin dhe
përgatitën gradualisht terrenin për të kaluar më pas
në një drejtshkrim të vetëm, plotësisht të kodifikuar, që
saktësoi njësimin përfundimtar të gjuhës sonë letrare.
Prof.Dr. Aleksandër Xhuvani ka luftuar vijimisht e
me këmbëngulje për pastërtinë e gjuhës shqipe, për
zhvillimin e saj e për pasurimin e saj në bazë të veçorive
dhe të ligjeve që e karakterizojnë.
Ky ka qenë filli që ka përshkuar gjithë veprimtarinë e
tij prej lëvruesi të shqipes gjatë gjithë jetës. “Të mos
e prishim gjuhën tonë me fjalë të huaja të panevojshme”
- kjo ka qenë porosia e vazhdueshme e tij. Për këtë
shkruan më 1910, më 1921, më 1944 e më vonë, pa ia
ndarë vëmendjen as në vitet e fundit të jetës së tij.
Në vitet 1949-1956 ai zhvilloi në këtë fushë një punë
të vijueshme. Ndiqte me kujdes praktikën gjuhësore,
merrte shënime nga revista, gazeta, libra, ndërhynte me
gojë e me shkrim për të mënjanuar të metat e vëna
re, duke tërhequr vërejtjen për rrezikun që paraqiste
pakujdesia në këtë çështje kaq të rëndësishme. Botoi një
sërë artikujsh si “Letrari i Ri” dhe “Nëndori” , të cilët i
përmblodhi e i shkriu më pas (1960) në veprën “ Për
pastërtinë e gjuhës shqipe ”. Ansjë tjetër nuk bëri një
punë aq ngulmuese për këto probleme si ai . Këtu
Prof.Aleksandër Xhuvani eci në gjurmët e rilindasve
të mëdhenj, si Kristoforidhit, Sami e Naim Frashërit etj.,
vijoi më tej punën e tyre, po me një njohje më të gjerë
e më të sigurt të gjuhës shqipe , me një përgatitje më
të rregullt filologjike , me një vështrim më të matur,
më të drejtë të çështjeve, pa rënë në teprimet e tyre, të
kushtëzuara edhe nga rrethanat historike të kohës .
Ai nuk qe për në purizëm të skajshëm , që do ta
varfëronte gjuhën , do të ndalte zhvillimin e saj . Në
artikullin “ Për thjeshtësinë e gjuhës “ ( “Shkolla e re”,
1928, 5-7) ai shkruan: “Por as idetë e puristëve, as ato të
kundërshtarëve të tyre nuk kanë zotëruar sot kryekëput;
duke e kufizuar gjuhën në një cak të ngushtë të
shkrimtarëve klasikë veç që e bën gjuhën të hollshme
e pedantore, është edhe një punë kundër natyrës
së gjuhës e cila, sikurse çdo gjë tjetër, hyn në ligjet e

Xhuvani, A., Mahir Domi, "Trashëgimi kulturor i popullit
shqiptar", Tiranë, 1980, f. XIX
6
Domi, M., "Aleksandër Xhuvani lëvrues dhe studiues i
shquar i gjuhës shqipe","Studime për nder të A. Xhuvanit",
Tiranë, 1986, f. 47
5
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evolucionit e nuk mundet të thellohet pas dëshirës të
një pale; për të pranuar në tjetër anë çdo gjë të huaj
në gjuhë e me njohun përdorimin vetëm si mjeshtër
e udhëheqës (usus norma loquendi , thotë Horaci) është
një punë që zvenit e prish këtë.”. Dhe më tutje : “ për
t’u ruajtën thjeshtësia e pastërtija e gjuhës shqipe duhet
që nji pjesë e madhe e barbarizmevet të nxirren jashtë
prej gjuhës duke u përdorur në vend të këtyre fjalëve
konstrukte krejt shqipe”.7
Thamë se një pjesë e madhe e këtyre dhe jo të gjithë
barbarizmat , duke u përgjithsuar në gojën e popullit,
sot janë bërë si një pjesë e pandarë e gjuhës më të
vështirë dhe mbase nuk do mund të përktheheshin
me fjalë të tjera shqipe... Sikurse në të gjitha gjuhët e
botës kështu janë futur edhe në shqipe fjalët e huaja me
shumicë, të cilat, mbasi janë përdorur prej popullit që
nga kohët e vjetra, janë bërë, si thamë, brumi e prona e
gjuhës e nuk munden të shporren aq kollaj. Nga gjuha
duhet të flaken barbarizmat e zeza që, për zëvendesimin
e madh të gjuhës, janë duke u futur për ditë në të.”
“Pastërtia e gjuhës” titullohet një shkrim i tij i vitit 1950,
ku theksohet edhe një herë me forcë nevoja, detyra për
ta shkruar gjuhën e vet drejt e pastër. “Asht koha , shkruhet aty – që në këtë Shqipni të lirë, ku kemi tregue
nji përparim të madh në çdo sektor të jetës sonë… Të
kallëzojmë nji kujdes të veçantë edhe për gjuhën
tonë tue e folë e tue e shkrue pa gabime dhe, sa
asht e mundun, pa elementë të huaja. Thash “ sa asht e
mundun”, se asnji gjuhë nuk mund t’i reshtet influencës
së nji gjuhe të huej e të jetë e pastër dhe e dlirë nga çdo
gja e huej…”. Dhe tërheq vëmendjen për përdorimin e
fjalorëve të huaja pa nevojë si edhe të ndrëtimeve e
lidhjeve sintaksore të ndikuara nga gjuhët e huaja, po
ashtu edhe për gabimet gramatikore.8
Prof. Aleksandër Xhuvani, bën pjesë në inteligjencën e
studiuesve të shquar që u kushtohen tërësisht idealeve
të mëdha të kombit e që për këtë arsye në jetën
dhe me veprimtarinë e tyre, gjithçka merr një vlerë
shoqrore të përgjithshme me rëndësi kombëtare.
Prandaj, edhe letërkëmbimet, që të shumtën e herës
kanë një karakter personal, në këtë rast ngrihet mbi
marrëdhëniet e zakonshme e intime dhe bëhet
edhe ai shprehës i interesave më të gjera e burim i
rëndësishëm për të plotësuar aspekte të ndryshme të
veprimtarisë e të personalitetit të Aleksandër Xhuvanit.9
A. Xhuvani, si një figurë e shquar, me një veprimtari
të gjerë e të shumanshme, që u njoh e pati jehonë
jo vetëm në botën kulturore e shkencore brenda
vendit, por edhe në rrethet shkencore albanologjike
të huaja, kishte letërkëmbim me shumë personalitete
përparimtare shoqërore e shkencore të kohës; gjuhëtarë
Po aty, f.32
- Po aty, f. 35
9
Prof. Aleksandër Xhuvani shtjelloi një veprimtari të gjatë e të
sukseshme në fusha të ndryshme të kulturës e të shkencave
tona shoqërore që nga periudha e Rilindjes e cila i dha
një  profil  shkencor dhe  një  vështrim  të  qartë  çështjeve  për   
një njohje të gjuhës shqipe në gjerësi dhe në thellësi të
strukturës gramatikore si edhe visarin leksikor të saj, duke
tentuar për një gjuhë sa më të pasur dhe sa më letrare.(
Autori )
7
8
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, shkrimtarë, publicistë e të tjerë me të cilët u këshillua,
diskutoi dhe shkëmbeu mendimet për problemet e
ndryshme që e shqetësonin atë!
Në këtë letërkëmbim aq të pasur një vend të veçantë e me
rëndësi, sidomos në fushën e gjuhësisë, zë letërkëmbimi
me albanologun e njohur e dashamirës të gjuhës shqipe
Prof. Norbert Jokli me të cilin pati korenspodencë
të rregullt që nga viti 1921 deri në vitin 1940.
Aleksandër Xhuvani nuk u lidh rastësisht me këtë
figurë të shquar të albnologjisë të shekullit tonë, që
pati një veprimtari intensive e pothuajse mbizotëruese
në këtë fushë në vitet ‘20 e ‘30 të shekullit të kaluar. Ai
ishte figura qendrore e gjuhësisë shqiptare në atë kohë.
Ajo që i lidhi ngushtë Xhuvanin me Joklin ishte dëshira,
përpjekja dhe shqetësimi i përhershëm i Aleksandër
Xhuvanit për ta çuar përpara studimin e gjuhës shqipe
edhe në fushën e historisë së saj me të cilën në atë kohë
merreshin kryesisht studiues të huaj.
Tek Norbert Jokli ai shikonte një studiues të zellshëm e
objektiv të gjuhës e të studimeve shqiptare, një autoritet
shumë të saktë në këtë fushë tek i cili mund të
mbështej me kompetencë në fjalën e tij për problemet e
historisë së gjuhës shqipe duke u vënë fre mendimeve
jo shkencore e shpesh tendencave antishqiptare që
qarkullonin në literaturat e kohës për ta shmangur nga
njerëz jo mirëdashës të gjuhës shqipe e të popullit
shqiptar.
Jo më kot ai dërgonte këtë kërkesë N.Joklit në datën
10.8.1922 :
“ Ju lutem shumë të më përgjigjeni për çâshtjet qi
Ju shkruej në letrët gjermanishte, pse dhe njiherë e
përgjithmonë t’ua mbyllë gojën atyneve me mendimin
tând t’autoritetshëm . Letrën në gjermanisht qi po ju
dërgoj bashkë me përgjigjen qi do të më dërgoni kam
për t’i shpallun të dyja në të përkohshmen pedagogjike
qi do të dalë për së afërmi. Pastaj do t’u vërsulem unë, qi
kështu të mos guxojnë mâ të shruejnë dokrra.”10
... Në një letër i shkruan N. Joklit ( 30.IX.1936) ndër të
tjera ;
“ Unë vetëm kam pasë mbledhë fjalë e fraza të
ndryshme, të qëmtueshme gjithandej dhe prej njerëzish
të ndryshëm”!11
Karakteristike ishte pjesëmarrja e Aleksandër Xhuvanit
në biseda e takime të ndryshme ku e shikoje me një
shkresë të vogël apo skeda ku shënonte plot vëmendje
fjalë, kuptime fjalësh, togje e frazeologjizma, që sillnin
diçka të re saktësuese rreth gjuhës shqipe. Pra, ne
mund të themi se Xhuvani ka dhënë ndihmesën e
vet në punime leksikologjike, në dialektologji, studime
gjuhësore si edhe ndihmesa më e madhe e tij ishte te
ndërtimi i fjalorit të përgjithshëm të shqipes.
Ajo që, ne, studiuesit e veprës së Prof. Xhuvanit
ndihemi keq se, Xhuvani nuk pati kohë t’u bënte
materialeve të qëmtuara apo të vjela përpunimin e
duhur, të bënte ato ç’ka ai mendonte dhe njihte në
këto sfera gjuhësore duke i verifikuar, duke i plotësuar,
-Letrat e Norbert Jokl drejtuar A. Xhuvanit, u përgatitën
dhe u botuan me një hyrje nga Prof. Mahir Domi, "Xhuvani,
A., "Trashëgimi kulturor i popullit shqiptar", Tiranë, 1980, f.
XXXI, prag. 1
11
Po aty, f.XXXI,prag. 3
10
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duke i krahasuar dhe duke bërë ballafaqimet e
nevojshme që të shfaqte prezencën e vet si studiues i
gjuhës shqipe duke theksuar se artikujt dhe punimet
që karakterizoheshin nga një njohje shumë e gjerë dhe
e saktë e pasurisë së gjuhës shqipe, nga qartësia dhe
objektiviteti i vështrimeve, japin materiale e vëzhgime
të pasura e të sigurta, kritere të drejta , mendime e
të dhëna të pasura që dëshmonin për koncepte të
drejta dhe dijeni të gjera të visarit leksikor të gjuhës
sonë duke ia shtruar veprën një kritike të imtë e të
shumanëshme.

përbashkët do të formohej jo nga një përzierje
mekanike e dialekteve dhe të folmeve të ndryshme.
Aleksandër Xhuvani ishte për të vënë në themel një
dialekt të caktuar , duke e plotësuar atë dilaekt bazë
me pasurinë e dialekteve të tjera. Në caktimin e
dialektit që duhej marrë për themel ai nisej nga arsyet
historike e nga shkalla e përdorimit të tij në të gjitha
llojet e veprimtarisë letrare dhe jo thjesht gjuhësore.
Gjuha e punimeve dhe veprave të tij dallohet për
pastërtinë e fjalorit, për pasurinë me fjalë e shprehje
të bukura të popullit, për ndërtimin e qartë e të
rrjedhshëm të frazës.
Duke pasur në konsideratë visarin leksikor e frazeologjik
të shqipes, fjalët dhe shprehjet e veriut dhe të jugut,
të malësisë e të fushës, të fshatit e të qytetit, si dhe
të gjuhës së folur e të shkruar, debuton si njohësi më
i mirë i këtij visari të pashtershëm të kësaj gjuhe të
lashtë dhe të vjetër në familjen indoevropiane.
Si anëtar i Komësisë Letrare të Shkodrës, Aleksandër
Xhuvani, luajti një rol të rëndësishëm në mendimet
që ai dha rreth afrimit të gegërishtes letrare me
toskërishten letrare ku merrnin pjesë figura të shquara
të arsimit e të kulturës shqiptare, si : Luigj Gurakuqi,
Sotir Peçi, Ndre Mjeda, Hil Mosi, Mati Logoreci, Gjergj
Pekmezi etj.
Xhuvani, në përcaktimin e normës letrare udhëhiqej
nga kritere objektive. Ai ka kundërshtuar rreptë
kurdoherë delitantizmin dhe subjektivizmin në
zgjidhjen e problemeve të gjuhës letrare duke mos u
pajtuar kurrë me ata që kujtonin se normën letrare
mund t’a krijojnë gramatikanët sipas dëshirës së
tyre. Ai theksonte vazhdimisht se, puna e gjuhëtarëve
është që t’i marrin trajtat ashtu si i gjejnë në gojë
të popullit dhe t’i studiojnë ato e jo t’i ndryshojnë
sipas mijëra kandës ose hamendjes së tyre që do të
thotë se tashmë gjuha shqipe kishte studiues potent
dhe që mund t’a përfaqësonin atë jo vetëm brenda
Shqipërisë, por edhe në qarqet e ndryshme ballkanike
dhe evropiane. Si pedagog e teoricient ai i kushtoi
vëmendje të madhe problemeve e përmbajtjes së
shkollës dhe karakterit të saj kombëtare duke vënë
theksin se, fëmija, duhet të mësohet që të doj
vetveten por edhe kombin. Shkolla dhe sistemi arsimor
duhet të ndërtojnë mbi bazën e psikologjisë dhe të
individualitetit të popullit sipas traditave të tij më të
mira.

Si përfundim mund të themi se gjuhësia është fusha
së cilës A.Xhuvani i kushtoi gjithë jetën e tij duke iu
futur studimeve gjuhësore që në rininë e tij. Çështjet e
gjuhës i ka parë vazhdimisht në lidhje të ngushtë me
strukturat gjuhësore si dhe me nevojat e shkollës dhe
të kulturës kombëtare. Ndihmesa e tij ka qenë në të
gjitha fushat e gjuhësisë shqiptare, si: në leksikologji,
e leksikografi, në gramatikë e në histori të gjuhës,
në fushën e formimit të fjalëve dhe të kulturës së
gjuhës duke dhënë ndihmesën e Tij të rëndësishme
në studimet teorike gjuhësore, ashtu edhe në zgjidhjet
praktike me rëndësi për gjuhën letrare shqipe , për
arsimin dhe për leksikografinë. Artikujt, punimet ,
monografitë e tekstet e tij janë me vlerë të madhe
shkencore. Me një kujdes të veçantë, ndihmoi për
formimin e punonjësve të rinj të shkencës si dhe
për organizimin e veprimtarisë shkencore mbi baza të
shëndosha. Studimet për gjuhën shqipe dhe dëshirën
për ta lëvruar atë. Ai e shfaqi që në shkrimet e para, në
diskutimet shkencore në shtypin e kohës për çështje të
ndryshme të gjuhës letrare , ku dallohet për formimin
e shëndoshë shkencor, për mendimin e pjekur dhe
egon e të studiuarit me themel të kësaj gjuhe. Gjatë
gjithë kohës që i përket fillimeve të shekullit XX, ai diti
të japë ndihmesën e vet si brenda ashtu edhe jashtë
vendit duke e parë edhe gjatë kohës ku vendi i tij
jetonte periudhen e Luftës së Dytë Botërore. Duhet që
të theksoj se ndihmesë të madhe Aleksandër Xhuvani
dha për gjuhën shqipe në një periudhë disavjeçare kur
ishte drejtor i Shkollës Normale të Elbasanit, ku punoj
vetë për kërkime gjuhësore, por edhe përgatiti nga
rradhët e nxënësve, gjurmues të zellshëm të pasurisë
gjuhësore shqiptare.
Çështja e një gjuhe letrare kombëtare të përpunuar e
të ngritur që ka përshkruar gjithë zhvillimin gjuhësor
dhe patriotik, sidomos që nga rilindja e këtej zë një
vend qëndror në veprimtarinë e Xhuvanit si lëvrues e
studiues i gjuhës shqipe. Ai u ngrit me një vështrim
të gjerë mbi pikëpamjet e shtrembëra, të ngushta,
krahinore e penguese në kuptimin e vlerësimin e
gjuhës së përbashkët kombëtare sidomos të formës
së saj më të përpunuar, gjuhës letrare.
Ai mbrojti tezën e drejtë se gjuha jonë letrare e
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Ndotësit e gaztë në atmosferën urbane

MSc. Alma Golemaj, MSc. Aurora Shehaj

Abstract

shkarkimeve (të automjeteve, industriale, natyrale, etj);
ndotjet nga bujqësia, blegtoria dhe materialet biogjenike
(fragmente bimësh dhe insektesh, polene, spore,
baktere, etj); faktorët meteorologjikë (shpejtësia e erës,
temperatura, presioni, rrezatimi diellor, lagështia relative
e ajrit); transformimet kimike në atmosferë (reaksionet
kimike, proceset e koagulimit, depozitimit, etj) dhe
proceset e transportit (lokale, rajonale apo globale).
Një nga shkaqet kryesore të ndotjes së ajrit konsiderohet
procesi i urbanizimit të shpejtë, prej të cilit krijohet një
rrjet i dendur trafiku, ndërtimesh dhe aktivitetesh të tjera
që kërkojnë konsum gjithnjë e më të madh të energjisë.
Ky konsum i energjisë në rritje shton sasinë e shkarkimeve
të ndotësve në ajër.

Environmental protection is a fundamental condition
for ensuring the development of a society of national
importance aiming at the prevention and reduction of
pollution of air, water, soil and other pollution of any
kind, preservation of biodiversity according to the natural
base of the country. It aims at the rational use of natural
resources and the avoidance of their over-exploitation
and ecological rehabilitation of areas damaged by human
activity or destructive natural phenomena.
Air pollution in urban areas is a very complex process,
influenced by many factors such as: the amount of
emissions (of vehicles, industrial, natural, etc.); pollution
from agriculture, livestock and biogenic materials
(fragments of plants and insects, pollen, spores, bacteria,
etc.); meteorological factors (wind speed, temperature,
pressure, solar radiation, relative humidity of the air);
chemical transformations in the atmosphere (chemical
reactions, coagulation processes, deposition, etc.) and
transport processes (local, regional or global).
One of the main causes of air pollution is considered the
fast urbanization process, from which a dense network
of traffic, construction and other activities that require
more and more energy consumption is created. This
increased energy consumption increases the amount of
pollutant emissions in the air.

Fjalë kyce: Ndotës, zonë urbane, process kompleks, trafik
rrugor.
***

Hyrje
Mbrojtja e mjedisit është një kusht themelor për
sigurimin e zhvillimit të shoqërisë me rëndësi kombëtare
duke synuar parandalimin dhe uljen e ndotjes së ajrit,
ujit, tokës dhe të ndotjeve të tjera të çfarëdolloji,
ruajtjen e shumëllojshmërisë biologjike sipas bazës
natyrore të vendit. Ajo synon shfrytëzimin racional të
burimeve natyrore dhe shmangien e mbishfrytëzimit të
tyre si dhe riaftësimin ekologjik të zonave të dëmtuara
nga veprimtaria njerëzore ose fenomenet natyrore
shkatërruese.
Dëmtimet në mjedis studiohen në shkallë të ndryshme,
lokale, rajonale dhe globale. Nga viti 1990 kontrolli i fluksit
të emetimeve të ndotësve është bërë në përputhje me
standardet e Këshillit Europian (KE). Direktiva 2008/50/
EC ka vendosur vlerat e limiteve për përqendrimet e disa
ndotësve të gaztë dhe grimcave aerosole.
Ndotësit e ajrit klasifikohen në dy grupe të mëdha,
ndotës primarë dhe sekondarë. Ndotësit primarë të
ajrit janë ndotësit që emetohen direkt në atmosferë nga
një process teknologjik. Ndotësit sekondarë zakonisht
shkaktohen nga reaksionet e ndotësve primarë.
Ndotja e ajrit në zonat urbane është një proces shumë
kompleks, i ndikuar nga shumë faktorë (Hinds, 1999)
si: sasia e shkarkimeve (të automjeteve, industriale,

Key words: Pollutant, urban area, complex process, road
traffic.

Abstrakt
Mbrojtja e mjedisit është një kusht themelor për
sigurimin e zhvillimit të shoqërisë me rëndësi kombëtare
duke synuar parandalimin dhe uljen e ndotjes së ajrit,
ujit, tokës dhe të ndotjeve të tjera të çfarëdolloji,
ruajtjen e shumëllojshmërisë biologjike sipas bazës
natyrore të vendit. Ajo synon shfrytëzimin racional të
burimeve natyrore dhe shmangien e mbishfrytëzimit të
tyre si dhe riaftësimin ekologjik të zonave të dëmtuara
nga veprimtaria njerëzore ose fenomenet natyrore
shkatërruese.
Ndotja e ajrit në zonat urbane është një proces shumë
kompleks, i ndikuar nga shumë faktorë si: sasia e
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natyrale, etj); ndotjet nga bujqësia, blegtoria dhe
materialet biogjenike (fragmente bimësh dhe insektesh,
polene, spore, baktere, etj); faktorët meteorologjikë
(shpejtësia e erës, temperatura, presioni, rrezatimi
diellor, lagështia relative e ajrit); transformimet kimike
në atmosferë (reaksionet kimike, proceset e koagulimit,
depozitimit, etj) dhe proceset e transportit (lokale,
rajonale apo globale).
Një nga shkaqet kryesore të ndotjes së ajrit konsiderohet
procesi i urbanizimit të shpejtë, prej të cilit krijohet një
rrjet i dendur trafiku, ndërtimesh dhe aktivitetesh të tjera
që kërkojnë konsum gjithnjë e më të madh të energjisë.
Ky konsum i energjisë në rritje shton sasinë e shkarkimeve
të ndotësve në ajër.
Në nivel global, trafiku rrugor njihet si kontribuesi më i
madh i emetimeve antropogjene. Me rritjen e fluksit
të automjeteve, aspektet negative të shkarkimeve në
ndotjen e ajrit janë duke u bërë gjithnjë e më të theksuara.
Efektet më të rënda të shkarkimeve mund të gjenden në
zonat urbane, aty ku edhe densiteti i trafikut është më
i madh. Këto efekte ndryshojnë në varësi të pozicionit
gjeografik, kushteve klimatike dhe pranisë së ndërtesave.
Automjetet shkarkojnë direkt në ajër sasi të
konsiderueshme të monoksidit të karbonit CO, oksideve
të azotit (NOx), oksideve të sulfurit (SOx), lëndës së
grimcuar (PM), hidrokarbureve (HC), benzenit (BNZ)
dhe plumbit (Pb) kur është i pranishëm në karburante.
Këo shkarkime, së bashku me ndotësit e tjerë sekondarë
(grimcat aerosole të kondesuara, ozoni, etj) përbëjnë
ndotësit kryesore të ajrit.
Në vendin tonë burimet industriale nuk përbëjnë problem
për ndotjen e ajrit që prej dy dekadave. Gjithashtu, si
burime kryesore për prodhimin e energjisë shfrytëzohen
burimet hidrike, të cilat nuk shkaktojnë ndotje.

atmosferës.
Ozoni në nivelin e tokës është një ndotës sekondar i ajrit i
cili formohet si rezultat I reaksioneve fotokimike ndërmjet
ndotësve të tjerë, kryesisht oksideve të azotit NOx dhe
VOC-ve që emetohen nga burime të ndryshme, nën
veprimin e një rrezatimi të forte diellor (Greenwood dhe
Earnshaw, 1997). Një tjetër kontribut në buxhetin total
të ozonit në troposferë është transporti nga stratosfera.
Procesi i formimit të ozonit kontrollohet nga rrezatimi
diellor, temperatura dhe lagështia relative e ajrit. Për
shkak se mund të transportohet në distanca të mëdha
nëpërmjet erërave, përbën rrezik jo vetëm për zonat
urbane por edhe ato rurale.
Përqendrimet e tij pritet të jenë më të larta në stinën e
nxehtë në kushtet optimale të rrezatimit diellor. të duke
shkaktuar smogun e dendur, por vrojtohen edhe në stinen
e pranverës në varësi të të intensitetit të sharkimeve dhe
kushteve atmosferike (Kajii et al., 1998; Langyel et al.,
2004).
Edhe në nivele të ulëta ozoni troposferik është shumë
i dëmshëm për shëndetin, sidomos për fëmijët dhe
njërëzit që vuajnë nga sëmundjet kronike të astmës dhe
sëmundjet kardiovaskulare.
Përqendrimet e ozonit GLO zakonisht janë më të larta
shumë më larg se pranë zonave të burimev të emisioneve
që shkaktojnë formimin e tij. Për shkak se është një
ndotës sekondar, masat e marra për kontrollin e ozonit në
nivele lokale rezulton me efektivitet të ulët (Arya, 1999).
Në vendin tonë janë realizuar në mënyrë të vazhdueshme
monitorime të NO2 dhe O3 në atmosferën urbane,
por ka një mungesë në informacionin mbi variablitetin
hapësinor të këtyre përqendrimeve në zonat me trafik
të dendur. Variabiliteti hapësinor i NO2 dhe O3 është
shumë i komplikuar duke qenë kështu në fokus të shumë
studimeve (Berkowitch et al. 1996, Roorda-Knape et al.
1999, Vardoulakis et al. 2003).
Një ndryshueshmëri hapësinore e theksuar është vrojtuar
si në drejtimin vertikal ashtu edhe në atë horizontal.
Përqendrimet më të larta gjenden pranë rrugëve dhe
në një distancë prej disa qindra metra nga rruga, në
varësi të fluksit të trafikut, kushteve fizike, parametrave
meteorologjike dhe pranisë së strukturave në anë të
rrugës.
Studimet e kryera për vlerësimin e shpërndarjes së
ndotësve pranë rrugëve do të zgjeronin të kuptuarin
e proceseve që lidhen më shpërhapjen e ndotësve
dhe burimet që ndikojnë në përqendrimet e ndotësve
(Baldauf et.al 2009).

Dyoksidi i azotit dhe ozoni në atmosferën urbane
Dyoksidi i azotit dhe ozoni janë dy komponentë kryesorë
që ndikojnë cilësinë e ajrit (Eijkeren et al., 2002) dhe që
llogariten në njehsimin e indeksit shëndetsor të cilësisë
së ajrit (AQHI).
Shkarkimet e automjeteve shkaktojnë pjesën kryesore
të sasisë së dyoksidit të azotit dhe ozonit në atmosferën
urbane. Gjatë procesit të djegies së karburantit në
temperature të lartë emetohen oksidet e azotit NOx,
kryesisht në formën e oksidit të azotit NO dhe një pjesë
shumë më e vogël në dyoksid azoti NO2 (Palmgren et al
1996).
Oksidi i azotit NO shndërrohet në dyoksid azoti NO2
kryesisht në saj të prezencës së ozonit O3, një process ky
që shkakton edhe dobësimin e përqendrimeve të ozonit
në ajër (Masters, 1991).
Ozoni gjendet në dy shtresa të atmosferës, ozoni në nivelin
e tokës (GLO- Ground Level Ozone ose ozoni troposferik)
dhe ozoni në zonën e sipërme të atmospheres (ozoni
stratosferik). Megjithëse janë i njëjti komponim kimik
efektet e tyre janë të kundërta. Ndërsa ozoni stratosferik
mbron planetin tonë nga rrezatimi i fortë diellor, ozoni
troposferik është i dëmshëm dhe jep kontributin kryesor
në formimin e smogut fotokimik, i cili përbëhet jo vetëm
nga pjesa e ozonit që mund nga shtresa e sipërme e

Ndikimi i drejtimit të erës në shpërhapjen e
ndotësve
Nëse një ndotës i gaztë emetohet nga një burim veprimi
i erës është për ta përcuar atë nëpërmjet lëvizjes
horizontale të masave ajrore në drejtimin e erës,
ndërsa turbulencat ndikojnë në difuzionin e ndotësve
horizontalisht dhe vertikalisht duke formuar shtjellat.
Kombinimi i këtyre dy proceseve formon efektet
dispersive.Stabiliteti i atmosferës drejton shkallën e
turbulencave.
Matjet e ndotësve në anë të rrugës nuk janë përfaqësuese
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të niveleve të një zone urbane. Notësit nga burimet e
shkarkimeve shpërhapen në mjedis në varësi të rrjedhës
së erës dhe karakteristikave të mjedisit rrethues. Shumë
studime kanë treguar ndikimin e drejtimit të erës në
shpërhapjen e ndotësve brenda zonës së një rruge me
ndërtesa në të dy anët e saj, e njohur si tunel ose kanion
(Yamartino dhe Wiegand, 1986,Vardoulakis et al. 2003
and 2005, Sini et al. 1996, Berkowicz et al. 2008).
Gjeometria e tuneleve karakterizohet nga raporti i
aspektit (aspect ratio), që është raporti ndërmjet lartësisë
H dhe gjerësisë W të tunelit, (H/W). Nëse ndërtesat në
të dy anët e rrugës kanë strukturë të njëjtë, pa hapësira
ndërmjet tyre dhe raportin lartësi/gjerësi afërsisht të
barabartë me 1, tuneli quhet i rregullt. Tre regjime të
ndryshme të rrymës në tunele me raporte të ndryshme
të aspektit, janë vlerësuar nga Oke (1988).
Kur ndërtesat në dy anët e rrugës janë mjaft larg
njëra-tjetrës (H/W<0.3), meqënëse ajri ka distancë të
mjaftueshme për të udhëtuar para se të takojë pengesën
tjetër në drejtim të erës, çdo ndërtesë vepron si një
pengesë e izoluar dhe regjimi i vendosur njihet si regjimi
i thyerjes së izoluar.
Kur distanca ndërmjet ndërtesave zvogëlohet (H/W ≈ 0.5)
rryma e ngacmuar e ajrit nuk ka distancë të mjaftueshme
për të përshkuar përpara se të takojë ndërtesën tjetër
në drejtim të erës dhe regjimi i ndosur njihet si regjimi i
interferences.
Për një tunel të rregullt (H/W ≈ 1), krijohet një vorbull
e vetme brenda tunelit për shkak të transmetimit të
impulsit nga shtresa e ajrit në nivelin e taracës dhe pjesa
kryesore e rrymës nuk hyn brenda tunelit, dhe vendoset
regjimi i vorbullës.
Në varësi të vlerave të shpejtësisë së erës mund të
identifikohen tre gjendje të ndryshme të dispersionit
(Vardoulakis et al. , 2003): a) kushte të shpejtësisë së
ulët për shpejtësi të erës më të vogël se 1.5m/s; b) rrymë
përpendikulare ose afërsisht përpendikulare për erëra
me shpejtësi më të madhe se 1.5m/s dhe që formojnë
një më të madh se 30° me aksin e tunelit, dhe c) rrymë
paralele ose afërsisht paralele për erëra me shpejtësi më
të madhe se 1.5m/s dhe që formojnë një më të vogël ose
të barabartë me 30° me aksin e tunelit.
Drejtimi i shpejtësisë së erës në nivelin e tarracës së
ndërtesave ndikojnë në mënyrë të konsiderueshme në
përqendrimin e ndotësve brenda tunelit.
Kur drejtimi i erës është pingul me aksin e rrugës
formohen vetëm vorbulla rrethore, ndërsa kur drejtimi
i erës formon një kënd me aksin e rrugës formohen
vorbulla helikoidale brenda tunelit dhe komponnetja
paralele me aksin e rrugës mbitotëron mekanizmin e
transportit të ndotësve.
Në regjimin e një vorbulle të vetme, për komponenten
shpejtësisë së erës pingul me aksin e rrugës, rryma e
ajrit pëson efektin e pasqyrimit nga faqja e ndërtesës
në drejtim të erës dhe zona e riqarkullimit zë të gjithë
tunelin. Kjo krijon një vorbull të madhe tërthor me
aksin që mbizotëron tunelin. Në anën e rrugës në
drejtim të erës kryesisht japin kontribut ndotja e fonit
dhe komponnetja e riqarkullimit. Në anën e kundërt të
erës shtohet edhe kontributi i shkarkimeve direkte. Kjo
shkakton përqendrime më të larta në anën e kundërt të

erës se në atë në drejtimin e erës.
Në regjimin e interferencës (0.3<H/W<0.7) formohet
gjithashtu një vorbull, dhe përqendrimet pritet të jenë
më të larta përreth qendrës së vorbullës, në drejtim të
kundërt të erës se në drejtim të erës. Në rastin e tuneleve
të thella (H>>L) formohet një vorbull e dyfishtë dhe
përqendrimet priten të jenë më të larta në drejtimin e
erës.
Kur drejtimi i erës është paralel me aksin e rrugës, ndikimi
i vorbullës reduktohet për shkak të reduktimit të zonës së
riqarkullimit. Në këtë rast rryma e ajrit tunelon përgjatë
rrugës dhe duhet të konsiderohet akumulimi i ndotjes
për shkak të mbartjes përgjatë aksit (Dobre at al., 2005,
Soulhac at al., 2010). Shkarkimet pritet të shpërhapen në
mënyrë homogjene në të dy anët e rrugës. Gjithashtu, në
këtë rast, ndotësit mund të largohen nga tuneli për shkak
të shpërhapjes në drejtimin vertikal.
Nëse era fryn me një kënd me aksin e rrugës, si rezultat i
dy komponenteve pingul dhe paralel me aksin, pasqyrimi i
rrymës së ajrit në anën e ekspozuar ndaj rrymës indukton
një vorbull helikoidale përgjatë tunelit (Johnson dhe
Hunter, 1999). Në këtë rast rryma brenda tunelit mund
të përcaktohet nga kombinimi i komponenteve gjatësore
dhe tërthore të rrymës me aksin (Soulhac at al., 2007).
Për tunelet jo të rregullta (Assimakopoulos et. al 2000),
në varësi se cila anë e tunelit është më e lartë, është
treguar që vendoset një konfigurim i tipit kalim i valëzuar
(step-up notch) që mundëson ventilimin e tunelit, ndërsa
një mbrapsje e valëzuar (step-down notch) ndrydh
shpërhapjen e ndotësve duke krijuar një zonë me nivele
të larta të ndotësve në anën në drejtimin e erës.
Proceset e shpërhapjes së ndotësve në mikromjediset
jashtë rrugës janë shumë komplekse, në varësi të kushteve
meteorologjike, strukturave të ndërtesave, numrit të
hapjeve në çdo anë të rrugës, formave të çative, pranisë
dhe shpeshtësisë së kryqëzimeve, etj. Për shkak se ka më
pak përzierje të masave ajrore, ndotësit e shkarkimeve të
trafikut janë më të kufizuar në zonat mbrapa ndërtesave.
Shpërndarja e shpeshtësisë së fluktuacioneve të
përqendrimeve ndikohen mga prezenca e vorbullave të
mëdha përreth ndërtesave (Gousseau et al, 2012).

Mostrimi difuziv
Teknikat standarde të monitorimit të ndotësve të gaztë
kërkojnë përdorimin e instrumentave të shtrenjtë dhe
kjo vështirëson realizimin e monitorimit të shpërndarjes
hapësinore të përqendrimeve të ndotësve.
Metoda e mostrimit difuziv (pasiv) siguron analiza të
besueshme me kosto të ulët të cilësisë së ajrit për matjen
e niveleve të përqendrimit të gazeve (në μg/m3) në ajrin
e mjediseve urbane, në saj të difuzimit të molekulave të
gazeve, pa nevojën e pompimit të ajrit (Palmes, 1976;
Amaya and Sugiura, 1983; De Santis. 1997).
Mostrimi difuziv siguron një informacion të dobishëm
mbi përqendrimet mesatare gjatë një periudhe nga javë
deri në muaj në lidhje me burimet e shkarkimeve të cilat
nuk kanë shumë fluktuacione nga dita në ditë.
Kjo teknkë nuk është shumë e saktë për detektimin e
përqendrimeve në nivele të ulëta. Prandaj, mostrimi
difuziv përdoret për studime cilësore ku qëllimi është
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të identifikohen vendet apo rrethanat ku përqendrimet
mesatare janë veçanërisht të larta dhe ku nuk kërkohet
precizion dhe saktësi shumë e lartë. Përdorimi i kësaj
teknike është I dobishëm kur kemi të bëjmë me burime
të tilla si shkarkimet nga trafiku, të cilat nuk kanë shumë
fluktuacione nga dita në ditë. Zakonisht përdoret për
monitorimin e gazeve në mjediset e hapura: NO2,O3,
SO2,CO dhe BNZ; studimin e shpërndarjes së gazeve në
hapsirë; në programet e monitorimit të gazeve serrë;
në modelimin e ndotësve dhe vlefshmërinë e modelit;

kontrollin e cilësisë së ajrit; vlerësimin e përqendrimeve
të larta pranë burimeve të ndotësve si dhe monitorime
në vendet e punës mbi sigurinë dhe shëndetin.
Mostrimi difuziv kategorizohet si një teknikë e
monitorimit “indikativ”, teknikë kjo me saktësi jo
shumë të lartë. Përdorimi i kësaj teknikë lidhet me dy
disavantazhe kryesore. Disavantazhi i parë është saktësia
jo e lartë, e cila arrin ± 20%. Gjithashtu kjo teknikë nuk të
jep mundësinë e monitornimit të fluktuacioneve ditore
ose javore të ndotësve.
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Përdorimi i analogjive në mësimdhënien e fizikes

Msc. Fjorela Veshaj

Abstract

përfshin metodologjinë sasiore dhe cilësore: studim me
35 mësues me përvojë të fizikës së shkollave të mesme, si
dhe shqyrtimi i tekstet të fizikës duke përdorur metodën
e analizës përshkruese. Në përgjithësi, mësuesit e fizikës
i përdorin analogjitë në praktikën e tyre pedagogjike,
megjithëse ato janë kryesisht të thjeshta dhe ilustruese.
Disa mësues i përdorin analogjitë për t’i ndihmuar
nxënësit të ndërtojnë njohuri të reja përmes aktivizimit,
transferimit dhe aplikimit të njohurive ekszistuese për të
kuptuar të panjohurën.

The role of analogies as tools for teaching difficult science
concepts has been widely discussed in science education.
The application of analogies in the context of sustainable
education involves richer potential. The purposeful use
of appropriate analogies can facilitate analogical thinking
and transfer skills, as well as develop abilities which are
required for life and lifelong learning, including successful
integration into modern society and facility within our
technology saturated world. Analogical thinking supports
development of students’ higher order thinking skills. The
aim of this study was to identify physics teachers’ views
on the importance of analogies and the methodology of
their usage in physics education, as well as to discover
innovative examples of analogies. The study involves
both quantitative and qualitative methodology: survey of
35 high school experienced physics teachers. The findings
reveal that, in general, now and then physics teachers
use analogies in their pedagogical practice, although
they are mostly simplistic and with illustrative character.
Some teachers use analogies in order to help students
build new knowledge through activating, transferring,
and applying existing knowledge and skills in unfamiliar
situations.

Fjalë kyçe: mësimdhënia e fizikës, analogji, të menduarit
analogjik, pikëpamjet e mësimdhënësve.

Hyrje
Zakonisht, kur përballemi me një problem të ri, mendja
jonë shkon në përvojat tona të mëparshme për të gjetur
probleme të ngjashme, por të zgjidhura tashmë. Një
sjellje e ngjashme e mendjes njerëzore shfaqet edhe kur
studiojmë një fushë të re: në këtë rast kërkojmë diçka të
ngjashme, jo domosdoshmërisht të njëjtë, në fushën që
duam të studiojmë. Termi “analog” do të thotë që, për
secilin element të një fushe, korrespondon një element
tjetër (elementët përkatës thuhet se janë homologë) në
mënyrë të tillë që marrëdhëniet ndërmjet elementeve
homologe të jenë të njëjta. Kjo përkatësi quhet analogji.
Origjina e termit “analogji”, që e ka prejardhjen nga
greqishtja antike (αναλογια -analogia), është shumë
e vjetër. Ajo bazohet në konceptin matematik të
“proporcionit” (a:b=c:d) që vendos një ngjashmëri si
pasojë e raporteve të njëjtë: mjafton të mendojmë për
raportin e brinjëve të dy trekëndëshave të ngjajshëm.
Ka qenë Platoni (427-347 pe.r) dhe më pas Aristoteli
(384-322 p.e.r), ata që përdoren analogjinë jo vetëm në
matematikë, por edhe në teologji, filozofi e në shkencën
në përgjithësi. Në kohën e sotme, e veçanërisht në
dekadat e fundit, tregohet një interes gjithnjë në rritje për
analogjinë duke e lidhur me ngjashmërinë, homologjinë,
krahasimin,
asociacionin,
korrespondencën,
izomorfizmin, etj.
Analogjia në shkencë përdoret për të treguar “një raport
ngjashmërie ndërmjet disa prej elementëve përbërës të
dy fakteve apo objekteve, në mënyre që të deduktosh
me mendje një farë shkalle ngjashmërie ndërmjet vetë

Keywords: analogy, analogical thinking, transfer skills,
teaching physics, teachers’ views

Abstrakt
Roli i analogjive si një mjet për të mësuar koncepte të
vështira është diskutuar gjerësisht në shkencat e edukimit.
Zbatimi i analogjive në kontekstin e mësimdhënies mund
të lehtësojë aftësitë e të menduarit analogjik, si dhe
të zhvillojë aftësi që janë të nevojshme për jetën duke
përfshirë dhe integrimin e suksesshëm në shoqërinë
moderne. Mendimi analogjik mbështetet në zhvillimin
e shkathtësive të të menduarit të lartë të nxënësve.
Qëllimi i këtij studimi ishte identifikimi i pikëpamjeve
të mësuesve të fizikës mbi rëndësinë e analogjive dhe
metodologjinë e përdorimin e tyre në mësimdhënien
e fizikës, të shqyrtojë llojet e analogjive të përdorura
në tekstet e fizikës në shkollat e mesme, dhe mënyrën
si janë strukturuar dhe paraqitur këto analogji. Studimi
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këtyre fakteve ose objekteve”. Pra, me fjalë të tjera,
analogjia është një mënyrë arsyetimi që mbështetet
në disa tipare apo anë të ngjajshme të fakteve ose
objekteve të ndryshme, për të nxjerrë përfundime edhe
për ngjashmërinë e tyre në anë apo tipare të tjera. Në
një kuptim të ngushtë analogjia tregon marrëdhënien
ndërmjet një subjekti dhe një subjekti tjetër. Në
shkencë, e veçanërisht në fizikë, analogjia përdoret në
dy funksione të ndryshme: në funksionin euristik 1), pra
si ndihmëse për ndërtimin e teorive të reja shkencore,
dhe në funksionin ermeneutik 2), për interpretimin e
teorive të ndyshme. Drejtimi kryesor i funksionit euristik
është ndërtimi i modeleve për të përshkruar të dhënat
e eksperimenteve. Këta modele mund të jenë materialë,
që i përkasin strukturës fizike të trupave ose formalë, të
cilët kanë të bëjnë me ligjet matematike që përshkruajnë
fenomene te caktuara. Analogjitë materiale shërbejnë
për të përshkruar fenomene për të cilët nuk njihet
struktura përbërëse ( p.sh. atomet) duke i menduar si
objekte të njohura (si sfera të ngurta elastike) për të cilët
njihen ligjet fizikë të sjelljes së tyre. Përdorimi i analogjisë
në fizikë ka edhe një rol ermeneutik, d.mth. ndihmon
për të interpretuar dhe shpjeguar fenomenin për të cilin
është adaptuar një farë modeli duke bërë kalimin nga një
fenomen më pak i njohur, në një më shumë të njohur.
Një nga fizikantët më të shquar të kohës sonë, Richard
Feynman, ngre pyetjen: Pse ekuacionet nga fenomene
të ndryshme janë të ngjashëm? Mund të themi: ‘’ Është
uniteti themelor i natyrës. “Por çfarë do të thotë një
deklaratë e tillë? Kjo ka të beje me atë që ekuacionet
janë të ngjashme për fenomene të ndryshme, por
më tej nuk ka asnjë shpjegim. ‘’ Uniteti themelor ‘’
mund të thotë se çdo gjë është bërë nga të njëjtat
gjëra, dhe për këtë arsye nga të njëjta ekuacione. Kjo
tingëllon si një shpjegim i mirë, por le të analizojmë.
Potenciali elektrostatik, difuzioni i neutroneve, rrjedhja
e nxehtësisë – kemi të bejmë me të vërtetë me të njëjtat
gjëra? Mund ta imagjinojmë me të vërtetë se potenciali
elektrostatik është fizikisht identik me temperaturën, ose
me densitetin e grimcave? Sigurisht nuk është saktësisht
e njëjtë me energjinë termike të grimcave. Zhvendosja
e një membranë sigurisht nuk është si temperatura.
Atëherë, pse ka një unitet themelor? .... A është e mundur
që ky të jetë çelësi? A është hapësira e kornizës në të
cilën është vënë fizika ajo që është e përbashkët për të
gjitha fenomenet? (Feynman, vol.11, p. 12- 12). Kjo pjese
hulumton literaturën e kerkimit të mësimdhënies në
fizikë mbi analogjitë.

një tjetër objekt të veçantë (objektivi). Analogjia është
një mekanizëm induktiv në bazë të krahasimeve të
strukturuara të përfaqësimeve mendore (Holyoak, 2012).
Ajo mund të paraqes një krahasim përmes të cilit një ide
apo një proces është në kontrast me një tjetër, që është
mjaft e ndryshme nga homologu i saj. Analogjia është
mjet i fuqishëm për të shpjeguar edhe konceptet më te
vështira në fizikë. Duke zëvendësuar një sistem kompleks
më një të afërt me përvojën e dikujt, mundësojmë që
dëgjuesi të ndërtojë një imazh mendor i cili është baza
e një kuptimi të suksesshëm të vetive ose sjelljes së
sistemit që studiohet.
Politikanët dhe figurat e tjera publike shpesh përdorin
analogji në shfaqjet e tyre publike dhe diskutime. Ajo
është një mekanizëm i njohur nga shkencëtarët, filozofët
dhe psikologët për potencialin e sjelljes së njohurive
paraprake për të përballuar një informacion krejtësisht
të ri (Vosniadou, 1988). Sipas Gentner (1983) analogjia
është një hartë njohurish nga një fushë (baza) në një
tjetër (objektivi) e cili mbart një sistem marrëdhëniesh
midis objekteve bazë dhe objekteve të synuara. Të dy,
si baza dhe objektivi kanë disa karakteristika. Rëndësia
e një analogjie qëndron më shumë në informacionin që
ajo përcjell sesa në veçoritë e fushave analoge dhe të
synuara (Gentner, 1983; Orgill, 2013).
Arsyetimi analogjik është një aftësi njohëse që mbështet
shumë kompetenca të të mësuarit në shekullin 21
(Richland & Simms, 2015). Është procesi i paraqitjes së
informacionit dhe objekteve në botën tonë si sisteme të
marrëdhënieve, të tilla që të mund të krahasohen dhe
kombinohen në mënyra të reja në varësi të kontekstit
dhe qëllimit. Arsyetimi analogjik kërkon një lloj shqyrtimi
që përfshin kujtimet dhe përvojat e mëparshme në një
përpjekje për të zgjidhur problemet ose vështirësitë për
të shpjeguar ose interpretuar (Gentner, 1983, Richland &
Simms, 2015). Sipas Holyoak (2012), arsyetimi analogjik
është një proces kompleks që përfshin rikthimin e
njohurive të strukturuara nga kujtesa afatgjate, duke
identifikuar, përfaqësuar dhe përpunuar elementët
që luajnë rol në kujtesën aktive dhe duke gjeneruar
arsyetime të reja për të mësuar idetë abstrakte. Arsyetimi
analogjik është një tipar kyç i proceseve mësimore, pasi
çdo proces mësimor ka të bejë me kërkime për të gjetur
ngjashmëritë midis asaj që është tashmë e njohur dhe
informacionit të ri, si dhe të aplikojnë në mënyrë aktive
njohuritë paraprake në një situatë të re (Wittrock &
Alesandrini, 1990).
Modelet e të nxënit konstruktivist theksojnë se lidhja e
njohurive të reja me njohuritë ekzistuese janë thelbësore
për të përmisuar të mësuarit (Limon, 2001). Kur nxënësit
nuk janë vetëm të aftë të kujtojnë njohuritë, por edhe ta
transferojnë atë në situata të reja mund të themi se është
arritur që mësimi të jetë kuptuar më së miri. Sipas Duit
dhe kolegëve të tij (2001), korniza të reja konceptuale
zhvillohen kur krijohet analogji midis të njohurës dhe të
panjohurës.

Analogjitë në fizikë

1.1 Çfarë janë analogjitë?
Analogjitë dhe modelet analoge kanë qenë gjithmonë
një pjesë kyçe e arsyetimit shkencor nga shekulli i
tetëmbëdhjetë e më tej dhe kanë ndihmuar shkencëtarët
të kuptojnë dhe të komunikojnë rreth fenomeneve dhe
strukturës së botës natyrore (Glynn, 2008; Harrison &
Treagust, 2006). Termi analogji i referohet një procesi
njohës të transferimit të informacionit ose do të thotë
kalimi nga një objekt i veçantë (analog ose burim) në

1.2 Qëllimi i përdorimit të analogjive
Analogjitë përdoren në mësimdhënien dhe mësimnxënien
e koncepteve dhe parimeve bazë të fizikës. Bazuar
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në natyrën e analogjive dhe se sa efektive është në
mësimdhënie, analogjitë përbëhen nga tre funksionet
kryesore:
• Funksion konkretizimi: Analogjitë transferojnë
informacionet abstrakte ne informacione të
kuptueshëme dhe konkrete. Në këtë mënyrë mësimi
mund të kuptohet pa shumë vështirsi.
• Funksion strukturimi: Analogjitë bazohen në përvoja
të vjetra që formojnë një strukturë, e cila shërben
si bazë për sistemin e ri. Mësimi është vetëm një
mekanizëm zëvendësimi ose plotësimi.
• Funksioni i asimilimit aktiv:

nxënësit mund të zhvillojnë aftësitë e abstraksionit duke
ndërtuar aftësitë e të menduarit mbi nivelin më të ulët
analog. Holyoak dhe Thagard (1995) pretendojnë se vetë
akti i formimit të një analogjie kërkon një lloj “kapërcimi”
të mendimit: kjo kërkon që të vizualizohet një gjë sikur të
ishte një tjetër, të tilla si fluksi i automjeteve në rrugë jep
mundësinë për të imagjinuar një rrymë elektrike në qark.
Anomalitë e famshme në shkencë shpesh kërkojnë disa
hapa të të menduarit. Për shembull, ideja e krahasimit
të nxehtësisë me një lëng që mund të rrjedhë nga një
objekt në tjetrin ka qenë një imazh i fuqishëm në të gjithë
historinë dhe përdoret edhe në ditët e sotme. James
Clerk Maxwell zhvilloi teorinë e elektromagnetizmit duke
nxjerrë analogjinë fizike midis dinamikës së lëngjeve
dhe fenomeneve elektromagnetike. Albert Ajnshtajni,
ndoshta mendimtari më i madh që ka përdorur
metaforën, zhvilloi eksperimente që e cuan atë atë drejt
pikëpamjes të tij për dritën si grimcë më tepër sesa si
valë (Hofstadter & Sander, 2013).
Një qasje analoge shërben si një bazë për zgjidhjen e
problemeve dhe formon një komponent thelbësor të
përpunimit mendor të përditshëm, si dhe një mekanizëm
i rëndësishëm njohës në të menduarit krijues. Richland
dhe Simms (2015) pretendojnë se ndërmjet analogjisë
dhe arsyetimit analogjik, nxënësit mësojnë se si
njohuritë duhen përpunuar, manipuluar për të lidhur me
informacione të tjera, dhe si të përdoret në kontekste të
ndryshme për t’i shërbyer qëllimeve të vendosura.

Analogjitë janë të dobishme sepse mund të stimulojnë
nxënësit të marrin pjesë në ndërtimin aktiv të kuptimit.
Prandaj, të mësuarit efektiv mund të bëhet më i lehtë.
Këto tri funksione tregojnë se analogjitë kanë vlerë
praktike për mësimdhënien e shkencës. Suksesi i kësaj
teknike varet nga aftësia e shpjegimit (Morris 1980) dhe
përdorimi i duhur i analogjive (Gable dhe Sherwood
1980). Gjithashtu, njohuritë fillestare që kanë nxënësit
mbi koncepte të caktuara para trajtimit të tyre në klasë,
luajnë një rol kyç në të mësuarit nëpërmjet analogjisë.
Analogjitë janë gjithandej në fizikë. Ato përdoren nga
fizikantët, mësuesit e fizikës dhe nxënësit që mësojnë
fizikën. James Clerk Maxwell në mënyrë eksplicite
deklaroi se analogjitë ishin thelbësore për punën e tij.
Në një analogji midis përçueshmërisë së nxehtësisë dhe
energjisë elektrike, Maxwell shkroi se “ngjashmëria është
midis marrëdhënieve, jo ngjashmëri midis gjërave të
lidhura” (Maxwell 1881). Mbi një shekulli më vonë, kjo
ide reflektohet në teoritë bashkëkohore të analogjisë.
Ndërsa Maxwell përdorte analogji për të gjeneruar teori
të re fizike, edhe fizikantët përdornin analogji për të
komunikuar ide për publikun dhe shkencëtarët e tjerë.
Qëllimi i analogjive është të shpjegojë një ide apo
proces duke e krahasuar atë me diçka që është e njohur.
Analogjitë nxisin mësimnxënien e nxënësve duke ofruar
vizualizim të koncepteve abstrakte, ndihmojnë në gjetjen
e ngjashmërive të botës reale të nxënësve me konceptet
e reja, dhe rrisin motivimin e nxënësve (Aubusson, 2009;
Duit, 1991; Harrison & Coll, 2008; Treagust, Harrison,
Venville, & Dagher, 1996). Pasi mësuesi përdor shembuj
nga përvojat e botës reale të nxënësve, dhe kjo mund
të nxisi interes. Analogjitë lejojnë që materialet e reja,
sidomos konceptet abstrakte, të asimilohen lehtë me
njohuri paraprake të nxënësve, duke u mundësuar atyre
të kuptojnë me shumë konceptet shkencore. Kur nxënësit
hasen me koncepte të reja dhe arrijnë të bëjnë lidhjen
midis këtyre koncepte dhe atë që tashmë dinë , mund
të thuhet së kemi një rezultat pozitiv të mësimnxënies.
Nëse analogjitë janë të përshtatshme, ato nxitin të
nxënit dhe inkurajojnë nxënësit për të ndërtuar lidhje
midis njohurive që dinë ose përvojave të mëparshme
me njohuritë ose problemet e reja që hasin (Harrison &
Treagust, 2006).
Hulumtuesit e arsimit argumentojnë se analogjitë i
udhëzojnë nxënësit drejt ndryshimit të konceptimit
(Brown & Clement, 1989, Duit, 2001). Podolefsky dhe
Finkelstein (2007) përfundojnë se analogjitë çojnë në
ndryshim konceptual më lehtë sesa në abstragim dhe

1.3 Klasifikimi i analogjive
Fizikantët kanë bere kërkime specifike, pyetje dhe
studime rreth përdorimit të analogjisë në konceptet
e mësimdhënies të fizikës. Për shembull, cila analogji
çon nxënësit drejt një kuptimi më të qartë të qarqeve
elektrike – rrjedha e ujit në një tub, apo një turmë në
lëvizje? Disa analogji mund të jenë si komunikative
ashtu edhe gjeneruese. Gjithashtu ato klasifikohen sipas
formës prezantues në klasë. David Bartlett ka shkruar
kohët e fundit “Analogjitë midis energjisë elektrike dhe
gravitetit” (Bartlett 2004), duke siguruar një histori dhe
aplikim të analogjisë. Si shembull historik, kemi modelin
planetar të atomit nga Rutherfordit (Taylor & Zafiratos
1991). Përdorimet e hershme kanë qenë gjeneruese, duke
përftuar modele që shpjegonin rezultate. Për shembull,
ligji i Kulombit shpesh mësohet nëper kurse si i ngjashëm
me ligjin e gravitetit të Njutonit. Rryma elektrike shpesh
krahasohet me ujin që rrjedh përmes një tubi, etj.
Analogjit e identifikuara ndahen në kategori sipas sistemit
të klasifikimit nga Thiele dhe Treagust (1994).
Marrëdhënia analoge midis analogut dhe objektivit
Strukturore: Analogu dhe konceptet e synuara ndajnë të
njëjta tipare të formës, madhësisë, ngjyrës etj.
Funksionale: Analogu dhe konceptet e synuara ndajnë
attribute të njëjta të funksionit, sjelljes, etj.
Strukturore-funksionale: Analogu dhe konceptet e
synuara ndajnë të dyja si atributet strukturore dhe
funksionale.
Forma prezantuese
Verbale: Analogjia paraqitet në tekst vetëm në formën
verbal.
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Vizuale – verbale: Analogjia paraqitet në formën verbal
së bashku me një foto të analogut.
Niveli i nxjerrjes së koncepteve analoge dhe të synuara
Konkrete-konkrete: Të dyja analogu dhe konceptet e
synuara janë të natyrën konkrete.
Konkrete-Abstrakt: Koncepti analog është i një natyre
konkrete, ndërsa koncepti i synuar është abstrakt.
Niveli i shpjegimit
Të thjeshtë: Në këtë lloj analogjie, nënvizohet vetëm
një ngjashmëri midis analogut dhe objektivit. Analogjia
formohet nga një fjali e thjeshtë pa detaje. Arsyet në të
cilat bazohet krahasimi nuk deklarohen dhe nxënësve u
lihet vetë të interpretojnë ngjashmërinë.
Të thelluara: Në këtë lloj analogjie jo vetëm që i tregohen
nxënësve kushtet në të cilat qëndron analogjia, por i
tregon nxënësve se analogjia është rreth proceseve, rreth
funksioneve dinamike dhe jo e kufizuar në strukturat
sipërfaqësore. Në të vërtetë, dallimi midis një analogjie
të thjeshtë strukturore dhe një analogjie të thelluar është
shtimi i njëfarë forme të shkakësisë. Kjo do të thotë që
një analogji e thjeshtë është përshkruese, ndërsa një
analogji e thelluar është më shpjeguese.
Të zgjeruara: Kjo analogji përmban dy ose më shumë
koncepte te ngjashme midis analogut dhe objektivit.
Formulimi analogjik është formuar nga fjali bazë duke
përdorur detaje. Analogjitë që përdorin shumë burime
duke shpjeguar një koncept të synuar konsiderohen
gjithashtu si analogji të zgjeruara.
Orientimi para temës
Shpjegim analogjik: Prezantimi i konceptit analog në
lidhje me objektivin bëhet të paktën nëpërmjet një pikë.
Identifikimi i strategjisë: Duke nënvizuar se teksti i
paraqitur si një analogji është një asimilim.
Shpjegimet analogjike së bashku me identifikimin e
strategjisë: Analogjia i përmban të dyja.
Asnjë: Nuk përmban as shpjegim analogjik dhe as strategji
indetifikuese.
Kufizimet e analogjisë: Disa situata analogjike mund të
shkaktojnë keqkuptime.

Ndërsa për energjinë elektrike mund të përdorim
si analogji rrjedhjen e ujit dhe të objekteve lëvizëse
(Summers, Kruger & Mant 1997)) që mund të jenë të
vlefshme në orën mësimore. Përveç kësaj, një numër i
konsiderueshem të analogjive kanë rezultuar të vlefshme
për fizikantët, siç është analogjia gravitacionale për ligjin
e Kulombit, por ende nuk është studiuar rigorozisht në
drejtimin e të nxënit të nxënësve.

1.4 Kriteret që duhet të ketë një analogji
Kriteret që duhet të plotësojë një analogji mund të
listohen si më poshtë:
1. Analogjia duhet të krahasojë të panjohurën me të
njohurën tashmë. Analogjia e rrymave në rrjedhën
e ujit në gypa është e padobishme, përveçse nxënësi
zotron hidrodinamikës.
2. Analogjia duhet të jetë e thjeshtë dhe e lehtë për
tu paraqitur. Nëse krahasimi kërkon justifikime të
hollësishme ose shpjegime, harrojeni. Nëse analogjia
kërkon një listë të gjatë të rasteve të veçanta dhe
përfundimeve, koha do të shpenzohej më mirë në
një trajtim të drejtpërdrejtë dhe më të plotë fizik dhe
matematik.
3. Analogjia duhet të jetë e plotë në të gjitha detajet
e rëndësishme. Detajet jo analoge nuk duhet të
kërkojnë shpjegime të hollësishme.
4. Analogjia duhet të jetë matematikisht analoge. Dy
rastet e lidhura me të duhet të binden të njëjtat
ekuacione matematikore pa përjashtim.
5. Analogjia duhet të jetë fizikisht analoge. Parimet
fizike në rastet që krahasohen duhet gjithashtu të
jenë kuptimplotë analoge.
6. Analogjitë kurrë nuk duhet të përfaqësohen si
demonstrime, argumente apo prova. Analogjitë
nuk duhet të zëvendësojnë kurrë zhvillimin rigoroz
matematikor dhe fizik.
7. Analogjia nuk duhet të kufizohet në një rast të vetëm
ose në një rast të veçantë.
8. Të gjitha ekstrapolimet e dukshme të analogjisë duhet
të jenë të vlefshme. Analogjia duhet të vazhdojë të
japë parashikime korrekte për rastet e tjera që do të
ndodhin më vonë gjatë kursit dhe për raste të tjera
që një nxënës i zhytur në mendime mund ta zbatojë.
9. Nuk duhet të ketë supozime të fshehura ose të
panjohura që kërkohen për të bërë analogjinë “punë”.

1.3.1 Analogjitë spontane
Një kategori tjetër të analogjive janë dhe analogjitë
spontane. Një analogji spontane është e krijuar pa
provokim. Për të qënë më të qartë në këtë procesi, Clement
(1988) hulumtoi gjenerimi i analogjive “spontane” nga
nxënësit ekselent të diplomuar. Ai përcaktoi tre metoda
për gjenerimin e analogjive spontane, të listuara më
poshtë.
1. Gjenerimi nga një Parim Formal - një ekuacion i vetëm
ose parim formal abstrakt (p.sh. ruajtja e energjisë)
zbatohet në dy ose më shumë kontekste të ndryshme.
2. Gjenerimi nëpërmjet transformimit - një situatë
analoge B krijohet duke ndryshuar situatën origjinale
A.
3. Gjenerimi nëpërmjet një baze tw qendrueshme subjekti është një rast analog B “i mbetur” në kujtesë,
në vend që të transformojë A në B.
Brown dhe Clement studiuan analogjitë spontane të
përdorura nga mësues, por ekzistojnë pak studime
për analogjitë spontane të përdoruara nga nxënësit.

1.5 Modeli Getner i analogjive në mësimdhënie
Getner u përpoq që konceptet e energjisë elektrike të
mësoheshin duke përdorur analogji, por kjo metode
e mësimdhënies rezultoi pjeserisht efektive. Procesi i
Klementit për përdorimin e analogjisë, mund të aplikohet
për të mësuar nxënësit. Brown dhe Clement hulumutuan
përdorimin e analogjive në kapërcimin e koncepteve
të gabuara “në fushen e synuar” ( Brown & Clement
1989). Sic sugjerohet nga Getner suksesi i një metode të
bazuar në analogji varet nga njohuritë e nxënësve mbi
domenin baze ( dmth, njohuritë e mëparshme) dhe sa
i pranojnë nxënësit këto analogji. Brown dhe Klement,
duke pretenduar se nxënësit kanë konceptime të gabuara
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shpesh janë progresive dhe prodhojnë simptoma jashtë
të ndryshme nga përvoja e kaluar, dhe kanë paqartësi në
diagnozën e ngjarjeve të ardhshme. Gjithashtu, trajtimi
i sëmundjeve shpesh përfshin kompromise si efektet
anësore dhe qasja më efektive është shpesh trajtimi i
sëmundjes themelore në vend të zbutjes së simptomave.
Përveç kësaj, disa sëmundje, megjithëse jo të gjitha, janë
të vështira për t’u shëruar.

dhe jo të vlefshme, u përpoqën të ndërtojnë koncepte
të dobishme për nxënësit për të sjellë ndryshme
konceptuale duke përdorur një strategji të përcaktuar
nga procedura e mëposhtme:
1. Një ide e gabuar bëhet e qartë me anë të një pyetjeje
të planifikuar.
2. Instruktori sugjeron një rast analog që do t’i përshtatet
intuitës së nxënësit.
3. Nëse nxënësi nuk është i bindur për një analogji të
vlefshme, mësuesi përpiqet të vendosë lidhjen analoge.
Nxënësit i kërkohet të bëjë një krahasim të qartë midis
bazës dhe objektivit.
4. Nëse nxënësi akoma nuk pranon analogjinë, mësuesi
përpiqet të gjejë një “analogji ndërlidhëse” (ose seri
analogjie) konceptualisht ndërmjetëse midis bazës dhe
objektivit.

1.6.3 Efekti serë
Për të shpjeguar këte analogji do ta kondsiderojmë
atmosferën si një batanije. Mendojmë sikur jemi nën një
batanije në një dhomë të ftohtë. Ne përfaqësojmë Tokën,
një trup i ngrohtë që çliron energji, atë që zakonisht
e quajmë “nxehtësi”. Batanija përfaqëson shtresën
atmosferike të gazeve serrë. Kur nxehtësia çlirohet nga
trupi, ajo absorbohet nga fijet më të thella të batanijes.
Ndërsa nxehtësia vazhdon të çlirohet, fillojnë të ngrohen
shtresat e ardhshme të fibrave dhe kështu me radhë
derisa një pjesë e nxehtësisë kalon në shtresën më të
jashtme të fijeve dhe humbet në dhomë. Ashtu si dielli
vazhdimisht ngroh Tokën, ne vazhdimisht prodhojmë
nxehtësi përmes frymëmarrjes. Së fundi do të arrijmë një
ekuilibër ku nxehtësia që lë batanijen është e barabartë
me nxehtësinë që prodhojmë dhe lëkura do të mbetet në
temperaturë konstante, ashtu si sipërfaqja e Tokës.
Midis shtesave të Tokës së efektit sere, dioksidi i karbonit
është ai për të cilin dëgjojmë më së shumti, për shkak të
rritjen në atmosferë ndërsa ne djegim një sasi të madhe
të qymyrit, naftës dhe gazit për energji. Përveç dioksidit
të karbonit, gazet serrë përfshijnë avujt e ujit, metanin
(gazin natyror), oksidimin e azotit (nga përdorimi i
plehrave) dhe gazet që përmbajnë klor dhe fluorin të
përdorur në njësitë e ajrit dhe si tretës. Shtimi i gazit
serrë në atmosferë rrit sasinë e thithjes dhe çlirimin e
nxehtësisë që kërkohet për energjinë nga sipërfaqja
për të arritur në majë të atmosferës dhe të shkojë në
hapësirë.
Në analogjinë tonë me batanijen,
është sikur të vësh një batanije
tjetër, kështu që ka më shumë
shtresa të fibrave për energjinë që
të kalojë për të arritur në krye.
Ekuilibri i vjetër i nxehtësis është
prishur dhe pas një farë kohe
vendoset një ekulibër i ri dhe ne
ndjehemi më të ngrohtë se më
parë. Kjo është ajo që po ndodh
edhe me Tokën. Sasitë e rritura të
gazeve serrë që aktivitetet tona po
i shtojnë atmosferës, kanë
tronditur balancën që ishte në
fundin e epokës së akullnajave. Toka po bëhet më e
ngrohtë se sa ishte para se të fillonim të digjnim sasi të
mëdha të lëndëve djegëse fosile.

1.6 Shembuj më të zakonshëm të analogjive
Gjenden një pafundësi analogji për konceptet dhe
dukuritë e fizikës. Më poshtë kemi parqitur disa prej tyre.
1.6.1 Analogjia e Ratherford “ Atomi është si sistemi
diellor”.
Eksperimenti i Rutherfordit me fletët e arit provoi
ekzistencën e një qendër të vogël masive në atomeve,
të cilat më vonë do të njiheshin si bërthama e një atomi.
Njësoj si sistemi diellor ku në qendër është dielli dhe
plantet vertiten rreth tij dhe në strukturën e atomit
bërdhama ndodhet në qendër dhe elektronet rretullohen
rreth saj. Mënyra se si është i ndërtuar sistemi diellor dhe
atomi janë paqitur shkurtimisht si më poshtë.

Sistemi Diellor
Modeli i atomit
Dielli
Berdhama
Planetet
Elektonet
Dielli tërheq planetet Berdhama tërheq elektonet
Dielli është më massiv Berdhama është masive sesa
sesa planetet
elektonet
Figura 1: Krahasimi midis sistemit diellor dhe atomit

1.6.2 Ndryshimet klimatike

Ndryshimet klimatike mund të shpjegohen duke marr
si shembull sëmundjet mjekësore. Shumë sëmundje
mjekësore kanë atribute vendim-marrëse të ngjashme
me ato të ndryshimeve klimatike: rreziqet shpesh
shkaktohen ose acarohen nga sjellja njerëzore, proceset

Konkluzione dhe rekomandime

Në këtë studim kemi analizuar përdorimin e analogjive
si një mjet metodologjik për zhvillimin e arsyetimit në
mësimdhënien e fizikës.
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Mësimdhënësi dhe kompetencat e tij / saj kanë një
ndikim të rëndësishëm në cilësinë e
mësimdhënies. Mësuesi i fizikës me aftësitë dhe
kompetencat e tij duhet të japë kontribut në nxitjen e
arsyetimit analogjik. Sipas këtij studimi, burimi kryesor
i analogjive për mësimdhënësit, kryesisht mbeten
tekstet shkollore. Mirëpo, tekstet që përdorin mësuesit
dhe nxënësit aktualisht nuk përdorin analogjitë për
shpjegimin e koncepteve dhe dukurive fizike.
Shumica e mësuesve besojnë se përdorimi i planifikuar
i analogjive është një metodë mjaft efektive për të
mësuarin e koncepteve abstrakte në fizikë.
Nga ana tjetër, shpjegimi i mësimit përmes një analogjie të
përshtatshme mund të ndikojë drejtpërdrejtë te nxënësit,
sepse luajnë një rol të rëndësishëm njohuritë paraprake.
Strategjitë efektive të mësimdhënies përfshijnë analogji
që janë të një niveli që nxënësit mund ta kuptojnë dhe jo
të jenë shumë abstrakte.
Autorët e teksteve shkollore duhet të jenë të kujdesshëm
në hartimin e teksteve për të përfshirë analogjitë e
duhura dhe detyrat që nxisin mendimin analogjik.
Për sa i përket metodës së përdorimit të anbalogjive
theksojmë se: analogjia duhet të jetë korrekte dhe e
shprehur saktësisht; proceset fizike (objektivi) duhet të
krahasohen me objekte ose procese të jetës reale ose me
njohuri të mëparshme të përvetësuara; të krahasohet

qartësisht dhe në mënyrë të detajuar objektivi dhe
analogu në mënyrë që të bëhen më të kuptueshme
lidhjet ndërmjet tyre.
Zhvillimi brenda orës së mësimit i aktiviteteve që
nxisin nxënësit të gjejnë vetë analogjitë për konceptet
e mësuara, do të ndikojë më tepër në zhvillimin e
imagjinatëse, kreativitetit dhe mendimit kritik në jëtën e
përditshme.
Megjithë kufizimet e përdorimit të analogjive suksesi
i tyre varet nga aftësitë e atij që i shpjegon dhe nga
përdorimi i përshtatshëm i analogjisë.
Hartimi dhe përpunimi i kujdesshëm i analogjive në fizikë
ndihmon në ndërtimin e urave lidhëse ndërmjet asaj që
është mësuar dhe kuptuar tashmë, dhe asaj që është
për tu mësuar. Nevojiten kërkime të mëtejshme për të
kuptuar se si analogjitë mund të lehtësojnë të kuptuarit e
koncepteve komplekse të fizikës, si të zhvillohet arsyetimi
analogjik dhe si të përvetësohen marrëdhëniet midis
fizikës, ligjeve, mjedisit, ekonomisë dhe problemeve
të ndryshme të shoqërisë. Analiza e njohurive dhe
pikëpamjeve të grumbulluara nga kërkues me përvojë
në fushën e edukimit është një hap i rëndësishëm drejt
përmirësimit të metodologjisë së mësimit të fizikës.
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Abstract

problemet e kësaj fushe pasi kishte qenë drejtor i
shkollës Normale të Elbasanit. Më pas u vazhdua me
hapjen e shkollave fillore, arsimin e detyruar, ngritjen e
komisioneve me profil shkencor për çështje të gjuhës,
programeve, por edhe teksteve shkollore. Në vitin 1912
numëroheshin 250 shkolla fillore dhe dhjetra plotore.
Sfida e arsimit ishte hedhja e bazave për zhvillimin e
arsimit kombëtar dhe laik, madje pati tentativa për të
mbyllur shkollat e huaja dhe për ti zëvendësuar ato me
shkolla shqipe. Ndër të tjera në projektet e qeverisë së
Vlorës ishte krijimi i një Akademie Kombëtare për çështjet
e gjuhës dhe programeve shkollore, si dhe komisione që
do të merreshin me hartimin e terminologjive shqip për
degë të ndryshme të administratës, arsimit dhe sferave
të caktuara të jetës.
Nga sa u tha më sipër duhet të reflektojmë natyrshëm
duke e kthyer vështrimin sot me një pyetje krejt naive:
Nëse arsimi në vëmendjen e Ismail Qemalit zinte një vend
të rëndësishëm, po sot çfarë vendi zë ky personalitet,
veçanërisht në lëndën e historisë dhe si e sa trajtohet ai?
Figurat historike janë ato që bëjnë historinë, të cilat ia
vlen të kujtohen çdo ditë dhe jo në raste apo data të
shënuara në mënyrë të sforcuar dhe monotone nga
mësuesit në formën e një referati ose ligjërimi, i cili nuk
nxit kuriozitet tek nxënësit. Format të cilat përgjithësisht
nxisin diskutimin, kur nxënësit kanë hulumtuar
paraprakisht e bëjnë procesin e nxënies më interesant,
duke zhvilluar aftësitë e tyre analizuese dhe vlerësuese
mbi personalitetin dhe figurën e Ismail Qemalit.

Fourteen months of Ismail Qemali’s rule were focused
heavily on education issues. Efforts in this area are
noticed with the creation of the Ministry of Education
headed by Luigj Gurakuqi, who was well acquainted
with the problems of this field after being director
of the “Normale school” in Elbasan. It was followed
by the opening of elementary schools, compulsory
education, the establishment of commissions with a
scientific profile on language issues, programs, but also
textbooks. In 1912, 250 primary schools were counted.
The challenge of education was to lay the foundations
for the development of national and secular education,
and even attempted to close foreign schools and replace
them with Albanian schools. Among other things, Vlora’s
government projects included the establishment of
a National Academy for Language and School Affairs,
as well as commissions to draft albanian terminology
for various branches of administration, education and
certain areas of life.
From the above, we have to look naturally by looking at it
today with a naive question: If education in the attention
of Ismail Qemali occupied an important place, but today
what place does this personality have, especially in the
subject of history and how is it treated? Historical figures
are what make history, which is worth remembering
every day, and not in times or dates markedly and
monotonously marked by teachers in the form of a
report or lecture, which does not encourage curiosity
among students. Forms that generally encourage
discussion when students have explored in advance make
the learning process more interesting by developing
their analysis and evaluation skills on Ismail Qemali’s
personality and figure.

Fjalë kyçe: kurrikula mësimore, muze, studentë, histori,
mësues, trashëgimi kulturore, sistem edukimi
***
Katërmbëdhjetë muajt e qeverisjes së Ismail Qemalit u
përqendruan mjaft edhe në çështjet e arsimit. Përpjekjet
në këtë fushë vihen re me krijimin e Ministrisë së Arsimit
ku në krye u vendos Luigj Gurakuqi, i cili i njihte mirë
problemet e kësaj fushe pasi kishte qenë drejtor i
shkollës Normale të Elbasanit. Më pas u vazhdua me
hapjen e shkollave fillore, arsimin e detyruar, ngritjen e
komisioneve me profil shkencor për çështje të gjuhës,
programeve, por edhe teksteve shkollore. Në vitin 1912
numëroheshin 250 shkolla fillore dhe dhjetra plotore. 1

Key words: curriculum, museum, students, history,
teachers, cultural heritage, education system

Abstrakt
Katërmbëdhjetë muajt e qeverisjes së Ismail Qemalit u
përqendruan mjaft edhe në çështjet e arsimit. Përpjekjet
në këtë fushë vihen re me krijimin e Ministrisë së Arsimit
ku në krye u vendos Luigj Gurakuqi, i cili i njihte mirë
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Sfida e arsimit ishte hedhja e bazave për zhvillimin e
arsimit kombëtar dhe laik, madje pati tentativa për të
mbyllur shkollat e huaja dhe për ti zëvendësuar ato me
shkolla shqipe. Ndër të tjera në projektet e qeverisë së
Vlorës ishte krijimi i një Akademie Kombëtare për çështjet
e gjuhës dhe programeve shkollore, si dhe komisione që
do të merreshin me hartimin e terminologjive shqip për
degë të ndryshme të administratës, arsimit dhe sferave
të caktuara të jetës.2
Nga sa u tha më sipër duhet të reflektojmë natyrshëm,
duke e kthyer vështrimin sot me një pyetje krejt naive:
Nëse arsimi në vëmendjen e Ismail Qemalit zinte një vend
të rëndësishëm, po sot çfarë vendi zë ky personalitet,
veçanërisht në lëndën e historisë dhe si e sa trajtohet ai?
Lidhur me vëzhgimet e bëra në ambientin brenda klasës
dhe jashtë orës së mësimit, vihet re se përgjithësiht në
arsimin fillor aty ku merren njohuritë e para për historinë
e Shqipërisë, figura e Ismail Qemalit kalohet tërthorazi,
duke u përmendur shkurtimisht si një element që lidhet
vetëm me datën e shpalljes së pavarësisë në kuadër të
festave zyrtare e kombëtare të vendit.
Sa i përket arsimit të mesëm të ulët dhe atij të lartë
merret informacion mbi Ismail Qemalin vetëm në klasën
e nëntë dhe të njëmbëdhjetë sipas kurrikulës së re. Në
vitet e tjera në lëndën e historisë botërore për këtë
personalitet nuk flitet, minimalisht as për rolin e tij në
Perandorinë Osmane apo edhe në kuadër të problemeve
politike e diplomatike të Ballkanit në fillim shek XX. Kjo
mangësi duket qartë edhe në rubrikat e përforcimit
të njohurive dhe arsyetimit, nuk gjendet asnjë pyetje
në nivel krahasues midis figurës së Ismail Qemalit dhe
figurave të tjera ekuivalente në historinë e Ballkanit apo
edhe më gjerë.
Në lëndën e historisë së Shqipërisë ai njihet kryesisht
nëpërmjet përpjekjeve për pavarësi dhe momentit të
shpalljes së saj, nëpërmjet veprimtarisë së Qeverisë së
Përkohëshme të Vlorës në planin e brendëshëm dhe të
jashtëm, por jo si personalitet me vete i shkëputur nga
ky kuadër.
Po të krahasojmë Ismail Qemalin me Gjergj Kastriot
Skënderbeun, ky i fundit trajtohet gjerësisht edhe në
letërsi aq sa figura e tij ka arritur në nivelet e një miti
dhe tek nxënësit është krijuar shpesh konfuzioni nëse
ky personazh historik ekziston vërtetë apo jo, konfuzion,
i cili vin shpesh edhe për shkak të hiperbolizimit të
figurës, famës dhe fuqive të tij apo edhe për shkak të
periudhës së largët historike ku ai jetoi e veproi. Lidhur
me Ismail Qemalin në përfytyrimin e nxënësve ai është
një personalitet real, por shprehitë dhe njohuritë e
tyre janë të vakëta. Ata kanë një mungesë të theksuar
informacioni kur bëhet fjalë për jetën, origjinën, edukimin
dhe veprimtarinë e tij diplomatike si para shpalljes së
pavarësisë edhe pas rënies së qeverisë së tij.
Vihen re përpjekje nga ana e mësuesve në data të
caktuara që lidhen me këtë figurë ku flitet dhe rikujtohet,
por gjithçka mbetet brenda kuadrit të orës mësimore dhe
kufizimeve të shumta të saj. Sygjerohet që në ato hapësira
që lejon lënda e historisë, e cila ka lidhjen ekskluzive më
këtë personalitet, mësuesit përkatës të bëjnë ndërhyrje

në programin lëndor, duke shtuar orët e veprimtarive
praktike, por edhe të projekteve kushtuar kësaj figure. Po
ti referohemi didaktikës së historisë nuk mjafton vetëm
teksti mësimor për të përthithur dhe zgjeruar njohuritë
historike, por fatmirësisht kjo fushë lejon edhe shumë
hapësira të tjera. Këtu mund të përmendim reportazhet,
konkurset historike, bisedat ose tryezat e rrumbullakta
me nxënësit, aplikimi i kinematografisë shqiptare, ku
nxënësve u jepet mundësia e njohjes së personazheve
qoftë edhe nga këndvështrimi artistik, gjithmonë në
prezencën e mësuesit dhe duke u komentuar nga ky i
fundit. Gjithashtu hartuesit e tekstit të historisë duhet
të kenë parasysh në këtë rast rishikimin e përqindjes së
hapësirës që duhet të zënë figurat historike ato më të
spikatura dhe shtimin e saj përballë ngjarjeve politike
dhe atyre sociale e kulturore.
Një formë tjetër mjaft frytdhënëse janë edhe vizitat në
muze, në rastin konkret Muzeu Kombëtar i Pavarësisë
është një tempull mjaft i rëndësishëm, i cli ndihmon
mësuesit dhe nxënësit në procesin mësimor. Nga
eksperienca vihet re se nxënësit përgjithësisht njohin
vetëm portretin e tij në vitet e pavarësisë, por jo kur
ai ishte në moshë të re dhe atëherë funksionar në
Perandorinë Osmane. Shpesh jemi ndeshur me habinë
e tyre kur kuptojnë se emri i vërtetë është Ismail Vlora
dhe jo Ismail Qemali. Ata e njohin si “plaku i urtë”, por në
fakt nuk i dinë arsyet e këtij etiketimi. Sa i përket vdekjes
së tij dihet se ajo është e veshur me mister, por shpesh
jam ndodhur para konstatimeve të nxënësve të tipit:
Atë e vranë. Sigurisht që kur bëhet fjalë për figura të
rëndësishme vdekjet e tyre vishen me hije dyshimi edhe
në rastet kur ato janë krejt normale, megjithatë sqarimi
i tyre qëndron tek fuqia e argumentit dhe e pranimit të
versionit zyrtar. Në rradhët e nxënësve ka një kuriozitet
të shoqëruar me konfuzion lidhur me vendin ku Ismail
Qemali ngriti flamurin për herë të parë.
Nga vëzhgimet vihet re se për të realizuar njohjen e Ismail
bej Vlorës, nxënësit paraprakisht duhet të edukohen me
idenë e muzeut dhe sjelljes brenda normave etike, pasi
shpesh tek një grup nxënësish kjo shikohet si një mënyrë
e mirë për ti shpëtuar zhvillimit të orës mësimore në
klasë dhe ku ata janë përgjithësisht të shtendosur, kur në
fakt vetë vizita e tyre është në vetvete pjesë e prrocesit
mësimor, por e realizuar në një formë dhe në një qasje
tjetër. Ajo çfarë nevojitet gjatë vizitës në muze është
përgatitja dhe përshtatja me target grupe të ndryshme të
nxënësve në bazë të moshës dhe njohurive paraprake që
ata kanë. Zakonisht tek moshat e vogla turi shoqërohet jo
vetëm me informacione të reja, por edhe me elementë
artistikë mbi Ismail Qemalin si poezi ose këngë, pasi kjo
është një nga mënyrat më frytdhënëse për të përthithur
njohuritë e reja dhe për realizimin e objektivave, të cilat
jo domosdoshmërisht duhet të realizohen brenda klasës.
Dhënia e informacionit bëhet shpesh në formën e pyetjepërgjigjeve dhe kjo jo pa qëllim, por për të pasur pas
vetes një auditor aktiv që në të njëjtën kohë ka interes të
dëgjojë, por edhe të shprehë mendimin. Pas përfundimit
të turit në muze, rezultati është menjëherë i dukshëm
dhe me kënaqësi konstatohet se kemi një grup nxënësish
më entuziastë se në fillim të vizitës, por në këtë rast
për shkak të njohurive të reja dhe mënyrës sesi janë

shqiptar, fq.135
2
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përthithur ato.
Në përfundim për realizimin e qëllimeve dhe objektivave
në lëndën e historisë nuk mjafton vetëm teksti apo
interpretimi i tij prej mësuesit, por futja në procesin
mësimor të një sërë elementësh mbështëtës për të
kuptuar më mirë të kaluarën dhe të vërtetën historike.
Teknologjia, por edhe vizitat në muze janë qasje mjaft të
rëndësishme pikërisht në tempujt ku historia fel vet dhe
ku edukimi realizohet nëpërmjet trashëgimisë kulturore.
Figurat historike dhe në këtë rast ajo e Ismail bej Vlorës
janë ato që bëjnë historinë, të cilat ia vlen të kujtohen

çdo ditë dhe jo në raste apo data të shënuara në mënyrë
të sforcuar dhe monotone nga mësuesit në formën e një
referati ose ligjërimi, i cili nuk nxit kuriozitet tek nxënësit.
Format të cilat përgjithësisht nxisin diskutimin, kur
nxënësit kanë hulumtuar paraprakisht e bëjnë procesin
e nxënies më interesant, duke zhvilluar aftësitë e tyre
analizuese dhe vlerësuese mbi personalitetin dhe figurën
e Ismail Qemalit dhe duke kuptuar rëndësinë e tij si babai
i kombit shqiptar, por edhe si kryeministri i parë, i cili
shënoi kthesën në historinë e vendit në 1912.
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Mbi formimin matematikor të mësuesve të Ciklit të Ulët

MSc. Stela Baco

Abstract

të kontrollit të njohurive. Nuk mund të bëhet fjalë për
efektivitet të procesit të mësimdhënies së njohurive të
lëndës së matematikës dhe nuk mund të përvetësohet
lehtë kjo lëndë, në qoftë se njohuritë që përmban ajo,
nuk zotërohen mirë nga mësuesit; në qoftë se ajo nuk
jepet me kompetencë profesionale dhe metodike sa më
të frytshme. Pikërisht nevoja e formimit matematik si dhe
aftësimi metodiko-pedagogjik i mësuesve të arsimit fillor
është një sfidë e përhershme, që qëndron në themel të
punës mësimore-shkencore jo vetëm të universiteteve
(shkollave të larta), të cilat kanë mision përgatitjen e
mësuesve të ciklit të ulët, por dhe të institucioneve të
tjera të lidhura me arsimin. Në mjaft kërkime pedagogjike
rezulton se prirja e sotme është që mësuesit e ciklit të
ulët fillimisht të kujdesen pët t’u përqëndruar më shumë
në metodikën e punës me fëmijët sesa në përmbajtjen e
disiplinave të veçanta.

In this paper we have addressed the problem of
mathematical training of lower cycle teachers, because it
is known that there is a widespread influx of contemporary
information in the subject of mathematics; there are
also new ways of presenting, conceiving, building and
elaborating knowledge since the first grade of the lower
cycle. This knowledge and new didactic approach calls
for the profound and rational recognition of them first
and foremost by the teachers; also require mastery of
contemporary methods and techniques of transmission
and knowledge control. There can be no question of
effectiveness in the teaching process of knowledge of the
subject of mathematics and this subject can not easily be
appropriated if the knowledge that it contains is not well
mastered by the teachers; if it is not given the most fruitful
professional and methodical competence. Precisely the
need for mathematical training and the methodological
and pedagogical training of elementary education
teachers is a permanent challenge, which is at the core of
the academic-scientific work not only of the universities
(higher schools), which have the mission of preparing
the cycle teachers but also of other institutions related
to education. In many pedagogical research it turns out
that today’s trend is that lower cycle teachers initially
take care of focusing more on working methodology with
children than on the content of particular disciplines.

Fjalë kyce: formim matematikor, efektivitet, informacion
bashkëkohor, sfidë etj.
***
Mënjanimi i tradicionalizmit në parashtrimin e disiplinave
bazë si dhe rritja e mëtejshme e nivelit cilësor të procesit
mësimor në shkollë pa dyshim nuk mund të kuptohen pa
vënë në jetë dhe pa ripërtërirë planet dhe kurrikulat e
reja mësimore; pa përmirësuar metodat e mësimdhënies
e procedimet didaktike si dhe pa formimin metodikoshkencor gjithnjë e më cilësor të mësuesve. Tanimë
programet e reja të të gjitha lëndëve bazë, në përgjithësi,
dhe ato të matematikës, në veçanti, përjetojnë periudhën
e ripërtritjes dhe të zhvillimit më të gjerë në formë dhe më
të thellë në përmbajtje. Kështu, në lëndën e matematikës
ka një fluks të gjerë informacioni bashkëkohor; ka edhe
mënyra të reja parashtrimi, konceptimi, ndërtimi dhe
shtjellimi të njohurive qysh në klasën e parë të ciklit të
ulët. Këto njohuri e procedime të reja didaktike lypin
nevojën e njohjes në mënyrë të thellë e racionale të tyre,
në radhë të parë, nga mësuesit; kërkojnë edhe zotërimin
e metodave e teknikave bashkëkohore të transmetimit
dhe të kontrollit të njohurive. Nuk mund të bëhet fjalë
për efektivitet të procesit të mësimdhënies së njohurive
të lëndës së matematikës dhe nuk mund të përvetësohet
lehtë kjo lëndë, në qoftë se njohuritë që përmban ajo,

Key words: mathematical training, effectiveness,
contemporary information, challenge etc.

Abstrakt
Në këtë punim ne kemi trajtuar problemin e formimit
matematikor të mësuesve të ciklit të ulët, sepse dihet
që në lëndën e matematikës ka një fluks të gjerë
informacioni bashkëkohor; ka edhe mënyra të reja
parashtrimi, konceptimi, ndërtimi dhe shtjellimi të
njohurive qysh në klasën e parë të ciklit të ulët. Këto
njohuri e procedime të reja didaktike lypin nevojën
e njohjes në mënyrë të thellë e racionale të tyre, në
radhë të parë, nga mësuesit; kërkojnë edhe zotërimin e
metodave e teknikave bashkëkohore të transmetimit dhe
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nuk zotërohen mirë nga mësuesit; në qoftë se ajo nuk
jepet me kompetencë profesionale dhe metodike sa më
të frytshme. Pikërisht nevoja e formimit matematik si dhe
aftësimi metodiko-pedagogjik i mësuesve të arsimit fillor
është një sfidë e përhershme, që qëndron në themel të
punës mësimore-shkencore jo vetëm të universiteteve
(shkollave të larta), të cilat kanë mision përgatitjen e
mësuesve të ciklit të ulët, por dhe të institucioneve të
tjera të lidhura me arsimin. Në mjaft kërkime pedagogjike
rezulton se prirja e sotme është që mësuesit e ciklit të
ulët fillimisht të kujdesen pët t’u përqëndruar më shumë
në metodikën e punës me fëmijët sesa në përmbajtjen e
disiplinave të veçanta. Megjithatë, gjatë procesit të punës
për përgatitjen matematike të mësuesve të ardhshëm të
ciklit të ulët shumë probleme praktike dhe dilema teorike
mbeten për t’u zgjidhur.
Natyrshëm lind pyetja se c’njohuri matematikore duhet
të zotëroj mësuesi?
Historikisht një pjesë e specialistëve të mësimdhënies së
matematikës e të hulumtuesve në fushën e pedagogjisë
mbështetin pikëpamjen se mësuesit e ardhshëm të
arsimit fillor duhet të kenë përgatitje matematikore me
përmbajte të thellë. Madje, edhe mjaft punime kërkimore
pedagogjike të kohëve të fundit argumentojnë dhe
evidentojnë mbështetjen e kësaj pikëpamjeje, duke vënë
në dukje se ndryshimi në nivelin e formimit matematik të
mësuesve të ardhshëm të arsimit fillor duhet të synojë
formimin matematikor të thellë dhe të gjerë.
Formimi matematikor më i thellë e më i përshtatshëm u
nevojitet mësuesve të ardhshëm edhe për t’i dhënë më
tej shtysë kuptimit të thelbit të koncepteve e veprimeve
matematike, proceseve logjike të zgjidhjes së problemeve
e ushtrimeve (problem solving), arsyetimit dhe përligjjes
logjike e matematike të teknikave të përdorura e të
përfundimeve të nxjerra.
Mirëpo mjaft specialistë të përgatitjes së mësuesve
të ardhshëm të ciklit të ulët mbështetin pikëpamjen e
përgatitjes së “përzier”, sipas së cilës mësuesit, përveç
formimit matematik, i nevojitet edhe aftësimi metodikopedagogjik si dhe njohja e “praktikës” matematike dhe e
përvojës pedagogjike të mësimdhënies.
Përvoja si dhe mjaft punime pedagogjike dëshmojnë se
formimi matematik i mësuesit të ardhshëm të ciklit të
ulët sipas kësaj prirjeje krijon mundësi që ai të përdorë
procese didaktike më të parapëlqyera për transmetimin
e njohurive, të cilat rritin shkallën e veprimtarisë aktive
të nxënësit në arsyetime komplekse; nxitin njëherësh
mendimin krijues dhe kultivojnë shprehitë e punës
së pavarur. Po ashtu, si rezultat i integimit të mjeteve
audiovizive dhe kompjuterave në sistemin arsimor; si
rezultat i përdorimit të procedimeve didaktike dhe të
metodave të reja mësimore në studimin e matematikës,
në dekadat e fundit në shumë vende është vënë re prirja
e ndryshimimeve të mësimdhënies së matematikës.
Kjo prirje kushtëzohet nga për
parimet e shpejta të
teknologjisë së komunikimit dhe të kompjuterisë në
botën e sotme. Në këto kushte studimi e përvetësimi
i matematikës është më i rëndësishëm se kurrë
ndonjëherë. Kështu që duhet të përpiqemi të garantojmë
që studentët e arsimit fillor të marrin njohuri të gjera në
këtë fushë, duke u dhënë mundësi që të përfitojnë një

kualifikim metodiko-profesional të kënaqshëm e cilësor,
për t’u integruar me sukses në procesin e punës arsimore
dhe për të përballuar me efikasitet sfidat e shkollimit
të brezit të ri të shekullit XXI. Kjo prirje është zhvilluar
dhe përpunuar më tej nga specialistët që përkrahin
idenë e ndryshimit në formimin matematik të mësuesve
të ardhshëm të arsimit fillor në të mirë të përgatitjes
matematike me orientim metodiko-pedagogjik.
Kohët e fundit në mjaft universitete të vendeve të
ndryshme programet e hartuara për formimin matematik
të mësuesve të shkollës së fillores synojnë t’i përgatitin
studentët në mësimdhënien e matematikës sipas kësaj
prirjeje të re, domethënë duke e vënë theksin në të
mësuarit e artit të mësimdhënies së matematikës,
bazuar në arsyetimet matematike, në zhvillimin e aftësive
të problem –solving, në aftësitë njohëse hapësinore e
virtuale, në tërheqjen në analizën e të dhënave dhe në
integrimin e komjuterit në mësimdhënien e matematikës.
Krahas profesionalizmit, zhvillimet teknologjike si dhe për
dorimi i makinave llogaritëse dhe kompjuterit lehtësojnë
mësuesit e sotëm që, përveç kultivimit të aftësive e
shprehive llogaritëse te nxënësit, të përqëndrohen më
mirë në zhvillimin e të menduarit matematikor e krijues
që në shkollën fillore. Prandaj është e rëndësishme që t’i
pajisen studentët e mësuesisë të arsimit fillor me njohuri
të përdorimit të kompjuterit, si dhe t’i inkurajohen ata të
përdorin kompjuterin në orën e mësimit të matematikës
e më gjerë në mënyra të ndryshme në të gjitha etapat
e mësimit. Nisur nga pervoja, nënvizojmë se përmbajtja
e kurseve të nivelit universitar duhet të pasqyrojë
ndryshimet që ndodhin herë pas here në kurrikulat e
shkollave.
Fondi i i njohurive të matematikës duhet zgjeruar me
shpejtësi, duke e bërë përmbajtjen e saj më fleksible
dhe duke përmirësuar jo vetëm sasinë dhe llojshmërinë
e informacionit, por edhe mënyrën e parashtrimit të tij.
Permbajtja e njohurive të matematikës në kurset e nivelit
universitar, e përzgjedhur për mesuesit e ardh shëm
të arsimit fillor, mund të sigurojë një formim cilësor të
tyre, në qoftë se me këtë formim ky student mësues
i ardhshëm jo vetëm mund t’u transmetojë nxënësve
njohuritë me profesionalizëm dhe në nivelin e përcaktuar,
por edhe të japë shpjegim të qartë për ç’arsye procedurat
e përdorura nga studentët janë të përshtatshme, ose pse
përgjigjet që ata japin janë korrekte. Gjithashtu është e
domosdoshme të përmirësojmë teknikat, procedimet
didaktike dhe metodat pedagogjike të mësimdhënies së
disiplines së matematikës.
Këto kërkime duhet t’u japin zgjidhje shkencore dhe të
argumentuar problemeve të tilla, si:
Cilat janë standardet e nevojshme në lidhje me
përmbajtjen e njohurive të matematikës që duhet të
trajtojnë kurset universitare për formimin matematik të
mësuesve të ardhshëm të ciklit të ulët? Çfarë kuptojmë
me praktikë matematike? Cilat aspekte të praktikës
matematike janë më efikase në lidhje me procesin e
mësimdhënies dhe të mësuarit? etj.
Përcaktimi i masës dhe thellësisë së njohurive matematike
që duhet të marrin mësuesit e arsimit fillor, me të drejtë
përbën një sfidë të rëndësishme për specialistët dhe
universitetet që përgatitin mësues.
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Por pavarësisht nga njohuritë matematike, me të cilat
duhet të pajiset mësuesi i ardhshëm i ciklit të ulët, sfida
e parë është lidhet me pyetjen: Si mund ta pajisim me
kulturë dhe njohuri matematike mësuesin e ciklit të ulët?
Përvoja dëshmon se mbi të njëjtat kritere që përgatiten
mësuesit për zbatimin e metodave e procedimeve
didaktike të reja në mësimdhënien e matematikës
me nxënësit e fillores, duhet të mbështeten edhe
universitetet në hartimin e programeve për edukimin e
arsimimin e mësuesve përkatës. Universitetet (fakultetet
e edukimit) parashikojnë një shumëllojshmëri të struk
turës së njohurive, natyrisht në përputhje me kurrikulën
e shkollës, sipas të cilës mësuesit e ardhshëm të arsimit
fillor do të arrijnë të pajisen me njohuri dhe kulturë
matematike. Duke filluar që nga dy dekadat e fundit
të shekullit të kaluar shumë fakultete edukimi, për
përgatitjen dhe formimin matematikor të mësuesve të
ardhshëm të ciklit të ulët, ofrojnë kurse të veçanta me
tituj të tillë, si: “Sistemet e numurimit për mësuesit e
fillores”, “Gjeometria e mësuesve të fillores”, ”Elemente
të algjebrës së fillores”, “Arithmetika e mësuesve të
fillores” etj.
Duke gjykuar nga tekstet e matematikës vemë re se ato u
shmangen trajtimeve të koncepteve në mënyrë abstakte,
tepër rigoroze e me shkallë të lartë vështirësie, pa cënuar
as pak synimin dhe nivelin e formimit matematikë të
mësuesve të ardhshëm. Në këto tekste përfshihen
tema që e trajtojnë mësimdhënien dhe modelimin e
metodave mësimore në nivel elementar. Pra, në këtë
mënyrë evidentohet prirja e trajtimit bashkarisht,
të kombinuar, të metodave të mësimdhënies dhe të
trajtimit të përmbajtjes së koncepteve matematike. Një
prirje e rëndësishme, e cila ka zënë vend në debatet
shkencore, është ajo që i jep shtysë të mësuarit përmes
angazhimit aktiv të mësuesit të ardhshëm në procesin e
mësimdhënies e të përvetësimit(të nxënit) si për temat
të cilat do ti trajtoj me nxënësit në klasë, ashtu edhe për
temat që nuk i përkasin kurrikulës së shkollës, por që janë
të nivelit të studentit që përgatitet për mësues të ciklit
të ulët.
Rrugë tjetër e arsimimit të mësuesve të fillores është
pajisja me kulturë dhe njohuri të nevojshme matematike
përmes edukimit e arsimimit të përgjithshëm. Studentët
mësues të ardhshëm të arsimit fillor nevojitet të
aftësohen dhe të pajisen me shprehi e shkathtësi për
mënyrën se si t’i zbatojnë në procesin e mësimdhënies
njohuritë matematike të përvetësuara.
Pra, prirja e përvetësimit të njohurive matematike është
që të sigurojë lidhjen e formimit teorik të studentëve me
praktikën e tyre të ardhshme të mësimdhënies. Studentët
mësues të ardhshëm të ciklit të ulët, krahas pajisjes së
tyre me njohuri e koncepte matematike, duhet të njihen
edhe me metodat, teknikat dhe shprehitë e procesit të
mësimdhënies.
Me të drejtë lind pyetja: Cili është “laboratori”, në të cilin
mësuesi i ardhshshëm i ciklit të ulët mëson, ushtrohet e
përvetëson aftësi e shprehi të artit të mësimdhënies së
matematikës?
Mjaft kurse metodike të mësimdhënies së matematikës
bazohen dhe përdorin me efikasitet dije dhe njohuri nga
fusha psiko-pedagogjike për të pajisur studentët mësues

të ardhshëm të arsimit fillor me metodologjinë, teknikat
dhe shprehitë më të domosdoshme të mësimdhënies.
Padyshim këto kurse si prirje të përgjithëshme kanë
analizimin në mënyrë sistematike dhe korrekte të temave
mësimore të matematikës shkollore; ato përmbajnë
format më elegante e më të dobishme të paraqitjes
së koncepteve e nocioneve të tyre, analogjitë më
kuptimplote, shembuj aplikativë e konstruktivë, shpjegi
met dhe demonstrimet e teknikave të arsyetimit logjik e
matematik etj.
Veç këtyre, përfshijnë analizën e hollë e të detajuar
të zgjidhjeve të ushtrimeve jostandarde, si dhe
interpretimin dhe argumentimin se çfarë e bën përvetësi
min e koncepteve e njohurive të veçanta matematike të
lehtë ose të vështirë. Në thelb mjeshtëria pedagogjike
qëndron në atë që studenti mësues i ardhshëm duhet
të përvetësoj rrugët, mjetet, format dhe shprehitë më
të qenësishme të mësimdhënies, që nxënësit të mësojnë
më shumë, të përqëndrohen më shumë në mësim dhe
të përvetësojnë më mirë njohuritë. Mësimdhënia mund
të karakterizohet si aftësi për të menaxhuar dilemat dhe
parashtron se procesi i përgatitjes së mësuesve për të
dhënë mësim, është kryesisht përgatitje e mësuesëve për
të trajtuar paqartësitë e punës së tyre. Një prirje aktuale
e aftësimit metodiko-pedagogjik të studentëve është
përfshirja e tyre në veprimtari aktive, për të përmirësuar
metodat e mësimdhënies e të të nxënit, duke nxjerrë në
pah edhe pikat delikate të temave të veçanta, në të cilat
ata mund të hasin vështirësi gjatë trajtimit me nxënësit.
Duke i njohur qysh më parë këto pika “nevralgjike”,
studentët mësues të ardhshëm kanë mundësi t’i
organizojnë me mjeshtëri pedagogjike e fantazi këto
tema, në mënyrë që ajo ç’ka është e vështirë për
nxënësin, të bëhet më e njohur për të, si dhe të rritet
efikasiteti dhe rendimenti i mësimdhënies.
Modelimi nga metodistët i veprimtarive konkrete të
mësimdhënies, përdorimi i mjeteve të tilla si videoprojektor, teknologji komunikimi e teknika kompjuterike,
duke përfshirë edhe diskutimin e informacionit
bashkëkohor se si studentët mësojnë koncepte
matematike dhe si analizojnë ata koncepte apo ide të
paqarta të studentëve, ndihmojnë procesin e mësimit
dhe të përvetësimit të shpejtë e të saktë të njohurive nga
studentët.
Mësuesit e ardhshëm të arsimit fillor mësojnë gjithnjë
e më shumë nga përvojat e njohura të mësimdhënies
e të pëvetësimit të njohurive matematike si nëpërmjet
paraqitjes të modeleve metodike jetësore me mjete
audio-viziv, ashtu edhe nëpërmjet metodologjive e
mjeteve të reja bashkëkohore. Një risi në përgatitjen
metodiko-pedagogjike është pasqyrimi në vidioprojektor
i fragmenteve nga veprimtari jetësore të organizimit të
mësimdhënies së matematikës. Ato shërbejnë mandej
si modele konkrete, me të cilat studentët mësues
të ardhshëm të ciklit të ulët mund të familjarizohen
dhe t’i shfrytëzojnë në punën e tyre të ardhshme.
Pasqyrimi në vidio i materialeve në formën e skicave,
planveprimeve, si praktika mësimdhëniesh, si modele
të punës mësimdhënëse, si dhe analiza e arritjeve dhe
mangësive të secilit proces mësimdhë
nës, është një
synim i përhershëm. Skicat, shembujt e mësimdhënies,
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teknikat kompjuterike dhe videoprojektorët kanë filluar
të ndihmojnë me efikasitet në aftësimin metodikopedagogjik të studentëve.
Përvoja profesionale e pedagogjike e kombinuar me llojet
e saj, si: pjesëmarrja në vrojtimin e mësimdhënies në orë
të caktuara të matematikës, praktika pedagogjike aktive,
ku studenti mësues i ardhshëm merr përgjegjësinë e
drejtimit të klasës, si dhe modelimi pedagogjik i orëve të
mësimit për tema të caktuara të lëndës së matematikës
kanë qënë për një kohë të gjatë dhe mbeten pjesë
e përgatitjes metodiko- profesionale të mësuesve të
arsimit fillor.
Mësuesit e ardhshëm, kur fillojnë praktikën pedagogjike
dhe vihen në pozicionin e mësimdhënies fillestare, ashtu
si mësuesit fillestarë, shpesh kanë prirje të përqafojnë
modele të mësimdhënies që pajtohen (perputhen) me
mjedisin, në të cilin ata janë duke zhvilluar praktikën.
Pikërisht praktika pedagogjike mund të shërbejë si një
nyjë lidhëse e rëndësishme ndërmjet universitetit dhe
shkollës. Departamentet kanë mundësi të ndikojnë në

kualifikimin e mësuesve dhe në zgjidhjen cilësore të
problemeve didaktike të mësimdhënies, për të cilat kanë
nevojë shkollat. Mësuesi mund të ndikojë në formimin
e nxënësve në atë masë në të cilën ai vetë është
edukuar dhe arsimuar dhe për aq kohë sa ai vazhdon
vetëpërsosjen e tij. Prandaj formimi matematik dhe
aftësimi metodiko- pedagogjik i studentëve mësues të
ardhshëm të arsimit fillor nuk është një proces i mbyllur,
por një sfidë dhe prirje e përhershme, e cila vazhdon në
forma të ndryshme, individuale apo të organizuara e të
kontrolluara edhe pas diplomimit të tyre.
Pa pretenduar se i trajtuam në mënyrë të plotë e të shterur
prirjet e formimit matematik të mësuesve të ardhshëm
të arsimit fillor, theksojmë se përgatitja e tyre ka nevojë
për një konceptim më frytdhënës të mësimdhënies së
matematikës (formimit matematika), ku në qendër të
procesit mësimor të jetë studenti, ndërsa pedagogu një
drejtues i talentuar me horizont të gjerë në mjeshtërinë
pedagogjike të mësimdhënies.
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Hyrja

Qëllimi kryesor i këtij kërkimi është vlerësimi i
marrëdhënies ndërmjet nivelit të përfshirjes së
adoleshentëve në shoqërinë reale dhe efekteve që kjo
shoqëri shkakton në performancën akademike. Për
shkak të pasojave që shoqëria me bashkëmoshatarët
sjell në disinteresimin për mësim te adoleshentët,
është e nevojshme që të bëhet studimi dhe analiza e tij.
Përcaktimi i marëdhënieve midis nxënësve, shoqërisë
dhe shkollës është një çështje themelore në të cilën
ndërthuren koncepte kryesore të pedagogjisë dhe
psikologjisë. Edukimi është mënyra më e mirë për të
mbajtur gjallë brezat në jetë dhe shoqërizimi real ka
një ndikim të dukshëm në motivimin në mësim, ndikon
drejtpërdrejt në përvetësimin e dijeve të tyre. Në këtë
mënyrë, ky studim synon të identifikojë dhe analizojë
nivelin e përfshirjes së adoleshentëve me shoqërinë reale
dhe ndikimin që kanë ajo në interesin për të mësuar,
duke dhënë një tablo të sfidave dhe rreziqeve që vijnë
nga këto shoqëri.
Studimi përfshiu një kampion prej 378 subjektesh nga
njëzet shkolla 9 -vjecare publike në qytetin e Tiranës, i
cili u përzgjodh me anë të Simple Random Sampling
Technique. Për realizimin e këtij studimi u përdor një
pyetësor sasior. Studimi vërtetoi se nxënësit që kanë
një ndikim të lartë nga bashkëmoshatarët, kanë arritje
te ulëta akademike, duke shënuar kështu një rënie
në performancën e tyre. Në analizën e regresionit, ka
rezultuar gjithashtu se ndikimi i bashkëmoshatarëve
në performancën akademike, shpjegon deri në 72%
ndryshimin e mesatares akademike.
Në fund, mund të pohohet se gjetjet e këtij studimi
tregojnë se rezultatet akademike janë të varura nga
ndikimi i bashkëmoshatarëve. Gjetjet zbulojnë, se
afërsisht gjysma e adoleshentëve me mesatare të ulët
janë të ndikuar nga bashkëmoshatarët. Ky studim mund
të ndihmojnë strukturat e Institucioneve të Arsimit të
Parauniversitar për të përshtatur teknika dhe metoda
efikase në funksion të rritjes së performancës akademike
të nxënësve nëpër shkolla.

Rëndësia e këtij studimi qëndron në aftësinë për të
adresuar problemet që lidhen me ndikimin e shoqërisë
reale në performancën akademike. Shoqëria reale
padyshim po ndikon në performancën akademike të
adoleshentëve jo vetëm në kohën e përkushtuar ndaj saj,
por edhe në informacionin që ajo transmeton. Për fat të
keq, të gjitha këto që po ndodhin në epokën e vrullshme
të cilën jemi duke e jetuar, nuk mund të aktualizohen pa
një pikë referimi të arritjeve akademike drejt zhvillimit
njerëzor dhe shoqëror. Në fjalorin e përgjithshëm
online, bashkëmoshatarët janë përcaktuar si “përfshirja
në të njëjtin grup shoqëror bazuar sidomos te mosha,
klasa, apo statusi”1. Studimet kanë mbështetur idenë
se miqësia me bashkëmoshatarët bëhet gjithnjë e më
e rëndësishme në fillim të adoleshencës dhe ndoshta
tejkalon edhe rolin që luajnë prindërit në jetën e tyre.2
Ndryshimi i parë gjatë kalimit në adoleshencë është te
ndërveprimet e adoleshentëve me bashkëmoshatarët
e tyre pasi ato përfshijnë një sasi me të madhe kohës
së shpenzuar se sa në periudhën e fëmijërisë, aq sa
në një javë normale ata kalojnë dyfishin e kohës me
bashkëmoshatarët e tyre (rreth 29%) krahasuar me
kohën që rrinë me prindërit (rreth 15%)3. Ndryshime të
tjera po sipas këtij autori, qëndrojnë në faktin se grupi
funksionon më autonom në këtë periudhë dhe kontrolli
i të rriturve mbi adoleshentët bëhet më i pakët, si dhe
përfshirja në seksin e kundërt.
Një shoqëri e dyanshme mbahet ndërmjet dy individëve,
ku humbja e njërit pjesëtar rezulton në humbjen e
shoqërisë, gjë e cila ndryshon nga formimi i shoqërisë në
grup te adoleshentët. Grupi është një bashkësi individësh
të cilët ndikojnë reciprokisht te njëri- tjetri4.
Merriam Webster.com, 2011
Brown, B. B. (2004). Adolescents’ relationships with peers.
In R. Lerner & L. Steinberg (Eds.), Handbook of adolescent
psychology (2nd ed., pp.363-394). Hoboken, NJ: Wiley.
3
Brown, B. B. (1990). Peer groups and peer cultures. In S.
S. Feldman and G. R. Elliott (Eds.), At the threshold: The
developing adolescent (pp 171-196). Cambridge, MA: Harvard
University Press)
4
Rubin, K.H., Bukowski, W., & Parker, J.G. (1998). Peer
interactions relationships, and groups. In W. Damon & N.
Eisenberg (Eds.), Handbook of child psychology: Vol. 4. Social,
1
2

Fjalë kyçe: bashkëmoshatarë, disinteresim, adoleshent,
performancë akademike
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Në adoleshencën e hershme, duhet patur parasysh se
është shumë e rëndësishme që marrëdhënia e adoleshentit
me shoqërinë të jetë e qëndrueshme, pasi vetë fakti që
adoleshentët në moshën 12 vjec kalojnë nga Cikli i Ulët në
Ciklin e Lartë në shkollë dhe ndryshimi nga një mësues në
shumë mësues i bën ata që të jenë të paqëndrueshëm. Të
kuptuarit e qëndrueshmërisë në marrëdhëniet shoqërore,
jep mundësinë e pasjes së informacionit për mënyrën se
si shoqëria ndikon në performancën shkollore. Tipologjia
e grupeve të bashkëmoshatarëve mund të përkufizohet
në dy akse të ndryshme5; grupet e bashkëmoshatarëve
që mund të gjenden ose në shkollë ose jashtë shkollës dhe
këto grupe mund të jenë ose formale ose informale.
Grupet formale të bashkëmoshatarëve janë ato që janë
organizuar nga shkolla apo nga të rriturit, ndërsa grupet
joformale të bashkëmoshatarëve janë ato që janë krijuar
dhe mirëmbahet nga vetë fëmijët. Në klasë, aktivitetet
përfshirëse janë ato në të cilat shumica e mësimit
dhe e pjesëmarrjes ndodh brenda klasë. Jashtë klasës
programet mund të kenë një komponent instruktimi, por
ato kërkojnë angazhim shtesë të nxënësve. Si me çdo
tipologji, ajo që kërkohet është një tip ideal dhe tipologjia
nuk kërkon nga nxënësit qe të bëjnë pjesë vetëm në një
kategori. Nxënësit duhet të pretendojnë anëtarësimin në
një shumëllojshmëri të rrjeteve të ndryshme sociale.

Bashkëmoshatarët mund të jenë një faktor i rëndësishëm
që ndikojnë zakonet e studimit, synimet e punës dhe
qëllimet në jetë8. Bashkëmoshatarët kanë ndikime të
rëndësishme në rezultatet e nxënësve, gjithmonë në
varësi të influencës që ka grupi mbi ata.

Të mësuarit dhe angazhimi
Siç dihet procesi i të mësuarit ka në qëndër të vëmëndjës
motivimin i cili përbën thelbin e mësimdhënies ndër vite.
Të mësuarit është një proces i komplikuar dhe dinamik,
dhe të mësuarit në kuptimin e vërtetë kompletohet me
anë të motivimit. Duke qënë se dëshira për të mësuar
është elementi bazik i performancës akademike,
shpeshherë ndodh që nxënësit ta humbasin interesin
ndaj mësimit për arsye të ndryshme. Për dekada
me radhë, kalimi nga njëri cikël në tjetrin në shkollë,
është shoqëruar me probleme në arritjet arsimore, në
motivimin akademik dhe në sjelljen e përshtatjen sociale9
Të mësuarit e nxënësve mund të përkufizohet si nivel i
pjesëmarrjes dhe interesit të brendshëm që një nxënës
tregon në shkollë10. Të mësuarit në detyrat e shtëpisë
përfshijnë sjellje si këmbëngulja, përpjekja apo vëmendja
dhe qëndrimet që përfshijnë motivimin, vlerat pozitive
të mësuarit, entuziazmin, interesin, krenarinë në
sukses. Kështu që nxënësit angazhohen në aktivitete,
brenda dhe jashtë klasës, që çojnë në suksesin apo të
mësuarit. Po sipas këtyre autorëve, ata gjithashtu shfaqin
kuriozitet, dëshirë për të ditur më shumë dhe përgjigje
pozitive emocionale të mësuarit në shkollë. Dhe në
këtë moment ndodh që rolet sociale dhe dinamika e
zhvillimit të adoleshencës të paraqesin barrikada në
arritjet akademike, apo shqetësime në aktivitete të
tjera të cilat zënë vëmendjen dhe energjinë e nxënësve.
Çështjet ndërpersonale me bashkëmoshatarët zakonisht
marrin rëndësi të shtuar, duke ndërhyrë kështu në punën
akademike11. Për të adresuar vështirësitë që lidhen
me të mësuarit, ndryshimin e lëndëve mësimore, me
kalimin nga njëri cikël në tjetrin, një shumëllojshmëri
ndryshimesh organizative kanë qenë të propozuara.
Ndryshime të veçanta që mund të rrisin efektivitetin
në performancën akademike përfshijnë, ruajtjen e
madhësive të po të njëjtave klasave në të cilat grupet
e nxënësve kanë qenë së bashku për shumicën e viteve
në Ciklin e Ulët, duke shmangur kështu përdorimin e
grupeve të aftësisë12.

Bashkëmoshatarët dhe performanca akademike
Ndërveprimet shoqërore në adoleshencë janë normale
dhe pjesë thelbësore të procesit të të mësuarit që
ndikojnë jetën e zakonet gjatë të mësuarit të nxënësve.
Sidomos gjatë adoleshencës, bashkëmoshatarët janë
një burim i ndikimit në të gjithë botën, qoftë në zonat
rurale apo urbane. Një ndikim i tillë mund të ndihmojë
ose të pengojë arritjet akademike nxënësve në varësi të
vlerave që ka grupi si dhe efektivitetit të mekanizmit për
kontrollin shoqëror që ushtrohet nga grupi mbi anëtarët
e saj6; është e nevojshme që të vendosen qëndrime nga
prindërit apo mësuesit kundrejt influencës së grupit e
cila ndikon në performancën akademike të nxënësve. Kjo
është për shkak se krijimi i qëndrimeve të tilla mund të
ndihmojnë në gjetjen e mënyrave më të mira për rritjen e
të nxënit të nxënësve.
Në një studim të bërë nga Wentzel dhe Caldwell për të
parë lidhjen midis shoqërisë dhe performancës akademike
me 404 adoleshentë rezultoi se ka një lidhje sinjifikante
midis të dyjave7. Efektet në marrëdhëniet shoqërore janë
reciproke. Ky studim mbështet faktin që marrëdhëniet
midis adoleshentëve dhe bashkëmoshatarëve gjatë
viteve të shkollës janë potencialisht të rëndësishme
për të kuptuar nivelin e tyre në arritjet shkollore.

Allen, Tammy, D, Stach, E. McMamus, and Royce, E. A.
Russell (1999). “Newcomer Newcomer Socialization and Stress:
Formal Peer Relationships as a Source of Support. Journal of
Vocational Behavior 54, 453–470 (1999)
9
Anderman, E. M. and Mueller, C.E. 2010 Middle school
transitions and adolescent development. In J. L. Meece & J. S.
Eccless (Eds.), Handbook of research on schools, schooling, and
human development (pp.198 – 215) .
10
Newmann, Fred M., Gary Wehlage, and Susie D. Lamborn.
1992. “The Significance and Sources of Student Engagement.”
Pages 11-39 in Fred M. Newmann (ed.), Student Engagement
and Achievement in American Secondary Schools. New York:
Teachers College Press.
11
Po aty
12
Eccles, J. S. 1999. The development of children ages 6 to
8

emotionall, and personality development (5th ed., pp. 619-700).
New York: Wiley.)
5
The Impact of Peers on College Preparation: A Review of
the Literature ... Center for Higher Education Policy Analysis
(CHEPA) http://www.uscrossier.org/.
6
Cobb, J. Nancy, (2007). Adolescence: Continuity, Change and
Diversity (6th Ed) New York: McGraw-Hill
7
Zitzmann, N. A. 2005. “Peer Relations And Academic
Achievement In Early Elementary School”. Louisiana State
University. Vol. 51 hal. 345.
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Analiza e të dhënave

Angazhimi dhe motivimi janë elemente kritike në suksesin
dhe të mësuarit e nxënësve. Studiuesit mendojnë se
nxënësit që janë më të angazhuar, mësojnë më shumë
dhe marrin pjesë më shumë në aktivitete se nxënësit
të cilët nuk janë të angazhuar. Shumë studime i kanë
identifikuar nivelet e larta të angazhimit të nxënësve,
si përcaktuese të rëndësishme të rezultateve në testet
e standardizuara, të mësuarit në klasë dhe notave që
marrin13.

Njё pjesё e rёndёsishme e kёtij studimi ishte tё shikohej
impakti qё kanё bashkёmoshatarёt dhe influencimi qё
ata mund t’i bёjnё ecurisё akademike tё nxёnёsve.
Analizat deskriptive treguan se mesatarja e ndikimit
tё grupit tё bashkёmoshatarёve nё disinteresimin
pёr aktivitetet akademike ishte 28.1. Bazuar nё vlerat
minimale dhe maksimale u rikategorizua kjo ndryshore nё
3 kategori pёr tё parё frekuencёn e shpёrndarjes sё saj nё
kampion. Tё dhёnat tregojnё se afёrsisht 42% e kampionit
shfaqin njё ndikim tё ulёt nga bashkёmoshatarёt pёrsa
i pёrket disinteresimit pёr mёsim, ndёrkohё qё 36%
shfaqin njё ndikim tё moderuar dhe 22% njё ndikim tё
madh nga bashkёmoshatarёt.

Metodologjia e studimit
Qëllimi i studimit ishte evidentimi i ndikimit që
ka shoqëria reale në disinteresimin për mësim në
adoleshencë. Hipoteza e këtij studimi ishte: Ekziston
një lidhje e rëndësishme statistikisht midis ndikimit të
bashkëmoshatarëve dhe ecurisë akademike të nxënësve.
Mbledhja e informacionit, duke u bazuar në hipotezën e
studimit, u krye në bazë të një pyetësori për adoleshentët.
Pyetësori për nxënësit analizon nivelin e përfshirjes së
adoleshentëve me shoqërinë reale dhe efektet që ka ajo
në performancën akademike. Pyetësori përmban pyetje
të cilat synojnë të masin pëlqyeshmërinë e nxënësve
kundrejt shkollës dhe ndikimin që kanë ata nga shoqëria
si në rezultatet në mësime ashtu edhe në lënien e orëve
mësimore. Më pas nga këto të dhëna janë nxjerrë të
dhënat për problemet që dalin në fushën akademike.
Për të vlerësuar pëlqyeshmërinë ndaj shkollës janë
përdorur shkallë specifike ku secila prej tyre paraqet
nënshkallët e veta dhe për matjen e shoqërizimit
real apo virtual është aplikuar shkalla e Likert-it: (a)
kurrë; (b) rrallë; (c) ndonjëherë; (d) shpesh; dhe (e)
gjithmonë. Pyetësori i ka dhënë një rëndësi të vecantë
këndvështrimit të nxënësve mbi rëndësinë që ata i japin
shoqërisë reale, kohës që ata i përkushtohen këtyre
shoqërive dhe bashkëpunimit të tyre me shoqërinë përsa
i përket procesit mësimor. Në këtë studim janë përfshirë
64 shkolla 9 - vjecare të qytetit të Tiranës të cilat në total
kanë një numër prej 22787 nxënësish. Në këtë popullatë
nuk përfshihen nxënësit e shkollave jo-publike dhe
instituti i atyre që nuk shikojnë dhe dëgjojnë. Popullata
target e këtij studimi u realizua në bazë të të dhënave
të Drejtorisë Arsimore Rajonale të Tiranës. Grupmosha
e perzgjedhur ishte nga 12 – 15 vjec, ose e përcaktuar
në klasa nga kl. VI – IX, pasi kjo grupmoshë ishte targeti
studimi. Duke qënë se studimi ishte sasior, për kryerjen
e analizave të të dhënave janë përdorur metodat
statistikore. Në mbarimin e mbledhjes së të dhënave,
është bërë kodimi i tyre dhe më pas nëpërmjet paketës
statistikore IBM SPSS version 19, u ndërtua baza e tyre,
ku u përfshinë analiza deskriptive dhe ajo statistikore.

Analiza e frekuencës
bashkëmoshatarët

për

varësinë

nga

Pёr tё parё nё mёnyrё akoma mё tё detajuar lidhjen
midis variablave tё mesatares akademike dhe ndikimit
tё shoqёrisё u vendosёn tё bёhen analiza kros-tabuluese
midis kёtyre variablave. Fillimisht, kёto variabla u kthyen
nga variabla tё vazhdueshme nё variabla kategorike duke
pёrdorur llogaritjen e kufirit minimal dhe kufirit maksimal.
Mё pas u panё lidhjet krostabulative midis mesatares
akademike dhe ndikimit tё shoqёrisё dhe u vu re se pjesa
dёrrmuese e individёve tё cilёt kanё mesatare tё lartё
akademike kanё njё ndikim tё ulёt nga bashkёmoshatarёt
pёrsa i pёrket disinteresimit pёr mёsimin (pёrkatёsisht
98.9 e individёve tё cilёt janё kategorizuar me mesatare
tё lartё akademike). Ndёrkohё qё individёt tё cilёt kanё
mesatare tё ulёt akademike kanё nё shumicё ndikim tё
moderuar nga bashkёmoshatarёt (49.7%) dhe ndikim tё
lartё nga bashkёmoshatarёt (44.6%). Vetёm 5.6% e atyre
qё kanё mesatare tё ulёt akademike kanё edhe ndikim tё
ulёt nga bashkёmoshatarёt.
Ky studim është studim korrelacional ndërseksional dhe
si i tillë nuk ka qëllim që të gjejë një lidhje shkak-pasojë
midis variablave të marra në studim, çfarë do ishte
ideale nga pikëpamja studimore. Megjithatë nëpërmjet
analizës regresive u përcaktua sesa njëri variabël mund
të parashikohet nga variabli tjetër. Kështu, në rastin tonë
variabli i parashikuar është mesatarja akademike, ndërsa
variabli i paparashikuar ishte ndikimi i shoqërisë Për të

14. The Future of Children, 9: 30–44.
13
National Research Council. 2000. How People Learn:
Brain, Mind, Experience, and School, Expanded Edition. John
Bransford, Ann L. Brown, and Rodney R. Cocking (eds.),
Committee on Developments in the Science of Learning,
Committee on Learning Research and Educational Practice,
Commission on Behavioral and Social Sciences and Education.
Washington, DC: National Academy Press.
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parë sesa ndryshon mesatarja akademike duke pasur
parasysh variablin tjetër, u përdor metoda e regresionit të
thjeshtë linear. Siç tregon tabela e mëposhtme, të dhënat
tregojnë që ndryshimi i variablës së mesatares akademike
si rrjedhojë e variablit tjetër është domethënës nga ana
statistikore. Koeficenti i R-së në katror që tregon se sa
ndryshon mesatarja akademike si rrjedhojë e ndryshimit
të variablit tjetër është mjaft i rëndësishëm. Në tabelën
e mëposhtme janë paraqitur edhe ndryshimet përkatëse
të koeficentit të R-së. Kështu afërsisht 72% e ndryshimit
të variablit të mesatares mund ti atribuohet ndryshimit
të variablës së ndikimit të bashkëmoshatarëve.

korrelacionale midis këtyre dy faktorëve ishte e fortë dhe
negative (r= -.846), që do të thotë me rritjen e influencës
negative të shoqërisë ulet mesatarja akademike e
nxënësve që marrin pjesë në studim. Fakti që koeficienti
korrelacional ka një vlerë aq të lartë, tregon që rritja
apo ulja e njërit prej faktorëve, do ndikojë në mënyrë
të ndjeshme dhe proporcionalisht rritjen apo uljen e
faktorit tjetër. Kjo vjen në pritshmëri me hipotezën e
studimit që pohon se ekziston një lidhje e rëndësishme
statistikisht midis ndikimit të bashkëmoshatarëve dhe
ecurisë akademike të nxënësve.
Gjetje të tilla raportohen nga studimet e Badenes
(2000)18, sipas të cilëve, marrëdhëniet problematike me
bashkëmoshatarët vazhdimisht kanë qenë të lidhura
me rezultate të dobëta akademike. Bashkëmoshatarët
janë ndër forcat shoqërore më me ndikim në sjelljen e
adoleshentëve, nga vendimet më të thjeshta e deri te
vendimet më të rëndësishme që kanë të bëjnë ecurinë
akademike.
Edhe pse shumë studime e vënë fokusin në një
pikëpamje negative të ndikimit të bashkëmoshatarëve
në performancën akademike, ka disa të tjera që e shohin
këtë ndikim pozitivisht. Përveç të qenit mbështetës,
argumenti është në përputhje me Cobb (2007)19 i cili vë
në dukje se ndërveprimet mes bashkëmoshatarëve janë
normale dhe kjo është një pjesë thelbësore e procesit të
të mësuarit e cila influencon të mësuarin për një kohë
të gjatë në zakonet e nxënësit. Arsyeja kryesore për
një bashkëveprim të mirë midis bashkëmoshatarëve
është mundësia që ata i japin njëri tjetrit për ndihmë në
detyrat mësimore. Ky argument duket i besueshëm dhe
mund të vërtetojë ekzistencën e grupimeve pozitive,
duke eleminuar kështu në një masë të gjerë edhe veset
antisociale që sjell grupi.
Rezultatet që u nxorën nga pjesa sasiore e studimit,
treguan tre kategoritë e vështirësive më të mëdha që
nxënësit hasnin:
1. Shoqërizimi me bashkëmoshatarë që kishin arritje të
ulëta në shkollë
2. Koha e harxhuar me shoqërinë brënda dhe jashtë
klasës.
3. Prishja e orës gjatë procesit mësimor për shkak të
zhurmave të nxënësve problematikë
Problemet e ngacmimit nga të tjerët, ndikonin arritjet
akademike të fëmijëve dhe nivelin e përshtatshmërisë
dhe kënaqësisë me shkollën. Nxënësit që kishin pasur
probleme ngacmimi nga të tjerët në shkollë, kishin arritje
akademike më të ulëta sesa nxënësit që nuk kishin pasur
të tilla probleme. Ky ndikim rezultoi me një madhësi të
lartë efekti. Analizat përshkruese vërtetuan se nxënësit
që kishin probleme gjatë procesit mësimor (si rrjedhojë
e tërheqjes së vëmëndjes nga nxënësit problematikë,
zhurmave etj), rezultuan të kishin nivelet më të ulëta në
rezultatet shkollore. Sic e shihet edhe në studim, pjesa
dёrrmuese e individёve tё cilёt kanё mesatare tё lartё
akademike kanё njё ndikim tё ulёt nga bashkёmoshatarёt

Metoda e regresionit të thjeshtë linear
Modeli

B

Ndikimi i
bashkë10.207
moshatarëve

Gabimi
Beta
Standart
.106

-846

F
1003.536

R2 i
Sigma
ndryshuar
.716

.000

Interpretimi i gjetjeve
Natyra e përfshirjes së adoleshentëve me grupet e
bashkëmoshatarëve, ndryshon gjatë adoleshencës. Sipas
Savin-Williams & Berndt, (1990)14, adoleshentët zakonisht
kanë të paktën një grup kryesor bashkëmoshatarësh, me
të cilët ata identifikohen dhe janë të ngjashëm në shumë
aspekte. Gjatë kohës së adoleshencës, përfshirja në
grup ka tendencë të jetë më intensive dhe shqetësimet
në lidhje me pranimin nga grupi janë në kulmin e tyre.
Micucci (1998)15 dhe Santrock (2001)16 kanë arritur në
përfundimin se, dëshira e fortë për të bërë pjesë në një
grup të caktuar, mund të ndikojë te adoleshentët për të
shkuar së bashku në aktivitete në të cilat në të kundërt
nuk do të angazhoheshin. Në këtë periudhë, adoleshentët
kanë nevojë për të rriturit të cilët mund t’i ndihmojnë
ata të përballojnë presionin e bashkëmoshatarëve dhe të
gjejnë alternativa të ndryshme për tu përballur me këtë
presion.
Gjatë viteve të formimit të adoleshentëve,
bashkëmoshatarët janë ndoshta edhe më të rëndësishëm
se sa prindërit, mësuesit apo individë të tjerë dhe
vendimet e bashkëmoshatarëve tek ata mund të ketë
pasoja afatgjata17. Për këtë arsye, duhet patur parasysh
që këto vendime të jenë të ekuilibruara, në mënyrë që
pasojat të mos jenë negative.
Në studimin tonë, një çështje mjaft e rëndësishme ku u
vendos theksi, ishte edhe gjetja e lidhjes midis mesatares
së notave dhe influencës negative të bashkëmoshatarëve
në procesin e të nxënit. Të dhënat treguan se lidhja
14
Savin-Williams, R. C., & Berndt, T. J. (1990). Friendship
and peer relations. In S. S. Feldman & G. R. Elliot (Eds.), At
the threshold: The developing adolescent. Cambridge, MA:
Harvard University Press
15
Micucci, J. A. (1998). The adolescent in family therapy:
Breaking the cycle of conflict and control. New York: Guilford.
16
Santrock, J. W. (2001). Adolescence (8th ed.). New York:
McGraw-Hill.
17
Sewell, William H., and Robert M. Hauser. 'The
Wisconsin Longitudinal Studies of Social and Psychological
Factors in Aspirations and Achievements.' Research in Sociology
of Education and Socialization 1 (1980).

Badenes, L.V., Estevan, R.A.C., & Bacete, F.J.G. (2000).
Theory of mind and peer rejection at school. Social Development,
9, 271–283.
19
Cobb, J. Nancy, (2007). Adolescence : Continuity, Change and
Diversity. (6th Ed) New York : McGraw-Hill.
18
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pёrsa i pёrket disinteresimit pёr mёsimin (pёrkatёsisht
98.9 e individёve tё cilёt janё kategorizuar me mesatare
tё lartё akademike). Ndёrkohё qё individёt tё cilёt kanё
mesatare tё ulёt akademike kanё nё shumicё ndikim tё
moderuar nga bashkёmoshatarёt (49.7%) dhe ndikim tё
lartё nga bashkёmoshatarёt (44.6%). Vetёm 5.6% e atyre
qё kanё mesatare tё ulёt akademike kanё edhe ndikim tё
ulёt nga bashkёmoshatarёt.
Pra, gjetjet e këtij studimi tregojnë se rezultatet akademike
janë të varura nga ndikimi i bashkëmoshatarëve. Gjetjet
zbulojnë, se afërsisht gjysma e adoleshentëve me
mesatare të ulët janë të ndikuar nga bashkëmoshatarët.
Këta adoleshentë mund të gjenerojnë më shumë ide
negative nga grupi në të cilin bëjnë pjesë dhe kjo mund të
çojë në rënie të rezultateve të tyre. Kjo është në përputhje
me studimet e tjera nga Paola & Scoppa (2010)20,
studim në të cilin është deklaruar se ndikimi i grupit
ka efekt të rëndësishëm në performancën akademike.
Adoleshentët që kanë mesatare të ulët, ndikohen nga
bashkëmoshatarët, pasi ata mund të fokusohen më
tepër në interesa jashtë klase me njëri tjetrin, se në
ato cfarë kanë lidhje me performancën akademike. Me
fjalë të tjera, adoleshentët për të provuar pavarësinë
e tyre, kanë tendencën të përqëndrohen te presioni
negativ i bashkëmoshatarëve apo në sjelljet antisociale,
sesa në arritjet akademike. Duke i kushtuar vëmëndje
këtij presioni të bashkëmoshatarëve, ata e zhvendosin
vëmëndjen nga presioni i notës në klasë.
Të marra së bashku, evidencat duket se tregojnë qartas
lidhjen e bashkëmoshatarëve me rezultatet akademike,
të shpjeguara pjesërisht me modelin e vetë sistemit, por
që rrugë alternative duhet të identifikohen për lidhjen
midis pranimit të bashkëmoshatarëve dhe rezultateve
akademike. Gjithashtu, siç tregohet më lart, ne nuk mund
të përjashtojmë mundësinë që lidhja midis marrëdhënieve
me bashkëmoshatarët dhe rezultateve akademike, të
shkaktohet edhe nga disa karakteristika të tjera të cilat janë
të nevojshme të identifikohen. Sidoqoftë, përveç këtyre
masave të individualizuara të mjedisit kolegëve, cilësia e
përgjithshme e marrëdhënieve midis bashkëmoshatarëve
në mjedisin e klasës është e rëndësishme21. Është e
mundshme që cilësia e përgjithshme e ndërveprimeve të
bashkëmoshatarëve brenda klasës të ndikojë në efektin
që ata kanë në rezultatet akademike. Kjo ide buron nga
modelet e kontekstit social, të cilat njohin normat e
grupit në një kontekst shoqëror, në të cilin adoleshenti
ndërvepron dhe e modifikon kuptimin e marrëdhënieve
me bashkëmoshatarët dhe kështu mund të gjenerojë
rezultate të ndryshme. Në mbështetje të studimit tonë,
është edhe Johnson (2000)22, i cili në studimin e tij tregoi

një efekt sinjifikativ të qëndrimeve të bashkëmoshatarëve
ndaj arritjeve akademike të nxënësve në shkolla publike.
Në studim u përdor baza e të dhënave të Vlerësimit
Kombëtar e Progresit Arsimor dhe u gjet se ndikimi i
bashkëmoshatarëve ishte një nga përcaktuesit më të
mëdhenj të arritjeve akademike. Sipas këtij studimi,
rëndësia e ndikimit të bashkëmoshatarëve zbehet pas
moshës 14 vjeç, rezultat i cili duket në kundërshtim me
studime të tjera që sugjerojnë se ky efekt ka kulmin e vet
në këtë moshë.

Perfundime
Për objektivin e pestë u vendos theksi te gjetja e lidhjes
midis mesatares së notave dhe influencës negative të
bashkëmoshatarëve në procesin e të nxënit. Të dhënat
treguan se lidhja korrelacionale midis këtyre dy faktorëve
ishte e fortë dhe negative (r= -.846), që do të thotë me
rritjen e influencës negative të shoqërisë ulet mesatarja
akademike e nxënësve që marrin pjesë në studim. Fakti
që koeficienti korrelacional ka një vlerë aq të lartë, tregon
që rritja apo ulja e njëri prej faktorëve, do ndikojë në
mënyrë të ndjeshme dhe proporcionalisht rritjen apo
uljen e faktorit tjetër. Kjo vjen në pritshmëri me hipotezën
e studimit që pohon se ekziston një lidhje e rëndësishme
statistikisht midis ndikimit të bashkëmoshatarëve
dhe ecurisë akademike të nxënësve. Pra, gjetjet e këtij
studimi tregojnë se rezultatet akademike janë të varura
nga ndikimi i bashkëmoshatarëve. Gjetjet zbulojnë, se
afërsisht gjysma e adoleshentëve me mesatare të ulët
janë të ndikuar nga bashkëmoshatarët. Këta adoleshentë
mund të gjenerojnë më shumë ide negative nga grupi
në të cilin bëjnë pjesë dhe kjo mund të çojë në rënie të
rezultateve të tyre
Rekomandime
1. Nxënësit duhet të krijojnë një ekuilibër mes
aktiviteteve akademike dhe pengesave që vijnë nga
shoqëria reale.
2. Duhet të ketë një rënie të numrit të kohës së
shpenzuar nga adoleshentët me shoqërinë reale.
3. Administratorët e shkollave duhet të kenë në
departamentet e tyre, udhëzime të cilat kanë si
qëllim këshillimin e grupeve të bashkëmoshatarëve
mbi vlerat që duhet të kenë këto grupe.
4. Shkollat duhet të brendësojnë në mënyrë organike
instrumentet e rinj të komunikimit që shoqëria i
përdor në mënyrë të përditshme.

Paola M and Scoppa V, (2010): "Peer group effects on the
academic performance of Italian students," Applied Economics,
Taylor & Francis Journals, vol. 42(17), pages 2203-2215.
21
Kindermann, T. A. (1993). Natural peer groups as contexts
for individual development: The case of children's motivation in
school. Developmental Psychology, 29, 970−977.
22
Kirk A. Johnson, "The Peer Effect on Academic Achievement
Among Public Elementary Students," CDA Report No. 00-06,
May 26, 2000, Heritage Center for Data Analysis, Heritage
Foundation, 214 Massachusetts Avenue N.E., Washington D.C.,
20002, (202) 546-4400. - See more at: http://www.ncpa.org/sub/
20

dpd/index.php?Article_ID=9745#sthash.tjqCKcz3.dpuf.
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Plan biznesi

MSc. Kozeta Halili
FB: Butik & Atelie Kozeta
Instagram: Butik & Atelie Kozeta

BUTIK & ATELIE
KOZETA

2. Kam realizuar prezantime në edicionet: ``Netet e Klipit
Shqiptar``
3.Prezantime në panaire rajonale dhe kombetare
4.Stilime veshjesh të edicioneve te spektaklit ``Miss
Vlora``
5. Sfiladë mode për femijë ,të rinjë e te rejat
6. Sfiladë mode për gra të moshës35-50 vjec
7. Kam marre pjese në edicione të ndryshme televizive
mbi temën e modës .
8. Kam marr pjese në javën e modës Tiranë,Hotel Plaza.
Produktet/Sherbimet :
1.Modelim, prerje, qepje dhe deri në produkt
përfundimtar i veshjeve për mosha të ndryshme për
femra dhe meshkuj
2.Riprodhim i kostumeve popullore origjinale të të
gjitha Trevave Shqipëtare. Nderthurjen e veshjeve te
perditshme me motive popullore tradicionale.
3.Shërbime/Riparim i këtzre veshjeve sipas nevojave
familjare.Atelie

Tregu
Rajoni i tregut:
Aktualisht tregtojmë në qytetin e Vlorës si dhe në zonën
e Astirit në Tiranë,ku kemi të përqëndruar edhe njësitë
tona te shitjes.
Punojme me porosi per klientët tane besnik brenda dhe
jashtë vendit , me brandin tonë, por synimi ynë është
zgjerimi sa më shumë i tregut dhe eksport i produktit
jasht vendit tonë.

Prill 2019
Permbledhje Eksekutive e Planit te Biznesit
Emri i Biznesit:		
Kozeta Fashion & Design
Struktura e Biznesit:
Person Fizik
Vendndodhja e Biznesit: Adresa Kryesore:
A.Dytësore
Rruga “Alekandri Madh”
Lagja Bashkimi ,Vlorë
Astir,Tiranë.
Data e Themelimit:
Biznesi Primar 04.03.2010
			
Biznesi Dytësor 27.03.2017
Pronari i biznesit:
Kozeta Halili, Person Fizik
Përvoja Relevante e Pronarit:
Kam filluar aktivitetin prej vitit 2010 si stiliste prane Butik
dhe Atelie Kozeta.
Produkti i ofruar është: Modelim, prerje, qepje dhe
deri në produkt përfundimtar i veshjeve për mosha të
ndryshme.
1.Per shkak te kerkeses se madhe kam hapur nje tjeter
dyqan në vitin 2017, në qytetin e Tiranës.

Klientët:
Janë:
1.Mosha 6-80vjec per meshkuj dhe femra , te shtresave
shoqërore të ndyshme.
2.Turistet,emigrantet ,kompani eventesh, qëndra
kulturore, grupe artistike etj.
Vlera për konsumatorin:
1-Produkte unike
2- Produktet qe dalin ne treg jane te personalizuara.
3-Cilësi e larte dhe shpejtesi ne sherbim.
4-Stile te ndryshme ,shumellojshmeri produktesh.
5-Cmime konkurruese ne treg.
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6-Produkti i ri është një risi e re për konsumatorin .
Vëllimi i shitjeve: 1,999,760 Leke/Vit
a. Vellimi i shitjeve per vitin 2017 ka qene: 27,229 sasi
produkti
b. Vellimi i shitjeve per vitin 2018 ka qene 35,994 sasi
produkti
c. Vellimi i shitjeve per vitin 2019 do të rritet në masën
14,000 sasi produktesh & shërbime te ndryshme),
pra vëllimi total i i shitjeve planifikohet të jetë: 49,994
_50,000 sasi produkti
Tregu

1.Mosha 6-80vjec per meshkuj dhe femra , te shtresave
shoqërore të ndyshme.
2.Turistet,emigrantet ,kompani eventesh, qëndra
kulturore, grupe artistike etj.
3.Kliente V.I.P

Madhësia e Tregut

1.Mosha 18-25 vjec ( 62%j femra dhe 7-8% meshkuj) .
Lloji i veshjes është klasike e ndërthurur me modernen,
efikase per tu dukur sa më bukur ,elegant dhe të
vecantë nga të tjerët të cilat i perdorin në evenimente te
ndryshme të jetes se tyre Këto kerkesa vijne nga shtresa
të ndryshme sociale

Produktet/Shërbimet

Produkte:
1.Modelim, prerje, qepje dhe deri në produkt
përfundimtar i veshjeve për mosha të ndryshme për
femra dhe meshkuj
2.Riprodhim i kostumeve popullore origjinale të të
gjitha Trevave Shqipëtare. Nderthurjen e veshjeve te
perditshme me motive popullore tradicionale.
3.Shërbime/ Riparime i këtyre veshjeve sipas nevojave
familjare.(Atelie)

2. Mosha 35-45vjec (25%j femra)
Produktet janë veshjet klasike (kostume ,xhaketa,
pantallona, fustane, kemisha).
Veshjet i perdorin kryesisht ne pozicionet e punes ku ato
punojnë.
3.Mosha 50-65vjec (15% )janë të përqëndruar te veshjet
serioze. Kjo moshe i kushton rëndësi veshjes,ndryshimit
të garderobës ,per shkak se fillon ndryshimi ne strukture
trupore dhe peshe.

Klientët e synuar
Janë:

Produkt/sherbim

Klienti Tipik

1.Fustane të përditëshme

Femra/ mosha 6 -80 vjec

15,200 njesi

2.Fustane eventesh

Per mosha te ndryshme
Femra ,meshkuj
Te ndryshme për familje

6.939 njesi

3.Kostume të ndryshme
4.Riparime

Qendrat kulturore ,grupe artistike
5 Kostume popullore
Mosha 25-40vjc
6.Veshje të ndërthurura me motive popullore
7.Fustanelle & Xhublete, etj
Emigrantë ,individë ,turistë

Kerkesa per vitin e shkuar

8.235 njesi
5.620 njesi
48 njesi
720 njesi
60 njesi

bluza të stampuara me shqiponjën ose flamurin shqiptar
,por ata nuk ofrojne veshje popullore autentike shqiptare.
Keto veshje tregëtohen ne Tirane ,Kruje ,Gjirokaster.
Cmimet e tyre sipas intervistave që kemi bërë variojne
nga :
A.2000/leke-5000/leke/copa për fëmijë dhe 8000leke10000leke/copa për të rritur njësi/prodhimi në zonen e
Krujes
B.30-70 euro/cope për fëmijë dhe mbi 250 euro/cope për
të rritur njësi prodhimi në Tiranë.
C. Në biznes(person fizik) i cili tregtonte suvenierë ne
zonen Lungomare gjatë vitit të kaluar ka realizuar Fitim
Neto (3 muaj) 280,000.

Kerkimi i tregut
Biznesi yne tashmë është i pozicionuar në treg me
produktin aktual të saj:
1.Stilime,prerje ,qepje deri në prodhim përfundimtar të
produktit.
2. Riparime/Shërbime për familje të ndryshme.
Aktualisht operojme ne Vlorë, Tiranë si dhe dergojme
porosi per emigrantët që jetojnë jashtë vendit>Synojmë
të eksportojme jashtë vendit.
Idea e rimprodhimit të kostumeve popullore erdhi si
rezultat i kerkesave të konsumatorëve (grupet artistike
,qendra kulturore ,njësi eventesh ,shkolla ,individë
,emigrantë etj ) të cilat i realizonim në mënyra të thjeshta
prodhimi .

Turistet e huaj jane të interesuar per te blere suvenirë
që i përkasin kulturës dhe traditës së vendit tone por jo
me cmime tëmëdha ,ndërsa klientë potencialë që kane
kërkesa për veshje popullore apo aksesor të vecantë të
këtyre veshjeve janë klientët Vip(emigrantët që kanë
emigruar herët në Amerikë ,Angli,Gjermani ,Itali që kanë
ekonomi tëmirë )

Duke parë që kërkësa është në rritje, realizuam një
studim të mirefilltë tregu.
U evidentua se sa eshte numri dhe si janë të pozicionuara
njësitë e prodhimit dhe të shitjes së kostumeve popullore.
Rezultoi se vetëm 3 njësi biznesi tregtojne suvenire të
ndryshme të kulturës dhe traditës së vendit tone si dhe

Synojmë fillimisht ta shtrijme tregun në rajonin e Vlores
dhe me pas ne gjithë vendin dhe jashte saj.
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2- Sipas INSTAT:
Numri i turistëve që kanë hyrë në Shqipëri për gjashtë
mujorin e parë të 2017 ka qenë dyfish krahasuar me
2016.Nga 229 mijë turistë vitin e kaluar ,në 561turistë
,me një rritje prej 144% s
Rreth 5,1 milion të huaj kanë hyrë më Shqipëri, një rritje
me 8,1%krahasuar me 2016.
Vetëm në qershor te 2018 kanë hyrë 816,877turistë
krahasuar me 2017 ,pra një rritje me 8%.
Gjashtë mujorin e parë të2018 krahasuar me të njëjtin
periudhë kanë hyrë 1,759,294 duke u rritur me 9,9%
krahasuar me të njejtin periudhë të 2017 dhe 14% për
gjithë vitin.
Edhe këtë vit ne 2019 rreth 90% e Hoteleve janë
rezervuar, cka pritet te rritet me 16% numri i të huajve.
Pra kjo lëvizje e madhe turistësh na bënë të besojme se
kërkesat do të jenë në rritje ,perfshi këtu edhe kërkesat
nga klientët potencial ekzistuzes për veshjet e përditshme
me motive poullore ,njësi eventesh qëndrat kulturore
,grupet artistike .shkollat etj .
Qellimi i këtij studimi eshte :
1- Riprodhimi i kostumeve popullore tradicionale te të
gjitha trevave të vendit ,i cili është manifestimi me i
fuqishëm i traditës kulturore te vendit tonë ,
2- Njohja e turistëvë dhe e brezave të rinj me
trashëgimin kuulturore të vendit tone
3- Të ndikoj mbi anën psikologjike dhe sociale të
konsumatorit gjatë vendimmarjes ,duke e bërë
të konkurueshëm me produktet e prodhuara në

Tiranë,Krujë Gjirokastër

Metodologjia

Ështe realizuar një studim prej dy vitesh ,ku kemi parë
kërkesat e konsumtorëvë të moshave dhe gjinive të
ndryshme që u përkasin niveleve të ndryshme arsimore
dhe ekonomike.
Personat janë intervistuar me anë të pyetsorëvë ku kanë
dhënë përgjigje rreth cëshjeve të meposhtme:
1-Efektet dhe motivet në sjëlljen e konsumatorëve
2-Vendimmarrja për produktin
3- Besnikëria ndaj produktit
4- Marrdhënia meproduktin
5- Besnikëria ,patriotizmi
6- Vlerësimi kundrejt produktit
7- Efektet sociale dhe kulturore në qëndrimin e
konsumatorëve
8- Pozicionimin e produktit dhe promovimin
9- Preferencat per modelet
10- Preferencat për copat e përdorura
Dallojmë tre grupe te ndyshme :
a-Blerësit tradicional (47,8% )
b-Turistë që vlerësojnë shumë kulturën dhë traditën e
vendit tonë (18,3%)
c- Konsumatore që pëlqejne ndërthurjen e modernes
me punimet artizanale dore në veshjet e perditshme
(33,9%)

Konkurentet
Emri I konkurentit

Pikat e forta/dobesite

Avantazhet ndaj konkurentit

Shenoni tre pikat me te forta te Çfarë e ben biznesin tuaj me te mire se te
konkurentit
konkurentit?
Produkt autentik.punim artizanal(qëndisje me dorë
Ofrojnë
lloje
rë
ndryshme ),unik në llojin e saj,cilësi të lartë punimiöofruar
1.Dyqan suvenierësh suvenierësh,por jo kostume autentike nëorigjinalitetin
kombëtare
Ofron ndërthurje te veshjeve të përditsme me
traditën popullore
2.rrobaqepsi
Prerje ,qepje të thjeshta
Emri i kompanise

Shitjet Unike

pergatitur me pare nga ekipi .Kjo gje e ka bere edhe me
terheqese bashkpunimin tone me klientet .
Produkti i ri (Riprodhimi i kostumeve popullore) do te
jenë autentik, punim artizanal i afruar me origjinalin.

1.Produkti yne eshte unik dhe kreativ ne treg i prodhuar
sipas preferences se klienteve besnik. Cdo model produkti
eshte i limituar dhe dalja ne treg e serive te reja eshte e
shpeshte, .
2.Per kliente qe kane bere blerje mbi nje tavan shpenzimi
qe ne kemi vendosur, u jepet nje dhurate te cilat jane
Produkt/sherbim
1.Fustane Eventesh
2.Fustane te thjeshtë

Çmimi i shitjes
Ofroni çmimet mesatare te shitjes ne treg per produkte/
shërbime te ngjashme.

Njesi

Cmimi I shitjes se konkurentit

Cmimi Juaj i shitjes

Copë
Copë

10000Leke
3000

8500Leke
2000
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3.Kapardina
4.Kostume klasike
5.Kostume sportive
6.Pantallona
7.Funde
8.Këmisha
9.Xhaketa
10.Pallto
11.Kostum popullor për fëmijë
12.Kostum popullor për të rritur
13.Fustane të ndërthurur me motive popullore

Copë

7000

5000

Copë

7000

6000

Copë

4000

3000

Copë

2500

2500

Cope

32000

2000

Copë

2500

15-2000

Copë

3000

2500

Copë

15000

80-10000

Copë

100-150

5000

Copë

100000

40,000-50,000

copë

Mungon si produkt

3000-4000

Strategjia e reklamës dhe promocionit

Pra vellimi i shitjeve eshte rritur me 8,765 sasi produkti
c-Në vitin 2019
duke u bazuar nga kerkesat e
konsumatoreve per produktet e reja mendohet te shiten
rreth 850 sasi produkteshte reja pasi do te na ndihmoje
ne shpejtesi te punes makina e re e qendisjes
Në tre muajt e parë bëjmë përgatitjen e prodhimit të
produktit të i cili duhet të jetë gati për sezonin turistik
Gjatë këtij 3/mujori shpenzimet do të mbulohen nga
shitjet e produkt /sherbimet e tjera

Prezantime dinjitoze ne edicionet `´Netet e Klipit
Shqiptar´`2002.2003,2004
Prezantime veshjesh në panaire rajonale dhe kombëtare
2003, 2005,2009
Stilime veshjesh të edicioneve të spektaklit`´Miss
Vlora´´gjatë viteve 2010,2012.2013,2014
Sfiladë mode për fëmijë,të rinj dhe të reja në qytetin e
Vlorës viti 2010 ,2012,2013,2014
Sfiladë mode dedikuar femrave mosha 35-50 vjec në
teatrin Petro Marko në Vlorë 2016
Pjesmarje në emisione të ndryshme televizive mbi temën
e modes (Dita ime,Prezantim projekti –vizion plus si dhe
ne tv lokale )
Pjesmarrje Java e modës në Tiranë (Expo Citi)viti2016
Sfiladë Mode në hotel Plazë 2017
.
Promocioni
i
Rezultatet
planifikuar/lloji
Kosto mujore
e pritshme
i reklames
1.Facebook
5000 lek/muaj

2herë/javë

2.Instagram

2000 lek/muaj

2herë/javë

3.Twitter

2000 lek/muaj

4. Tv lokale
5. Fletepalosje

Qëllimet & Objektivat
1- Riprodhimi i kostumeve popullore tradicionale te të
gjitha trevave të vendit ,i cili është manifestimi me i
fuqishëm i traditës kulturore te vendit tonë ,
2- njohja e turistëvë dhe e brezave të rinj me trashëgimin
kuulturore të vendit tone
3- Të ndikoj mbi anën psikologjike dhe sociale të
konsumatorit gjatë vendimmarjes ,duke e bërë
të konkurueshëm me produktet e prodhuara në
Tiranë,Krujë Gjirokastër.
Objektivi ynë është hyrja në treg të gjerë tashmë edhe
me produktin e ri, krijimi i një klientele besnike vendase
dhe te huaj
duke realizuar produkte të vecanta me
materiale cilësore në bazë të preferencave të secilit prej
klienteve., shtimi i pikave të shërbimit te klientëve

Frekuenca

2herë/javë
Cdo ditë 3muaj
30000lek/muaj
2herë/vit
1000 lek/muaj
3herë/vit

Menaxhimi & Pronësia

Pronar i vetëm,Person fizik

Buxheti mesatar i parashikuar për promovim në vit do të
jetë 72.000 lekë dhe mesatarisht në muaj 6000lekë:

Detaje të regjistrimit të subjektit

Vellimi I shitjeve : Kemi kërkesa nga njësi biznesi
,individë të vecante ,grupe folklorike të krahinave të
Vlorës si dhe klientët besnik ekzistues te cilët duan në
veshjet e perditëshme ndërthurje të tradidës popullore
a-Ne vitin 2017 te ardhurat kane qene : 1,089,189
Shpenzimet
957,797
Fitimi
131,392
Vellimi i shitjeve ka qene: 27,229 sasi produkti
b-Ne vitin 2018 te ardhurat kane qene : 1,439,723
Shpenzimet
1,304,475
Fitimi
135,248
Vellimi i shitjeve ka qene :35,994 sasi produkti

Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS) L0650420T
Data e regjistrimit 04/03/2010 .
Vendi i ushtrimit të aktivitetit Vlorë.Lagjja Bashkim,Rruga
24 Maj,
Data e regjistrimit të adresës dytësore
27/03/2017 Numri i ceështjes :CN-210949-03-17
Vendi i ushtrimit Tiranë,Njesia Administrative
Kashar,Yzberish,RrugaTom Pleyha,Unaza e Re .Pallat 8/
katësh Nr 40,kati1/43
Emri i biznesit: Prodhim/Riparim dhe tregetim i veshjeve
(Atelie)
Forma ligjore: Person Fizik, Kozeta Halili
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Godinat / facilitetet
Aktualish jam pronare e godinës prej 110m ne Qytetin e vlorës ku ushtroj aktivitetin ndërsa njësinë e shitjes në Tirane
e kam marrë me qera
Analiza SWOT
Pikat e Forta

Dobesite
1.Staf i ri , pa përvojë .

1.Ekskluzivitet, produkt i mirëpritur
2.Klientelë besnike ekzistuese
3.Kreativë, shpejtësi ne nxjerrjen e produktit sipas
sezonit , produkt autentik .
4.Shërbim ne kohë dhe cilësorë i njehsive te shitjes .
5.Kosto e ulët produkti , cilësi e lartë prodhimi
6.Besim në aftësitë profesionale .
7.Ofrimi i produktit të ri që i mungon tregut të Vlorës .

2.Strategji zhvillimi jo e mirë.
3.Pamjaftueshmëri pozicionimi ne treg .
4.Mungesë e makinerive profesionale per disa lloje te
vecanta (qëndisje).

Mundesite

Reziqet
1.Rreziqe qe vijnë nga faktorë te jashtëm natyrorë

1.Zgjerimi dhe zhvillimi aktual ne fushën e folklorit dhe
te veshjeve tradicionale .
2.Punësimi i grave që do të ndihmonte ne zhvillimin
social-ekonomik ne familjet e tyre.
3.Promovimi i historisë dhe trashgimisë kulturore te
vendit tonë duke ndikuar tek turistët e huaj , si dhe
promovimi i veshjeve me punime artizanale .

2.Kriza Politike që sjell lëkundje në pikat turistike e për
pasojë në treg .
3.Mungesë të lëndës së parë e ofruar në kohë .
4.Ndryshimi i kursit te monedhës .

Prodhimi dhe kostot
Jini realist. Mos ulni inputet dhe shpenzimet e nevojshme
vetëm për ta bërë idenë tuaj të biznesit fitimprurëse!

Pajisjet
1.
Për kompaninë në përgjithësi
Rinovimi i zyrës
Mobilje zyre
Pajisje Telekom/internet
Mjet transporti
…….shto më shumë rreshta nëse nevojitet
TOTALI Pasijet e pergjitheshme te kompanise
2.
Për gjenerimin e produkteve/shërbimeve
Makineri qendisje industriale
Mjete
TOTALI Pajisjet e përgjithshme te kompanisë

Liste e zërave
0 ( jane ekzistueset)
0 --------------Moden
0 -----------------

Kosto
0
0
3000
0

Liste e zërave
1 (cope)

3000
Kosto
800000 leke

800000 leke

Personeli
Nevoja për personel do të rritet në lidhje me zhvillimin e biznesit tuaj. Prandaj mendoni se çfarë duhet domosdoshmërisht
në fillim të kompanisë tuaj dhe çfarë mund të pasojë më vonë. Prandaj, tabela më poshtë ju ofron mundësinë për të
futur të dhënat tuaja gjate 5 (të paktën 3) viteve të para. Lidheni këtë tabele me tabelat e mësipërme.
Përfshini tatimin dhe sigurimet shëndetësore e shoqërore në koston e personelit. ‘Qu’ është numri i punonjësve
Kosto
VITI 1
VITI 2
VITI 3
VITI 4
VITI 5
e Pages mujore
Qu Kosto/Vlera Qu Kosto/Vlera Qu Kosto/Vlera Qu Kosto/Vlera Qu Kosto/Vlera
Pozicioni
1. Për kompaninë ne përgjithësi (kosto indirekte)
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Drejtori
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Menaxheri
Asistent
,
___
zyre(ekonomist)
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2. Për gjenerimin e produkteve/shërbimeve
(kosto direkte)
Menaxher Prodhimi
Punonjës të
kualifikuar
Punonjës të
pakualifikuar(nxenes)

40,000/
480,000
26,000
5 156000o

1

45,000/
540,000

1

50.000/
600,000

1

55.000/
660,000

7

26.000
2184000

8

26,000
2496000

10

26,000
3120000

1

26.000
3 312,000
936,000

___

2 ____

2 _____

3 ____

3 ______

3 _____

TOTALI

8 2,640.000

9 2.735.000

12 2,925,000

13 3,020.000

15 3.150.000

Inpute për produktet / shërbimet

Investimi
Fillestar

Këto janë shpenzimet direkte për gjenerimin e produkteve
/ shërbimeve të ndryshme, pa koston e personelit
Produkt/
sherbime

1.
2.
3.
4.
…….shto më
shumë rreshta
nëse nevojitet
TOTAL

INVESTIMET
FIKSE
1. Toka
2.
Ndërtesa
(blerje)
3. Makineri &
Pajisje
4. Pajisje Zyre
5.
Mjete
Transporti
6. Të tjera
INVESTIMI
P A R A OPERATIV
KAPITALI
QARKULLUES

Mesatarisht VITI VITI VITI VITI VITI
1
2
3
4
5
ne muaj

Tabela e Amortizimit

Mbaj mend:
• Amortizimi është kosto dhe më vonë hyn në tabelën
e humbje-fitimit. Por nuk përbën rrjedhje të parasë.
Prandaj nuk futet në tabelën e rrjedhës së parasë.
• Koha e përdorimit = numri i viteve deri sa artikulli të
jetë amortizuar dhe duhet të zëvendësohet

INVESTIMI I MEVONSHEM

Vlera

Koha e
Koha e
perdorimit
Amortizimi
Sasia
perdorimit
(vite) e
/vit
(vite)
keshillueshme
0

20 – 50 vite

0

20 vite

0

3-10 vite

0

5 vite

0

3-5 vite

0
0

3-5 vite

0

3-5 vite
TOTALI/vit

0

Neqoftese ju blini paisje te reja ne Vitin 1 ose me vone,
plotesoni listen e meposhtme dhe shto vleren ne tabelen
e te ardhurave te vlera e amortizimit te vitit perkates
Prodhuar ne
vitin…..

Makineri shtese

Koha e
Perdorimit
(vite)

Amortizimi/Vite

Paisje zyre shtese
Makineri shetse
Paisje zyre shtese
… shto më shumë rreshta nëse
nevojitet

Plani Financiar
Kerkojme nje makineri shtese per procesin e qendisjes te
cilat ndihmojne ne prodhimin e ketyre dy produkteve te
reja Makineria kushton 800,000 leke Projekti IDEA do te
na ndihmoje me GRANTin prej 4000 euro ( afro 500,000
leke ).Nga fondet e veta kemi 500,000 leke, nga te cilat
do te mbulojme pjesen tjeter te pageses se makinerise si
dhe per shpenzimet te tjera

Riprodhimi i kostumeve popullore te te gjitha trevave te
Shqiperise si dhe prodhimi i veshjeve te perditshme me
nderthurje te motiveve popullore, jane dy produkte te
reja qe do te prodhohen ne atelien tone Kjo per faktin
se ne qarkun e Vlores eshte nje risi e re Investimet Fikse(.
Atelia me nje siperfaqe 108 m si dhe toka ku eshte ngritur
godina) jane ne pronesine tone ,makineri &paisje jane
ekzistuese se bashku me paisje zyre
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Investimet
INVESTIMET FIKSE
1. Toka
2. Ndertesa (blere)
3. Makineri & Paisje (Makine qendisje)
4. Paisje Zyre
5. Mjete Transporti
6. Te Tjera

Burimet e financimit
EQUITETE
Fonde te veta
cash ne dore
Te tjera:
Totali i ekuiteteve

Shpenzime
0
0
800,000
0
0
______

Totali I Investimeve Fikse

800,000

INVESTIMET PARA-OPERATIVE (IPO)
1. Pergatitja e Planit te Biznesit
2. Licensa & Regjistrimet
3. Trainim per Aftesim e Manaxhim
4. Prova e Prodhimit
5. Te Tjera
Totali I Investimeve Para-Operative

0
0
30,000
20.000
0
50,000

GRANTET, DONACIONE
1.Nga projekti IDEA 400000
500.000
euro
2._____
____
Total I I granteve
500,000

KAPITALI QARKULLUES
1. Kostot operacionale te fillimit deri ne
5,000
balancimin e keshit fillestar
2. Furnizimi i pare i materialeve te
0
konsumueshme te zyres
3. Furnizimi i pare i materialeve te prodhimit
50,000
4. Rezerve e sigurte per likuiditetet
50.000
Totali I Kapitalit qarkullues
105,000
TOTALI I INVESTIMIT

500,000
___
___
500,000

955,000

DETYRIMI I BORXHIT – KREDITE
Miqte, Kreditim nga familja
Kredi Banke Nr 1
Kredi banke Nr 2
Financime te tjera

0
0
0
0

Te Tjera:

0

Totali I detyrimit te borxhit

0

TOTALI I FINANCIMIT

1,000.000leke

Nuk do te kem nevoje per te mare kredi bankare apo financime te tjera nga shoke apo te aferm
Interesi & Plani I ripagimit
Shoket, Familja, Kredite
Kredi bankare 1
Kredi bankare 2
Financime te tjera
Te Tjera
Totali i ripagimit në vit
Totali i ripagimit në muaj

Interesi %

Vitet

____________
_______
______
--------_____
______

___
____
___
____
___
____
____

Interesi/vite
_____________
____________
____________
____________
________
____________
____________

Ripagimi
________________
________
________
________
_________
______

Tabela e te Ardhurave
Merrni të dhënat nga tabelat e mësipërme. Shto të dhëna kur është e nevojshme.
Jini realist me te ardhurat (me se modeste) dhe shpenzimet (me te mëdha).
Plotësoni tabelën për të paktën 3 vjet. Nëse është e mundur, gjithashtu bëni një deklaratë të ardhurash edhe për 12
muajt e parë.
Te Ardhura

VITI 1

VITI 2

VITI 3

Te Ardhura nga produktet /sherbimet e reja

1.075,000

1,793,000

3,000,000

Te Ardhura (nga produkt &sherbimete tjera)

500,000

600,000

600,000
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A. Totali I te Ardhurave

1,575,000

Shpenzimet
Inpute direkte, lende te para etj
Kosto Direkte e Punes
Reparime & Mirembajtje
Kosto Indirekte
Qera Zyre/Ndermarrje
Marketing, Reklama
Materiale te zyres
Shpenzime sigurimi
Transport
Telekomunikacion, internet
Shpenzime Kontabiliteti
Shpenzme Udhetimi
Sigurime shendetsore e shoqerore
Komisione bankare
Interesa te Kredive
Amortizimi I paisjeve
Kosto te tjera
… shto me shume rreshta nese nevojitet
B. Totai I shpenzimeve
C. Fitimi para Taksave (=A-B)
D. Takse fitimi (15%)
Fitimi Neto (=C-D)
Rikthimi ne shitje ne %

2,393.000

3,600,000

366,000
936.000
0
20.375
0
7,200
0
0
0
4,300
5,000
0
18,720
0
0
0 ___
0

400.000
1,248.000
0
23.273
0
7.000
0
0
0
1,300
5.000
0
25,090
3.000
0
0
0

400.000
1,248,000
0
23,273
0
7,000
0
0
5.000
1,300
5.000
0
25,090
3.000
0
0
0

1,357,595
218,000
0
218,000
14

1,712,663
680,337
2,204
678,133
28

1.712.000
887,337
1,690
885.647
30

Pika Kritike
Volumi I njesive te shitura ne Piken kritike per vitin e pare =
Kosto Fikse_(1,357.595-366,000)_991.595leke__________
Cmim shitje njesi(5,000leke – 2.8 lekeKosto variable per njesi

=450,725njesi ne vite

Volumi injesive te shitjura ne Piken kritike per vitin e dyte
1,712,663-400,000
---------------------------------------------------------596,665njesi ne vite
2,200
Volumi i njesive te shitura ne Piken kritike per vitin e trete
1,712,663-400,000
--------------------------------------596,665njesi ne vite
2,200
• e shisni më pak se niveli Pikës Kritike ju do të provoni o Konkretisht merr nr e njesive te shitura per cdo
një radhë humbjesh.
kategori produkti te tabela “Analiza e Pikes Kritike”
• Llogaritni Nivelin e shitjeve ne piken kritike sipas
siaps qelizave H6, H7, H8 , H9 dhe H10 apo dhe ne
produkteve dhe sherbimeve tuaja
totalin per disa produkte H12.
• Merrni te dhenat nga Tabela financiare “Analiza e o Shpjego Vlerat K6, K7, K8 , K9 dhe K10 te tabela
Pikes Kritike” dhe shpjego me poshte ne menyre
“Analiza e Pikes Kritike” si vlera te ardhura te realizuara
narrative nivelin e shitjeve ne piken kritike me njesi
ne oiken kritike per te mbuluar totalin e kostove fikse
dhe ne vlere Leke
te qeliza I 12
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Cash flow/Rrjedhja e parase

faturat dhe borxhet tuaja në muajt apo vitet e para.
Përgatitni tabelat e rrjedhës së parasë për 12 muajt e parë
(duke përfshirë kohën para se të filloni realisht prodhimin
dhe shitjen, të quajtur muajin 0) dhe për të paktën tre
vitet e para. Mos harroni: (në tabelën më poshtë) “E” nuk
duhet të jetë kurrë negativ). “Cash” gjithashtu përfshin
paratë në llogarinë tuaj bankare të biznesit Remember:.

Tabela e rrjedhës së parasë është më e rëndësishme
sesa tabela e të ardhurave! Biznesi juaj mund të jetë
fitimprurës (shih tabelën e të ardhurave), por megjithatë
mund të falimentojë, sepse nuk keni parà të mjaftueshme
(kapital qarkullues në tabelën e financimit) për të paguar
Muaji
0 (fillimi) 1
23
A. Keshi ne fillim te muajit (=E
500.000
123.000
muajit te meparshem
TE HYRAT
Te ardhura nga shitjet e
0
produkteve/sherbimeve
Kreditim,kredite, donacione
Grande( 4,000euro)
500.000
B. Totali I te hyrave
500.000
DALJET
Investimipara fillimit (muaji 0)
Paisje shtese, makineri qendisje 500.000
Inpute direkte, lende te para etj. 366,000
Kosto e punes , direkte dhe
jodirekte
Reparime & mirembajtje
Qera zyre, fabrike
Marketing, a\reklama
7,200
Materiale zyre
Sigurim
Transport
Telekomunikacion, internet
4,300
Shpenzime kontabiliteti
Shpenzime transporti
Sigurime
shendetsore
e
shoqerore
Komisione bankare
Interesa te kredive
Ripagim I kredive
Dividende dhe terheqje nga
aksioneret
Taksa
C. Totali I Daljeve
877,500
D. Balanca mujore e Cash floë
--377,500
Neto (= B-C)
E. Balanca e Keshit Akumulativ
123.000
(=A+D)
PLANI I BIZNESIT - CASH FLOË/
RRJEDHJA E PARASE - 5 VITE
VITE
1
A. Keshi hyres mujor (=E e muajit
meparshem)
TE HYRAT
Te ardhura nga shitjet e
produkteve/sherbimeve
Kreditim, kredite, donacione

2

4

3
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Te hyra te tjera
B. TotalI I te Hyrave
DALJET
Paisje shtese, makineri (jo
amrotizmi)
Inpute direkte, lende te para etj.
Kosto e punes , direkte dhe
jodirekte
Reparime & mirembajtje
Qera zyre, fabrike
Marketing, a\reklama
Materiale zyre
Sigurim
Transport
Telekomunikacion, internet
Shpenzime kontabiliteti
Shpenzime transporti
Sigurime
shendetsore
e
shoqerore
Komisione bankare
Interesa te kredive
Ripagim I kredive
Dividende dhe Terheqje te
aksionereve
Taksat
… shtoni rreshta me shyume
nese nevojitet
C. Total I I DLAJEVE
D. Balanca mujore e Cash floë
Neto (= B-C)
E. Balanca e Keshit Akumulativ
(=A+D)

Anekse

Anekset shërbejnë më shumë për të tjerët, si bankierë ose bashkë investitorë. Imagjinoni se çfarë mund t’i bëjë
përshtypje ose t’i bindë, për shembull:
• Rezultate të një studimi tregu
• Marrëveshje të firmosura ose letra interesi nga klientë potenciale të mundshëm
• Marrëveshje të firmosura ose letra interesi me furnitorët, specifikisht kur ato përfshijnë terma të kredisë
Dokumente që tregojnë që ju jeni i njohur me sektorin, keni eksperiencë në sipërmarrje
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Vështrim mbi diplomacinë evropiane kundrejt Shqipërisë në
Konferencën e Paqes së Parisit (1946)

MSc. Matilda Voja

Abstract

Britania, falë pozitës ishullore dhe statusit të aleatit të
ngushtë të SHBA-së, ishte një zë i fuqishëm në takimet
e të mëdhenjve. Fakt që vërehet në vendimet e Konferencës së Jaltës (4-11 shkurt1945), si produkte të diplomacisë amerikane të presidentit F. Roosevelt, sovjetike të
udhëheqësit J. Stalin dhe asaj britanike të kryeministrit
W. Churchill.

This paper aims to address some aspects of European
geopolitics towards Albania at the Peace Conference
1946, which includes a broad spectrum of internationally
important developments. It focuses on the documented
analysis of the circumstances and political and economic
factors that conditioned the attitude of the Great Powers
of Europe to the Albanian state.
The Great Winning Powers sit on the negotiating table
to outline the new post-war international order. For the
first time, the two superpowers, the United States and
the Soviet Union, built the bipolar system of international relations, dominant in solving European problems.
France, though a victorious state, lost its traditional influence in Europe. It emerged economically and morally
weakly destroyed by World War II. While Britain, thanks
to the island’s position and the close ally of the United
States, was a powerful voice at big meetings. The fact
noted in the decisions of the Yalta Conference (4-11 February 1945) as US diplomatic products by President F.
Roosevelt, Soviet Union leader J. Stalin and British Prime
Minister W. Churchill.

Fjalë kyce: gjeopolitikë, dominues, faktor politikë, sistem bipolar.
Roli i Britanisë në ndërtimin e arkitekturës ndërkombëtare të pasluftës ishte determinues në krahasim me shtetet e tjera të Evropës. Prandaj, do të përqendrohemi teanaliza e politikës së jashtme britanike, që kishte rëndësi
të madhe për orientimin ealeatëve në qëndrimin e tyre
ndaj Shqipërisë. Kjo e fundit u rendit përkrah KoalicionitAntifashist në luftë kundër okupatorit nazi-fashist, duke
mobilizuar të gjitha forcat e sa jmateriale dhe morale.
Por aleatët, në mënyrë të veçantë Britania, nuk e vlerësoi
si dhe saduhet sakrificat dhe kontributin e shqiptarëve
në lëvizjen e rezistencës kundër Fuqive të Boshtit. Çka u
evidentua në politikën e saj jokoherente për çështjen e
statusit të Shqipërisë së pasluftës.
Diplomacia angleze ishte rrjedhojë e aleancave dhe e interesave gjeopolitike estrategjike të saj në rajon e më gjerë.
Për këtë arsye kursi i politikës së jashtme të Britanisë ndaj
çështjes shqiptare u kufizua në pohimin a mohimin e
marrëveshjeve të ortakërisë. Konkretisht, invadimi italian
i Shqipërisë përfaqësonte një ndryshim të statuskuosë në
Mesdhe. Kjo ngjarje ishte “në kundërshtim me termat e
marrëveshjes, që riafirmonte deklaratën e 2 janarit 1937,
në të cilën Britania e Madhe dhe Italia nuk kishin “ndonjë dëshirë të modifikonin ose, përsa u takonte atyre, t’a
shikonin të modifikuar statuskuonë lidhur me sovranitetin kombëtar të territoreve në “rajonin e Mesdheut””.
Përballë këtij fakti, elita politike angleze e dënoi okupimin
e Shqipërisë prej fashistëve italianë, duke e konsideruar
aktin si shkelje të normave të së drejtës ndërkombëtare.
Ajo deklaronte se “çmonte dhe do të mbështeste luftën
heroike të popullit shqiptar, se Shqipëria do të ishte
përsëri indipendente dhe se Aleatët e Mëdhenj nuknjihnin asgjë nga sa kishte ndodhur në Shqipëri nën urdhërat
e pushtuesit pas 7 Prillit 1939”.
 Gjithashtu, mbështetur në klauzolat e Kartës së Atlan-

Key words: geopolitics, dominant, political factor, bipolar system.

Abstrakt
Ky punim synon të trajtojë disa aspekte të gjeopolitikës
evropiane ndaj Shqipërisë në Konferencën e Paqes 1946,
që përfshin një spektër tëgjerë të zhvillimeve me rëndësi
ndërkombëtare. Ai përqendrohet në analizën edokumentuar të rrethanave dhe faktorëve politikë e ekonomikë
që kushtëzuan qëndrimin e Fuqive të Mëdha të Evropës
ndaj shtetit shqiptar.
Fuqitë e Mëdha fituese u ulën në tryezën e bisedimeve
për të ravijëzuar rendin e ri ndërkombëtar të pas luftës.
Për herë të parë rolin dominues në zgjidhjen e problemeve evropiane e luanin dy superfuqitë e reja, Shtetet e
Bashkuara dhe Bashkimi Sovjetik, që ndërtuan sistemin
bipolar të marrëdhënieve ndërkombëtare. Franca, ndonëse një shtet fitues, e humbi influencën e saj tradicionale në Evropë. Ajo doli e shkatërruar ekonomikisht dhe
e dobët moralisht nga Lufta e Dytë Botërore. Ndërsa
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tikut, qeveria britanike proklamonte “të drejtën e popujve për të zgjedhur formën e qeverisë nën të cilën ata
donin të jetonin dhe shprehte dëshirën që t’u ktheheshin
të drejtat sovrane dhe vetëqeverisja atyre popujve që u
shtypën me forcë dhe u privuan prej tyre”.
Këto deklarata parimore të diplomacisë angleze nuk u
aplikuan në rastin e Shqipërisë. Ajo mbajti një qëndrim
jo konsekuent për çështjen e statusit, duke u lëkundur
midis alternativës së përkrahjes së pavarësisë dhe asaj të
çlirimit të Shqipërisë pas lufte.
Kjo ambivalencë termash shprehte influencën e partnerëve të saj në Ballkan dhe besnikërinë ndaj kërkesave të tyre. Në qarqet britanike mbizotëronte ideja se “implikimi për një Shqipëri të pavarur peshonte më
tepër se avantazhet e mundshme”.
Për rrjedhojë argumentet kundër indipendencës ishin: 1.
gjendja e brendshme e vështirë diktonte
pamundësinë e vetëqeverimit dhe ruajtjes së sovranitetit. “…për shkak të varfërisë së Shqipërisë dhe për
paligjshmërinë që propozonte kjo varfëri, dilte se një Shqipëri e plotë,e pavarur do të ishte shkak për turbullira të
përjetshme në Ballkan.
Prandaj një shtetshqiptar do të kishte nevojë për mbrojtje dhe udhëheqje. Kjo detyrë mund të merrej përsipër
prej një shteti krejtësisht të mosinteresu;
2. indipendenca e Shqipërisë i hapte rrugë rivendikimeve
territoriale të fqinjëve. Sipas përfaqësuesit britanik, Pierion Dixon,“duke njohur pavarësinë ata nxisnin një çerdhe
grencash dhe provokonin qeverinë grekedhe jugosllave
t’i bënte presion Britanisë për pretendimet e tyre në lidhje me këtë vend”.
3. Mirëpo, rrethet diplomatike angleze i rezistuan kërkesave territoriale të Greqisë për Vorio-Epirin dhe të Jugosllavisë për Shqipërinë e Veriut, duke deklaruar se
çështja e kufijve të shtetit shqiptar do të merrej në shqyrtim në Konferencën e Paqes. Në përputhjeme parimet
e moralit politik, Britania kundërshtoi edhe propozimin
grek për copëtimin eShqipërisë mes fqinjit verior e jugor,
me kufi në afërsi të Elbasanit.
Në memorandumin e P. Dixon-it “Albania, present attitude of its M.Government”, date 30.3.1942, analizohen
edhe avantazhet e ripohimit të pavarësisë së Shqipërisë
ngaBritania e Madhe. Ato ishin të natyrës: a) strategjike,
sepse nuk duhej nënvlerësuar kontributi që mund të
jepte lëvizja e rezistencës në Shqipëri, zhvillimin e së cilës
e lidhnin me shpalljen e deklaratës britanike dhe b) politike, pasi përcaktimi i statusit të Shqipërisë, po të bëhej
me kohë, mund të mënjanonte rrezikun që ajo të kthehej
në “mollë sherri” midis Jugosllavisë dhe Greqisë.
Më 17 dhjetor 1942, Ministri i Jashtëm britanik, Anthony
Eden, shpalli se “Qeveria e Madhërisë së Tij dëshironte ta
shihte Shqipërinë të çliruar nga zgjedha italiane
dhe pavarësinë e saj të rivendosur. Kjo deklaratë shërbeu
si një mbështetje e madhe morale e politike dhe një perspektivë për luftën tonë çlirimtare, ishte një premtim për
sigurimin e lirisë dhe të pavarësisë”.
Vlerësimi pozitiv i Britanisë për rezistencën antifashiste
të popullit shqiptar vërehet edhe në notat e mëvonshme. “Mbas armëpushimit italian, gjermanët kishin
zënë në një shkallë të gjerë vendin e italianëve në Shqipëri, dheishte evidente që Qeveria Britanike kërkonte

që e gjithë toka shqiptare të ishte e spastruarkrejt nga
gjermanët. Prandaj ajo priste me gëzim çdo veprim antigjerman nga shqiptarëtdhe dënonte çdo gjë të një natyre
bashkëpunimi shqiptare me gjermanët”.
Edhe kryeministri i Britanisë së Madhe, z. Winston
Churchill, në fjalën e mbajtur në Dhomën e Komuneve,
më 1944, theksonte rëndësinë e qëndresës së popullit
shqiptar kundërokupatorit nazi-fashist dhe kontributin e
tyre në operacionet ushtarake të Mesdheut.
Por, në përfundim të Luftës së Dytë Botërore, autoritetet britanike e ndryshuanpërmbajtjen e relacioneve
diplomatike kundrejt çështjes shqiptare. Ky devijim ishte
rrjedhojë e zhvillimeve të brendshme politike dhe orientimeve në politikën e jashtme. Në korrespondencën
e personaliteteve politike dhe ushtarake të Britanisë
shkruhej se “Shqipëria kishte një rëndësi shumë kalimtare në situatën strategjike të kohës dhe qëllimi i gjeneralit Wilson ishte të caktonte forcat e pakta që kishte në
dorë për a) të forcuar Greqinë dhe b) për t’u prerë rrugën
gjermanëve në skajin më verior të Adriatikut (Zara,Fiume
etj). Gjithashtu, aleatët duhej ta linin Frontin Nacional
Çlirimtar të vinte vetë tekata dhe të mos bënin garë me
Bashkimin Sovjetik në këtë sektor. Shqiptarët, edhe më
pakse Tito, nuk mund ta injoronin zotërimin ushtarak
të sovjetëve në Ballkan dhe F.N.Çsidoqoftë ishte prosovjetik i deklaruar. Së fundi sjellja mospërfillëse e Hoxhës me oficerët britanikë të ndërlidhjes tregonte qartë
qëndrimin e tij, ndaj aleatët nuk do t’i përmirësonin punët për t’i bërë qejfin. Aq më tepër që nuk kishin ndonjë interes britanik për të mbrojtur në Shqipëri ose zotime
për të nderuar sikurse në Jugosllavi”.
Pas Luftës së Dytë Botërore, Fuqitë e Mëdha e radhitën
Shqipërinë në kampin e vendeve fituese. Por, situata e
brendshme politike dhe zhvillimet në arenën ndërkombëtare, si ndarja e zonave të influencës në fillimet e Luftës
së Ftohtë, kushtëzuan qëndrimin e tyre ndaj shtetit shqiptar. Konkretisht, diplomacia britanike, pas lufte dhe në
Konferencën e Paqes në Paris, u konfigurua nga faktorët
e mëposhtëm:
Së pari, orientimi politik e ideologjik i Shqipërisë. Ky fakt
ndikoi në përpjekjet a) për njohjen ndërkombëtare të
qeverisë sonë. Përfaqësues të shteteve demokratike tentuan ta përfshinin Shqipërinë në bllokun Perëndimor. Ata
argumentuan përfitimet që buroninnga aderimi në këtë
aleancë dhe evidentuan synimet regresive të Bashkimit
Sovjetik.Aleatët pohonin se “duheshin bindur u
dhëheqësit e F.N.Ç se, për vetë pozitën gjeografiketë Shqipërisë, Rusia nuk do të kishte interes të sinqertë ndaj
saj në të ardhmen dhe se ata duhej t’i hidhnin sytë nga
Fuqitë e Perëndimit, dhe veçanërisht nga Britania, që të
mbronin interesat e Shqipërisë dhe që t’i jepnin ndihmën
e nevojshme financiare dhe teknike për zhvillimin e saj”.
Për më tepër, qarqet politike britanike analizuan përparësitë e njohjes së shpejtë të qeverisë shqiptare në
planin e gjerë të zhvillimeve në Ballkan, si parandalimi i
një konflikti të mundshëm greko-shqiptar. “
Nëse aleatët vendosnin të mos i përkrahnin pretendimet
e Greqisë në Shqipërinë e Jugut, kishte
rëndësi që t’i frenonin grekët të mostentonin pushtimin e
asaj zone. Ekzistenca e një qeverie shqiptare kompetente
e të njohur nga Aleatët e Mëdhenj do të ishte e dobishme
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përkrahte edhe Enver Hoxha, në fjalimin e mbajtur
me rastin e mbledhjes së dytë të Këshillit të Përgjithshëm të Frontit Demokratik, më 7 tetor 1946, ku, ndër
të tjera,analizonte peripecitë e procesit të njohjes së
qeverisë shqiptare. “Konditat e vëna nga qeveria angleze
vetvetiu binin pse karakteri i Regjimit Popullor në Shqipëri dhe ligjet evendimet si dhe aplikimi i tyre bëheshin
dhe zbatoheshin në mënyrën më demokratike,kështu që
kushtet e vëna nga qeveria britanike vetvet iu u plotësuan”, megjithëse ajo refuzoi të normalizonte marrëdhëniet diplomatike me shtetin shqiptar.
b. Britania dhe aleatët perëndimorë kundërshtuan pjesëmarrjen e Shqipërisë nëorganizata dhe në konferenca
ndërkombëtare. Pas çlirimit të vendit, qeveria shqiptare “kërkoi si një të drejtë legjitime të fituar me gjak e
sakrifica që edhe Shqipëria të ftohej në Konferencën e
Kombeve të Bashkuara. Shqipëria nuk u thirr në San Francisko me pretekstin se nuk ishte njohur ende qeveria e saj
demokratike”.
Në këto kushte, Komiteti Qendror i Partisë i dërgoi një radiogram Sekretarit Politik të Qarkoreve, të cilit i kërkonte
organizimin e mitingjeve e manifestimeve, gjoja të dala
nga vetë populli, si kundërpërgjigje ndaj qëndrimit të
padrejtë të aleatëve, që nuk e ftuan Shqipërinë të merrte pjesë në Konferencën e San Franciskos. Në mitingje
duhej të theksoheshin përpjekjet dhe lufta e popullit shqiptar krahas gjithë popujve liridashës, si dhe prezantimi
i qeverisë si e vetmja përfaqësuese e sovranit.
Në mbledhjen e parë të Asamblesë së OKB-së, që u organizua në Londër, më 10 janar 1946, u refuzua kërkesa e Shqipërisë për t’u pranuar si anëtare.
Me gjithë mbështetjen e delegatit sovjetik dhe të disa
vendeve të Lindjes, në sesionin e gushtit1946, përsëri
në Këshillin e Sigurimit, Britania dhe aleatët e saj votuan
kundër pranimit të Shqipërisë në OKB. Edhe përpjekjet e
qeverisë shqiptare për t’u aprovuar si anëtare e Asamblesë së Këshillit të UNRRA-s u kundërshtuan nga angloamerikanët dhe delegate francez, me argumentin se Shqipëria ishte në gjendje lufte me Greqinë.
c. Qëndrimi jomikpritës i qeverisë shqiptare kundrejt
Misionit Ushtarak Britanik. Gjenerali Hodgson dhe shumica e oficerëve të Ndërlidhjes mendonin se regjimi i
Hoxhës po zhvillohej me një antibritanizëm të fortë dhe
pro totalitarizmit rus.Për këtë arsye, “në aktivitetin e tyre
politik në Shqipëri ajo që goditën më tepër ishte miqësia
jonë me Bashkimin Sovjetik dhe Jugosllavinë, për të cilën
miqësi shpreheshin me urrejtjen më tëmadhe. Në shumë
raste gjatë shëtitjeve të anëtarëve të Misionit Englez në
vende të ndryshme të Shqipërisë dhe në lidhje me ndihmat që BS na dërgonte flisnin vazhdimisht dhe e quanin
këtë si një mjet që ta pushtonte Shqipërinë jo vetëm politikisht por edhe ekonomikisht. Kurse për marrëdhëniet
e mira me Jugosllavinë thoshin se Shqipëria ishte bërë
një bisht i Jugosllavisë dhe që qeverisej e punonte me të
njëjtën taktikë si ajo”.
Udhëheqja shqiptare ishte skeptike ndaj veprimtarisë
politike dhe ideologjike të misionarëve britanikë, e cila
nxirrte në pah tiparet jo demokratike dhe mungesën
e efektshmërisë së organizimit shtetëror në vend. Kjo
diktoi gjithë Komitetet Qarkore tëPartisë Komuniste të
merrnin masa për të hequr nga qarkullimi çdo mjet të

në këtë drejtim”.
Nga ana tjetër, nëkëmbim të njohjes së shtetit shqiptar,
Britania nuk do të mjaftohej thjesht me një qëndrim
mirënjohës, por do të përpiqej të shkëpuste disa koncesione, si “krijimi i një qeveriepërfaqësuese në vend”.
Më 10 nëntor 1945, Britania e Madhe proklamoi njohjen
eqeverisë shqiptare me kusht që të organizoheshin zgjedhje të lira dhe të lejoheshin korrespondentët e huaj të
raportonin për to. Qeveria britanike caktoi edhe ministrin
e sajnë Shqipëri, T. C. Rapp, i cili nuk e ushtroi funksionin
e tij për shkak të acarimit të marrëdhënieve dypalëshe.
Në dallim nga sygjerimet e SHBA-së dhe të Britanisë,
Franca e njohu qeverinë shqiptare, në dhjetor 1945, dhe
dërgoi misionin e saj diplomatik në Tiranë. Parisishfrytëzoi lidhjet tradicionale kulturore dhe frankofone për të
zgjeruar marrëdhëniet meShqipërinë. Por duke i dhënë
prioritet interesave ideologjike, qeveria shqiptare nuk
ikushtoi vëmendje forcimit të raporteve me Francën. Ajo
përfaqësonte të vetmin vend perëndimor që kishte marrëdhënie diplomatike me Shqipërinë deri në vitin 1949.
Konflikti ideologjik midis dy kampeve Lindje – Perëndim
u reflektua nëvendosjen e sistemit politik, gjendjen e
brendshme dhe pozitën ndërkombëtare tëShqipërisë.
Anëtarët e misionit anglez e përshkruanin situatën, si vijon: “Politikën e jashtme e quanin të majtë ekstreme të
drejtuar në sferën e influencës ruse, një politikë të adoptuar nga Jugosllavia, një kopje të saj dhe një besnike të
palëkundur të Marshallit Tito dhe të Bashkimit Sovjetik.
Ato ishin shprehur hapur në popull kundra politikës duke
equajtur pro ruse.…Ndërsa për rrethanat e brendshme
pohonin: Tirania e vërtetë në këtë vend, qeverisja me terror, spiunllëku dhe të shtrënguarit e popullit të spiunonin
njëri-tjetrin, arrestimet dhe rrahjet në burgjet, gjyqjet e
pjekur kundër patriotëve të ndershëm sikriminelë lufte,
krimet gjyqësore të njohura si ekzekutime, fallsifikimi
i vazhdueshëm I lajmeve dhe i fakteve, zhdukja e së
vërtetës dhe e ankimit, donin të thonin se nuk kishteasnjë diferencë midis këtij regjimi dhe fashizmit veçse ky
ishte i kuq në vend të atij të ziut”.
Perceptimin negativ të demokracive Perëndimore për
organizimin politik të shtetit shqiptar e kishin konstatuar edhe funksionarët e lartë të Partisë Komuniste. Në mbledhjet e zhvilluara, ata deklaronin se Shqipëria nuk përbënte një faktor të pavarur në politikën
e jashtme dhe përcaktonin masat që duhej të ndërmerreshin në favor të çështjes sonë. Referuar raportit, datë
20 Prill 1946, për pozitën ndërkombëtare të Shqipërisë,
përmendejse “gjendja e vendit ishte e vështirë dhe me të
nuk do të mund të mbronin para opinionit botëror të
drejtat e tyre si komb e si shtet, prandaj ishte e nevojshme të fillohej menjëherë një punë të madhe jashtë
para Konferencës së Paqes. Sepse taktika e armiqve ishte
të heshtnin për Shqipërinë, duke injoruar mundësisht
edhe ekzistencën e saj, pse kështu mund të bënin çfarë
të donin me të, pa u bërë problem në botën e jashtme,
kurse shqiptarët duhej të ngrenin problemin e indipendencës së vendit që të mbroheshin mëmirë kundra armiqve”.
Raporti, me një gjuhë propagandistike, paraqiste orientimin politiko-ideologjik drejt Lindjes dhe marrëdhëniet
jo të mira me shtetet perëndimore. Këtë pikëpamje
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propagandas së shteteve perëndimore. Në radiogramin
dërguar nga Koçi Xoxe, më 12 shkurt 1946, udhëzoheshin
“anëtarët e partisë që të kontrollonin dhe të vërenin mirë
në çdo anë cilët ishin librarët ose personat që shpërndanin materialin propagandistik anglez dhe amerikan dhe
t’i raportonin menjëherë. Me një urdhëresë të posaçme
që do të dilte ato ditë nga Ministria e Kulturës asnjë firmë
tregtarësh, persona privatë ose organizatë nuk kishte të
drejtë të lidhte marrëveshje a kontratë me shoqëri ose
librari të shteteve të huaja për të sjellë gazeta, libra etj.
përveç Mesagjerisë së Shtypit në Tiranë”.
Përpos grumbullimit dhe depozitimit të literaturës dhe
organeve të shtypit perëndimor, qeveria shqiptare vendosi rregulla kufizuese që vështirësonin aktivitetin e
Misionit Britanik në vend. Konkretisht, “atyre iu mohua
e drejta për të udhëtuar lirisht në Shqipëri. Sa herë që
donin të shkonin në një vend, një roje e armatosur shqiptare duhej t’i shoqëronte, sikur të ishin rob lufte. Entuziazmi popullor i fillimit u kthye në një armiqësigati të
hapur dhe çdo mjet u përdor për t’i
mërzitur dhe bile për t’i poshtëruar. Emri i çdo shqiptari që shkonte të vizitonte ose që takohej publikisht me
kryetarët e misioneve britanike dhe amerikane merrej
në shënim nga policia e fshehtë dhe ata që pranonin të
hynin në shërbim të tyre të ndiqeshin si kriminelë. …
Komunistët e Tiranës dhunuan rëndë mikëpritjen shqiptare duke urdhëruar misionin britanik të largohej nga Shqipëria”.
Në fillim të prillit 1946 u organizua ceremonia e largimit të
Misionit Ushtarak Britanik, të cilën udhëheqja komuniste
shqiptare e përshkroi me nota ideologjike.“Anëtarët e misionit anglez u vunë në formë autokolone, gjithë makinat
që kishin, qysh në mëngjes dhe më vonë u nisën për në
Durrës. Kjo mënyrë ikje ishte më tepër në formëdemonstrative për të parë populli se po ikte misioni anglez. Për
të inkurajuar reaksionin edhe në momentin e fundit kur
po iknin nga Shqipëria, reaksionarët anglezë paraqitnin
si një krizë të rëndë në mes të Britanisë dhe Shqipërisë
ikjen e misionit, largim i cili do të kushtonte dhe do të
kishte konseguenca të rënda për vendin tonë”.
Së dyti, marrëdhëniet shqiptaro-britaniko u acaruan
për shkak të incidenteve nëKanalin e Korfuzit. Këtu,
më 15 maj 1946, dy anije ushtarake britanike “Orion”
dhe“Superb” u goditën nga bateritë e rojeve bregdetare
shqiptare.
Udhëheqësi Enver Hoxhae shpjegoi incidentin me faktin
se patrullimi, pa njoftuar i anijeve të huaja, në ujërat territoriale të Shqipërisë përbënte një shkelje të rëndë të
normave të së drejtës ndërkombëtare. Citoj: “Faji s’ishte
aspak i joni për atë ngjarje regretabël po të analizohen
rrethanat në të cilat ngjau. Anijet greke me flamur dhe
pa flamur, me dhjetëra herë dhe muaj me radhë vinin në
ujërat tonë, afroheshin në bregdet, qëllonin me top e me
mitraloz, merrnin robër nënshtetas shqiptarë, grabisnin
varka dhe bënin njëmijë provokacione të tilla. Bateritë
tona dhanë shenjën e largimit dhe masandaj qëlluan
me disa të shtëna rrethe përqark. Kur anijet ngritën flamurin anglez ishte tepër vonë. Kurrë nuk ishte intension i
komandës sonë bregdetare të qëllonte anijet e Britanisë
së Madhe”.
Mirëpo, ashpërsimi i marrëdhënieve midis dy vendeve ar-

riti kulmin me një tjetër ngjarje të rëndë në Kanalin e Korfuzit. Më 22 tetor 1946, kryqëzori britanik Saumarez dhe
destrojeri Voyage, ndeshën në mina detare, nga shpërthimi i të cilave humbën jetën 44 marinarë dhe dhjetëra të
tjerë u plagosën. Qeveria shqiptare shprehu keqardhje
për incidentin, por nuk pranoi kurrfarë përgjegjësie. Ky
qëndrim i autoriteteve shqiptare shkaktoi pakënaqësi të
thellë në qarqet e diplomacisë angleze, e cila me një notë
zyrtare njoftoi fillimin e një operacioni minapastrues
përgjatë bregdetit tonë. Si kundërpërgjigje, më 13 nëntor
1946, qeveria shqiptare i dërgoi një telegram Sekretarit të
Përgjithshëm të OKB-së, Trygve Li, me anën e të cilit protestohej kundër shkeljes së ujërave territorialetë vendit
nga forcat ushtarako-detare të Britanisë, si vijon: “Qysh
më 12 nëntor në mëngjes një numër i madh anijesh lufte
me flamurin anglez përshkruan në të gjithadrejtimet bregun tonë të jugut të Shqipërisë, që nga Butrinti deri në
Karaburun. Të gjitha anijet angleze në formacion lufte
lundronin në ujërat tona territoriale dhe extra-territoria
lenë shenjë frikësimi dhe provokimi. Sot, më 13 nëntor
1946, në orën 10 të mëngjesit dhe gjatë gjithë ditës, një
numër i madh anijesh lufte dhe dragaminash angleze,
numër që ndryshonte në çdo orë nga 11 deri në 23, hynë
në ujërat tona territoriale të Sarandës në një largësi prej
1500, 1000, 500 m nga porti me pretekst se pastronin minat. Nga anijet e luftës angleze, në çdo kohë, shkreheshin
batare mitralozash në ajër dhe në ujë, duke dashur kështu të krijonin incidente. Qeveria shqiptare kërkonte nga
OKB-ja që ta gjykonte këtë akt të Londrës dhe të jepte
urdhërin e tërheqjes imediate të anijeve të luftësdhe të
dragaminave angleze nga limanet dhe nga ujërat tona
territoriale, në interesin e ruajtjes së paqes, për të cilën
populli shqiptar vuri të gjitha forcat për ta fituar”.
Megjithë polemikat që shkaktoi në instancat më të larta ndërkombëtare, nëntë luftanije britanike kryen operacionin minapastrues, që përfundoi me gjetjen e 22
minave të prodhuara në Gjermani. “Vëzhguesit e paanëshëm, që u ndodhën prezent, panë vet me sy se metali
i minave dhe i kabllos që i lidhte për mos të lëvizur prej
vendit shkëlqente prej vajit dhe kjo ishte prova më e mirë
se minat kishin qenë në ujë për një kohë të shkurtër. Ky
fakt i dha arsye Ministrisë së Jashtme britanike për të thënë se minat që shkaktuan prishjen e dy luftanijeve ishin
vënë në ujërat tokësore të Shqipërisë në kohën e qeverisë
komuniste të Tiranës dhe pra me dijeninë e saj të plotë.
Kjo ishte një shkelje shumë serioze e ligjit ndërkombëtar,
për të cilën qeveria komuniste ishte përgjegjëse”.
Në këto kushte, Britania, nëpërmjet një note zyrtare, i
kërkonte qeverisë shqiptaretë lypte ndjesë publike sipas
formulës tradicionale, të garantonte mospërsëritjen e incidenteve të tilla, të paguante dëmshpërblim për anijet
e shkatërruara dhe të kompensonte familjet e viktimave.
Më 21 dhjetor 1946, autoritetet shqiptare iu përgjigjën
notës britanike, duke hedhur poshtë çdo akuzë dhe
kërkesë për dëmshpërblim.
Tonet konfliktuale në korrespondencën diplomatike diktuan Britaninë që, më 10 janar 1947, t’i kërkonte Këshillit të Sigurimit të OKB-së shqyrtimin e mosmarrëveshjeveshqiptaro-britanike, për ngjarjet në Kanalin e Korfuzit,
në bazë të artikullit 35 të Kartës.
Çështja përfundoi në Gjykatën Ndërkombëtare të Hagës,
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e sipërfaqes së përgjithshme të vendit. Qeveria shqiptare
i konsideronte thellësisht të pa baza pretendimet greke,
duke paraqitur fakte të pakontestueshme historike, etnike dhe demografike. Ajo vuri në dispozicion të delegatëve
pjesëmarrës në Konferencën e Paqes edhe disa materiale
që përmbanin pasqyra të regjistrimit të popullsisë në Shqipërinë e Jugut.
Thirrjeve të kryeministrit grek, z. Caldaris, për rivendikimin e Epirit të Veriut,delegacioni shqiptar iu kundërpërgjigj se ishte e pa vend dhe një gjë e papranueshme të
prekej në këtë Konferencë çështja e integritetit tokësor të
Shqipërisë. Populli shqiptar i vogël në numër, por i madh
nga sakrificat që kishte bërë për kauzën e përbashkët,
nuk ndodhej aty për të diskutuar për kufijtë e tij, por
për të shprehur dhe për të kërkuar të drejtat e veta. Ata
deklaronin solemnisht se brenda kufijve ekzistues nuk
kishte asnjë pëllëmbë tokë të huaj dhe nuk do të lejonin
kurrë që t’ua preknin, sepse për to ishin të shenjta.
Mirëpo, z. Caldaris nuk u pengua nga deklaratat e delegatëve shqiptarë që të vazhdonte të insistonte për aneksimin e Shqipërisë së Jugut, duke argumentuar, ndër të
tjera, nevojën e një kufiri mbrojtës me fqinjin verior. Për
këtë qëllim i shërbente “gjendja e luftës me shtetin shqiptar”. Retorikën politike të kryeministrit grek e kundërshto nte E.Hoxha në fjalimin e mbajtur, në seancën plenare të Konferencës së Paqes në Paris, më 21gusht 1946,
teksa shprehej: “Populli shqiptar flak te poshtë me përbuzje akuzën poshtëruese të delegatit grek, që e padiste
vendin si sulmues. Populli shqiptar nuk e kishte sulmuar
kurrë popullin e ndershëm grek, nuk i kishte shpallur
kurrë luftë. Përkundrazi, e kishte simpatizuar kauzën e tij
që ishte njëkohësisht dhe kauza e popullit shqiptar, sepse
që të dy popujt kishin pësuar të njëjtin fat, duke qenë se
kishin të bënin me të njëjtin armik”.
Autoritetet zyrtare greke e shfrytëzuan “gjendjen e luftës
me Shqipërinë” si mjet për të arritur synimet e tyre aneksioniste. Në fakt ligji 2636/1940, me të cilin Greqia
deklaronte Shqipërinë si një vend armik përbënte një
akt të pajustifikuar juridikisht, politikisht dhe moralisht.
Pasi nuk mund të konsiderohej armik një shtet i pushtuar,
që nën imponimin e pushtuesit i shpallte luftë një shteti
tjetër, sidomos sepse i mungonte l’animus bellandi (vullneti për luftë).
Përpos këtyre përpjekjeve të delegacionit grek për të
zbehur kontributin e Shqipërisë në luftë kundër Fuqive të
Boshtit, përkrah Aleancës Antifashiste, ambasadorigrek
Vassili Dendramis, kërkonte pjesëmarrjen e Greqisë në
mbledhjen e Këshillit tëSigurimit të OKB-së, në gusht
1946, për të influencuar delegatin britanik, Sir Alexander
Cadogan, të refuzonte pranimin e Shqipërisë si anëtare të
Kombeve të Bashkuara.
Faktorët e sipërpërmendur ndikuan në një masë të konsiderueshme në qëndrimin e Britanisë ndaj çështjes shqiptare gjatë punimeve të Konferencës së Paqes së Parisit
(29 korrik - 15 tetor 1946) dhe në instancat ndërkombëtare të krijuara prej saj.
Nëpërmjet kanaleve diplomatike, Fuqive të Mëdha iu komunikua kërkesa e qeverisë shqiptare për të marrë pjesë
në Konferencë, me qëllim që të bashkëpunonte me shtetet demokratike për ndërtimin e paqes dhe të sigurisë në
arenën ndërkombëtare. Në cilësinë e palës së interesuar,

që me vendimin e marrë, më 9 tetor 1949, shpallte Shqipërinë fajtore për incidentin dhe e detyronte të likuidonte reparacionet. Dëmshpërblimi u shlye “me sekuestrimin nga anglezët në Gjermani të një sasie ari që ishte
grabitur prej gjermanëve në Romë e që kishte qenë për
llogari të Bankës Kombëtare Shqiptare. Pak kohë më vonë
një pjesë e këtij ari, natyrisht iu kthye Shqipërisë nga një
komision tripalësh amerikano-britaniko-francez”.
Në kontekstin e Luftës së Ftohtë, ngjarja e 22 tetorit
1946, nuk erdhi si “incidentrastësor”, por si epilog i Konferencës së Paqes në Paris, ku u prekën interesat e Shqipërisë dhe jugosllavët si gjithmonë “të shkathët” në
këto çështje, e “ndihmuan” Shqipërinë të hakmerrej me
lejen apo dijeninë e saj për t’i hedhur në erë anijet armike ndaj bllokut lindor”.
Në fakt, incidenti i 22 tetorit 1946 ishte një çështje e
ndërlikuar e me fajësi të dyanshme. Qeveria shqiptare
kishte lejuar jugosllavët të minonin ujërat e saj territorial në Kanalin e Korfuzit. Për të, vendosja e minave
shërbente si një masë mbrojtëse nga ndonjë agresion i
mundshëm prej jugut, në rrethanat e acarimit të marrëdhënieve me Greqinë. Nga ana tjetër, “qeveria britanike e
provokoi incidentin me dërgimin e anijeve ushtarake në
pjesën veriore të Kanalit të Korfuzit. Ky incident mbeti një
hipotezë e rëndënë marrëdhëniet midis dy vendeve për
gjysmë shekulli”.
Së treti, interesat gjeopolitike të Britanisë në Ballkan e
më gjerë diktuan triumfin e diplomacisë së ortakërisë,
ku rol të rëndësishëm kishte marrëdhënia miqësore me
Greqinë. Kjo e fundit shërbeu si bazë për politikën antikomuniste të kampit Perëndimor gjatë Luftës së Ftohtë.
Ajo u shfrytëzua si kundërpeshë ndaj qeverive të ashtuquajtura të demokracive popullore, që u vendosën në
bllokun Lindor. Për më tepër, pozita e favorshme gjeografike e Greqisë u përdor për mbajtjen nën kontroll të
Detit Mesdhe.
Britania e Madhe, duke ndikuar mbi veprimet greke,
kishte mundësi të dominonte daljen në Adriatik dhe,
duke patur një tjetër Gjilbraltar në një nga këto porte, ajo
kishte nën kontroll pozitën e Jugosllavisë në detin Adriatik. Pjesën perëndimore të tij, Britania mund ta zotëronte
me drejtimin e përkohshëm të politikës së jashtme italiane, ndërsa anënlindore me sovranitetin grek mbi Shqipërinë e jugut. Kështu Londra, duke kontrolluar daljen
e Adriatikut, mbikqyrte Jugosllavinë dhe ndonjë ekspansion të mundshëm sovjetik.
Qeveria greke e shfrytëzoi bashkëpunimin me Britaninë
për të siguruar mbështetje në realizimin e qëllimeve të
saj. Për aneksimin e Vorio-Epirit, Athina zyrtare argumentonte: “Zotërimi i këtij bregdeti [të Sarandës, të Himarës
dhe të Vlorës - E.L], qëdominonte ngushticën e Otrantos
përbënte në Mesdheun Lindor, një pikë strategjike me
rëndësi dhe pikërisht mbi udhëkryqin që ndante Lindjen
nga Perëndimi. Kjo vijë mbartte një rëndësi të madhe për
sundimin britanik të Lindjes së Afërme”.
Përpos lobimit në qarqet diplomatike angleze, autoritetet greke paraqitën pretendimet e vjetra të “Megali Idhesë” për Shqipërinë e Jugut edhe në forume të larta
ndërkombëtare.Kërkesat e tyre territoriale ishin jetike
për qëndrueshmërinë politike dhe ekonomike të Shqipërisë si shtet i pavarur dhe përbënin afërsisht çerekun
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ajo e vlerësonte të domosdoshme të parashtronte pikëpamjete saj mbi të gjitha çështjet që përkonin me Traktatet e Paqes.
Me kundërshtimin e delegacioneve anglo-amerikane dhe
të satelitëve të tyre,Shqipëria nuk u pranua me votë konsultative në sesionet e Konferencës, por iu dha edrejta të
dëgjohej vetëm në lidhje me Traktatin e Paqes me Italinë.
Ky vendim nuk u mirëprit nga qeveria shqiptare, e cila e
quajti një shpërblim jo të drejtë për kontributin e dhënë
në Luftës së Dytë Botërore. “Populli shqiptar që rroku i
pari armët kundër fashistëve italianë, që rendnin me urë
në dorë për t’i vënë zjarrin Evropës dhe që pushoiluftën
vetëm kur u mposht Gjermania hitleriane, meritonte
një drejtësi më të madhe. …ai e kishte fituar me luftë të
drejtën të merrte pjesë në këtë konferencë, me titull dhe
me të drejta të njëjta më ato të 21 kombeve fitimtare”.
Qëndrimi jo miqësor i aleatëve ishte një sinjal i qartë për
mosaprovimin e politikës së brendshme dhe të jashtme
të Tiranës, që do të reflektohej edhe në diskutimet për
çështjen shqiptare. Konkretisht, në Komisionin Ushtarak,
delegacioni shqiptar paraqiti disa amendamente që synonin reduktimin e armatimeve, me qëllim që flota dhe
ushtria italiane të mos përbënte rrezik kërcënimi për
ekzistencën e Shqipërisë dhe paqen në rajon. “Meqë
populli shqiptar ishte viktima e parë e agresionit fashist në Evropë dhe duke marrë parasysh nevojën urdhëruese të Shqipërisë që të kishte një flotë të vogël dhe
të përshtatshme për të mbuluar ujërat e saj territoriale,
qeveria shqiptare mendonte se do të ishte e drejtë dhe
e udhës që, kur të vendosej mbi fatin e flotës italiane,
të merreshin parasysh konsideratat e lartpërmenduara dhe t’i caktohej Shqipërisë një pjesë earsyeshme dhe
proporcionale me nevojat e mbrojtjes detare të vendit”.
Por, në kundërshim me propozimet e palës shqiptare,
delegacioni britanik ia dhuroi shtetit Italian pjesën që i
takonte nga ndarja e flotës.
Të njëjtin qëndrim mbajti përfaqësuesi britanik edhe ndaj
kërkesave shqiptare në Komisionin Ekonomik. Ai mohoi
të drejtën për dëmshpërblime nga Italia, duke argumen-

tuar se qeveria shqiptare kishte shtetëzuar pasuritë italiane. Kompromisi përproblemin e reparacioneve u arrit
me propozimin e shumës prej 5 milionë $ nga delegate
francez, në nëntor 1946, në sesionin e New York-ut të
Këshillit të Ministrave të Punëvetë Jashtme.
Përsa i përket diskutimit të Traktatit të Paqes me Gjermaninë, qeveria shqiptare deklaronte se e mbështeste
politikën e saj: “në principet që lindën nga lufta kundër
fashizmit e që ishin vënë në krye të Kartës së Kombeve
të Bashkuara. Edhe në periudhën e re paqësore që kishte
filluar pas fitores, ajo konsideronte si një pikë bazë për
ruajtjen e forcimin e paqes e të sigurisë kolektive marrëveshjen e plotë midis Fuqive të Mëdha rreth problemeve kryesore të paqes e të sigurisë”. Referuar çështjes
së dëmshpërblimeve nga Gjermania, shteti shqiptar u
bë anëtar i Agjensisë Ndëraleate të Reparacioneve. Në
kategorinë “A” pjesa që ai do të merrte ishte e barabartë me 1/2000 e sasisë së përgjithshme të reparacioneve të kësaj kategorie, kurse në kategorinë “B” 7/2000.
Megjithatë edhe pse jashtëzakonisht të vogla, ato nuk u
realizuan. Komisioni Shtetëror I Reparacioneve, i ngritur
pranë Komisionit të Planit të Shtetit, pohonte se organizmat e IARA-s i atribuan Shqipërisë një sasi simbolike materialesh, të cilat në shumë raste, me pretekse të çfarëdoshme nuk u dhanë apo nuk mbërritën në destinacion.
Për të konkluduar, vlen të theksojmë se qëndrimi i Britanisë në Konferencën e Paqes dhe në instancat derivate
të saj nuk u konsiderua i drejtë dhe parimor nga qeveria shqiptare e kohës. Pozicionimi në kampe antagoniste
në fillim të Luftës së Ftohtë dhe organizimi i brendshëm
politik i Shqipërisë ndikuan lojën diplomatike të delegacionit britanik. Ky i fundit nuk i vlerësoi në mënyrë objektive sakrificat dhe kontributin e popullit shqiptar në
luftë kundër okupatorit nazi-fashist, përkrah Aleatëve të
Mëdhenj.Fakte këto që konsakrohen me nënshkrimin e
Traktateve të Paqes me Italinë dhe Gjermaninë. Për rrjedhojë, mungesa e frymës së bashkëpunimit mes kombeve
pengoi arritjen e paqes demokratike në arenën ndërkombëtare.
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Mësimdhënia e sotme dhe mësimi i gjuhëve të huaja

MSc. Albana Aliaj

Abstract

mëson një gjuhë të huaj do të njoh nga afër faktorët që
ndikojnë në të.
Të mësosh një gjuhë të huaj nuk është vetëm kulturë
dhe mjet komunikimi por tani shpesh herë një
domosdoshmeri. Shprehem në këtë mënyrë se koha
zhvillimi dhe civilizimi i botës dikton fuqishëm, që individi
duhet të këtë si pjesë të qënie së tij.
Koha që të nevojitet për të mësuar një gjuhë të huaj do të
varet shumë nga faktorë të ndryshëm si : mosha, qëllimi,
profesioni dhe klima që na rrethon në këtë shoqëri që
ecën dhe ecën për të kapur Standartet dhe Vlerat. Është
individi ai që vendos nëse do të jetë pjesë e suksesit e
arritjes, dhe vlerave pasi ka zgjidhur në mënyrën e duhur
metodën dhe përshtatjen e saj me nivelin e tij intelektual.
Nuk është e lehtë të mësosh një gjuhë të huaj sepsë
nuk janë vetëm fjalë dhe shprehje për t’u përvetësuar,
por njohuri të mirëfillta gjuhësore, leksikore, linguistike
dhe fonetike. Por edhe e vështirë të mësosh një gjuhë të
huaj nuk është sepse bota është e hapur, ka shkëmbim
eksperiencash dhe sot është koha optimale të mësosh
një gjuhë të huaj, pasi teknologjia po ndikon botën dhe
jo më një njëri të thjështë si ne.
Nëse mëson një gjuhë të huaj jë dikush, je një njëri me
shumë vlera kulturore, nderon dhe respekton veten në
këtë shoqëri.
***
Mësimdhënia është një fjalë sa e bukur aq edhe
domethënëse e kuptimplotë në thelb.
Të gjithë shqiptarët dëshirojnë të mësojnë gjuhë të
huaja, të gjithë punojnë, harxhojnë energji, përpiqen
të përvetësojnë sa më shumë të munden, ka raste që
ndalojnë së mësuari por përsëri fillojnë nga e para
për të arritur qëllimin kryesor që i kanë vendosur
vetvetes, suksesin. Rëndësia e një gjuhe të huaj ështe
shumë e rëndësishme për çdo njeri në botë, të gjithë e
vlerësojnë atë pa dallim shtrese shoqërore, intelektuale
dhe akademike. Jemi koshient për domodsoshmërinë
e përdorimit të saj në të gjitha fushat e jetës. Të gjithë
mësuesit, nxënësit dhe në veçanti prindërit, të cilët
shpeshherë i nxitin fëmijët e tyre të mësojnë qoftë edhe
një gjuhë të huaj, konkretisht gjuhën angleze, bëjnë
përpjekje të mëdha të fitojnë sa më shumë njohuri mbi
gjuhën e huaj e cila i duhet për një të ardhme sa më të
mirë në jetë. Përdorimi dhe domosdoshmëria e gjuhëve
të huaja, kryesisht anglishtja, si një ndër gjuhët parësore

Teaching today is a devotion, desire commitment,
fulfilling the aspirations of many individuals that see
as untouchable as they still recall their teachers. But
teaching is not only related to the school or auditorium
banks, it is because there is a wide range of factors.
Teaching is an art and complex process, is undivided part
of defined ages, because the study does not recognize
age. If someone learns a foreign language will familiarize
the factors that affect in it.
Learning a foreign language is not only culture and means
of communication but now often a necessity. Pronounce
that the time, development of the world, civilization and
detect powerfully that individual should have as part of
his being.
Time needed to learn a foreign language will depend a
lot on various factors such as age, purpose, occupation
and climate that surrounds us in this society that moves
and walks to catch the Standards and Values. It is the
individual who decides whether to be part of achieving
success, and values after properly resolved method and
its adaptation to his intellectual level.
It is not easy to learn a foreign language because there
are only words and phrases to be learned, but the real
linguistic knowledge, lexical, linguistic and phonetic. But
even difficult to learn a foreign language is not because
the world is open, has exchange of experiences and
today is the optimal time to learn a foreign language,
since technology is affecting the world and not a mere
mortal like us.
If learning a foreign language, you are a vided one, one
with a lot of cultural value, honor and respect yourself in
this society.

Abstrakt
Mësimdhënia e sotme është një përkushtim, dëshirë,
përmbushje e aspiratave të shumë individëve qe e
shohin si të paprekshëm pasi kujtojnë ende mësuesit e
tyre. Por mësimdhënia nuk lidhet vetëm me bankat e
shkollës apo auditoret, ajo është më e gjerë sepsë ka një
sërë faktorësh. Mësimdhënia është një art dhe proces
kompleks, është pjesë ë pandshme për grupmoshat e
caktuar, sepse studimi nuk njeh moshë. Nëse dikush
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dhe shumë të përdorur në ditët e sotme, anëmbanë
rruzullit tokësor.
Pa u zgjatur më shumë dhe në të njëjtën kohë të hyjmë
në detaje specifike, ne duhet patjetër të shikojmë dhe
të flasim mbi praktikën dhe mësimin real të gjuhëve të
huaja në jetën e përditshme, përdorimin dhe zhvillimin e
tyre qoftë në shkollë, sidomos në ato specifike për gjuhët
e huaja apo edhe jashtë tyre, në kurset e organizuara nga
mësues apo shoqata të ndryshme, gjithashtu kemi edhe
njerëz autodidakt që punojnë për një qëllim të caktuar.
Sot kemi shumë mundësi për marrjen e informacioneve
të ndryshme përmes botimeve të pafundme, fjalorëve,
metodave që të gjithë bashkë ndikojnë në mësimnxënien e gjuhëve të huaja, të anglishtes. Por në të
njëjtën kohë duhet të përzgjedhim saktë llojin e teksteve
dhe metodologjitë përkatëse të të mësuarit dhe të nxënit
të gjuhës së huaj sepse ekziston një gamë tepër e gjërë
burimesh, informacionesh, si dhe disinformacione të cilat
na largojnë nga praktika, mësimi konkret i ndërtuar me
objektiva e synime të matshme për një qëllim të caktuar.
Në këtë material unë do të fokusohesha në procesin se si
janë mësuar dhe shpjeguar gjuhët e huaja duke pasqyruar
disa rekomandime nga studimet dhe eksperienca
profesionale në vite. Të përpiqemi të fokusohemi në disa
pyetje :
 Si i mësojnë njerëzit gjuhët e huaja?
 Faktorët që ndikojnë në mësimdhënien e gjuhës së
huaj te njerëzit.
Mësimi është një proces aktiv, kjo është shumë e thjeshtë
për t’u kuptuar teorikisht por shumë e vështirë për t’u
zbatuar në praktië. Mësimi aktiv mund të aplikohet në
çdo mësim që duam dhe jo vetëm në mësimin e gjuhëve
të huaja. Ndërkohë, mësimi aktiv nuk kërkon vetëm
thithjen e informacionit ashtu si sfungjeri thith ujin, por
ne përpiqemi t’a kuptojmë informacionin e ri duke e
përshtatur dhe lidhur me ato njohuri që kemi përvetësuar.
Pra, në këtë mëyrë ne përpiqemi të përshtatim njohurinë
e reja me ato të vjetra.
Për shembull: Kur ne dëgjojmë një fjalë në gjuhën
angleze, në momentin e parë shohim nëse ekziston një
ngjashmëri me këtë fjalë në gjuhën e nënës, më pas
shohim nëse kjo fjalë ka një tjetër fjalë anglisht, një
sinonim që mund t’a dimë më parë si : armchair (arm
- chair) . Së fundi shohim kuptimin e fjalëve të tjera ne
tekst duke kuptuar fjalën e panjohur përmes konteksit.
Disa faktorë që ndokojnë në mësimin e gjuhës së huaj.








dëshiron të bëj gabime në komunikim por megjithatë
nxënësit – studentët pavarësisht kesaj ata përpiqen
të përdorin gjuhën e huaj si mjet komunikimi me të
huajt.
Vetbesimi - Për njerëzit të cilët besojnë në vetvet
është shpesh më e lehtë të mësojnë një gjuhë të huaj
se sa ata që kanë një shkallë besimi më të ulët. Kjo
lidhet edhe me frikën ose ankthin e individit pasi ai
nuk është i gatshëm dhe i përgatitur të ndërmarrë
rreziqet.
Qëndrimi i mësuesit – Mënyra e cila shpjegon
mësuesi është një faktor i rëndësishëm e lidhet me
mësimin e gjuhëve të huaja në mënyrë sa më të mirë.
Marrëdhëniet midis nxënësve – studentëve –
Bashkëpunimi, ndërveprimi nxënësve me njëri
tjetrin ndikon shumë në mësimin e gjuhëve të
huaja. Një klimë e qetë e favorshme në ambjentet e
mësimdhënies nuk është asgjë tjetër veç një tregues
më cilësor për arritje sa më të larta.
Personaliteti i nxënësit – Është e rëndësishme që
çdokush duhet të marrë në konsideratë personalitetin
dhe dinjitetin e individit. Edhe pse nxënësi është
gjithmonë përballë mësuesit ai ka personalitet dhe
asnjëherë mësuesit nuk duhet ta anashkalojnë atë.
Por nëse do të jesh një mësues i suksesshëm dhe i
dashur nga të gjithë vlerëso dhe mbështet nxënësit
në aktivitete ku ata të ndihen vetvetja, të ndihen
të vlerësuar pse jo edhe të përkëdhelur në një hark
kohor të shkurtër.

II. Faktorët socialë dhe kulturor kanë të bëjnë me

 Qëndrimet ndaj mësimit të gjuhës së huaj në disa
shtete - Mësimi i një gjuhe të huaj konsiderohet si
diçka normale dhe e lehtë por në disa shtete të tjera
konsiderohet si detyrim dhe përmbushje e kritereve
dhe standarteve. Këtu do të përmendim disa shtete
si : Hollanda ku pjesa më e madhe e njerëzve duhet
të mesojnë të paktën 2 gjuhë të huaja. Shumë
danezë flasin një Anglishte të shkëlqyer. Në Angli pak
adoleshent mësojnë e flasin një gjuhë të huaj sepse
ata e konsiderojnë mësimin e një gjuhe si një detyrë
shumë të vështirë.
 Qëndrimi ndaj Anglishtes dhe shteteve Anglishtfolëse
– kuptohet që procesi i mësimit ndikohet nga
qëndrimet e nxënësve drejt Anglishtfolësve vendas të
anglishtes dhe kulturave të tyre. Kjo mund të ndikojë
motivimin e nxënësve në veçanti.
 Statusi dhe vlera e gjuhës objektive – Nxënësit mund
të jenë më shumë të motivuar të mësojmë një gjuhë
brenda kufijve të një shteti pasi ka më shumë vlerë.

I. Faktorët psikologjikë përfshijnë:

 Motivimi – lidhet me faktin se sa të interesuar janë
individët në mësimin e gjihës së huaj dhe sa shumë
u duhet ta mësojnë atë. Mësuesit duhet të bëjnë të
pamundurën për të pëmirësuar dhe mbajtur lartë
motivimin.
 Interesi i studentëve – është faktor i rëndësishëm,
i lidhur ngushtë me motivimin. Gjatë shpjegimit
mësuesit duhet të përpiqen të gjejnë tekste qe
zgjojnë interesat e nxënësve apo studentëve.
 Mosha – Njerëzit e të gjithë moshave mund të
mësojnë një gjuhë të re, por duhet të kemi parasysh
që mosha është faktor kyç, pasi ndikon në cilësinë
dhe në kohëzgjatjen e mësimit të një gjuhe.
 Frika dhe ankthi – Askush nuk pëlqen dhe nuk

III. Faktorët edukativë

 Mësuesit dhe nxënësit – Mënyra si ata e shpjegojnë
dhe mësojnë nje gjuhë të huaj
 Shkollat dhe klasat – hapësira dhe vendosja e
objekteve shkollore
 Masmedia tekstet shkollore – materialet
suplementare, informacioni i kohës, literatura
kontemporane etj, indfluencojnë shumë në mësimin
e gjuhëve.
 Metodat, përqasjet, tematikat dhe procedurat –
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Sa më shumë të përdorim metodat bashkëkohore,
përqasjet kontemporane – eklektive dhe të
suksesshme aq më mirë mësohen gjuhët e huaja.
 Koha e vlefshme për mësimin e gjuhëve – sa
më shumë kohë të shpenzojnë nxënësit duke
mësuar diçka më e lehtë është të mësohet. Është e
rëndësishme për nxënësit të praktikojnë gjuhët e huaj
jashtë klasës sa më shumë të jetë e mundur.
 Ngjashmëria e gjuhës vendase me gjuhën objektive
– në qoftë se gjuha e huaj është e ngjashme me
gjuhën e nënës që përmban të njëjtin alfabet, tinguj
etj është më e lehtë të mësohet.
 Kultura e klasës – Mësuesi duhet të krijojë një kulturë
klase për të inkurajuar nxënësit të ndjejnë besim,
konfidencë rreth marrjes së rreziqeve dhe përdorimit
të një gjuhe të re. Të gjithë këta faktorë lidhen me
njëri tjetrin dhe në të njëjtën kohë nga një faktor
kompleks që influencon mësimin e gjuhës pozitivisht
ose negativisht. Faktorët psikologjik, kulturor, social
dhe arsimor (edukativ) shpesh zgjerohen, ndërthuren,
ata nuk mund të qëndrojnë thjesht të vetmuar por
lidhen me njëri tjetrin.
Shpjegimi tradicional i gjuhës së huaj përqëndrohet në
marrjen e studentëve të rritur në mënyrë të vetëdijshme
që të mësojnë gjithçka në izolim, pra shohim se metodat
artificiale dhe arritjet shpesh nuk lidhen me situatën
reale komunikuese. Thelbi i metodave tradicionale dhe
alternative nuk është komunikimi por një pjesë e gjuhës
që do të përdoret më vonë për të komunikuar. Mësimi
i gjuhës është më i suksesshëm kur nxënësit përballen
me situata komunikuese me një gjuhë objektive. Sa më
shumë të përdor një individ gjuhën për të komunikuar aq
më i mirë bëht ky njeri, dhe aq më shumë përsosen dija
dhe njohuritë e tij.
Është shumë e vështirë të parashikohet me saktësi
kur duhet të mësohet një gjuhë, pasi jo në pak raste
ndodh në mënyrë të vetëdijshme dhe të pavetëdijshme.
Gjithçka është e lidhur ngushtë dhe varet nga individi për
të krijuar një urë lidhëse me një kulturë dhe traditë tjetër.
Të rriturit mësojnë një gjuhë të huaj ndryshë nga fëmijët,

sepse ata përveç mungesës së kohës dëshirojnë të
shohin rezultate të shpejta. Ndërsa fëmijët duke pritur
kohë të mjaftueshme kërkojnë një proces të ngadaltë për
përvetësimin e gjuhës së huaj sepsë bazohen fuqishëm
në gjuhën vendase. Është shumë e rëndësishme të
përkufizojmë mësimin dhe mësidhënien dukë i parë nga
këndvështrimi i mësuesit dhe i nxënësit.
Mësimi konsiston në kërkesën e njohurive. Mësimi
ndikohet nga shumë faktorë psikologjik, kulturor, socialë
dhe edukativ. Mësimi i gjuhës së huaj është mësimi i
rregullave strukturave të gjuhës dhe fjalorit përmes
aktiviteteve si leximi, shkrimi, përsëritja etj.
Mësimdhënia i jep studentëve eksperienca dhe standarte
të ndryshme të mësimit. Mësimdhënia mund të matet
përmes metodave të mësimdhënies, përqasjeve dhe
arritjeve. Ajo siguron një model të përdorimit të saktë
të gjuhës. Mësimdhënia i ndihmon mësuesit t’i kalojnë
njohuritë dhe aftësitë e tyre te studenti.

Si të jemi të suksesshëm në mësuesit

 Të kemi njohuri të thelluar të gjuhës objektive.
 Të kemi aftësi studimi, të jemi seriozë në përdorimin
e fushën e metodoligjisë dhe t’a përdorin në
mësimdhënien e përditshme.
 Të jemi gjithmonë të durueshëm, kërkues e punëtorë.
 Të jemi mësues dhe nxënës në vetvete njëkohësisht.
 Të praktikojnë gjithçka që na është shpjeguar
teorikisht.
 Të mbështesin studentët në procesin ë mësimit duke
përdorur aktivitete të ndryshme në klasë.
 Të tërheqin vëmendjen e studentëve përmes
aktivitevete Brenda klasës deri në fund të orës së
mësimit.
 Të inkurajojmë studentët të jenë pjesëmarrës të
denjëtë në fazat e procesit mësimorë, pasi vetëm
në këtë mënyrë në arrijmë të krijojmë një klimë dhe
arrijmë rezultate të larta.
 Sa më shumë teori të mësimdhënies të zotërojmë aq
më të suksesshëm jemi në në procesin mësimorë.
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reformave, qëllimi i përgjithshëm i së cilave është forcimi
i institucioneve për mirëqeverisje. Gjithsesi, aftësia për të
qeverisur dhe miradministruar, nuk mund të jetë efecientë
nëse perceptohet si një proces i mbyllur, por përkundrazi
bashkëpunimi me njësi të vetëqeverisjes vendore brenda
dhe jashtë vendit është një alternative për të dyja palët.
Karakteristikat e njësive të vetëqeverisjes vendore, si në
Shqipëri dhe në Kosovë pothuajse janë të ngjashme, që
nga çështjet e buxhetit, niveli i kapaciteteve humane
në administratë, aftësia dhe cilësia e menaxhimit dhe e
administrimit, transparenca, dhe rezultatet e eficiencës
së qeverisjes. Qëllimi i artikullit është që të evidentoj
rolin e pushtetit vendor për rritjen dhe intensifikimin e
shkëmbimeve dhe marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe
Kosovës si dhe integrimin në BE. Artikulli ka disa objektiva
ku së pari, synon të identifikojë se pse pushteti lokal mund
të luajë një rol të rëndësishëm për këtë proces afrimi dhe
bashkëpunimi, së dyti synon të identifikojë rëndësinë e
këtij bashkëpunimi, së treti synon të analizojë përfitimin
nga këto marrëveshje dhe bashkëpunime duke sugjeruar
disa forma bashkëpunimi nëpërmjet marrëveshjeve
dhe analizën e pasoja konkrete që mund të kenë këto
forma bashkëpunimi. Për realizimin e këtij artikulli janë
përdorur disa metoda studimi, si ajo e hulumtimit me
qëllim vëzhgimin e rasteve të deritanishme të zhvillimeve
të suksesshme, së dyti është përdorur metoda e analizës
me qëllim analizimin e situatës konkrete të pushtetit
vendor në Shqipëri dhe në Kosovë, së treti është përdorur
metoda e sintezës, me qëllim sintetizimin e dijeve dhe
praktikave të deritanishme, si dhe përshtatjen e tyre për
rastin e bashkëpunimit midis Shqipërisë dhe Kosovës.
Artikulli synon që të jetë në formë rekomanduese për
mënyrat dhe format e bashkëpunimit duke identifikuar
rëndësinë e bashkëpunimit, por jo thjesht në planin
teorik, por i trajtuar në formë konkrete, duke identifikuar
format e bashkëpunimit, rëndësinë e rritjes së rolit të
pushtetit vendor edhe për integrimin drejt BE.
Fjalë Kyçe: njësi e vetëqeverisjes vendore, bashkëpunim,
shkëmbime, zhvillim, mirëqeverisje.

Abstrakt

1. Hyrje

Në rrugën për integrimin në Bashkimin Europian,
Shqipëria dhe Kosova janë vendosur përballë një
serie kushtesh, të cilat më së shumti janë në formën e

Megjithëse përfaqësuesit vendorë dhe rajonalë nuk
marrin një rol më të rëndësishëm në procesin formal
të integrimit, në të cilin fokusi është mbi sovranitetin

On the road to integration into the European Union,
Albania and Kosovo are faced with a series of conditions,
mostly in the form of reforms, the overall goal of which
is to strengthen institutions for good governance.
However, the ability to govern and manage it can not
be effective if it is perceived as a closed process, but
instead co-operation with units of local self-government
in the country and abroad is an alternative for both
sides. The purpose of the article is to highlight the
role of local government in enhancing and intensifying
exchanges and relations between Albania and Kosovo
and EU integration. The article has several objectives,
firstly, aims to identify why local government can play
an important role in this process of rapprochement and
cooperation, secondly aims to identify the importance
of this cooperation, thirdly, aims to analyze the benefits
of these agreements and collaborations suggesting
some forms of cooperation through agreements and
analysis and concrete consequences that these forms
of cooperation may have. For the realization of this
article, several research methods have been used,
such as research in order to observe the current cases
of successful developments, secondly, the analysis
method was used to analyze the concrete situation of
local government in Albania and Kosovo. thirdly, the
synthesis method was used to synthesize the knowledge
and practices so far and their adaptation to the case of
cooperation between Albania and Kosovo. The article
aims to be in a form of recommendation for the ways
and forms of cooperation by identifying the importance
of cooperation, but not merely in the theoretical plan,
but addressed in concrete form, identifying the forms
of cooperation, the importance of increasing the role of
local government also for integration into the EU.
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- politikat nën traktatin e Romës, vetëm shtetet kanë
personalitet juridik - veprimtaria e tyre në arena të
ndryshme promovon procesin e integrimit joformal në BE
(Gidlund, J; Jerneck, M;, 2000, p. 29). Ndikimi i integrimit
evropian, megjithatë, nuk është një rrugë me një drejtim.
Anëtarësimi në BE u ka dhënë gjithashtu autoriteteve
lokale dritare të mundësive që ndryshuan vendimet
vendore dhe inkurajuan sipërmarrjen komunale për të
nxitur shqetësimet lokale në skenën evropiane (Fleurke, F;
Willemse, R;, 2006), (Guderjan, 2012) . Bashkimi Evropian
është plotësisht i vendosur të mbështesë Shqipërinë
në rrugën e saj drejt anëtarësimit në BE (Vokopola,Z.;
Kallamata,E;, 2018) . Në serinë e kushteve integruese
për në Bashkimin Europian përfshihet edhe efektiviteti
i qeverisjes vendore. Reforma territoriale në Shqipëri
solli ndryshime të ndjeshme në hartën administrative
të vendit si dhe në organizimin dhe funksionimin e
qeverisjes vendore. Pashmangshmëria e decentralizmit
të pushteti vendor rezulton në një vëmendje të vecantë
nga Bashkimi Europian. Përfaqësuesit e autoriteteve
lokale duhet të jenë të përgatitur për të ripërcaktuar
marrëdhëniet me statusin dhe në të njëjtën kohë që
ato hyjnë në lidhje me palët e reja jashtë territorit të
tyre (Gidlund, J; Jerneck, M;, 2000) . Pas reformës së
ndarjes administrative, njësitë e reja të vetëqeverisjes
vendore janë përfshirë në model të ri të organizimit
dhe funksionimit në pikëpamjen e kompetencave të
pushtetit vendor. Zgjerimi i kompetencave të cilat
synojnë decentralizmin e pushtetit, kanë reflektuar sa në
zhvillime të reja të cilat identifikojnë sfidat që përballen
njësitë e vetëqeverisjes vendore. Përkundër faktit se ata
nuk marrin pjesë në procesin e qeverise, ato janë shumë
aktive në procesin e qeverisjese (Gidlund, J; Jerneck, M;,
2000, p. 29).

përballë fuqizimit të tyre janë pothuajse në të njëjtin
nivel. Disa nga dobësitë e njësive të vetëqeverisjes
vendore në Kosovë dhe Shqipëri janë:
• Buxheti- Fakti që njësitë e vetëqeverisjes varen më
së shumti nga financimi i qeverisë qendrore, është
një tregues i dobësisë së tyre. Pafuqia financiare
e NJQV (Njësi e Qeverisjes Vendore) i kufizon ato
edhe në vendimmarrje dhe qeverisje efieciente, dhe
përveç kësaj edhe vlera shumë e ulët e buxhetit nuk
krijon hapësira për investime strategjike. Gjithashtu,
një tjetër problem në lidhje me buxhetin është
keqmenaxhimi i tij, pasi pjesa më e madhe e buxhetit
shkon për paga dhe shpenzime administrativeoperative por jo për investime.
• Kapacitetet humane të administratës- mungesa e
kapaciteteve humane evidentohet në të dyja rastet
sidomos gjatë kontrollit që ushtrojnë institucionet
audituese, duke evidentuar shkelje të cilat më shumti
lënë të kuptosh për mungesë njohurisë se sa veprime
tendencioze, abuzive apo korruptive. Auditimet
për cilësinë dhe performancën e institucioneve
nxjerrin në pah mungesën e aftësive profesionale për
procedurat administrative. Një tjetër tregues është
mungesa e aplikimeve në projekte të cilat financohen
nga BE. Përpos problemit të “profesionalizimit” të
administratës lokale, problem tjetër i administratës
lokale është edhe politizimi i saj, i cili problem në
vend që të menaxhohet dhe të gjendet zgjidhja e
tij, ai vetëm sa po shkon e po bëhet edhe më i pa
zgjidhshëm, dhe po shkon në funksion të rritjes
së pa nevojshme të numrit të të punësuarve në
administratën lokale, e cila për çdo ditë ballafaqohet
me kërkesën e sistemimit të punëtorëve (Haliti, B;
Hyseni,F;, 2011).
• Kontrolli i territorit- në të dyja rastet evidentohet
prej vitesh shkelja e rregulloreve për ndërtim, dhe
mosrespektimi i planeve të përgjithshëm apo lokal
rregullues. Në disa raste janë evidentuar ndërtime
në zonat arkeologjike apo jashtë standardeve dhe
kritereve të sigurisë për ndërtime.
• Planet dhe strategjitë me baza konkrete zhvillimiagjencitë e huaja të zhvillimit vazhdimisht investojnë
për hartimin e planeve lokale të zhvillimit apo
strategjive, por fakti që shumica e këtyre planeve
nuk janë eficiente nxjerr në pah dhe mungesën e
karakterit aplikativ real për kapacitetet konkrete që
ka NJQV. Institucionet e qeverisjes lokale në Kosovë
shfaqin luhatje të mëdha në treguesit e efikasitetit,
që kanë të bëjnë me raportimin, monitorimin dhe
vlerësimin e projekteve dhe politikave, dhe planifikim
strategjik ku ne nivel rajonal renditen të parafundit në
ndërgjegjësim me 29.2% të kritereve të përmbushura,
ndërsa Shqipëria mbetet prapa me 20.1%, Mali i Zi
është përpara të gjithëve me 65.4% (Meta Shala,B ;
Garaiova, A;, 2017).
• Vizioni kreativ dhe aplikativ për mirëqeverisje- të
zgjedhurit me votë nga populli, në shumicën e rasteve
janë sipas votave politike. Ende nuk është e përhapur
totalisht kultura e votës për individin mbi bazën e asaj
se çfarë ai prezanton në fushatë elektorale. Zgjedhja
e individëve mbi votë partiake, ose për shkak të

2. Metodologjia
Ky punim është ndërtuar me integrimin e disa metodave
të studimit si vëzhgimi, hulumtimi, analiza dhe sinteza.
Puna vjen si pasojë e një vëzhgimi të gjatë, ndërsa punon
si një specialist apo shef sektori në njësinë e qeverisjes
vendore, dhe veçanërisht nga rezultatet e arritura gjatë
reformës territoriale. Kjo praktikë ka kontribuar në
sqarimin e funksionimit të efekteve konkrete të gjithçkaje
që trajtohet në teori për qeverisjen vendore, por edhe
për eksplorimin e mëtejshëm në këtë fushë. Përveç kësaj,
artikulli i kushton vëmendje studimeve dhe analizave të
autorëve, institucioneve dhe organizatave të ndryshme
të cilat kanë përqëndruar vëmendjen në zhvillimin e
qeverisjes vendore, integrimin në BE dhe rolin e qeverisë
lokale për integrimin evropian. Rezultatet e hulumtimit
të studimeve dhe publikimeve, rezultatet e arritura nga
institucionet e angazhuara për qeveritë lokale, si dhe
monitorimi në njësinë e qeverisjes vendore për secilin
vend, janë analizuar dhe sintetizuar për ta bashkuar atë
në formën e nje artikulli.
3. Sfidat e pushteti vendor në Shqipëri dhe Kosovë
Njësitë e vetëqeverisjes vendore si në Shqipëri dhe në
Kosovë kanë avantazhe dhe disavantazhe, megjithatë
në kontekstin e problematika të cilat shtrohen si sfida
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• Janë në kontakt të drejtpërdrejtë me komunitetin.
• Ata e njohim me detaje zonën që administrojnë dhe
qeverisin.
• Burokracitë janë më të pakta dhe projektet e
bashkëpunimit mund të jenë më reale dhe më të
arrishtme në kohë, të ndjeshme dhe të prekshme për
komunitetet.
• Pushteti lokal është promotorë për indiciet për
zhvillimin e komunitetit lokal.
• Domosdoshmëria për rritjen e kapaciteteve humane
dhe kapërcimin e sfidave.
• Rritja e aftësive projektuese dhe zhvilluese e
drejtuesve të NJQV.
• Ruajtja e lidhjeve dhe vlerave të trashëgimisë
etnografike, kulturore, shpirtërore, natyrore
• Identifikimi i projekteve potenciale për NJQV dhe
përpilimi i hapave konkret për implementimin e tyre.

bindjeve politike në garën elektorale për drejtues të
NJQ-ve, në shumicën e rasteve sjell një fitore të lehtë
për bastionet partiake, por një humbje të rëndë për
komunitetin pasi garancia për fitore politike zbeh
dëshirën dhe vullnetin për punë të drejtuesve të
NJQV-ve.
• Vendimet Politike- Politizimi i theksuar në
vendimmarrje vërehet si në këshillat lokal por edhe
në vendimmarrje administrative. Mungesa e pjekurisë
politike reflektohet në aftësinë dhe mënyrën e
vendimmarrjes me karakter politik, si në rastet e
bllokimit të funksionimit të NJQV nga mungesa
e vendimmarrjes së këshillave lokale për shkaqe
politike, apo vendimmarrje e njëanshme në favor të
objekteve dhe subjekteve të cilët janë të njohur për
shërbime ndaj forcës politike në pushtet.
• Administrim territorit dhe i resurseve- Prishja e
sistemit urban si dhe dëmtimi resurseve natyrore
është rezultat I një administrimi jo efecient i cili
reflekton në të gjithë aktorët dhe faktorët e NJQV.
• Tarifat dhe taksat vendore – një nga handikapët
e theksuar të NJQV është mbledhja e taksave dhe
tarifave vendore. Mosmbledhja e taksave dhe tarifave
vendore krijon deficience në buxhetin e parashikuar,
një pjesë e të cilit do të shkojë si pjesë integrale për
investime strategjike ose investime të tjera.
• Transparenca me publikun për procesin e
vendimmarrjes - tipike për të dyja palët është zbardhja
jo vetëm e vendimmarrjes por mbi të gjitha e gjithë
procesit që nga projektpropozimi, ose projektvendimi
deri në vendimmarrjen përfundimtare. E gjithë rruga
për vendimmarrjet lokale si në ato të organeve
kolegjiale (këshillat lokale) por edhe vendimmarrje
administrative nuk bëhet e qartë për komunitetin.
Baza ligjore është plotë në të dyja shtetet. Ashtu si
në tregues te tjere edhe per ceshtjen e tranpsarencen
ne rajonin e Ballkanit perendimor, Kosova (27.5%)
rezulton më lartë se Shqipëria (9.5%), ndersa kryeson
Mali i Zi me 58% (Meta Shala,B ; Garaiova, A;, 2017).
E gjitha sa më sipër, evidenton një seri problematikash të
ngjashme midis NJQV në të dy shtetet. Megjithatë edhe si
shkak i reformave dhe i qëllimit të përbashkët që kanë të
dy shtetet për rrugën europiane, duhet synuar rritja dhe
forcimi i rolit të pushteti vendor. Rritja dhe forcimi i rolit
të NJQV shërben për qëllimin dhe interesat kombëtar.
Hapja e qeverisjes lokale është një element thelbësor
në bashëpunimin e përfaqësuesve politik me qytetarët
dhe krijimin e lidhjeve të forta ndërmjet qytetarëve
dhe institucioneve publike. Në krahasimin rajonal të
qeverisjeve lokale, Kosova gjendet gati në fund me vetëm
26.7% të kritereve të përmbushura. Shqipëria e fundit,
shënon vetëm 12.1% ndërsa Mali i Zi më i suksesshmi
përmbush 57.5% të tyre (Meta Shala,B ; Garaiova, A;,
2017).

Pse duhet ky bashkëpunim?
• Duke punuar së bashku do të çojnë më tej idetë për
zhvillimin e komuniteteve.
• Do të përforcohet parimi “think global, act local”
• Angazhim më eficient për hartimin e strategjive dhe
planeve të zhvillimit
• Intensifikimi i shkëmbimeve të kapitalit human dhe
material
• Nxitje për përdorimin eficient dhe të qëndrueshëm
të resurseve lokale
• Iniciativa dhe Praktika të përbashkëta për të edukuar
vendimmarrjen transparente në nivel vendor.
Cili është përfitimi për këto marrëveshje?
Në marrëveshjet e bashkëpunimit midis njësive të
vetëqeverisjes vendore
Alternativa dhe mënyra bashkëpunimi:
• Organizimi i marrëveshjeve për shkëmbimet e stafeve
të bashkive në periudha të caktuara.
• Prezantimi i dhomave të tregtisë që funksionojnë në
NJQV.
• Prezantimi dhe njohja me vlerat e veçanta të secilës
NJQV.
• Organizimi i panaireve lokale.
• Marrëveshje për shkëmbimet e nxënësve të arsimit
parauniversitar.
• Organizmi i tureve të përbashkëta dhe vizitave
studimore.
• Shkëmbimi i stafeve të institucioneve arsimore
parashkollore.
• Ofrimi i bursave për studime.
• Ofrimi i praktikave të paguara për të diplomuarit.
b. Pasojat:
• Forcimi dhe rikonceptimi i autonomisë vendore.
• Rritja e kapaciteve humane.
• Shkëmbimi i praktikave institucionale.
• Rënia e barrierave të komunikimit.
• Intensifikim i komunikimit dhe shkëmbimeve i
kapitalit human.
• Intensifikim i komunikimit dhe shkëmbimeve të ideve.
• Rritja e shkëmbimeve tregtare dhe nxitja për
sipërmarrje të përbashkëta.

4. Roli i pushteti vendor për intensifikimin e
bashkëpunimit midis Shqipërisë dhe Kosovës.
Pse pushteti lokal?
• Sepse janë më afër komunitetit.
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• Rritja e konsumit të produkteve lokale.
• Rritja e marketingut për konsumin e produkteve
lokale.
•

Pushteti vendor dhe integrimi në BE
Përmes zbatimit të politikave të BE-së, njësitë vendore
mbajnë një pjesë të madhe në suksesin e procesit të
integrimit (Derenbach, 2006).
• BE në bashkinë time.
• Rritja e fondeve dhe granteve për investime të
projekteve për NJQV.
• E drejta e NJQV për të aplikuar drejtpërdrejt pa
partneritet për thirrje të BE për projekt propozime
apo projekte infrastrukturore. Për shkak të strukturës
së re të mundësive të ofruara nga politika rajonale dhe
kohezioni e BE-së, autoritetet lokale kanë mundësi të
ndërveprojnë me institucionet në nivele të ndryshme
(Guderjan, 2012).
• Tashmë BE është ulur këmbëkryq në NJQV, është

•
•
•
•

detyra e njësive të vetëqeverisjes vendore që të
përfitojmë. Integrimi ne BE kërkon edhe integrimin në
nivel multiqeverisje, andaj dhe përfshirja e pushtetit
vendor përqasja e yre me direktivat e BE.
Së pari, i bën njësitë e qeverisjes vendore të ndjehen
pjesë e procesit të integrimit.
Së dyti, nxit përirësimin e procesit të vendimmarrjes
dhe politikëbërjes sipas orientimeve të BE.
Së treti, nxit dhe më shumë rritjen e kapaciteteve
humane të cilat janë çelësi që venë në lëvizje të gjithë
institucionin.
Së katërti, sjell përfitime të drejpërdrejta për projekte
konkrete në fusha të ndryshme.
Së pesti, e edukon dhe formon brezin e ri me prezencën
dhe frymën e BE, duke mos e perceptuar BE si dicka
të largët, por prezente në edhe vendbanimin e tyre.
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Mbi veprimtarinë tregtare të krijuar gjatë martesës nga njëri
bashkëshort. Avantazhet e regjimit të pasurive të ndara në
drejtim të administrimit të aktivitetit tregtar të krijuar gjatë
martesës
MSc. Lorela Shatri, MSc. Hyri Rama

Abstract

gjatë martesës, nëpërmjet zbatimit të të ashtuquajturit
“regjim pasuror martesor”.
Në nenin 66 të K.F parashikohet që, regjimi pasuror
i familjes në mungesë të kontratës martesore do të
rregullohet nga regjimi i bashkësisë ligjore. C’ka do të thotë
se rregulli i përgjithshëm është se regjimi i bashkësisë
ligjore bëhet i zbatueshëm vetëm në mungesë të regjimit
kontraktor, pra sic shihet legjislatori i jep prioritet
kontratës martesore si instrumenti më i përshtatshëm
për rregullimin e aspektit ekonomik të marrëdhënieve
familjare. Megjithatë, në qoftë se nuk është lidhur një
kontratë martesore në datën e lidhjes së martesës,
atëherë do të zbatohet ex lege regjimi i bashkësisë
ligjore. Sipas këtij regjimi, sendet të cilat fitohen nga
secili bashkeshort gjatë martesës dhe që nuk bëjnë
pjesë në kategorinë e sendeve të cilat ligji i konsideron
si vetjake të secilit bashkëshort, do të konsiderohen
sende të përbashkëta të të dy bashkëshortëve. Kjo pasi
ligji prezumon që për fitimin e tyre kanë kontribuar të dy
bashkëshortët. Në nenin 74 dhe 75 të K.F parashikohet
kategoria e sendeve që janë pjesë e bashkësisë ligjore,
ku ndër to përfshihet dhe veprimtaria tregtare e krijuar
gjatë martesës apo vetëm fitimet e këtij aktiviteti, në rast
se ky është krijuar përpara datës së lidhjes së martesës
por drejtohet nga të dy bashkëshortët gjatë martesës.
Bazuar në momentin e hyrjes në bashkësi, këto sende
hyjnë në bashkësi që nga data e fitmit të tyre, duke
formuar kështu një bashkëpronësi të menjëhershme që
njihet si bashkësi aktuale.
Asaj të cilës i është kushtuar më shumë rëndësi në
këtë punim është debati që haset në praktikënëse
shoqëria tregtare do t’i nënshtrohet pjesëtimit si send i
përbashkët pas zgjidhjes së martesës ose kur kjo kërkohet
nga bashkëshortët edhe gjatë martesës. Vetë pjesëtimi
i jep fund gjendjes së bashkësisë duke ndarë ndërmjet
bashkëshortëve sendet e përbashkëta, që mbeten pas
përmbushjes së detyrimeve që bashkëshortët kanë ndaj
njëri –tjetrit dhe të tretëve.

This paper deals with one of the consequences that
marriage brings, such as the change of legal regime that
will be applied to the property acquired by each spouse
during marriage through the implementation of the socalled “marital property regime”.
Article 66 of the Code of Civil Procedure provides that
the family estate regime in the absence of a marriage
contract shall be governed by the rule of law community.
Which means that the general rule is that the rule of
the legal community becomes enforceable only in the
absence of a contractual regime, so the legislator gives
priority to the marriage contract as the most appropriate
instrument for regulating the economic aspect of family
relations. However, if a marriage contract is not entered
into at the date of the marriage bond, then the ex lege
regime of the legal union will apply. Under this regime,
items that are earned by each spouse during marriage
and which do not belong to the category of items that the
law considers to be the personal property of each spouse
will be considered as common affairs of both spouses.
This is because the law presumes that both spouses have
contributed to their acquisition. Articles 74 and 75 of the
KF provide for the category of items that are part of the
legal community, including among them the commercial
activity created during the marriage or only the profits of
this activity, if it is created before the date of the marriage
bond but is directed by both spouses during marriage.
Based on the moment of communion, these items enter
the community from their fit, thus forming an immediate
co-ownership known as the current community.
What is most important in this paper is the debate in
practice if the business organization is to be subdivided
as a joint item after the marriage is resolved or when
this is required by the spouses during the marriage. The
division itself ends the state of the community by dividing
the common affairs between the spouses, which remain
after the fulfillment of the spouses’ obligations to each
other and to the third.

Fjalë kyçe: pasojë, regjim juridik, pasuri, marrëdhënie
familjare, parashikohet.

Abstrakt

***

Në këtë punim trajtohet një ndër pasojat që martesa
sjell, sicështë ai i ndryshimit të regjimit juridik që do
t’i zbatohet pasurisë së fituar nga secili bashkëshort
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1.Cfarë është veprimtaria tregtare?

praktikë asaj që ligji e ka mundësuar që me miratimin
e tij, përfshirjes së kuotave të këtyre shoqërive tregtare
në pasurinë e pjesëtueshme pas zgjidhjes së martesës;
në vendimin e saj gjykata vë në dukje se kjo krijon
qartësi juridike, e cila në vetvete krijon premisë për t’ua
lehtësuar palëve arritjen e marrëveshjeve të mëtejshme
mbi shkëmbimin apo shitjen e kuotave.
Gjykatat e vendeve të tjera europiane kanë tashmë
një jurisprudencë të zhvilluar e të qëndrueshme
për përfshirjen e aktivitetit tregtar në pasurinë që i
nënshtrohet pjesëtimit pas zgjidhjes së martesës; për
rrjedhojë, jo rrallë shoqëritë tregtare kanë kaluar në
duar të tjera, pa marrë parasysh se kush ka qenë personi
themelues i shoqërisë tregtare.
Në cështjet e transferimit tek të tretët të kuotave,
aksioneve të blera me të ardhura nga regjimi i bashkësisë
ligjore të bashkëshortëve, doktrina sugjeron që të merret
pëlqimi I bashkëshortit, në të kundërt transaksioni mund
të rrezikojë pavlefshmërinë.

Për këtë do të na duhet të lexojmë dispozitat e K.F të
kombinuara me ato të ligjit tregëtar, i cili parashikon
krijimin e njëshoqërie,formën dhe rregullat e
administrimit të saj. Veprimtaria tregtare, sipas këtij
neni, përfshin një listë joshteruese të formave me të cilat
veprimtaria tregtare shfaqet në treg, që nga personi fizik,
si subjekt i së drejtës tregtare, deri tek personat juridikë
tregtarë. 1
Si rregull aktiviteti tregtar i krijuar gjatë martesës do
të konsiderohet i përbashkët pavarësisht nëse kapitali
i përdorur për themelimin e shoqërisë përbëhet nga
të ardhurat e njërit bashkëshort apo të të dyve. Duhet
vënë theksi se kapitali i vendosur nga bashkëshortët
duhet të jetë fituar gjatë martesës, pasi nëse vërtetohet
se këto të ardhura janë fituar para lidhjes së martesës,
aktiviteti tregtar mund të konsiderohet një send që ka
zëvendësuar një kundërvleftë vetjake, e cila në zbatim të
nenit 77 dh) konsiderohet pasuri vetjake. Po ashtu, do
të konsiderohet vetjake aktiviteti tregtar që fitohet nga
njëri nga bashkëshortët me dhurim apo trashëgimi gjatë
martesës. Nga ana tjetër, me krijimin e një veprimtarie
tregtare nuk duhet njësuar blerja apo fitimi në mënyra
të tjera, i pjesëve apo aksioneve të një shoqërie tregtare.
Për të përcaktuar nëse në një aktivitet tregtar i cili
është themeluar nga të tjerë, bënë ose jo pjesë në
bashkësinë ligjore duhet bërë dallimi në varësi të
formës së shoqerisë tregtare. Kështu, pjesët e fituara
nga njëri bashkëshort, në një shoqeri personash, të cilat
bazohen në cilësitë personale të ortakëve themelues dhe
përfshijnë aktivitetin personal të këtyre në administrimin
e shoqërisë, nuk mund të bëjnë pjesë në bashkësinë
ligjore, por në sendet vetjake të bashkëshortit që i ka
fituar ato. E kundërta ndodh me shoqëritë e kapitalit ku
cilësitë personale të aksionerit janë të parëndësishme
për zhvillimin e veprimtarisë tregtare, dhe aksionet e
fituara nga njëri bashkëshort gjatë martesës bëjnë pjesë
automatikisht në bashkësinë ligjore.2

Gjykata e lartë në këtë cështje3
Rrethanat e cështjes BP ndaj IK.
Në cështjen në fjalë, paditësja B.P ka ngritur padi ndaj
ish bashkëshortit të saj I.K me objekt pjestim pasurie
bashëshortore. Palët ndërgjyqese kanë qënë të martuar
që nga viti 1992 dhe nga kjo martesë nuk kanë pasur
fëmijë. Gjatë jetës bashkëshortore ndërgjygjësit kanë
krijuar 2 shoqëri tregtare me emrat Wisdom sh.p.k dhe
Wisdom 1 sh.p.k me qendër në Tiranë, për pjesëtimin e
të cilave nuk janë marrë vesh. Për pasojë pala paditëse
B.P i është drejtuar me padi Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Tiranë e cila ka vendosur (i) lejimin e pjestimit
gjyqësor të të pasurisë së përbashkët të vënë gjatë jetës
bashkëshortore midis paditëses B.P dhe të paditurit
I.K dhe konkretisht të shoqërisëWisdom sh.p.k duke ju
njohur dhe caktuar të drejta të barabarta në këtë pasuri
të përbashkët me nga ½ pjesë takuese secilit (ii) lejimin e
pjestimit të një pasurie të përbashkët të vënë gjatë jetës
bashkëshortore të palëvë dhe konkretisht tëWisdom 1
sh.p.k duke ju njohur dhe caktuar të drejta të barabarta
në këtë pasuri të përbashkët me nga ½ pjesë takuese
secilit.
Gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë dhe ajo e apelit kanë
lejuar pjestimin e kuotave të shoqërise Wisdom sh.p.k
dhe Wisdom 1 sh.p.k. Të dyja shoqëritë tregtare në bazëtë
neneve 73 dhe 74 te Kodit të Familjes i nënshtrohen
regjimit martesor në bashkësi. Pasuritë e mësipërme të
vendosura gjatë martesës në bazë të nenit 76 të Kodit
të Familjes konsiderohen pasuri bashkëshortore dhe I
nënshtohen pjestimit.

Ajo që has më shpesh debat në praktikëështë nëse
shoqëria tregtare do t’i nënshtrohet pjesëtimit si send i
përbashkët pas zgjidhjes së martesës ose kur kjo kërkohet
nga bashkëshortët edhe gjatë martesës. Vetë pjesëtimi
i jep fund gjendjes së bashkësisë duke ndarë ndërmjet
bashkëshortëve sendet e përbashkëta, që mbeten pas
përmbushjes së detyrimeve që bashkëshortët kanë ndaj
njëri –tjetrit dhe të tretëve.

1. Raste nga praktika gjyqësore.
Ështe dashur një kohë e gjatë që gjykatat të shprehen
për përfshirjen e shoqërisë tregtare në pasurinë që i
nënshtrohet pjesëtimit pas zgjidhjes së martesës.
Vendimi në fjalë trajton cështjen e dy bashkëshortëve që
kishin krijuar dy shoqëri gjatë martesës, në të cilat ishin
bashkëortakë me 50% të kuotave secili. Vendimi është
shumë i rëndësishëm pasi gjykata i ka hapur rrugë në

Vlerësimi i Gjykatës së Lartë
Kolegji civil i Gjykatës së Lartë arriti në përfundimin se
pasuria objekt pjestimi është vënë gjatë martesës. Ne
Kodin e Familjes janë parashikuar regjimet pasurore
martesore dhe në rast se palët nuk kanë lidhur kontratë
për regjimin pasuror martesor zbatohet regjimi pasuror

Vendimi nr. 3873 date 09.05.2016,Gjykata e Rrethit Gjyqesor
Tirane.
2
S.Omari, E drejta familjare.
1

Vendimi nr. 340, datë 26.06.2012, Kolegji Civil i Gjykatës së
Lartë

3
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martesor i bashkësisë ligjore.
Kolegji civil e gjen të pabazuar në ligj pretendimin që
ngrihet në rekurs nga pala e paditur se në rastin ne gjykim
pjestimi duhet të bëhet sipas dispozitave përkatëse
të ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” dhe jo
sipas dispoziatave të Kodit të Familjes, pasi në rastin
konkret kemi të bëjmë me dy ortakë të cilët kanë qënë
bashkëshortë me njëri tjetrin.
Nga ana tjeter Kodi i Familjes qëndron më lart në hierarki
se ligji 9901 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.
Gjithashtu ky kod duke qënë ligji specifik që rregullon
martesën dhe regjimin pasuror bashkëshortor parashikon
rregullime deri në detaje se çfarë bëhet me pasurinë
bashkëshortore pas zgjidhjes së martesës.
Gjykata e lartë lë në fuqi vendimet e gjykatës së shkallës
së parë dhe atë të apelit.
Por megjithatë në këtë vendim kemi edhe mendim pakice
që mendon ndryshe nga shumica e asaj gjykate.
Shoqëria tregtare nuk është send por është një
marrëdhënie kontraktore e posaçme e natyrës tregtare.
Si rrjedhojë e kësaj kontrate lind e drejta të themelohet
një person juridik I ri tek I cili palët kontraktore tjetërsojnë
vlera në të holla apo në natyrë e shërbime që bëhen sipas
kësaj prone ekskluzive të shoqërisë.
Për këtë kuptim shoqëria tregtare nuk është send, aq më
tepër një send në bashkëpronësi. Madje dhe ortakëria
apo pjesëmarrja në kuotat e aksionet në shoqëri nuk
nënkupton se ortaku apo aksionari është bashkëpronar
I shoqërisë as dhe që aksionet e kuotat janë sende.
Shoqëria tregtare është person juridik e cila themelohet
nga persona fizikë e juridikë, por ka personalitetin e saj
juridik, shfaqet si e tillë në qarkullimin civil ka pasuritë e
saj, pasuri te cilat I krijon, fiton, kalon, transferon gjatë
ekzistencës së saj si shoqëri tregtare në emër e për llogari
të saj.
Kuotat dhe aksionet në thelb janë një e drejtë pasurore
e atij që i ka derdhur kontributet me qëllim që gjatë
funksionimit shoqërisë të marrin pjesë në ndarjen e
fitimeve që shoqëria siguron në veprimtarinë e saj e cila
njëkohësisht sjell dhe detyrimin e ortakut apo aksionarit
per t’iu përgjigjur detyrimeve të caktuara, të pranuara
apo të vëna në ngarkim të shoqërisë ose në raportet e
saj me të tretët.
Prandaj sipas pakicës kjo padi nuk ka vend që të rrëzohet,
por vetëm të pushohet gjykimi I saj, sepse rrëzimi I saj
lidhet me mosvërtetimin në gjykim të kërkimit të ngritur
në padi, konkretisht në objektin e saj, ndërkohë që
shkaku ligjor, pra e drejta materiale e pretenduar për
t’u mbrojtur në atë padi parashikohet nga ligji ndaj dhe
gjykata e shqyrton në themel.

parashikuar nga ligji “Për organizimin dhe funksionimin e
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”.
Kërkuesi ka ngritur pretendime për moszbatimin e
parimit të shtetit të së drejtës, mosrespektimin e parimit
të shtetit të së drejtës, mosrespektimin e ndarjes së
pushteteve, cënimin e pronës dhe të veprimtarisë
ekonomike private , cënimin e të drejtave dhe lirive
themelore për personat juridikë, zhvillimin e një proçesi
të parregullt gjyqësor kur janë vënë në diskutim të drejtat
dhe liritë themelore vetjake duke pretenduar se këtotë
drejta nuk janë respektuar gjatë gjykimit në të tre shkallët
e gjykimit të zakonshëm.
Lidhur me pretendimin se nuk është respektuar parimi
i shtetit të së drejtës pasi vendimet gjyqësore nuk kanë
pasur si bazë ligjore ligjin “Për tregtarët dhe shoqëritë
tregtare”, ky pretendim nuk qëndron. Gjykatat e kanë
argumentuar plotësisht se pse ata kanë marrë për bazë
ligje të tilla si Kodi Civil dhe Kodin e Familjes në zgjidhjen
e konfliktit.
Në jurisprudencën e saj gjykata ka theksuar
domosdoshmërinë e arsyetimit të vendimit gjyqësor si
një garanci për proçesin e rregullt ligjor. Vendimi duhet
të mbështetet vetëm mbi faktet që janë paraqitur gjatë
procesit gjyqësordhe duhet të përmbajë bazën ligjore.
Vendimi mund të kontrollohet nga një gjykatë më e lartë
sipas procedurave përkatëse dhe që kjo të jetë e mundur
duhet bërë arsyetimi I vendimit në të cilën gjyqtari tregon
me qartësi faktet dhe ligjin e zbatueshëm të cilat e kanë
cuar në bërjen e një zgjedhjeje ndërmjet disa mundësive.
Në lidhje me pretendimin se me gjykimin e padisë së
pjestimit është shkelur parimi I ndarjes së pushteteve pasi
gjykatat nuk kishin se pse të jepnin vendim përfundimtar
për pranimin e padisë por duhej ta pushonin atë. Kolegji
vlerëson se ky pretendim nuk qëndron. Sipas nenit 135
të Kushtetutës pushteti gjyqësor ushtrohet nga gjykatat
e shkallës së parë, të apelit dhe të Gjykatës së Lartë.
Gjykatat nuk mund të refuzojnë të shqyrtojnë cështje
që I paraqiten për shqyrtim dhe janë vetë palet ato që
mund ta vënë në lëvizje gjykatën. I gjithë proçesi gjyqësor
ka provuar se mes dy palëvë të përfshira ne konflikt dhe
nuk bien dakord jashtëgjyqësisht për ndarjen e pasurive
mes tyre. Gjykatat që gjykojnë kërkesëpaditë e pjestimit
të pasurisë kanë për detyrë të verifikojnë në cdo detaj të
mundshëm, pasurinë e bashkësisë bashkëshortore, duke
verifikuar saktësisht se cila pasuri do të pjestohet dhe cila
jo.
Në lidhje me pretendimin se gjykimi i pjestimit ka cënuar
lirinë e ushtrimit të veprimtarisë ekonomike, duke
ndërhyrë në ndarjen e kuotave që tashmë ishin të ndara,
kolegji vlerëson se është kontradiktor dhe i pabazuar. Nga
njëra anë pranohet nga vetë kërkuesi dhe pohohet se
kuotat kanë qënë të ndara, nga ana tjettër kundërshtohet
ndarja e kuotave për efekt të pjesëtimit gjyqësor.
Lejimi i pjestimit të një pasurie, që përfshin si sende të
luajtshme ashtu edhe të paluajtshme nuk presupozon
se personi juridik në vetvetedo të prishet dhe nuk do të
ekzistojë më.
Lidhur me pretendimin se me gjykimin e pjestimit është
shkelur neni 11/3 I Kushtetutës, Kolegji vleërson se
nuk qëndron. Kërkuesi jo vetëm që nuk e argumenton
pretendimin por edhe bën një referim që nuk ka lidhje

Gjykata kushtetuese në të njëjtën cështje4
Kolegji çmon se kërkuesi legjitimohet si subjekt për
të paraqitur një kërkesë të tillë para kësaj gjykate, pasi
parashikohet si subjekt nga ligji “Për organizimin dhe
funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së
Shqipërisë”.
Kërkusesi legjitimohet në ngritjen e këtyre pretendimeve
pasi e ka paraqitur kërkesën brenda afatit dyvjecar te
4

Vendim nr. 22 datë 08.02.2013
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midis paditësit G. Ç dhe të paditurës L. Ç në raportet ½
pjesë ideale secili”
Gjykata, pasi ka kryer dhe akt ekspertimin në lidhje me
evidentimin e të ardhurave të palëve ndër vite, arsyeton:
“...kjo shumë duhet të ndahet midis bashkëshortëve
në raportin ½ pjesë ideale secili në kuptim të nenit 74
të K.Familjes sepse veprimtaria tregtare është krijuar
gjatë martesës së tyre, paditësja ka dhënë kontributin
e saj si grua, nënë dhe amvise e familjes. Gjykata e
Apelit Tiranë, me vendimin nr.347, datë 17.12.2008, ka
ndryshuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë duke
lejuar pjesëtimin midis palëve ndërgjyqëse të së njëjtës
shume lekësh dhe USD, por në raport prej 2/3 për G. Ç
dhe në 1/3 pjesë për të paditurën L. Ç.
Për pjesën që ka ndryshuar vendimin e gjykatës së shkallës
së parë, gjykata e apelit, pasi citon Kodin e Familjes në
fuqi dhe Kodin Civil të vitit 1981, arsyeton: “...rezulton se
paditësi ka qenë i regjistruar si person fizik me vendimin
nr.21065, dt. 07.03.2002 për të ushtruar veprimtari
ekonomike private në fushën e tregtimit të artikujve
të ndryshëm me shumicë dhe pakicë dhe kontributi i tij
rezulton të jetë më i madh se i të paditurës. Ndërsa e
paditura nga viti 1998 nuk ka qenë në marrëdhënie pune
dhe ka dhënë kontributin e saj vetëm si bashkëshorte në
familje”.
Kundër vendimit të gjykatës së apelit ka ushtruar rekurs e
paditura, me të cilin kërkon prishjen e vendimit të gjykatës
së apelit dhe lënien në fuqi të vendimit të gjykatës së
shkallës së parë, duke pretenduar se vendimi i Gjykatës
së Apelit bazohet vetëm në liçensimin e paditësit dhe
mosfigurimin e saj në këtë biznes, në një kohë që biznesin
e kishin bashkë dhe ku e paditura punonte si shitëse.
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se vendimi i
gjykatës së apelit është mbështetur në dispozitat ligjore
të zbatueshme për gjykimin e çështjes konkrete dhe në
argumente të nxjerra nga provat.
Gjykata e shkallës së parë, ndonëse pranon se paditësi
ka qenë i vetëpunësuar nëpërmjet aktivitetit të tij privat
në transport dhe në tregti artikuj të ndryshëm edhe
para hyrjes në fuqi të Kodit të ri të Familjes (vitit 2003),
ndërsa e paditura nuk ka qenë në marrëdhënie pune tek
të tretët apo e vetëpunësuar prej vitit 1992, interpreton
dhe zbaton në mënyrë të gabuar nenet 74 dhe 103 të
Kodit aktual të Familjes, duke lejuar pjesëtimin e sendeve
në raportin 1/2 pjesë ideale për secilin bashkëshort.
Ndryshe nga gjykata e shkallës së parë, gjykata e apelit,
në interpretim të harmonishëm dhe në zbatim të drejtë
të neneve 86 dhe 87 të Kodit Civil të vitit 1981 dhe të
neneve 74, 103 e 315 të Kodit të Familjes në fuqi, ka
lejuar pjesëtimin e sendeve në bashkëpronësi në
raportin 2/3 pjesë ideale për paditësin G. Ç dhe në 1/3
pjesë për të paditurën L. Ç.
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë e gjen me vend të
parashtrojë se bashkësia ndërmjet bashkëshortëve
përfaqëson një bashkëpronësi sui generis, e cila
shoqërohet nga një regjim juridik i posaçëm. Pjesëtimi i
sendeve që përbëjnë bashkësinë ligjore është një proces
juridik i cili i jep fund gjendjes së bashkësisë, duke ndarë
ndërmjet bashkëshortëve sendet e përbashkëta, që
mbeten pas përmbushjes së detyrimeve që bashkëshortët
kanë ndaj njëri tjetrit dhe/ose të tretëve. Referuar nenit

me pretendimin dhe me gjëndjen faktike dhe që nuk
provohet se ka ndonjë kufizim të lirsë së veprimtarisë
ekonomike.
Lidhur me pretendimin se gjykatat e zakonshme kanë
gabuar kur kanë analizuar dhe gjykar cështjen ne bazë të
ligjit 9901” Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, Kolegji
vlerëson se nuk përbën objekt të analizës kushtetuese,
për sa kohë ky referim nuk cënon thelbin e të drejtave
dhe lirive kushtetuese tëindividëve.
Gjithashtu pjestimi I kuotave përkatëse që kanë ortakët
në këto shoqëri tregtare nuk kushtëzon emrin e tyre dhe
nuk presupozon se ata domosdoshmërisht do të duhet
ta ndryshojnë emrin me të cilin janë njohur prej vitesh.
Kolegji vlerëson se pretendimet që pjestimi ka sjellë
cënim të integritetit dhe lirisë kontraktuale duke I
passjellë një dëm të madh dy shoqërive.
Pretendimi se gjykatat kanë interpretuar gabim ligjin
material është I gabuar pasi gjykatat e zakonshme kanë
objekt të veprimtarisë së tyre interpretimin e ligjit
material.
Në një cështje tjetër5me objekt pjesëtimin e pasurisë
bashkëshortore, Gjykata zbaton jo vetëm Kodin aktual
të Familjes, por edhe Kodin Civil të vitit 1981, duke
qënë se ky është ligji i zbatueshëm gjatë së cilit pasuria
bashkëshortore është fituar.

Rrethanat e cështjes
Paditësi G. Ç dhe e paditura L. Ç kanë lidhur martesë
ligjore në vitin 1980. Nga martesa u ka lindur dhe një
fëmijë. Mbi padinë e L. Ç, Gjykata e Rrethit Gjyqësor
Tiranë, me vendimin nr.2782, datë 18.04.2007, ka
zgjidhur martesën midis palëve ndërgjyqëse dhe fëmija
i është lënë për rritje dhe edukim G. Ç.
Gjatë martesës, palët kanë qenë në marrëdhënie pune:
(i) Paditësi ka punuar fillimisht në kooperativën bujqësore
dhe më pas pranë ish Ndërmarrjes së Kullotave Tiranë
dhe ish Ndërmarrjes Bujqësore “Gjergj Dimitrov” Tiranë,
prej ku ka dalë në asistencë në vitin 1993. Më datën
29.04.1998 paditësi është regjistruar si tatim pagues
i biznesit të vogël, me aktivitet transport mallrash me
mjet transporti personal me kapacitet 2.3 tonësh,
ndërsa në vitin 1999 ka hapur dhe aktivitet si ambulant
të cilin e ka mbyllur në vitin 2000, duke vazhduar vetëm
aktivitetin e transportit, për të cilin ka të dhëna pranë
organeve tatimore deri në fund të vitit 2004. Ndërkohë
në vitin 2003 ka hapur dhe një aktivitet për tregti
këpucë për të cilin pranë organeve tatimore ka të dhëna
deri në fund të vitit 2004; (ii)E paditura L. Ç ka punuar
fillimisht në kooperativën bujqësore dhe më pas pranë
ish ndërmarrjes së Furnizimit të Punëtorëve Mëzez dhe
ish Ndërmarrjes Bujqësore “Gjergj Dimitrov” Tiranë, prej
ku ka dalë në asistencë në vitin 1992. Pas kësaj periudhe
nuk rezulton që e paditura të ketë qenë në marrëdhënie
pune tek të tretë apo e vetëpunësuar.Në përfundim
të shqyrtimit gjyqësor të fazës së parë të pjesëtimit,
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.598
Akti, datë 16.06.2008, ka lejuar pjesëtimin e “...pasurisë
së luajtshme lekë në masën 1.942.399 dhe 10.000 USD
Vendim nr. 434 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, datë
11.07.2013
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103 të Kodit të Familjes, pjesëtimi i pasurisë të bashkësisë
ligjore nuk është gjë tjetër veçse një likuidim që bëhet
duke u nisur nga barazia e aktivit dhe pasivit të saj. Pra,
nëpërmjet pjesëtimit të bashkësisë ligjore bëhet likudimi
i regjimit pasuror martesor.Ndryshe nga legjislacioni i
mëparshëm, i cili njihte mundësinë që secili bashkëshort
të provonte kontributin efektiv në fitimin e sendeve dhe
përcaktimin e pjesëve sipas këtij kontributi, Kodi i Familjes
në fuqi parashikon se “Pasi të jenë zbritur nga bashkësia
detyrimet që ajo ka ndaj bashkëshortëve ose të tretëve,
pasuria që mbetet ndahet në pjesë të barabarta midis
bashkëshortëve” (neni 103§2). Sipas këtij prezumimi
ligjor, sendet e përbashkëta pjesëtohen në dy pjesë të
barabarta, pavarësisht nga kontributi efektiv në fitimin
e këtyre sendeve, me përjashtim të kushteve të nenit
108/c.[6]
Pjesëtimi gjyqësor bëhet sipas rregullave të posaçme
të parashikuara nga nenet 103-107 të Kodit të Familjes,
ndërsa procedura e pjesëtimit dhe mënyra se si realizohet
pjesëtimi i bashkësisë i nënshtrohet rregullimeve të
parashikuara nga neni 207 i Kodit Civil dhe nenet 369-374
të Kodit të Procedurës Civile, të cilat rregullojnë pjesëtimin
gjyqësor si një nga gjykimet e posaçme. Sikurse pjestimi
i sendeve në bashkëpronësi edhe pjesëtimi i bashkësisë
ligjore të regjimit pasuror martesor zhvillohet në dy faza.
Në fazën e parë të pjesëtimit gjykata pranon në parim
pjesëtimin dhe përcakton: (i) sendet që përbëjnë objektin
e pjesëtimit; (ii) të drejtën e bashkëpronësisë të palëve
në gjykim, pra përcaktimi i cilësisë së bashkëshortëve
si bashkëpronarë apo edhe të personave të tjerë që
mund të jenë bashkëpronarë në sendet që pjesëtohen,
siç mund të jetë rasti kur një nga bashkëpronarët ka
vdekur dhe në pjesëtim thirren trashëgimtarët e tij;
(iii) pjesët takuese ideale për secilin. Në fazën e dytë
të pjesëtimit vlerësohen sendet e përbashkëta, bëhen
kompensimet ndaj bashkësisë apo përcaktohen vlerat
që bashkësia duhet t’u kthejë bashkëshortëve ose të
tretëve dhe pjesëtohen materialisht sendet e mbetuara.
Nisur nga rasti në shqyrtim, kolegji, në vështrim të nenit
315 të Kodit të Familjes, parashtron se nëse sendet që i
nënshtrohen pjesëtimit janë fituar para hyrjes në fuqi të
këtij Kodi[7], pra nën regjimin juridik të legjislacionit të
mëparshëm, gjykata, duke u bazuar në prova, përcakton
konkretisht se cila është shtrirja e së drejtës së pronësisë
të secilit bashkëshort mbi sendet e përbashkëta, në
raport me kontributin e tyre efektiv në fitimin e këtyre
sendeve. Ndërsa për pasuritë e fituara nga momenti
i hyrjes në fuqi të Kodit të Familjes të vitit 2003, do të
zbatohet ky i fundit.
Duke iu kthyer rastit konkret dhe në rrethanat kur
është vërtetuar se pasuria objekt pjesëtimi përbëhet

edhe nga sende të fituara para hyrjes në fuqi të Kodit
aktual të Familjes, si pasojë e zbatimit të legjislacionit
të mëparshëm (neni 87§3 i K.Civil viti 1981), ky kolegj
e vlerëson të drejtë vendimin e gjykatës së apelit që në
përcaktimin e pjesëve ideale mbi sendet e përbashkëta ka
marrë parasysh kontributin efektiv të secilit bashkëshort.
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë e gjen të pambështetur
në ligj dhe në gjendjen e faktit të rezultuar të provuar
gjatë gjykimit pretendimin se gjykata e apelit nuk ka
mbajtur parasysh nenin 74/ç të Kodit të Familjes, pasi
për rastin kemi të bëjmë me veprimtari tregtare të njërit
bashkëshort të krijuar gjatë martesës. Përsa më sipër,
por dhe në referim të neneve 2, 3 dhe 7 të ligjit nr.7632,
datë 04.11.1992 “Për dispozitat që rregullojnë pjesën e
parë të Kodit Tregtar”, në fuqi në kohën kur janë fituar
sendet objekt pjesëtimi, aktiviteti privat i paditësit në
transport dhe në shitjen ambulante nuk konsiderohet
veprimtari tregtare në kuptimin që jepet në nenin 74/ç
të Kodit të Familjes. Nga ana tjetër, nuk ka rezultuar
e vërtetuar se veprimtaria tregtare e pretenduar se
është kryer nga paditësi të jetë drejtuar nga të dy
bashkëshortët apo të ketë punuar në ushtrimin e kësaj
veprimtarie edhe e paditura.

Regjimi i pasurive të ndara, karakteristikat e tij.
Kodi i familjes, përveç regjimit pasuror të bashkësisë
ligjore, rregullon në mënyrë të detajuar dy regjime
kontraktore: a) Regjimi i bashkësisë me kontratë; b)
Regjimi i pasurive të ndara. Raporti ndërmjet regjimit
pasuror të bashkësisë ligjore dhe regjimit të pasurive të
ndara është rregulluar nga parimi i sanksionuar në nenin
66 të K.F, sipas së cilit bashkësia ligjore gjen zbatim vetëm
në mungesë të një regjimi kontraktor.
Parimi mbi të cilin është ndërtuar regjimi i pasurive të
ndara, prima faca, paraqitet mjaft i thjeshtë: secili nga
bashkëshortët ruan pronësinë ekskluzive, të drejtën e
administrimit dhe të gëzimit të pasurisë së fituar para
lidhjes së martesës dhe të pasurisë që do të fitohet
gjatë veprimit të këtij regjimi. Në përcaktimin e titullarit
të së drejtës së pronësisë, nuk ka aspak rëndësi fakti nëse
pasuria është fituar nëpërmjet një veprimi juridik me ose
pa kundërshpërblim. Gjithashtu të njëjtit regjim juridik
do t’i nënshtrohen frytet (natyrore apo civile) të pasurisë
së bashkëshortëve, që do të përftohen gjatë martesës.
Regjimi i pasurive të ndara karakterizohet nga mungesa
e masës së sendeve të përbashkëta, pra mungesa e
bashkësisë.
Një tjetër karakteristikë e regjimit të pasurive të ndara
është pavarësia pasurore reciproke e bashkëshortëve.
Gjatë të gjithë kohëzgjatjes së regjimi bashkëshortët nuk
fitojnë asnjë të drejtë mbi pasurinë e njëri-tjetrit.
Regjimi i pasurive të ndara ka karakter të përgjithshëm.
Ai përbën një disiplinë që rregullon të gjitha aspektet
e marrëdhënieve pasurore të bashkëshortëve. Është e
gabuar të flasim për një regjim të pjesshëm të pasurive
të ndara, ky regjim nuk mund të ketë kurrë për objekt
vetëm një kategori të caktuar sendesh, por ai përfshin në
tërësi të gjithë pasurinë që bashkëshortët që do të fitojnë
gjatë ekzistencës së këtij regjimi.8

6
[] Neni 108 i K.Familjes: “Bashkëshortët, në kontratën
e martesës, mund të ndryshojnë bashkësinë ligjore me
marrëveshje, e cila nuk duhet të vijë në kundërshtim me nenet
66 dhe 67 të këtij Kodi.
Bashkëshortët mund të bien dakord që: a)...; b)...; c) të kenë
pjesë jo të barabarta; ç)...; Rregullat e bashkësisë ligjore
mbeten të zbatueshme për të gjitha pikat që nuk janë bërë objekt
i kontratës së martesës ndërmjet palëve”.
7
[] Kodi i Familjes, miratuar me ligjin nr.9062, datë 08.05.2003,
ka hyrë në më datë 21.12.2003.
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përfshijë edhe veprimet e disponimit. Nëse në kontratën
e porosisë nuk ka përcaktime specifike, por objekti është
vetëm dhënia e një mandati të përgjithshëm përfaqësimi,
atëherë veprimet e disponimit të pasurisë, janë të
përjashtuara. Për këto veprime është e nevojshme një
prokurë e posaçme. Në analizë të fundit, gjykojmë që, për
të shmangur çdo paqartësi që mund të lindë në praktikë,
kod.fam. pёr t’i kishte qëndruar koherent terminologjisë
së përdorur me atё tё administrimit të bashkësisë ligjore,
duhet të dallimit ndërmjet “administrimit të zakonshëm”
dhe “administrimit jo të zakonshëm”.
Mundësia e shmangies sё normave të administrimit.
Gjykojmë të arsyeshme të ndalemi shkurtimisht nё
natyrën juridike të normave të administrimit (neni 117
dhe 118 kod.fam.) si norma lejuese apo urdhëruese
dhe për rrjedhojë mbi mundësinë e shmangies ose jo të
tyre, me marrëveshje ndërmjet bashkëshortëve. Nëse
do të pranojmë karakterin urdhërues të tyre, atëherë
rrjedhimisht do të arrijmë në përfundimin e pamundësisë
së shmangies të tyre në marrëveshje të palëve; dhe
anasjelltas karakteri lejues do t’i mundësonte palëve,
parashikimin e rregullave të tjera të administrimit, të
ndryshme nga ato ligjore. Është mendimi mbizotërues i
doktrinës që, nenet 117 dhe 118 të K.F. (bazuar nё nenet
respektive tё KC Italian) janë plotësisht të shmangshme
me marrëveshje të bashkëshortëve.9

Administrimi i pasurisë nën regjimin e pasurive të
ndara.
Regjimi juridik i administrimit të pasurisë së
bashkëshortëve gjatë regjimit të pasurive të ndara është
administrimi i pavarur i pasurisë vetjake. Ky parim,
së bashku me atë të pavarësisë së aktivit dhe pasivit
të pasurisë së bashkëshortëve, përbëjnë themelin e
regjimit të pasurive të ndara. Megjithatë, duke qenë se,
gjatë jetesës së përbashkët, nuk është e pazakontë që
bashkëshortët të administrojnë pasurinë e njëri-tjetrit,
ligjvënësi ka parashikuar regjimin juridik të cilit do t’i
nënshtrohet ky administrim dhe frytet e përftuara gjatë
tij. Administrimi i pasurisë së bashkëshortit jopronar nga
bashkëshorti pronar jo vetëm që nuk është i ndaluar;
sepse përderisa çdo individi i lejohet të autorizojë
persona të tretë në administrimin e pasurisë së tij, nuk
ka pse të ekzistojë si ndalim ndërmjet bashkëshortëve.
Bashkëshorti pronar ka tё drejtë tё pёrfaqёsohet nga
bashkëshorti jopronar, nё administrimin e pasurisë sё tij.
Konkretisht nenet 117 dhe 118 të Kodit të Familjes, të
interpretuara në lidhje të ngushtë me nenin 68 rregullojnë
regjimin juridik, të cilit i nënshtrohet administrimi i
pasurisë së njërit bashkëshort nga bashkëshorti tjetër,
gjatë regjimit të pasurive të ndara. Nga formulimi i
dispozitave të sipërpërmendura, natyrshëm evidentohen
disa elementë të cilat kanë nevojë për sqarime të
mëtejshme.
Veprimet e administrimit. Kuptimi i termit “administrim”
të përdorur nga ligjvënësi në nenet 115, 117 dhe 118 të
Kodit tëFamiljes . Me termin “administrim” ligjvënësi ka
dashur të kuptojë të gjitha veprimet e administrimit të
pasurisë, duke përfshirë këtu veprimet e administrimit
të zakonshëm dhe ato të administrimit jo të zakonshëm
(ku përfshihet edhe disponimi i pasurisë) apo i referohet
vetëm veprimeve të administrimit të zakonshëm. Në
nenin 115 të K.F, “…secili bashkëshort ruan të drejtën
e administrimit, përdorimit dhe disponimit të lirë
mbi pasurinë e tij”, termi “administrim” i referohet
vetëm veprimeve të administrimit të zakonshëm,
duke përjashtuar veprimet e disponimit, përderisa në
tekstin e normës, termi disponim është veçuar nga ai i
administrimit. Situatë identike gjejmë edhe në nenin
118/1 tё K.F, “…konsiderohet se ka marrë mandat të
heshtur, i cili mbulon veprimet lidhur me administrimin,
por jo atë të disponimit”, ku sërish termi “administrimi”
përfshin vetëm veprimet e administrimit të zakonshëm,
duke përjashtuar shprehimisht veprimet e disponimit.
Situata paraqitet më e komplikuar në nenin 117 të K.F,
“nëse gjatë martesës njëri bashkëshort i beson tjetrit
administrimin e pasurisë së tij…”, mbetet e paqartë
nëse në termin administrim përfshihet çdo veprim
administrimi i zakonshëm dhe jo i zakonshëm i pasurisë.
Bazuar në interpretimin që doktrina italiane i bën
nenit 217/1 të KC Italian, analog me nenin 117 të K.F.,
interpretim me të cilin pajtohemi, mandati i përfaqësimit
ka për objekt vetëm veprimet e administrimit të
zakonshëm të pasurisë, me përjashtim të rastit kur palët
kanë parashikuar shprehimisht që, administrimi do të

• Një rast nga praktika në të cilin trajtohen veprimet
e administrimit të zakonshme dhe jashtëzakonshme
ështëvendimi nr. 3873 date 09.05.2016i gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Tiranë, të cilin po e trajtojmë më
poshtë:
Pala paditëse V.H dhe i ndjeri D.H kanë lidhur martesë
ligjore më datë 17.08.1991. Gjatë kohëzgjatjes së
martesës, ndër të tjera, në bashkësinë ligjore është
përfshirë edhe pasuria e krijuar me krijimin e Shoqërisë
tregtare “Top Channel” sh.p.k, sot “Top Channel” sh.a.
Rezulton se gjatë kohës së qënies gjallë të bashkëshortit
të paditëses, të ndjerit D.H, ky i fundit me kontratën
noteriale me Nr.1154Rep., Nr.598/2Kol., datë 15.06.2007
ka tjetërsuar 60% të aksioneve të zotëruara në Shoqërinë
Top Channel sh.a, tek të paditurit A. S dhe A.B, pa marrë
pëlqimin e bashkëshortes së tij.
“Bazuar në nenet 314, 73 dhe 74 të Kodit te Familjes,
në mungesë të një kontrate martesore midis
bashkeshorteve V.H dhe të ndjerit D.H, Gjykata
çmon se marredheniet pasurore ndërmjet tyre, do t’i
nënshtrohen regjimit pasuror të bashkësisë ligjore.
Gjykata arrin në perfundimin se pjesëmarrjet në kapitalin
e Shoqërisë “Top Channel” sha, të të ndjerit D.H, në
cilësinë e zotëruesit të 100% të aksioneve të saj, me
natyrë nominative, bëjnë pjesë në bashkësinë ligjore
të bashkëshortëve dhe si rrjedhoje do t’i nënshtrohet
rregullimit ligjor sipas dispozitave te Kodit të Familjes të
vitit 2003.
Ne bazë të nenit 90 të Kodit të Familjes, rezulton se
kryerja e veprimeve të administrimit të bashkësisë,
i nënshtohen një rregullimi të ndryshëm, në varësi
të llojit të administrimit, nëse ai është i zakonshëm
Doktoratura-Eniana-Qarri-Fakulteti-i-Shkencave-SocialeDepartamenti-Pune-Sociale.
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apo i jashtëzakonshëm. Në lidhje me keto koncepte
nuk ekzistojnë përkufizime apo kritere ligjore, per të
kategorizuar nëse një veprim administrimi cilësohet apo
jo i zakonshëm. Megjithatë, sipas teorisë të së drejtës
do të konsiderohen si veprime të administrimit të
zakonshëm, çdo veprim nëpërmjet të cilit parandalohet
zvogëlimi apo humbja e pasurisë, siç janë veprimet
juridike që parandalojnë humbjen e një të drejte,
veprimet juridike që realizojnë shfrytëzimin ekonomik
të bashkësisë, disa veprime disponimi, veprimet juridike
pakundërshpërblim etj.
Dhe po ashtu, gjykata përkufizon se, veprimet e
administrimit jo të zakonshëm do të konsiderohen
të gjitha ato veprime, të cilat do të konsiderohen
me rëndësi për bashkësinë. Ne këtë kontekst, do të
konsiderohen me rëndësi të veçantë per bashkësinë
edhe të gjitha ato veprime, të cilat kanë për qëllim të
tjetërsojnë përfundimisht një send apo të krijojnë të
drejta reale mbi të, në favor të personave të tjerë.
Në disa raste përjashtimore, administrimi jo i zakonshëm
mund të kryhet dhe pa pëlqimin e të dy bashkeshortëve,
si:
1. Kryerja e veprimeve te administrimit jo te zakonshem
me pelqimin vetem te njerit bashkeshort, nese
plotesohen ne menyre kumulative kushtet e nenit 91
te Kodit te Familjes;
2. Autorizimi i Gjykatës për kryerjen e një veprimi
administrimi jo të zakonshëm nga njëri bashkëshort,
në kushtet e nenit 58 dhe nenit 92 te Kodit te Familjes.
3. Zëvëndësimi në ushtrimin e te drejtave të
administrimit jo të zakonshëm të njërit bashkëshort
nga bashkëshorti tjetër, sipas nenit 59 dhe 93 te Kodit
të Familjes.
Për të gjitha rastet e tjera, kryerja e veprimeve
të administrimit jo të zakonshëm nga njëri prej
bashkëshortëve, pa pelqimin paraprak apo të
mëvonshëm të bashkëshortit tjetër, ka si sanksion
pavlefshmerinë relative të veprimit juridik të kryer. Ky
disponim parashikohet shprehimisht në nenin 94 të Kodit
të Familjes, sipas të cilit nëse njëri nga bashkëshortët
tejkalon të drejtat e tij mbi pasurinë në bashkësi, mund
të kërkohet nga bashkëshorti tjetër anulimi i veprimit,
nëse më vonë ai nuk ka dhënë pëlqimin për këtë veprim.
Duke u nisur nga specifika e marredhenies bashkëshortore,
kërkimi i pavlefshmërisë relative ka natyre personale dhe
si rrjedhoje mund te paraqitet si vetëm nga bashkëshorti
i jashtëm në veprim, i cili mund te vlerësoje, a posteriori,
leverdisshmerinë e veprimit dhe të vendose ngritjen e
një padie.
Neni 94 i Kodit të Familjes përbën një parashikim
jonormal, sipas të cilit një subjekt legjitimohet të
kundërshtojë një kontratë të lidhur nga subjekte të
tjera, të cilët janë bashkëshorti tjetër dhe i treti, që merr
pjesë në veprim. Neni 94 disiplinon fatin e veprimeve
të administrimit jo të zakonshëm, të kryera nga njeri
prej bashkëshorteve pa pëlqimin e bashkëshortit tjetër.
Për ketë arsye, parashikohet një afat i limituar, brenda
të cilit bashkëshorti i interesuar mund të kërkojë
deklarimin e pavlefshem të aktit të kryer, pa pëlqimin e
tij, sipas deklarimit te pavlefshëm të veprimeve juridike
në përgjithësi”.

Nisur nga sa më lart, Gjykata arrin në përfundimin se
tjetërsimi i aksioneve nga ana e të ndjerit D.H, me kontratën
e shitblerjes Nr.1154Rep., Nr.598Kol., datë 15.06.2007,
në cilësinë e aksionerit të vetëm, tek blerësi, palë e
paditur A.S, dhe tek blerësi tjeter, i padituri A.Blegjitimon
palen paditëse V.H, me cilesinë e bashkeshortes, per
të kundërshtuar dhe kërkuar pavlefshmerinë e kesaj
kontrate me anë të ngritjes së padisë, sipas nenit 94 të
Kodit te Familjes dhe jo sipas nenit 92 dhe 208 te Kodit
Civil. Koncepti i bashkësisë ligjore nuk mbivendoset me
të drejtën e bashkëpronësisë mbi sendet e përbashkëta.
Bashkësia ligjore është një tërësi të drejtash dhe
detyrimesh, ku të drejtat formojnë aktivin e bashkësisë,
ndërsa detyrimet pasivin e saj. Bashkësia ligjore është
regjimi pasuror ndërmjet bashkëshortëve, i ndryshem
nga bashkëpronesia e zakonshme, dhe për të cilën
gjejnë zbatim vetëm dispozitat e Kodit të Familjes, si ligji
i posaçëm që rregullon këto lloj marrëdheniesh juridike
civile. Sipas këtij interpretimi që ka bërëgjykata , I bie që
e kundëta do të rezultonte nqs do të ishim para regjimit
të pasurive të ndara.
Mbi prapësimin e palëve të paditura për parashkrimin
e së drejtës së padisë së palës paditëse V.H, në cilesinë
e bashkëshortes, Gjykata veren se neni 94 i Kodit të
Familjes, parashikon një afat të limituar prej një viti,
brenda të cilit bashkëshorti i përjashtuar nga dhënia
pëlqimit dhe që nuk e ka dhënë atë më vonë, duhet
të ushtronte padinë për deklarimin e pavlefshëm të
veprimit juridik, i cili nuk perbën një administrim të
zakonshëm të pasurisë bashkëshortore. Sipas nenit 117
të Kodit Civil dhe nenit 94 të Kodit të Familjes, ky afat
fillon nga:
a)
data e marrjes dijeni për veprimin e tjetërsimit,
pra te kontratës noteriale Nr.1154Rep., Nr.598Kol.,
datë 15.06.2007; dhe
b)
ne çdo rast jo më vonë se data e mbarimit te
bashkësisë, që është data, në të cilën ka ndërruar
jetë i ndjeri D.H, 23.05.2008.
Duke iu rikthyer rastit në shqyrtim, nga materialet e dosjes
gjyqësore dhe nga sa është vërtetuar gjatë gjykimit,
rezulton e provuar se pala paditëse V.H prezumohet
se ka marrë dijeni për këtë veprim në datën në të cilën
kontrata rezulton e depozituar në regjistrin tregtar, me
vendimin Nr.25561/8, datë 15.06.2007 të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Tiranë, pra afati brënda të cilit duhej
të paraqitjej padia ka përfunduar në datë 15.06.2008.
Ndërkohë, që afati maksimal brënda të cilit, pala paditëse
V.H duhet të ushtronte të drejtën e padisë, sipas nenit
94 te Kodit të Familjes, përfundonte, pavarësisht nga
dijenia, në datë 23.05.2009, pra një vit pas mbarimit te
bashkësisë, për shkak të vdekjes të të ndjerit D.H, në datë
23.05.2008.
Një pretendim që ngrihet nga palët paditëse me padinë
objekt gjykimi, është dhe konstatimi i pavlefshmërisë
absolute të veprimit juridik, për shkak së kontrata
noteriale Nr.1154Rep., Nr.598Kol., datë 15.06.2007, ishte
lidhur si një kontratë fiktive, pa patur si qëllim të krijojë
pasojat e parashikuar në të për subjektet nënshkruese të
saj.
Palët paditëse pretendojnë se fiktiviteti provohet nga
parashikimet në ligjin Nr.8410, datë 30.9.1998 “Për
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radion dhe televizionin publik e privat në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar, i cili kërkonte që asnjë subjekt në
fushën e medias të mos zotërohej për me shumë se 40%
nga një person i vetëm. Është për këtë shkak që i ndjeri,
D.H lidhi për sy e faqe një kontratë me dy të njohur të tij,
siç ishin të paditurit.
Në lidhje me këtë pretendim, me vendimin Nr.932, date
22.06.2000, Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë
kanë unifikuar së në rastet e fiktivitetit dhe të simulimit,
mosperputhjen midis vullnetit dhe shfaqjes së tij,
e duan vetë palët e veprimit juridik. Veprimi juridik
është i simuluar kur kryhet me qellim që të mbulojë një
veprim tjetër juridik të vlefshëm apo të pavlefshëm, të
cilin palët kanë dashur t’a kryejnë me të vërtetë dhe që
rezulton prej kundërdeklarimit si marrëveshje e fshehtë
midis tyre.
Ne kuadër të pretendimit për fiktivitet, palët paditëse
pretendojnë se çmimi i vendosur në kontratë, ishte
i pamundur për t’u paguar nga të paditurit dhe nuk
rezulton asnjëherë kryerja e kësaj pagese jashtë zyres
noteriale, për shkak se në kuadër të ligjit ato duhet të
paguheshin detyrimisht në rrugë formale bankare,
për shkak të kufijve të caktuar me ligj. Ne vijim, palët
paditëse argumentojnë se kontrata e lidhur nuk mundet
kurrësesi të zëvëndësojë apo të shëroje veset e pagesës
informale, që nuk është kryer asnjëherë dhe që nuk ka
patur qëllim të kryhet për shkak se palët kanë simuluar
veprimin juridik.
Për një vlerësim të plotë të rrethanave të faktit, Gjykata
sjell në vëmendje deklarimet e palëve kontraktuese para
noterit publik si vijon: “Palët deklarojnë se çmimi i shitjes
së aksioneve është likujduar prej blerësve në favor të
shitësit jashtë kësaj zyre dhe pa pretendime nga palët...
.” dhe më poshtë deklarojnë se: “Palët deklarojnë se të
gjitha marrëdhëniet financiare që kanë patur me njeri
tjetrin para redaktimit te kësaj kontrate, mbyllen me këtë
kontratë dhe se nuk kanë më detyrime ndaj njëri tjetrit”.
Sa më lart, Gjykata çmon se kushtet kontraktore dhe
deklarimet e palëve para noterit për përmbushjen e
detyrimeve kontraktore, të pasqyruara në kontratën
noteriale Nr.1154Rep., Nr.598Kol., datë 15.06.2007,
në kuptim të nenit 253 të Kodit të Procedures Civile,
përbëjnë provë të plotë. Si rrjedhojë, pretendimi për
mungesën e transaksionit bankar në shlyerjen e çmimit
të blerjes së aksioneve nga ana e të paditurve, nuk
provon kundërdeklarimin për marreveshjen e fshehte
midis tyre (paleve kontraktuese) per lidhjen e kontratës
për sy e faqe apo për kryerjen e ketij veprimi juridik në
kundershtim me ndonjë dispozitë urdhëruese të ligjit.
Çmimi i parashikuar në kontratë mund të shlyhet në
të holla, por dhe mund të shuhet me kompesim me
detyrime të tjera financiare, që palët mund të kenë
patur me njëra tjetrën.
Po kështu, bazuar në tërësinë e provave shkresore,
sjellja e palëve të paditura A.Sdhe A.B, në cilësinë
e aksionerëve të Shoqërisë “Top Channel” sha, në
ushtrimin e tagrave të posedimit dhe të administrimit të
aksioneve në shoqëri, pas lidhjes së kontratës noteriale
Nr.1154Rep., Nr.598Kol., datë 15.06.2007, krijoi bindjen
tek Gjykata se kontrata në fjalë nuk ka qënë fiktive, pra
sa per sy e faqe.

Sipas gjykatës nqs, ky fiktivitet i pretenduar nga palët
paditëse, ne rast se do te provohej, jo vetëm që do të
konsideronte kontratën objekt gjykimi si të tillë, por do të
kategorizonte këtë veprim dhe si veprim juridik të kryer
në mashtrim të ligjit, sipas nenit 92/b të Kodit Civil, dhe
do të sillte si pasojë restitucionin në favor të shtetit, sipas
nenit 106, po të Kodit Civil.
Sa më lart, Gykata arrin në përfundimin se padia është
e pabazuar në ligj dhe në prova dhe si e tille ajo duhet
rrëzuar.
• Ndryshe është shprehur gjykata e Apelit me
vendiminNr.1641, datë 28.06.2017mbi të njëjtën
cështje, ku sipas saj:
“ Disponimi i sendeve në bashkësi ligjore mes
bashkëshortëve nuk është i rregulluar drejtpërdrejt në
mënyrë të shprehur në Kodin e Familjes. Meqenëse edhe
veprimtaria tregtare përfshihet në pasurinë e përbashkët,
duhet që sipas nenit 208 të Kodit Civil të japin pëlqimin
të dy bashkëshortët, në përputhje edhe me nenin 90 të
Kodit të Familjes. Neni 90 i Kodit te Famijes është një
dispozitë urdhëruese e ligjit dhe mosrespektimi i saj
sjell pavlefshmëri absolute të veprimit të disponimit
të pasurisë. Gjykata e Apelit cmon meqenese pjesa e
secilit bashkeshort eshte percaktuar per te kryer keto
veprime disponimi apo veprime qe tejkalojne veprimet
e admsnistrimit te zakonshem dhe te perditeshem, mbi
nje send apo te drejte qe perfshihet nen bashkesine
ligjore duhet te ekzistoje pelqimi i njekoheshem i te dy
bashekshorteve per aq kohe sa ne momentin se lidhjes
se kontrates se shitblerjeve se aksioneve nuk ishte bere
pjestimi i bashkesise ligjore, e drejta e pronesise se cdo
bashkeshorti mbi pasurine ne bashkesi ekziston si nje e
tere. Ne kushtet kur edhe veprimtaria tregtare përfshihet
në pasurinë e përbashkët, duhet që sipas nenit 208 të
Kodit Civil të japin pëlqimin të dy bashkëshortët, në
përputhje edhe me nenin 90 të Kodit të Familjes dhe
kjo dispozitë urdhëruese e ligjit dhe mosrespektimi i saj
sjell pavlefshmëri absolute të veprimit të disponimit të
pasurisë.
... “ Nga shqyrtimi teresor i provave rezulton se tjetersimi
i aksioneve të Shoqërisë “Top Channel” sh.a është kryer
pa pëlqimin e të dy bashkëshortëve dhe për gjithë sa
u tha më lart, ky veprim disponimi është nul dhe nuk
ka prodhuar asnjë pasojë ligjore dhe për këtë shkak
konsiderohet sikur nuk është kryer ndonjëherë, dhe
të drejtat e palëve duhet te konsiderohen se nuk kanë
ndryshuar ndonjëherë statusin juridik”.
Ndërsa sa i përket afatit të parashkrimit të nenit 94
i Kodit te Familjes, gjykata shprehet se, “Rreziku i
keqkuptimit të kësaj dispozite është vërtetë aktual,
por mendojmë se edhe nga leximi i kujdesshëm i saj,
i orientuar nga konceptet e drejta të së drejtës civile
mund të kuptohet se nuk ka arsye të gjejë zbatim në
rastin konkret. Kryerja e veprimeve që kapërcejnë
administrimin e zakonshëm u takon bashkërisht të
dy bashkëshortëve. Në rradhë të parë ky nen bën
fjalë për anullimin e veprimeve të bëra nga njëri prej
bashkëshortëve. Termi anullim është i lidhur qartë
me ato veprime që janë të anullueshme, pra veprimet
juridike relativisht të pavlefshme. Përfundimisht,
caktimi i një afati parashkrimi për ngritjen e kësaj padie,
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përjashton definitivisht mundësinë që të kemi të bëjmë
me një veprim absoutisht të pavlefshëm, për shkak se
kjo lloj pavlefshëmërie është e pashërueshme nga çdo
afat kohor”. Pra, sic shihet nga ky interpretim gjykata
është kontradiktore në ato që thotë. Pasi njëherë flet për
pavlefshmëri relative e njëherë tjetër për pavlefshmëri
absolute pa e shpjeguar qartë këtë të fundit.
Po ashtu gjykata shprehet se “kontrata e lidhur mes D.H
dhe të paditurve ka qenë një veprim fiktiv. Vlerësimi i
fiktivitetit të kësaj marrëveshje është shumë i thjeshtë,
pasi ai lidhet me caktimin dhe pagimin e çmimit të
kontratës. Çmimi për të paditurin A.S, për 40% të
aksioneve, ishte 210,160,000 lekë dhe për të paditurin
A.B, për 20% të aksioneve, ishte 105,080,000 lekë. Këto
çmime thuhet në kontratë se janë paguar jashtë zyrës
së noterit, ndërkohë që nuk rezulton asnjëherë kryerja
e kësaj pagese. Këto çmime ishin jo vetëm të pamundur
për t’u paguar nga të paditurit, por edhe nëse do të
ishin paguar ato nuk mund të vërtetohen me deftesë
të thjeshtë, për shkak se në kuadër të ligjit, ato duhet
të paguhen detyrimisht në rrugë formale bankare, për
shkak të kufijve të caktuar me ligj. Kontrata e lidhur nuk
mundet kurrsesi të zevendësojë apo të shëroje veset e
pagesës informale, që nuk është kryer asnjëherë dhe që
nuk ka patur qëllim të kryhej për shkak se palët kanë
simuluar veprimin juridik”

ashtu i lartë. Interpretimi që studiuesit i kanë dhënë
këtyre statistikave, është që, regjimi i pasurive të ndara,
shihet nga bashkëshortët, si regjimi më i përshtatshëm
në eventualitetin e një krize bashkëshortore dhe
një zgjidhje eventuale martese, sepse paraqitet më
i thjeshtë në fazën e likuidimit dhe pjesëtimit në
raport me regjimin ligjor të bashkësisë, që paraqitet
më i ndërlikuar në fazën e mbarimit. Pikërisht, një nga
avantazhet që paraqet regjimi i pasurive të ndara, në
raport me regjimin e bashkësisë ligjore, është thjeshtësia
e likuidimit të regjimit, në fazën e zgjidhjes së martesës.
Nëse likuidimi i bashkësisë ligjore, në fazën e zgjidhjes së
martesës, paraqitet mjaft kompleks dhe në shumë raste
konfliktet gjyqësore të palëve, lidhur me pretendimet
pasurore dhe pjesëtimin e bashkësisë, zgjasin edhe vite,
regjimi i pasurive të ndara thjeshtëson fazën e pjesëtimit
të pasurisë. Statistikat në Francë tregojnë për një situatë
analoge me atë në Itali. Sipas tyre, këto 30 vitet e fundit, që
nga reforma e regjimeve pasurore e vitit 1965 dhe 1985,
që vendosi edhe në Francë zëvendësimin e regjimit ligjor
të pjesëmarrjes nё fitime me regjimin ligjor të bashkësisë
është rritur nga viti në vit numri i bashkëshortëve që
preferojnë regjimin e pasurive të ndara. Bazuar në
interpretimin e këtyre statistikave, doktrina franceze
ka arritur në përfundimin, që tre janë motivet kryesore
që shtyjnë bashkëshortët drejt shmangies nga regjimi
ligjor i bashkësisë, drejt atij të pasurive të ndara: a)
Motivi psikologjik. Regjimi i pasurive të ndara është më
i preferuar në rastin e bashkëshorteve që duan të jenë
më të pavarura ekonomikisht nga bashkëshorti i tyre, siç
shprehet doktrina është më i preferuar nga feministët,
megjithëse gjejmë vend këtu të kujtojmë që, ishin
pikërisht lëvizjet feministë që kërkonin një mbrojtje më
të madhe të kontributit të gruas në familje, që çuan në
reformimin e regjimeve pasurore në këto dy shtete dhe
më gjerë në Europë, drejt zëvendësimit të regjimit ligjor
të pasurive të ndara me regjimin e bashkësisë. b) Motivi
familjar. Statistikat tregojnë që, regjimi i pasurive të ndara
ndeshet më shumë në rastet e bashkëshortëve që lidhin
martesën e dytë apo më shumë, veçanërisht nëse kanë
fëmijë nga martesa e parë, në raport me bashkëshortët
që lidhin martesën e parë. Kjo ndodh për arsye të ruajtjes
dhe të mospërzierjes së pasurisë familjare me atë të
bashkëshortit tjetër. c) Motivi profesional. Regjimi i
pasurive të ndara është më i përhapur dhe gjithashtu më
i këshillueshëm në rastet kur njëri prej bashkëshortëve
ushtron një veprimtari tregtare, që mbart risk financiar
të lartë. Në këtë hipotezë, ky regjim është më i
përshtatshmi për të mbrojtur pasurinë e bashkëshortit
tjetër, nga kreditorët e bashkëshortit tregtar, në rast
të një falimentimi të mundshëm të tij. Ky është një
tjetër avantazh që paraqet regjimi i pasurive të ndara
në raport me atë të bashkësisë. Nga ana tjetër rritja
gjithmonë e më e madhe e numrit të bashkëshortëve
që zgjedhin regjimin e pasurive të ndara, dikton një
mbrojtje më të madhe të familjes dhe një rregullim më
të mirë të regjimit primar. Përgjithësisht doktrina është
e mendimit që, avantazhet e regjimit të pasurive të
ndara janë: a) pavarësia pasurore që regjimi u garanton
bashkëshortëve gjatë martesës si dhe b) thjeshtësia e
regjimit në fazën e likuidimit të pasurisë. Megjithatë,

Kështu, Gjykata Apelit Tiranë vendosi se: Vendimi
Gjykates së Rrethit Gjyqësor Tiranë duhet te ndryshohet
dhe padia e pales paditese duhet te pranohet ne teresi si
e mbeshtetur ne prova dhe ne ligj.

Avantazhet e regjimit të pasurive të ndara.
Regjimi i pasurive të ndara është cilësuar si regjimi
pasuror më i përshtatshëm për mbrojtjen e interesave
pasurorë të shtresave ekonomikisht të mesme dhe të
larta të shoqërisë, të cilat kanë pasuri të konsiderueshme,
sepse ky regjim përmban një rregullim më elastik
(fleksibël) të marrëdhënieve pasurore. Nisur nga fakti që
në Shqipëri jemi vetëm në fillesat e zbatimit, në praktikë,
të institutit të kontratës martesore dhe në mungesë të
statistikave mbi numrin e tyre, le t’i hedhim një vështrim
të shkurtër trendeve të regjimit të pasurive të ndara, në
Itali dhe Francë. Që nga reforma, e institutit të regjimeve
pasurore martesore, nё Itali e vitit 1975, e cila si solli si
risi ndryshimin e regjimit ligjor, nga regjimi i pasurive të
ndara, që ekzistonte në KC të vitit 1945, në regjimin e
bashkësisë, duke e konsideruar këtë të fundit si regjimin
më të përshtatshëm për të garantuar barazinë ekonomike
dhe morale të bashkëshortëve në familje, statistikat
tregojë, që, që nga viti 1975 dhe deri në ditët tona, numri
i bashkëshortëve që preferojnë të shmangin regjimin
ligjor tё bashkësisë drejt regjimit kontraktor të pasurive
të ndara ka ardhur gjithmonë e në rritje. Studimet sociale
në Itali tregojnë që, ka një përpjesëtim të drejtë ndërmjet
rritjes së numrit të zgjidhjeve të martesës me rritjen e
numrit të bashkëshortëve që zgjedhin regjimin e pasurive
të ndara. Në ato rajone të Italisë ku numri i zgjidhjeve
të martesave është i lartë, edhe numri i kontratave
martesore të regjimit të pasurive të ndara është po
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thjeshtësia në parim nuk i përgjigjet gjithmonë realitetit,
pasi faza e likuidimit mund të paraqitet e ndërlikuar në
rastet kur sendet e bashkëshortëve janë përzier dhe
bashkuar njëri me tjetrin gjatë martesës.
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Objektivat e BE-sënë fushën e politikave të punësimit

MSc. Jonida Caushi & MSc. Florenc Bushgjokaj

Abstract

related to achieving full-time employment and solving
issues of common interest. The Community sought new
strengths to develop a coordinated employment strategy,
which should in particular promote a skilled, trained
and adaptable workforce for labor markets that should
respond to economic change. Emphasis is placed on hiring
and flexibility of the workforce. Thus, a high degree of
competition was created which set employment targets.
The consensus at the Intergovernmental Conference on
Employment was only possible under two conditions:
national employment policies should continue to play
the main role, and secondly, many large and costly
programs at the European level should be avoided. The
Amsterdam Treaty brought significant progress in the
field of employment policies. Based on it was drafted the
manual “Annual Employment Guidelines”, established as
a driving force and a key component for coordinating the
activity in this area. The Council of Social Affairs acting by a
qualified majority on a proposal from the Commission and
after consulting the European Parliament, the Committee
of the Regions and the Employment Committee, should
each year draw up guidelines which Member States
should take into account during the drafting of their
employment policies. However, these employment
guidelines should be in line with the broad economic
guidelines addressed to member countries. Under the
Treaty of Amsterdam, a Employment Advisory Committee
was formally established which formally legislated on
an initiative taken by the Council in December 1996.
The Commission has a dual purpose: monitoring the
employment situation and policies in member countries
and the EU as well as the formulation of opinions and
recommendations at the request of the Commission,
the Council or on its own initiative. These were some
of the key developments that have played an important
role in improving employment policies foreseen by the
European Employment Strategy. Today, this strategy has
a long span both in terms of implementation time and
instruments and mechanisms used.

In the early 1970s, the European Community made
some efforts to address employment issues, although
in a very fragmented way. In addition to promoting
equal opportunities between women and men, the first
important social initiatives at the community level were
indirectly linked to employment protection and employee
protection in the event of employer’s insolvency. A
tripartite institution was set up in 1970 to deal with
employment issues: the Permanent Employment
Committee, consisting of Labor Ministers, social partners
and the Commission. The aim was to coordinate national
employment policies and to comply with the objectives of
the Community. This was ineffective because of the very
small number of participants and the formal character of
the required procedures. Moreover, the Labor Ministers
were eager to facilitate its functioning, believing that
employment should remain a prerogative and a special
national right. Four European Trilateral Employment
Conferences were held between 1975 and 1978 at a
time when the economic situation had worsened. They
thought to open up a common way for economic and
employment issues, but this faded because of the lack of
national measures. Later, in 1980, numerous initiatives
were taken to support the categories of employees that
are most vulnerable to the labor market. In particular,
local employment initiatives were initiated especially
for women, measures that facilitated the introduction
of young people and those who were long-term
unemployed in the labor market, as well as pursued
several policies to promote people’s employment
in economically disadvantaged regions. A variety of
community measures have had direct or indirect effects
on employment, enabling the right to free movement of
workers, the recognition of qualifications, the increase
of professional training and the elimination of social
exclusion. Due to these measures, no major contribution
was made to the fight against unemployment in the
Community. The Maastricht Treaty enabled the drafting
of policies for the integration of excluded people from
the labor market, and unanimously voted the adoption
of financial programs for financial contributions aimed
at promoting employment and job creation. The
Amsterdam Treaty established a clear priority for the EU,

Abstrakt
Ne fillim të viteve 1970, Komuniteti Europian bëri disa
përpjekje për të trajtuar çështjet e punësimit, edhe
pse në një mënyrë shumë të fragmentuar. Përveç
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promovimit të barazisë së mundësive mes grave dhe
burrave, iniciativat e para të rëndësishme sociale në nivel
komunitar lidheshin në mënyrë indirekte me mbrojtjen
e punësimit dhe me mbrojtjen e punonjësve në rast të
paaftësisë paguese së punëdhënësit. Një institucion
trepalësh u krijua në 1970 për t’u marrë me çështjet e
punësimit: Komiteti i Përhershëm i Punësimit, i përbërë
nga Ministrat e Punës, partnerët socialë dhe Komisioni.
Qëllimi ishte të koordinoheshin politikat kombëtare të
punësimit dhe të bëheshin në përputhje me objektivat
e Komunitetit. Kjo gjë nuk ishte e efektshme për
shkak të numrit shumë të vogël të pjesëmarrësve dhe
karakterit formal të proçedurave që kërkoheshin. Për
më tepër Ministrat e Punës ishin të gatshëm për të
lehtësuar funksionimin e tij, duke besuar që punësimi
duhet të mbetet një prerogativë dhe e drejtë e posaçme
kombëtare. U zhvilluan katër Konferenca Europiane
trepalëshe të Punësimi, mes viteve 1975 dhe 1978 në
një periudhë kur situata ekonomike ishte përkeqësuar.
Këto mendonin të hapnin një rrugë të përbashkët për
çështjet ekonomike dhe të punësimit, por kjo gjë u
zbeh për shkak të mungesës së masave kombëtare. Më
vonë, në vitin 1980, iniciativa të shumta u morën në
mbështëtje të kategorive të punonjësve që janë më të
rrezikuara në tregun e punës. Konkretisht u ndërmorën
iniciativa të punësimit lokal sidomos për gratë, masa që
lehtësonin futjen e të rinjve, dhe të atyre që kanë qënë
të papunë për një kohë të gjatë, në tregun e punës, si
edhe u ndoqën disa politika për promovimin e punësimit
të njerëzve në rajonet ekonomikisht të pafavorizuara. Një
shumëllojshmëri e masave komunitare kanë ushtruar
efekte të drejtpërdrejta ose të tërthorta në punësim,
duke bërë të mundur forcimin e të drejtës për qarkullim
të lirë të punëtorëve, njohjen e kualifikimeve, shtimin e
trajnimeve profesionale dhe eliminimin e përjashtimit
social. Përsos këtyre masave, nuk u arrit të jepet kontribut
i madh në luftën kundër papunësisë në Komunitet.
Traktati i Mastrihtit mundësoi hartimin e politikave për
integrimin e njerëzve të përjashtuar nga tregu i punës,
dhe me vota unanime u vendos miratimi i programeve
financiare për kontributet financiare që synojnë të
promovojnë punësimin dhe krijimin e vendeve të punës
Traktati i Amsterdamit vendosi një prioritet të qartë për
BE-në, që lidhej me arritjen e punësimit me kohë të
plotë dhe zgjidhjen e çështjeve në interes të përbashkët.
Komuniteti kërkonte fuqi të reja për të zhvilluar një
strategji të koordinuar për punësimin, e cila në mënyrë
të veçantë duhet të promovonte një fuqi punëtore të
aftë, të trajnuar dhe adaptueshme për tregjet e punës,
e cila duhet t`i përgjigjej ndryshimeve ekonomike. Theksi
vihet mbi punësimin dhe fleksibilitetin e fuqisë punëtore.
Kështu u krijua një shkallë e lartë e konkurrencës e
cila vendosi objektiva mbi punësimin. Konsensusi në
Konferencën Ndërqeveritare mbi Punësimin ishte i
mundur vetëm në dy kushte: politikat kombëtare të
punësimit duhet të vazhdonin të luanin rolin kryesor, dhe
së dyti duheshin shmangur shumë programe të mëdha dhe
të kushtueshme në nivel europian. Traktati i Amsterdamit
sollën një përparim të ndjeshëm në fushën e politikave
të punësimit. Në bazë të tij u hartua manuali “Udhëzimet
Vjetore për Punësim”, themeluar si forcë lëvizëse dhe

një komponent kryesor për koordinimin e veprimtarisë
në këtë fushë. Këshilli i Çështjeve Sociale duke vepruar
me shumicë të cilësuar mbi një propozim të Komisionit
dhe pas konsultimit me Parlamentin Europian, Komitetin
e Rajoneve dhe Komitetin e Punësimit, duhet çdo vit
të hartojë udhëzime , të cilat vendet anëtare duhet t`i
merrin në konsideratë gjatë hartimit të politikave të tyre
të punësimit. Megjithatë, këto udhëzime punësimi duhet
të jenë në përputhje me udhëzimet e gjera ekonomike të
adresuara ndaj vendeve anëtare. Në bazë të Traktatit të
Amsterdamit, u krijua një Komision Punësimi me status
këshillimi, që në mënyrë formale ligjëroi një iniciativë
të marrë nga Këshilli në dhjetor të vitit 1996. Komisioni
ka një qëllim të dyfishtë: monitorimin e situatës së
punësimit dhe politikave në vendet anëtare dhe BE-së, si
edhe formulimin e mendimeve dhe rekomandimeve me
kërkesë të Komisionit, Këshillit ose me iniciativën e vet.1
Këto ishin disa nga zhvillimet kryesore që kanë luajtur
një rol të rëndësishëm në përmirësimin e politikave të
punësimit të parashikuara nga Strategjia Europiane
e Punësimit. Sot, kjo strategji ka një shtrirje të gjatë
si në aspektin kohor të zbatimit të saj, ashtu edhe të
instrumenteve dhe mekanizmave të përdorura.
Fjalë kyçe:Komuniteti Europian, komision punësimi,
hartohet, koordinim, politikat kombëtare.

1.Nocioni i të drejtës së punës.

E drejta për t`u punësuar është një drejtë kushtetuese,
secili ka të drejtë të fitojë mjetet e jetesës së tij me punë
të ligjshme, që e ka zgjedhur ose pranuar vetë. Ai është i
lirë të zgjedhë profesionin, vendin e punës, si dhe sistemin
e kualifikimit të vet profesional.2 Për plotësimin e kësaj
të drejte kushtetuese, në legjislacionin shqiptar janë
hartuar dhe miratuar disa akte ligjore e nënligjore. Pra,
cdo njeri i aftë për punë është i lirë të zgjedhë profesionin
e vet, vendin e punës si edhe kualifikimin profesional që
mendon se i përshtatet nevojave të tij. Me lirinë e punës
lidhet dhe e drejta për pune, që do të thotë se secili ka të
drejtë të fitojë mjetet e jetesës së tij me punë të ligjshme
që e ka zgjedhur ose pranuar vetë.
Në ligjin “Për nxitjen e punësimit” bëjnë pjesë dispozita
të cilat ngarkojnë institucionet publike dhe qeverinë
me detyrën per hartimin e politikave shteterore për
punësim, në të cilat duhet të përfshihen masa që nxitin
punësimin. Ligji kërkon që, duke patur parasysh nivelin e
zhvillimit ekonomik të vendit dhe objektivat e strategjive
dhe plane të veprimit për zhvillimin e qëndrueshëm afat
mesëm e afatë gjatë, politikat për punësim të hartohen
me synimin që të krijojnë kushtet për punësimin e plotë,
produktiv dhe të zgjedhur lirisht. Legjislatori ynë, me
ndryshimet që i bëri Kodit të Punës synonte t’i përafronte
me direktivën 97/81/KEE6 , nëpërmjet plotësimit të
përcaktimit për të drejtat e punëmarrësve me kohë të
pjesëshme, detyrimin e punëdhënësit për të informuar
punëmarrësit lidhur me vendet e reja të punës me kohë
të pjesëshme, apo të plotë, si dhe për t’u krijuar mundësi
Goetschy, Janine; “The European Employment Strategy:
Genesis and Development”
2
Neni 49 i Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë.
1
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të barabarta për punësimin në këto vende pune.3

1.1Kuadri ligjor europian mbi të drejtën për punë .
Punësimi dhe politikat sociale në Bashkimin Europian
janë politika për të cilat përgjegjësia ndahet mes vendeve
anëtare dhe Komisionit Evropian. Kjo gjë ka më tepër
karakter koordinues. Kjo politikë synon lëvizshmërinë
e forcës së punës në të gjitha vendet anëtare. Politikat
sociale në BE janë konsideruar gjithmonë si pjesë e
pandashme e politikave për rregullimin e tregut të
brendshëm pasi lëvizja e lirë e njerëzve është një nga katër
liritë themelore të BE-së. Përgjegjësitë specifike të BE-së
në fushën e punësimit, çështjeve sociale, dhe përfshirjes
janë: -Koordinimi dhe monitorimi i politikave kombëtare;
-Promovimi i praktikave më të mira në fushat si punësimi,
varfëria, përjashtimi social si dhe pensionet; -Krijimi i
legjislacionit përkatës dhe monitorimi i implementimit të
tij në fusha si të drejtat në punë dhe koordinimi i skemave
të sigurimeve sociale. Bashkimi Europian ka krijuar një
korpus të plotë legjislativ, i cili rregullon të gjitha aspektet
që lidhen me të drejtën e punës. Janë këto akte të cilat
duhet të shërbejnë si bazë për hartimin e politikave të
punësimit nga ana e shteteve anëtare.
Disa nga aktet juridike më të rëndësishme që rregullojnë
marrëdhëniet e punës janë: Traktati për Funksionimin e
Bashkimit Evropian; Konventa Europiane e të Drejtave
të Njeriut; Karta Sociale Europiane, Karta e të Drejtave
Themelore të Punonjësve, -Direktiva 91/533/EC
“Kontrata e Punës”, Direktiva 97/81/EC “Për punëtorët
me kohë të pjesshme ”, Direktiva 2006/54/EC “Për trajtim
të barabartë”, Direktiva 92/85/ EEC “Për punonjëset
shtatzëna” ,Direktiva 2008/88/ EC “Për kohën e punës”.
Punësimi përbën një nga çështjet prioritare në Bashkimin
Europian. Problemi i punësimit është trajtuar që në
Traktatin e Romës, një vend të veçantë kjo çështje
mori në Traktatin e Amsterdamit (1997). Shtetet
anëtare të Bashkimit Europian inkurajohen të thellojnë
bashkëpunimin mes tyre përmes strategjive të punësimit
me qëllim minimizimin e papunësisë. Në vitin 1994, Këshilli
Europian përcaktoi objektivat dhe prioritetet lidhur me
punësimin, siç janë implementimi i politikave sasiore të
punësimit,cilësore të punësimit, rritja e efektivitetit të
politikave të punësimit dhe përmirësimi i ndihmës dhe
shërbimeve për kategoritë e personave të cilët e kanë
të vështirë të punësohen. Në vitin 1996 Këshilli dhe
Komisioni Europian paraqitën një raport përmbledhës
mbi masat dhe politikat konkrete të punësimit të bazuara
në prioritetet lidhur me këtë çështje. Po kështu, Traktati i
Amsterdamit i cili hyri në fuqi në vitin 1999, përcaktonte
punësimin si objektivin kryesor të Komunitetit Europian.
Samiti i Luksendburgut “Mbi punësimin“, 21 Nëntor 1997,
përcaktoi se Strategjia Europiane e Punësimit duhet të
trajtojë katër çështje kryesore të tilla si punësim i plotë,
fuqizim i sipërmarrjeve, përshtatshmëri dhe shanse të
barabarta. Në Mars të vitit 2000, në Samitin Europian të
Lisbonës, kryetarët e shteteve dhe qeverive të vendeve
anëtare përcaktuan qëllimin e mëtejshëm strategjik
Direktiva 97/81/KEE e datës 15 Dhjetor 1997, lidhur me
Marrëveshjen Kuadër për punë me kohë të pjesshme, e arritur
nga UNICE, CEEP dhe ETUC.
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për dekadën pasardhëse, lidhur me punësimin: rritje
ekonomike, punësim më eficent dhe kohezion social.
Strategjia Europiane e Punësimit ka këto prioritete në
lidhje me reduktim i papunësisë, pjesëmarrjen më e gjerë
të grave në tregun e punës, kualifikimin e përhershëm,
mbështetje për sipërmarrjet dhe eleminimin e punësimit
të padeklaruar.4

2.Strategjia europiane e punësimit
Periudha e kalimit nga sistemi i edukimit dhe studimit
në marrëdhënien e punës; - Përcaktimi i raportit midis
angazhimeve familjare dhe të punës; - Kalimi nga
marrëdhënia e punës në pension apo në gjendjen e
personit me aftësi të kufizuara; - Përcaktimi i raportit
midis nivelit të punësimit dhe papunësisë; - Kalimi
brenda për brenda të tregut të punës nga marrëdhënia
e varur e punës në vetë- punësim. Ndërsa politikat e
punësimit përfshijnë, punësimin e të rinjve, eleminimin e
papunësisë së tejzgjatur, nxitjen e sipërmarrjeve private,
promovimin e formave bashkëkohore të bashkëpunimit
e organizimit, krijimin e hapësirave për leje në raste të
nevojave familjare dhe rikthimin në vendin e punës,
promovimin e njerëzve me aftësi të kufizuara në
tregun e punës, ndalimin e diskriminimit gjinor dhe
promovimin e formimit profesional, kualifikimeve dhe
ri-kualifikimeve. Modeli Social Europian ku përfshihet
edhe Strategjia Europiane e Punësimit është një nocion
multi-dimensional i cili synon mirëqënien sociale përmes
rritjes ekonomike dhe mbrojtjes shoqërore. Një ndër
objektivat kryesore të EES, është edhe rritja kulturore dhe
profesionale e shoqërive të shteteve anëtare, masa të
cilat synojnë implementim të plotë të politikave jo vetëm
sasiore të punësimit, por në veçanti politikave cilësore
të punësimit. Politikat e punësimit në vendet anëtare
të Bashkimit Europian, në këtë mënyrë, synojnë edhe
punësimin me kohëzgjatje sa më të madhe, duke kërkuar
kështu arritjen e ekuilibrave të nevojshëm midis punës
me kohë të plotë dhe formave më të reja të marrëdhënies
së punës ku ndër më të spikaturat është puna me kohë
të pjesshme. Megjithatë kërkesat që burojnë nga EES
duhen parë në konteksin e gjerë të imponuar nga
ndryshimet ekonomike dhe nevojat e tregut të punës
në vendet anëtare të Bashkimit Europian. Ndikuar nga
efekti i “globalizmit“, si edhe nga “plakja e popullsisë
europiane“, kërkesat e përbashkëta imponojnë: - Krijimin
e “ekonomive bazuar në studime të thelluara“; - Rritjen e
punësimit të grave; - Krijimin e një raporti të drejtë midis
“fleksibilitetit“ dhe “sigurisë“.

2.1 Objektivat e vendosura nga BE-ja në fushën e
politikave të punësimit.
Politikat e punësimit përbëjnë drejtimin kryesor të
politikave në përgjithësi dhe atyre të tregut të punës në
veçanti, gjë e cila i dedikohet rolit dhe rëndësisë së punës
në tërësi. Ato janë nga politikat më të rëndësishme, për
faktin se niveli i punësimit është themelor në luftën kundër
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/
uploads/2017/10/Kesiana-%C3%87o%C3%A7kaDoktoratura-2017.pdf
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varfërisë dhe si i tillë ai përbën një problem qëndror
për politikat ekonomiko- sociale.Për vetë rëndësinë që
kanë dhe rolin që luajnë në zhvillimin e vendit, politikat
e punësimit kërkojnë një bashkëpunim të ngushtë
ndërmjet ministrive dhe institucioneve kryesore që i
zbatojnë ato. Politikat e punësimit janë mjaft dinamike.
Ato ndryshojnë në përshtatje me zhvillimin ekonomik të
vendit dhe gjendjen e tregut të punës. Megjithatë, ato
orientohen në këto drejtime kryesore: shërbime të tregut
të punës, formimi profesional, zhvillimi i sipërmarrjes
dhe financimi i punësimit. Shteti, si aktori kryesor në një
ekonomi tregu paraqitet si rregullator në funksion të një
politike sociale progresive. Ky funksion publik synon të
ndërmjetësojë kryesisht punësimin e njerëzve të aftë për
punë. Ky mision do të mund të përmbushet korrektësisht,
vetëm nëpërmjet bashkëpunimit të punëdhënësve dhe
organizatave profesionale. Politikat e punësimit janë
trajtuar edhe nga shkenca e së drejtës së punës5.
Politikat europiane të punësimit përbëjnë në thelb,
bazën më kryesore tek të cilat duhet të mbështeten
shtetet për hartimin e politikave të tyre kombëtare të
punësimit. Politikat europiane të punësimit janë hartuar
në bazë të parimeve dhe standarteve të vendosura
nga aktet europiane dhe ndërkombëtare , duke u bërë
kështu garant i respektimit të të drejtave dhe parimeve
themelore. Këto politika janë programe të hartuara
për të promovuar punësimin e plotë, reduktimin e
papunësisë, punësimin e të rinjve dhe të grave. Janë
këto politika të cilat ofrojnë mbështetjen me standartet
më të larta, për grupet e pafavorizuara, për personat
punëkërkues, për fuqizimin e sipërmarrjeve etj. Ajo që
është e rëndësishme për t‘u theksuar është fakti se,
politikat europiane të punësimit kanë një strukturë të
plotë dhe gjithëpërfshirëse, duke rregulluar në mënyrë
specifike të gjitha fushat dhe aspektet që lidhen me të
drejtën dhe marrëdhëniet e punës.Objektivat që duhet
të arrihen përmes politikave të punësimit. Një ndër aktet
më të rëndësishëm në fushën e hartimit të politikave të
duhura dhe efikase të punësimit është pikërisht vendimi
“Mbi udhëzimet për politikat e punësimit të shteteve
anëtare“ 55 Sipas këtij akti vendet anëtare të Bashkimit
Evropian marrin në konsideratë udhëzimet për politikat
e punësimit gjatë hartimit të politikave të tyre. Kështu
ata, caktojnë objektivat e tyre kombëtare në bazë të
rekomandimeve të pranishme. Udhëzimet për politikat
e punësimit janë të lidhura me udhëzimet për politikat
ekonomike, dhe së bashku me ato formojnë udhëzimet
e integruara për Strategjinë e vitit 2020 të Europës. Së
pari, një ndër objektivat e para të këtij akti, në kuadër
të hartimit të politikave të punësimit, është rritja e
pjesëmarrjes në tregun e punës. BE-ja i ka vënë vetes
objektivin e rritjes së normës së punësimit për gratë dhe
burrat e moshës 20-64 vjeç në nivelin 75% deri në vitin
2020. Për të realizuar këtë objektiv, shtetet anëtare janë
të angazhuara për të nxitur pjesëmarrjen në tregun e
punës të të rinjve, punonjësve më të vjetër, punonjësve
me kualifikim të ulët dhe migrantëve të ligjshëm. Për
këtë qëllim, politikat kombëtare duhet në veçanti të
promovojnë parimet e dialogut social, lëvizshmërisë
Prof.Dr. Kudret Çela; Prof.Dr. Paskal Haxhi,“E Drejta e
krahasuar e punës”, Tiranë, 2002
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punëtore dhe ekuilibrin punë-jetë. Në kuadër të këtij
akti, shtetet anëtare duhet të marrin masa për integrimin
e të rinjve dhe grupeve të ndryshme në tregun e punës.
Ata duhet gjithashtu ta bëjnë punësimin më tërheqës,
sidomos për të pakualifikuarit, duke siguruar që kostot e
punës të jenë në përputhje me stabilitetin e çmimeve dhe
trendet e produktivitetit. Së fundi, Shtetet Anëtare duhet
të nxisin vetë-punësimin dhe sipërmarrjen dhe krijimin e
vendeve të punës. Së dyti, një pikë tjetër e rëndësishme
që duhet të jetë pjesë e politikave të punësimit, lidhet
me zhvillimin e një fuqie punëtore të kualifikuar. Zhvillimi
i aftësive të reja që korrespondojnë me nevojat e tregut
të punës duhet të mundësojë rritjen e produktivitetit
dhe punësimit. Shtetet anëtare duhet të zgjerojnë
kapacitetet e sistemeve të arsimit dhe trajnimit dhe të
nxisin përshtatjen e tyre me trendet shoqërore drejt një
ekonomie të qëndrueshme. Në këtë perspektivë, masat
e marra duhet të sigurojnë cilësinë e arsimit fillestar dhe
mundësitë e trajnimit gjatë gjithë jetës. Trajnimi duhet
të jetë i hapur për punëtorët me kualifikim të ulët apo
shumë të aftë, dhe të organizohet në bashkëpunim me
partnerët dhe ndërmarrjet shoqërore. Shtetet anëtare
duhet të inkurajojnë lëvizjen e punës, domethënë
përmes sistemeve për njohjen e kompetencave të
fituara. Kjo e fundit lidhet kryesisht me ekuivalentimin e
diplomave dhe kualifikimeve të ndryshme për qytetarët
që levizin nga një vend në një vend tjetër anëtar. 55
Vendimi i Këshillit të Europës nr.707 , datë 21 Tetor 2010
Së treti, një tjetër objektiv është përmirësimi i sistemeve
të arsimit dhe trajnimit. Shtetet anëtare kanë si qëllim
që deri më 2020 të jetë zgjidhur problemi i braktisjes së
shkollës. Gjatë kësaj periudhe qëllimi është që braktisja e
shkollës të reduktohet në më pak se 10% dhe të paktën
40% e 30-34 vjeçarëve të kenë përfunduar arsimin e lartë
ose një arsim ekuivalent me të. Ky objektiv do të thotë të
investosh në cilësinë e sistemeve të arsimit dhe trajnimit,
duke përshtatur metodat e mësimdhënies me trendet
shoqërore dhe duke e bërë punësimin një përparësi.
Shtetet anëtare duhet të nxisin të mësuarit gjatë gjithë
jetës, duke përfshirë edhe metodat jo-formale. Ato
duhet gjithashtu të nxisin lëvizjen ndërkombëtare
të mësuesve dhe nxënësve, zhvillimin e kornizave
të kualifikimit që mundësojnë rrugët fleksibël të të
mësuarit, dhe partneritetet me ndërmarrjet. Së katërti,
pjesë e pandarë e politikava sociale duhet të jetë lufta
kundër përjashtimit social. Strategjia e Evropës për 2020ën promovon përfshirjen sociale dhe lufton varfërinë,
në mënyrë që për 10 vitet e ardhshme, të paktën 20
milionë njerëzve nuk do t’i duhet më të ballafaqohen
me rrezikun e varfërisë dhe përjashtimit social. Kështu,
shtetet anëtare duhet t’i kushtojnë vëmendje të veçantë
punësimit të tyre në tregun e punës. Masat e marra
duhet të fuqizojnë njerëzit, por gjithashtu duhet të
luftojnë varfërinë. Politikat kombëtare duhet të sigurojnë
garanci për qasje të përballueshme, të qëndrueshme
dhe të lartë të shërbimeve të cilësisë, të përfshirë në
sektorin social. Për më tepër, ata duhet të synojnë që
sistemet e mbrojtjes sociale dhe ato të pensioneve të
jenë të modernizuara dhe praktike. Së fundi, shtetet
anëtare do të mbështesin ekonominë sociale , nxitjen e
mundësive të barabarta dhe luftën kundër diskriminimit.

101

Kolegji universitar
“REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 7, 2018, ISSN 2411-5592

Nenet 45-55 dhe nenet 145-164 të Traktatit të Bashkimit
Europian për punësimin, përcaktojnë bazën ligjore të
kompetencave të BE-së për punësimin dhe çështjet
sociale. Neni 145 parashikon se shtetet anëtare dhe
Bashkimi Europian do të punojnë drejt zhvillimit të një
strategjie të koordinuar për punësim dhe në veçanti për
promovimin e një fuqie punëtore të kualifikuar, të trajnuar
dhe të përshtatshme dhe për promovimin e tregjeve të
punës, përgjegjëse ndaj ndryshimeve ekonomike me
qëllim arritjen e objektivave të përcaktuara në nenin 3
të Traktatit të Bashkimit Evropian. Gjithashtu traktati
parashikon se Bashkimi Europian do të kontribuojë në
një nivel të lartë për punësimin, duke inkurajuar dhe
mbështetur bashkëpunimin mes shteteve anëtare dhe,
nëse është e nevojshme, duke plotësuar veprimet e
tyre6 . Neni 153 liston fushat ku Bashkimi Europian do
të mbështesë veprimtarinë e Shteteve Anëtare. Ato
përfshijnë: - përmirësimin e mjedisit të punës për të
mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e punëtorëve; - kushtet
e punës; - sigurinë sociale dhe mbrojtjen sociale të
punonjësve; - mbrojtjën e punonjësve kur kontrata e tyre
e punës ndërpritet; - informacionin dhe konsultimin e
punonjësve; - përfaqësimin dhe mbrojtjen kolektive të
interesave të punonjësve dhe punëdhënësve; - kushtet
e punësimit për shtetasit e vendeve të treta që banojnë
ligjërisht në territorin e Bashkimit Europian; - integrimin
e personave të përjashtuar nga tregu i punës; barazinë
mes burrave dhe grave në lidhje me mundësitë e tregut të
punës dhe trajtimit në punë; luftën kundër përjashtimit
social; -modernizimin e sistemeve të mbrojtjes sociale.

2.2 Karta Sociale Europiane
Karta Sociale Europiane është një tjetër instrument i
miratuar në kuadrin e Këshillit të Evropës. Ajo u miratua
në vitin 1961. Karta Sociale Evropiane e rishikuar u hartua
në Strasburg në vitin 1996 dhe u hap për nënshkrim në
3 maj 1996. Hyri në fuqi në 1 korrik 1999. Ajo trupëzon
në një instrument të vetëm të gjitha të drejtat e
parashikuara nga Karta Sociale e vitit 1961 dhe protokolli
i saj ndryshues, ndërsa shton edhe disa të drejta të tjera.
Shqipëria e ka ratifikuar këtë akt në 14 nëntor 2002.
Ratifikimi është shoqëruar me disa rezerva ndaj Kartës,
pasi janë pranuar vetëm 65 paragrafë nga 98 në total.
Në mënyrë specifike, nuk është pranuar mundësia për
ankimim kolektiv, i cili është një nga komponentët më
të rëndësishëm të kartës. Në kuadër të kësaj procedure
një sërë organizatash kanë të drejtë të ngrenë ankesa në
Komitetin Europian për të Drejtat Sociale. Kështu, në rast
se një shtet ka pranuar këtë klauzolë, të drejtën e ankimit
e kanë të gjitha organizatat jo-fitimpurëse kombëtare në
atë shtet, ndërsa në rast se të gjithë shtetet e pranojnë
këtë procedurë, e drejta për ankim kolektiv shtrihet edhe
në disa organizata ndërkombëtare si edhe organizmat
e punëtorëve. Për shkak të ndryshimeve të mëdha në
shoqërinë europiane në tërësi dhe në lëmin e të drejtave
të njeriut dhe doktrinës së të drejtave të njeriut në
veçanti, ajo është ndryshuar për të ardhur në vitin 1996
në formën e Kartës Europiane Sociale të rishikuar. Karta
Sociale Europiane e rishikuar është një instrument mjaft
6

Neni 147 i Traktatit të Bashkimit Europian

i rëndësishëm për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve
në tërësi dhe migrantëve në veçanti. Ajo, e ka zgjeruar
gamën e mbrojtjes të parashikuar nga Konventa Evropiane
për të Drejtat e Njeriut, jo vetëm me anë të standarteve
që përcakton në kuadrin e të drejtave socialekonomike,
por edhe duke përcaktuar klauzola specifike dhe mbrojtje
të veçantë për migrantët. Kjo i jep Kartës një status të
veçantë në kuadrin e dokumentave për të drejtat e
njeriut. Megjithatë, problematik mbetet numri i kufizuar i
ratifikimeve, sidomos nga vendet e destinacionit. Në bazë
të nenit 18, pika 4 7palët janë të detyruara të njohin të
drejtën e shtetasve në një shtet për t’u larguar nga vendi i
tyre me qëllim që të punojnë kundrejt shpërblimit në një
shtet tjetër palë, qoftë kjo si punëmarrës, i vetëpunësuar,
anëtar i familjes së migrantit e të tjera. Për këtë qëllim
palët duhet të thjeshtësojnë procedurat. Gjithashtu,
humbja e punës nuk duhet të jetë kusht për humbjen
e lejes së qëndrimit. Në të tilla raste, shtetet duhet të
shtojnë vlefshmërinë e lejes së qëndrimit në mënyrë të
tillë që të sigurojnë kohën e mjaftueshme për gjetjen e
një pune të re. Me qëllim që migranti të jetë i qartë lidhur
me planet për migrim, informacioni i besueshëm mbi
formalitetet dhe kushtet e punës dhe jetesës në vendin
pritës është thelbësor. Për ketë arsye, neni 19, pika 1
kërkon që shtetet palë të marrin masa për të siguruar
informacion dhe shërbime mbështetëse për migrantët
që dëshirojnë të migrojnë. Shërbimet mund të jenë në
kuadër të trajnimeve orientuese, informacion në faqet e
internetit të institucioneve përkatëse e të tjera. Shtetet
duhet të marrin masa që të evitojnë rastet e komunikimit
dhe shpërndarjes së informacioneve jo reale mbi procesin
e migrimit. Veçanërisht kjo duhet bërë për gratë, të cilat
për shkak të natyrës së punës, kryesisht me shërbimin në
familje, apo shërbime e hoteleri shpesh mashtrohen dhe
detyrohen të kryejnë punë të tjera apo përfundojnë në
“industrinë e seksit”.Përsa i përket strehimit, punëtorët
migrantë në bazë të nenit 19, pika 4/c kanë të drejtë
të mos diskriminohen lidhur me aksesin për strehimet
publike dhe private. Mundësitë e strehimit për migrantët
duhet të jenë të njëjta si për shtetasit, dhe nuk duhet
të ekzistojnë 24 Ky nen i Kartës Sociale Europiane të
rishikuar i referohet migrantëve dhe familjeve të tyre
të cilët largohen në bazë të një procesi të organizuar
kolektiv të punësimit,dhe jo atyre që lëvizin individualisht
kufizime ligjore apo de facto për blerjen e shtëpive, për
marrjen e shtëpive me subvencion nga shteti sidomos kur
marrim ne konsideratë domosdoshmërinë e strehimit për
migrantin dhe familjen e tij. Edhe për këtë të drejtë, nuk
ekziston detyrimi i kohëzgjatjes së qëndrimit, mjafton që
migranti të jetë i rregullt në vendin pritës

Përfundime
Politikat e punësimit, nisur nga natyra e orientimit të
tyre janë ndarë në: Politika sasiore të punësimit, të
cilat kanë për qëllim punësimin e plotë dhe të zgjedhur
lirisht. Hartimi dhe zbatimi shkencor i kësaj politike
synon parandalimin e krizave të papunësisë si dhe të
pasojave të tjera të rënda social-ekonomike që çojnë në
ngadalësimin e reformave ekonomike. Politika cilësore
7
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të punësimit synojnë të sigurojnë të punësuarin nga
ndryshimet e diktuara ose vullnetare të punës. Në
mënyrë që të kuptohen drejt politikat e punësimit,
është e nevojshme që të nënvizohet efekti që do të
kenë politikat aktive në funksionimin e tregut të punës.
Politikat aktive të tregut të punës duhet të korrigjojnë
difektet e tregut të punës. Grupi i parë i politikave
të përmendura në Rekomandimin Nr. 122 i ONP-së,
përkatësisht: ndërmjetësimi i punës, formimi profesional,
punësimi i subvencionuar, punët publike, promovimi
i vetë-punësimit, bursat e shkëmbimit e të tjera, janë
quajtur politikat aktive të tregut të punës.Në vendet në
tranzicion kjo ndryshon nga vendi në vend, por shkalla
e pjesëmarrjes është në përgjithësi e ulët. Vendet në
zhvillim, nga ana tjetër, duket se mbështeten më shumë
në Politikat aktive të tregut të punës si punët publike
dhe trajnimi, sesa në politikat pasive të tilla si përfitimet
e papunësisë dhe në asistencat e ndryshme sociale.
Politikat pasive të tregut të punës përfshijnë sigurimin e
papunësisë për të papunët, dhe sigurimin e përfitimeve
sociale për të varfërit dhe personat e përjashtuar nga
tregu i punës. Në vendet në zhvillim, sigurimi i papunësisë
nuk është është një çështje që ka gjetur një rregullim
të mirë. Implementimi i parimit të fleksibilitetit dhe
sigurisë , nënkupton gjetjen e punës së denjë dhe katër

objektivat e saj strategjike janë: standardet, parimet
themelore dhe të drejtat në punë, punësimi, mbrojtja
sociale dhe dialogu social. Ky parim përforcon vlerën
e katër komponentëve të punës së denjë dhe vendos
si themel të tij ndërveprimet e tyre për arritjen e një
ekuilibri të drejtë midis fleksibilitetit në tregun e punës,
punësimit dhe sigurisë së të ardhurave. Niveli i pasigurisë
së tregut të punës mund të ulet nëpërmjet mbrojtjes
sociale, mekanizmave të administrimit të rrezikut,
politikave të tregut të punës , punësimit të koordinuar
dhe programeve të reduktimit të varfërisë. Ndërsa kohët
e fundit parimi i sigurisë ka marrë një kuptim më të gjerë
dhe më dinamik bazuar në nocionin e “lëvizshmërisë së
mbrojtur “, sipas të cilit siguria varet jo vetëm nga siguria
në punësim si një punë e qëndrueshme, por edhe nga
sistemi i sigurimeve shoqërore. Ky përkufizim përfshin si
mbrojtjen e punësimit , ashtu edhe ofrimin e të ardhurave
nga shërbimet e punësimit, programet aktive të tregut të
punës dhe nga përfitimet e papunësisë. Politikat e tregut
të punës kërkojnë disponueshmërinë e burimeve për
financimin e tyre, si dhe gatishmërinë e institucioneve
shtetërore të tregut të punës për zbatimin e tyre.
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Parimi i respektimit dhe Mbrojtjes së Dinjitetit të Njeriut

MSc. Julian Fakaj

Abstract
The protection of human rights and freedoms is a key
pillar in the normal functioning of democratic states
because the political, economic and legal development of
a democratic state depends directly on the respect of the
rights and freedoms. This has been demonstrated by the
Euro-Western (Scandinavian) states where respect for
human rights and freedoms has reached the zenith and
are the most powerful economic, social and democratic
states. According to Article 15 of the Constitution of the
Republic of Albania “Fundamental rights and freedoms
are inseparable, inalienable and inviolable and remain
the foundation of the entire juridical order”
The protection of human rights and freedoms has come
as a result of the influence of many different factors, but
the most important is causing the violence or unfair wars
that have occurred throughout the historical periods
of humanity. In general, the category of elders, women
and children has been endangered, since in the natural
aspect, these are more subordinated to the other
layer that is likely to cause wars of catastrophic human
dimensions.
Key words: protection, freedom, respect, normal
functioning, democratic state.

Abstrakt
Mbrojta e lirive dhe të drejtave të njeriut janë shtyllë
kryesore në funksionimin normal të shteteve demokratike
sepse nga respektimi i të drejtave dhe lirive varet
drejtpërdrejt zhvillimi politik, ekonomik dhe juridik i një
shteti demokratik. Këtë e kanë dëshmuar shtetet euro –
perëndimore (skandinave) ku respektimi i lirive dhe të
drejtave të njeriut ka arritur në zenit dhe janë shtetet
më të fuqishme ekonomike, sociale dhe demokratike.
Sipas Nenit 15 te Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë
“Te drejtat dhe liritë themelore janë të pandashme, të
patjetërsueshme e të padhunueshme dhe qëndrojnë në
themel të gjithë rendit juridik”
Mbrojtja e lirive dhe të drejtave të njeriut ka ardhur si
rezultat i ndikimit të shumë faktorëve të ndryshëm por
më i rëndësishëm është shkaktimi i dhunës apo luftërave
të padrejta që kanë ndodhur përgjatë gjithë periudhave

historike të njerëzimit. Në përgjithësi ka qenë e rrezikuar
kategoria e pleqve, grave dhe fëmijëve pasiqë në aspektin
natyror këta janë më të subordinuar ndaj shtresës tjetër
të cilët kanë mundësi të shkaktojnë luftëra të përmasave
katastrofike njerëzore.
Fjalë kyce: mbrojtje, liri, respektim, funksionim normal,
shtet demokratik.
***
Mbrojta e lirive dhe të drejtave të njeriut janë shtyllë
kryesore në funksionimin normal të shteteve demokratike
sepse nga respektimi i të drejtave dhe lirive varet
drejtpërdrejt zhvillimi politik, ekonomik dhe juridik i një
shteti demokratik. Këtë e kanë dëshmuar shtetet euro –
perëndimore (skandinave) ku respektimi i lirive dhe të
drejtave të njeriut ka arritur në zenit dhe janë shtetet
më të fuqishme ekonomike, sociale dhe demokratike.
Sipas Nenit 15 te Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë
“Te drejtat dhe liritë themelore janë të pandashme, të
patjetërsueshme e të padhunueshme dhe qëndrojnë në
themel të gjithë rendit juridik”1
Mbrojtja e lirive dhe të drejtave të njeriut ka ardhur si
rezultat i ndikimit të shumë faktorëve të ndryshëm por
më i rëndësishëm është shkaktimi i dhunës apo luftërave
të padrejta që kanë ndodhur përgjatë gjithë periudhave
historike të njerëzimit. Në përgjithësi ka qenë e rrezikuar
kategoria e pleqve, grave dhe fëmijëve pasiqë në aspektin
natyror këta janë më të subordinuar ndaj shtresës tjetër
të cilët kanë mundësi të shkaktojnë luftëra të përmasave
katastrofike njerëzore.
Tëdrejtat e njeriut kanë të bëjnë me të drejtën e jetës,
e cila mbrohet me ligj dhe lirinë e barazinë ndërmjet
njerëzve. Këtë e gjejmë në nenin e parë të Deklaratës
Universale të të Drejtave të Njeriut, “të gjithë njerëzit
lindin të lirë e të barabartë në dinjitet e në të drejta”2.Ata
kanë arsye dhe ndërgjegje dhe duhet të sillen ndaj njeritjetrit me frymë vëllazërimi.
Të drejtat politike dhe ekonomikekanë të bëjnë me
të drejtën e votës, të cilën e gëzon çdo person që ka
mbushur moshën 18 vjecare, të drejtën për tu organizuar
për çfarëdo qëllimi të ligjshëm, të drejtën e çdo personi
për të drejtuar ankesa ose vërejtje instuticioneve
shtetërore, të cilat janë tëdetyruara të përgjigjen në
1
2
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afatet dhe kushtet e përcaktuara me ligj, e drejta për të
hapur një biznes etj.
Të drejtat sociale dhe kulturore kanë të bëjnë me të
drejtën për punësim; të drejtën për shkollim; të drejtën
për sigurime shoqërore etj.këto të drejta janë të lidhura
ngusht me njëra-tjetrën.
Të drejtat personale kanë të bëjnë me të drejtën e jetës
, e cila mbrohet me ligj dhe lirinë e barazinë ndërmjet
njerëzve.këtë e gjejmë në nenin e parë të Deklaratës
Universale të të Drejtave të Njeriut; “Të gjithë njerëzit
lindin të lirë e të barabartë në dinjitet e në të drejta. Ata
kanë arsye dhe ndërgjegje dhe duhet të sillen ndaj njeritjetrit me frymë vëllazërimi”3.
Të drejtat politike dhe ekonomike kanë të bëjnë me
të drejtën e votës, të cilën e gëzon çdo person qëka
mbushur moshën 18 vjecare; të drejtën për tu organizuar
për cfarëdo qëllimi të ligjshëm; të drejtën e cdo personi
për të drejtuar ankesa ose vërejtje instuticjoneve
shtetërore, të cilat janë të detyruara të përgjigjen në
afatet dhe kushtet e përcaktuara me ligj; e drejta për të
hapur një biznes etj. “ Secili ka të drejtë të fitojë mjetet
e jetesës me punë të ligjshme, që e ka zgjedhur vetë. Ai
është i lirë të zgjedh profesionin, vendin e punës, si dhe
sistemin e kualifikimit të tij professional”4 sipas Nenit 49
te K.Republikës së Shqipërisë.
Të drejtat sociale dhe kulturore kanë të bëjnë me të
drejtën për punësim; të drejtën për shkollim; të drejtën
për sigurime shoqërore etj.këto të drejta janë të lidhura
ngusht me njëra-tjetrën.Të drejtat e njeriut janë një pjesë
e rëndësishme e teorive të së drejtës dhe një koncept
i rëndësishëm filozofiko-politik.[1] Mes të drejtave
themelore të qenies njerëzore janë e drejta e lirisë
individuale, e drejta për jetën, e drejta e vetvendosjes, e
drejta e fesë etj.
Të Drejtat e Njeriut përshkruajnë një koncept sipas të
cilit të gjithë njerëzve iu takojnë që nga lindja të drejtat
universale njerëzore.
Termi “të drejtat e njeriut” është një koncept që ka
ndryshuar (në kuptim të evoluimit ) gjatë gjithë historisë.
Nëse shikohet në mënyrë kronologjike, njerëzimi nuk
ka “luftuar” prej fillimit për të gjitha të drejtat që sot
ekzistojnë dhe i gëzojmë. Pra, lufta për të drejtat e
njeriut fillon me përpjekjet për t’u njohur të drejtat e
njeriut fillon me përpjekjet për t’u njohur të drejtat më
themelore (elementare) të tilla si : e drejta për jetën dhe
e drejta për të qenë i lirë.
Nëse do të shohim zhvillimin historik për sa i përket të
drejtave të njeriut, ndoshta do të mund të bënim një
ndarje të zhvillimi të tyre në tri faza,me atë rast kemi :
2.1. Fazën e të drejtës natyrore (rrënjët filozofike të të
drejtave të njeriut ) Në këtë fazë do të mbisundojë ideja
e barazisë së pretenduar të gjithë njerëzve (e drejta
natyrore), e cila vlen për të gjithë, është zhvilluar qysh
në filozofinë antike greke, pra para më shumë se 2000
vjetësh. Në krishterimin e hershëm dhe në fetë e tjera,
kjo traditë e të drejtave të njeriut është zhvilluar më tej:
Të gjithë njerëzit janë krijuar të barabartë nga Zoti dhe të
gjithë kanë detyrime të barabarta përpara tij. Apo nga feja
tjetër (myslimane) do të theksonim “të gjithë njerëzit janë
3
4
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të barabartë,sikurse dhëmbët nuk ka të drejta i bardhi mbi
të ziun , apo arabi mbi jo-arabin...” Këto parime përbëjnë
rrënjët e idesë së të drejtave të njeriut. Megjithatë, në
atë kohë, ato nuk kishin të bënin shumë me realitetin
politik. Ato pasqyronin më shumë mendime filozofike, të
cilat edhe pse në fakt kishin ngritur kërkesa universale,
zbatimin praktik në jetën politike e përjetuan hap pas
hapi në fillim të Epokës së Re. Shumë jurist, politikane
dhe filozof të shekujve XVI, XVII dhe XVIII (Hugo Grotius,
Xhon Locke, Spinoza, Jean Jack Rousseau, Jefferson etj.),
nën ndikimin e teorisë të së drejtës natyrore , fillojnë t’i
trajtojnë të drejtat e njeriut si të drejta të përcaktuara
me “ligj hyjnorë” ose me “ligj të Perëndisë”. Sipas këtyre
autorëve njerzit si individ lindin me disa të drejta (të cilat
“u’a jep” e drejta mbishtetërore , apo natyrore) dhe këto
të drejta nuk mund të kufizohen me norma pozitive të
krijuara nga shoqëria. Duke pasur parasysh mendimet
e dhëna nga autorët e lart permendur, zhvillimin e
mëvonshëm të të drejtave të njeriut mund ta shtrojmë
në fazën e ardhshme.
2.2. Faza e dytë: zbatimi politik në kuadrin e shteteve
kombëtare: Në këtë fazë është karakteristike marrja e
disa prej të arriturave në lëmin e të drejtave të njeriut
(edhe të atyre nga e drejta natyrore) në aktet e shteteve
kombëtare. Anglia ka luajtur rol vendimtar gjatë këtij
zhvillimi. E ashtuquajtura “Magna Charta Libertatum “,
e cila i kufizoi mbretit disa të drejta, “Petition of Rights
“, siguroi paprekshmërinë e qytetarëve, ndërsa dosja”
Habeas-Corpus” e vitit 1679 shënoi kalimin vendimtar në
fazën e shpalljes së idesë së të drejtave të njeriut si të drejta
të shprehura me ligj, në të drejtën konkrete të shtetit.
Në të, qytetari u mbrojt nga arrestimi i paarsyeshëm:
Detyrimi për t’u sjellë para gjykatësit brenda 20 ditëve i të
arrestuarit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadrin
e luftës për pavarësi, duke u mbështetur në idenë e
Xhon Lokut, u formuluan katalogun e parë në histori për
të drejtat e njeriut, “Virginia Bill of Rights” i vitit 1776,
i cili bashkë me “ Deklaratën Amerikane të Pavarësisë”
të po të të njëjtit vit, numërohen si dokumentet më të
rëndësishme në historinë e të drejtave njeriut. Virginia
Bill of Rights” ngriti të drejtat e shënuara më poshtë
si të drejta të patjetërsueshme të njeriut, të cilat që
nga ajo kohë përbëjnë thelbin e të drejtave të njeriut:
E drejta për jetë, liri dhe pasuri, Liria e mbledhjes dhe
liria e shtypit, E drejta e peticionit, E drejta për mbrojtje
juridike dhe E drejta e votës5.. Në Francë, zbatimi në
formën kushtetuese i idesë së të drejtave të njeriut
mori përmasa të përshpejtuara. Revolucioni Francez
i vitit 1789 pati ndikim shumë të madh. Më 26 gusht
1789 u pranua “Deklarata për të Drejtat e Njeriut dhe
atyre Qytetare”. Në të bie në sy përpjekja e theksimit të
rëndësisë universale të të drejtave të njeriut. Me rëndësi
të veçantë, në fillim ishte përfshirja e të drejtave të
njeriut si të drejta themelore në kushtetutat kombëtare,
gjë që u arrit me sukses gjatë shek. XIX në thuajse të
gjitha shtetet evropiane. Zbatimi i plotë politik dhe juridik
i idesë filozofike të të drejtave të njeriut u arrit deri në
mesin e shekullit XX.
2.3. Faza e tretë:Realizimi universal politik (Kombet
e Bashkuara) Ishte lufta e dytë botërore ajo që do të
5
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shpejtonte procesin e globalizimit të çështjes së të
drejtave të njeriut. Tendencat ishin që jo që kishte
ndodhur në këtë luftë, nuk duhet të përsëritej më.
Të gjithë njerëzit në botë duhet të gëzonin të drejta
dhe liri themelore. Kjo ishte njëherazi edhe arsyeja
kryesore e themelimit të Kombeve të Bashkuara. Kjo gjë
u garantua me nënshkrimin e marrëveshjes ndërmjet
shteteve, nëpërmjet të ashtuquajturës Karta e Kombeve
të Bashkuara, e cila u aprovua më 26 qershor të vitit
1945. Me këtë kartë, të gjitha shtetet anëtare detyrohen
për bashkëpunim të ndërsjellë, dhe po ashtu çdo shtet
i veçantë është i detyruar të bashkëpunojë me OKBnë, me qëllim që të arrihen qëllimet e saj (neni 56).
Ndër qëllimet e Organizatës së Kombeve të Bashkuara
është edhe vënia në jetë e të drejtave të njeriut. Sipas
këtij neni, çdo anëtar i Kombeve të Bashkuara është i

detyruar të respektojë të drejtat e njeriut. Anëtarë të
organizatës, sot janë thuajse të gjitha vendet e botës. Për
të përkufizuar saktë të drejtat e njeriut, është përpiluar
edhe “Deklarata e Përgjithshme për të Drejtat e Njeriut”,
e cila është aprovuar në dhjetor të vitit 1948. Më vonë
do të miratohen edhe akte të tjera nga OKB, si : Pakti
për të drejtat Civile dhe Politike (janar 1976) ,Pakti
Ndërkombëtar për ë Drejtat Ekonomike, Sociale dhe
Kulturore (mars 1976), etj. Nëse do të futnim në këtë fazë
edhe organizatat regjionale për sa i përket të drejtave të
njeriut do të përmendim Këshillin e Evropës dhe disa nga
aktet më të rëndësishme të kësaj organizate si :Konventa
evropiane e të drejtave të njeriut (me protokollet e saj )
, Kartën Sociale Evropiane (me ndryshimet e bëra ) etj.
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Mbrojtja e të drejtës së autorit në Bashkimin Europian

MSc. Hyri Rama, MSc. Ines Tërshalla, MSc. Jonida Caushi

Abstract
Copyright is built on the basis of the legal system as the
fundamental right to protect the artistic, cultural and
economic rights that these inherent rights derive from
the originality and creative spirit of each person who
has the talent to create great works, distinction from
industrial property that protects the rights to inventions,
various innovative ideas from the industrial and
technical-technological world. The democratic countries
of the world have realized the protection of these rights,
as the right to creative expression derived from the
mind and the artistic spirit. Copyright is a relatively new
legal institute compared with well-known and regulated
institutions since Roman law. The development of
modern copyright legislation relied on legal efforts that
were constrained by trade interests to take control of the
monopoly of publishing industry and manufacturing law.
In addition to publishers’ interest in having monopoly
on book production, the development of copyright
was influenced by many of those forces who were
interested in the intention to control the contents of new
authorship works. It can not be said that there has never
been any objection regarding the copyright protection
limits due to the type of work created. For example, in
the beginning, the protection of copyright has extended
to literary writings. It has always been an early point of
debate if the authorship is characteristic of literary works
or of any kind of work. This debate resolved quickly when
one of the first copyright laws gave protection to fine
art works as well. When it became clear that literature
and especially the art of writing was not the last limit of
copyright and that the writings “could include paintings,
sculptures and other works of art, was given a great
boost to authorship relations . It has also become clear
that “authors” can mean not only artists who write and
may not only be writers, but may not be artists as well.

Abstrakt
E drejta e autorit është ndërtuar mbi bazat e sistemit
juridik si e drejtë themelore që mbron të drejtat artistike,
kulturore dhe ekonomike, të drejta këto, që rrjedhin nga
origjinaliteti dhe shpirti krijues i secilit njeri që ka talent
për të krijuar vepra të mëdha, për dallim nga pronësia

industriale e cila mbron të drejtat mbi shpikjet, idetë e
ndryshme inovative nga bota industriale dhe teknikoteknologjike. Vendet demokratike të botës, kanë realizuar
mbrojtjen e këtyre të drejtave, si të drejta të shprehjes
kreative që burojnë nga mendja dhe shpirti artistik. E
drejta e autorit është një institut juridik relativisht i ri
krahasuar me institutet enjohura dhe të rregulluara që
nga e drejta romake. Zhvillimi i legjislacionit modern
mbi të drejtën e autorit u mbështet në përpjekjet ligjore
që u kushtëzuan nga interesat tregtare për të marrë
kontrollin e monopolit të industrisë botuese dhe të së
drejtës prodhuese. Përveç interesit të botuesve për
të patur monopolin për prodhimin e librave, zhvillimi
i së drejtës së autorit u ndikua shumë nga ato forca që
ishin të interesuara nga synimi për të patur nën kontroll
përmbajtjen e veprave të reja të autorësisë. Nuk mund
të thuhet se nuk ka patur asnjëherë kundërshtime
lidhur me kufijtë e mbrojtjes të së drejtës së autorit
për shkak të llojit të veprës së krijuar. Për shembull, në
fillim mbrojtja e të drejtës së autorit është shtrirë më
shumë tek shkrimet letrare.Gjithmonë ka qënë një pikë
e hershme debati nëse autorësia është karakteristikë e
veprave letrare apo e çdo lloj vepre. Ky debat u zgjidh
shpejt kur, një nga statutet epara të së drejtës së autorit
dha mbrojtjen edhe për veprat e arteve të bukura.Kur u
bë e qartë se letërsia dhe veçanërisht arti i të shkruarit
nuk ishte limiti I fundit për të drejtën e autorit dhe se
shkrimet“ mund te perfshinin edhe piktura,skulptura
dhe punime të tjera arti, iu dha një shtysë e madhe dhe
marrëdhënieve tëautoresise. Gjithashtu, u be e qarte
se „autore“ mund te nenkuptojme, jo vetem artistetqë
shkruajnë, dhe jo vetëm mund të mos jenë shkrimtarë,
por mund të mos jenë edheartistë.
Fjalë kyçe:sistem juridik, e drejtë, pronësi intelektuale,
interes, debat.
***

1. Nocioni Pronësise Intelektuale
Pronësia Intelektuale (PI) i referohet krijimeve mendore:
shpikjeve, veprave letrare dhe artistike, simboleve,
emrave, imazheve, dizajnëve të përdorura në afarizëm1 .
Titullarët e këtyre të drejtave mund t’i ndalojnë të tjerët
Organizata Botërore për Pronësi Intelektuale (WIPO): http://
www.wipo.int/about-ip/en/

1
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që t’i përdorin krijimet e tyre pa autorizim paraprak,
ose mund të lejojnë shfrytëzimin dhe përdorimin
e tyre në shkëmbim të kompensimit material për
përpjekjet dhe investimet e tyre gjate gjithë krijimtarisë.
Pronësia intelektuale ndahet në dy degë, “pronësinë
industriale” dhe “të drejtën e autorit”. Për qëllime të
kësaj Strategjie, çdo referencë tek Pronësia Intelektuale
duhet të nënkuptohet se bëhet fjalë edhe për pronësinë
industriale edhe për të drejtat e autorit dhe të drejtat
e përafërta. Pronësia Industriale përfshinë të drejtën
lidhur me Patentat, dizajnët industrial, markat tregtare
dhe markat e shërbimeve, emrat tregtarë, indikacionet
(treguesit) gjeografike, varietetet e reja bimore,
tipografitë e qarqeve të integruara, dhe mbrojtjen nga
konkurrenca e padrejtë. Të drejtat e autorit janë të drejta
që u njihen personave të caktuar për krijimtaritë e tyre
në fushën e letërsisë, shkencës dhe artit dhe përfshijnë
në mes tjerash: romanet, poezitë, kompozimet muzikore,
skulpturat, pikturat, vizatimet, krijimet kinematografike,
arkitekturën, koreografinë, fotografinë dhe krijimet tjera
të ngjashme. Kjo degë e Pronësisë Intelektuale përfshinë
edhe të ashtuquajtura të drejta të tjera të përafërta me
të drejtën e autorit; e drejta e artistëve interpretues
(këngëtarët, muzikantët tjerë, valltarët, aktorët dhe
të tjerët të cilët interpretojnë vepra); producentët e
fonogrameve, producentët e filmave dhe organizatat
transmetuese.

1.1 E drejta e autorit në planin ndërkombëtar

Mbrojtja e së drejtës së autorit është bërë disa herë objekt
rregullimesh dhedebatesh edhe në planin ndërkombëtar.
Krahas Konventave specifike, për të drejtën eautorit, janë
realizuar dhe traktate me përmbajtje mjaft të gjërë e të
ndryshme, në tëcilat janë përfshirë klauzola të vecanta,
që i atribuohen të drejtës së autorit.E drejta e autorit
trajtohet edhe në doktrinën, e cila merr në mbrojtje të
drejtat
themelore të njeriut. Në të gjitha materialet e permendura,
është vënë theksi nërregullimin juridik të kësaj fushe,
mjaft të rëndësishme. Vlen të permendet Deklaratae të
Drejtave të Njeriut dhe të Qytetarit, e cila konsiderohet
si një dokument I rëndësishëm ndërkombëtar, i përfshirë
pas Luftës së Dytë Botërore, e deklaruar me 1Dhjetor
1948, nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të
Bashkuara dhe e miratuarnga 48 shtete të ndryshme të
botës anëtare të hershme të OKB-së.
Kjo deklaratë e përgjithshme nuk formon vetëm një lloj
besimi kolektiv, nëvlerat supreme të personit njerëzor,
por në planin juridik formon një lloj baze për tëpërcaktuar
të drejtat, të cilat më parë ishin konsideruar, më tepër,
objekt i ligjit moral.Në nenin 27 të kësaj Deklarate, thuhet:
“E drejta për të marrë pjesë lirisht në jetënkulturore,
të komunitetit njerëzor, për të gëzuar nga ato dhe
pjesëmarrja, në progresinshkencor apo të të mirave,
që rrjedhin prej tyre, janë të drejta të pamohueshme
tënjeriut, të cialt garantohen dhe mbrohen nga qeveritë
e shteteve aderuese, në këtë
deklaratë të përgjithshme”. Konventa për mbrojtjen
dhe respektimin e të Drejtave të Njeriut e 15 vendeve
të ndryshme të Botës, që hyri në fuqi në vitin 1953, ka
qënë një instrument I rëndësishëm, që sanksiononte

të drejtat analoge më të përcaktuara nga Deklarata e
Përgjithshme e të Drejtave të Njeriut e të Qytetarit e
OKB-së. Në përmbajtjen e normave të kësaj Konvente,
parashikohet themelimi i dy instituteve të rëndësishme
ndërkombëtare, të cilët kishin detyrë, sigurimin e
ushtrimit të të drejtave të mësipërme, ndaj shtetasve,
që shkelnin këto duke u parashikuar edhe gjykata
kompetente, e cila do të shqyrtonte cështjet, që mund
të lindnin në kuadrin eshkeljeve të këtyre të drejtave
të rëndësiishme të Njeriut, ku përfshihej edhe e Drejta
eAutorit. Me rëndësi, për mbrojtjen e të Drejtës së
Autorit, ka qënë edhe Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat
Pasurore e Shoqërore, si dhe Paktin Ndërkombëtar për të
Drejtat Civile dhe Politike nënshkruar në vitin 1966. Neni
15 parashikon mundësinë e mbrojtjes nga ana juridike të
së Drejtës së Autorit.Konventa e Bernës për mbrojtjen
e veprave letrare dhe artistike është themeli i mbrojtjes
ndërkombëtare të veprave. Ajo lejon që një autor të
ketë të drejta dhe mbrojtje nga çdo vend në të cilin i
botohet vepra. Konventa është nënshkruar në Bernë në
09.09.1886 dhe ka pësuar disa ndryshime e modifikime.
Modifikimi i fundit i është bërë në Paris në 1979. Kjo
konventë është nënshkruar nga 164 shtete, ndërkohë që
vetë Organizata Botërore e Pasurisë Intelektuale ka 184
anëtarë. Kjo konventë përmban tre parime bazë mbi të
cilët ajo ushtron veprimtarinë e saj. Veprat e një autori
të kësaj lidhjeje duhet të mbrohen në mënyrë të njëjtë
nga çdo shtet nënshkrues. Ajo mbron shumë autorët
dhe ata që përfitojnë mbrojtje të dobët nga shteti i tyre
i origjinës, me kusht që të kenë botuar qoftë një herë në
tregun e Bashkimit Europian.2
Kjo mbrojtje nuk ka nevojë për asnjë lloj formaliteti, sepse
ajo është automatike. Ajo është gjithashtu e pavarur nga
ekzistenca e mbrojtjes në vendin e origjinës së veprës.
Konventa e Bernës mbron çfarëdolloj vepre letrare e
artistike të çdolloj forme qoftë ajo. Mbrojtja e të drejtave
sipas kësaj konvente ka një kohëzgjatje prej 50 vjetësh
pas vdekjes së autorit.

1.2 E drejta e autorit sipas legjislacionit të BE-së

Sipas të drejtës së Bashkimit europian,rregullimi
normativ i të drejtës së autorit, si proces, u ndërmor me
qëllimharmonizimin e ligjeve të ndryshme kombëtare
të Shteteve anëtare, të cilet erregullonin në mënyra të
ndryshme këtë të drejtë. Një iniciativë për harmonizimin
ekuadrit ligjor në këtë fushë, nga ana e Bashkimit
europian, u ndërmor kryesisht përdisa arsye:
Së pari e drejta e autorit është pjesë përbërëse e të
drejtës së pronësisëintelektuale, e cila është vlerësuar si e
një rëndësie të madhe në Bashkimin Europian,në kuadër
të rregullimit normativ të shtyllës së parë të Bashkimit
Europian. Kështu qërregullimi i të drejtës së autorit në
kuadër të rregullimit të së drejtës së pronësisëintelektuale
ishte i pashmangshëm për Bashkimin Europian.
Së dyti shtetet anëtare e kishin rregulluar këtë të drejtë
me norma juridikekombëtare, përpara hyrjes në fuqi
të traktateve të Komunitetit europian e më pas edhetë
traktateve për krijimin e modifikimin të Bashkimit
Europian, dhe shtetet anëtareprezantoheshin me
Konventa e Bernës për mbrojtjen e veprave letrare dhe artistike,
Bernë, 1886.
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legjislacione të ndryshme në këtë fushë. Kuadri ligjor
kombëtar i Shteteve anëtare në këtë fushë, për më tepër,
ishte ngritur në nivel ndërkombëtarnëpërmjet traktateve
ndërkombëtare3, të nënshkruara prej tyre, përpara
anëtarësimittë tyre në Komunitet e Bashkim Europian.
Së treti, e drejta e Bashkimit europian ka prioritet
(supremaci) mbi të drejtën eShteteve anetare, c‘ka
conte ne konflikt ndermjet detyrimeve te mara nga ana
eShteteve në kuadër të traktatateve ndërkombëtare me
ato të ndërmara në kuadër tëKomunitetit dhe Bashkimit
europian.
Harmonizimi i legjislacionitu gjet si një zgjidhje e cila do
të ruanteekuilibrat e detyrimeve të ndërmara nga Shtetet
anëtare në rang ndërkombëtar me atotë ndërmara në
rang europian. Ne këtë proces harmonizimi të kuadrit
normativ tëBashkimit Europian në fushën e të drejtës
së autorit, përveç traktateve ndërkombëtareku kane
aderuar Shtetet anetare, dy “produkte” terëndësishme
institucionale kanë lënë gjurmë: Direktivatdhe Vendimet
e Gjykatëssë Drejtësisë dhe Gjykatës së Shkallës së
Parë.4Komuniteti i Bashkimi Europian, në fushën e
së drejtës së autorit, ka„prodhuar“ nje numer te
caktuar direktivash. Direktivat janë akte institucionale
tëdetyrueshme për shtetet anëtare.5 Kjo nënkupton
që direktivat në fushën e të drejtësse autorit dhe te
drejtave te lidhura me te, te „prodhuara“ ne gjirin
e Bashkimiteuropian, jane „perthithur“ nga Shtetet
anetare ne legjislacionin e tyre të brendshëm nëpërmjet
procedurës së transportimit, duke ndikuar në përmbajtjen
e legjislacioneve kombëtare të këtyre shteteve drejt
arritjes së standarteve të përbashkëta të ofruara
ngadirektivat. Direktivat e Bashkimit europian në fushën
e të drejtës së autorit kanë çuarpra, drejt modifikimit të
legjislacioneve kombëtare mbi rregullimin dhe mbrojtjen
ekësaj të drejte. Direktivat e Bashkimit Europian në
fushën e të drejtës së autorit janë të shumta ndër të
cilat mund të përmendim: fillimisht direktivat e para të
ndërmarra nëkuader te Komunitetit Ekonomik Europian
(KEE) jane: direktiva 91/250 e KEE, “Mbimbrojtjen ligjore
te programeve kompjuterike” e vitit 1991 e pasuar nga
direktiva93/98 te KEE, “Mbi afatin e mbrojtjes te se
drejtes së autorit dhe të drejtave të lidhurame te”, e vitit
1993. Me pas një numër i madh direktivash që dolën,
pasuruanrregullimin normativ të së drejtës së autorit,
në kuadër të shfaqjes së ndershme te tyrepor edhe të
të drejtave të lidhura me to. Për sa i përket të drejtës
së autorit,legjislacioni ekzistues i referohet dispozitave
ligjore europiane (Acquis te BE’se) temëposhtme:
-Direktiva 93/83/KEE date 27 shtator 1993 “Per
koordinimin e rregullave per te
drejtën e autorit dhe të drejtave të lidhura me të që
zbatohen në transmetimet
satelitore dhe ritransmetimet kabllore.
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic
Works (Paris 1971), TRIPS-(Trade
Related Intellectual Property Rights) on WTO, WIPOPerformances and Phonograms Treaty (WPPT1996).
4
Borchardt.K.D, 2011, ABC e së Drejtës së Bashikimit
Europian, Pegi, Tiranë, fq 92-96.
5
Neni 249 §3 i TKE (traktat i konsoliduar).
3

-Direktiva 2001/84/KE e Parlamentit Europian dhe
Keshillit date 27 shtator 2001 “Per
të drejtën e rishitjes në dobi të autorit të një vepre arti
origjinale”.
-Direktiva 2006/115/KE e Parlamentit Europian dhe
Këshillit datë 12 dhjetor 2006
“Per te drejten e qirase dhe huazimit si dhe per disa te
drejta qe lidhen me te drejten e
autorit ne fushen e pronesise intelektuale” (version i
kodifikuar i 92/100/KEE).
-Direktiva 2006/116/KEE e Parlamentit Europian dhe
Këshillit datë 12 dhjetor 2006
“Per mbrojtjen e te drejtes se autorit dhe te drejta te
tjera te lidhura me te” (version i
kodifikuar i 93/98/KE). Kjo direktive ka hyrë në fuqi
në 16.01.2007. Ajo ka për qëllim mbrojtjen e të drejtave
të autorit 70 vjet pas vdekjes së tij, apo pas vdekjes së
autorit dhe bashkautorëve të tjerë. Në rast të kundërt,
nga data kur vepra është bërë ligjërisht e aksesuesshme
për publikun nëse kemi të bëjmë me një vepër anonime.
Përsa i përket të drejtave të tjera të lidhura me të, ato
kanë një kohëzgjatje prej 50 vjet nga data e ekzekutimit.
Kjo direktivë parashikon që periudha e mbrojtjes fillon
simultanisht në të gjithë shtetet e Bashkimit Europian
duke nisur nga data 1 janar e vitit që vijon. Nëse autori i
përket një shteti jashtë Bashkimit Europian, atëherë kjo
mbrojtje mbaron sipas parashikimeve të legjislacionit të
brendshëm.
-Direktiva 96/9/KE e Parlamentit Europian dhe Keshillit
date 11 mars 1996 “Per
mbrojtjen ligjore të bazave të të dhenave”.
-Direktiva 2009/24/KE e Parlamentit Europian dhe
Keshillit date 23 prill 2009 “Per
mbrojtjen ligjore te programeve kompjuterike”.6

2. Jurisprudenca e Gjykatës së Drejtësisë mbi te
Drejten e Autorit.

Gjykata europiane e drejtësisë siguron respektimin dhe
interpretimin uniform te së drejtës komunitare. Ajo
është kompetente për të zgjidhur mosmarrëveshjet
për shkak të së drejtës së BE palë të të cilave mund të
jenë shtetet anëtare, institucionet e BE-së, ndërmarrjet
dhe individët. Misioni I Gjykatës së Drejtësisë është të
sigurojë respektimin e së drejtës në dy fusha: në atë të
interpretimit dhe të aplikimit të traktateve. Në cilësinë e
saj si një institucion juridiksional i Bashkimit Europian ajo
eviton që çdo juridiksion shteteror të interpretojë dhe të
aplikojë të drejtën komunitare sipas mënyrës së tij.
Persa i perket “produktit” te dyte qe ka lene gjurme
ne ate pjese te te drejtes seBashkimit Europian që
rregullon të drejtën e autorit, e konkretisht jurisprudenca
eGjykatës së Drejtësisë dhe ajo e Gjykatës së Shkallës së
Parë, mund të themi se kjo kasjellur një evoluim pozitiv
në këtë fushë. Theksojmë se jurisprudenca e Gjykatës
sëDrejtësisë së Bashkimit Europian nuk është burim
i së drejtës së Bashkimit europian,edhe ne rastet me
objekt te drejten e autorit. Ajo ka sherbyer ne „zbulimin
e qellimitte direktives“, ne rastet kur ajo eshte investuar
6
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/
businesses/intellectual_property/l26032_fr.html
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per te „interpretuar“ apo „aplikuar“7aktet normative në
fushën e të drejtës së autorit. Shkaqet për të cilat është
investuarGjykata e drejtësisë në fushën e të drejtave të
autorit, janë të ndryshme, por ndër më kryesoret janë
ato të mostransportimit në kohë të direktivave nga
Shtetet anëtare apo,ato për shkak të egzistencës së
normave juridike kombëtare me natyrë diskriminuese.
Një aspekt tjetër i kontributit të jurisprudencës së
Gjykatës së Drejtësisë, në sqarimin e legjislacionit në
fushën e rregullimit dhe mbrojtjes së të drejtes së autorit,
është edhe ai i punës së gjykatës në zhdukjen e normave
diskriminuese për shkak të shtetësisë si dhe zhdukja e
monopoleve të tregut të ndërtuara me ligj në fushën e të
drejtës së autorit8.
Me interes dhe mjaft të njohura janë edhevendimet e
Gjykatave të common-laë, në mënyrën se si ato trajtojnë
elementë të tëdrejtës së autorit. E tillë është çështja
Gordon kundër Nextel Communication, në tëcilën
trajtohet (de minimis use), ku gjykata e apelit vendosi
se një përdorim shumë i shkurtër i ilustrimeve me të
drejtë autori në një reklamë televiziveishte një përdorim
de minimis dhe për pasojë nuk përbënte shkelje.Për tu
mbrojtur me sukses, me përdorimin minimal, Ipadituri
duhet të tregojë se materiali i mbrojtur me të drejtë
autori dhe i kopjuar ështëaq i vogël dhe i parëndësishëm,
sa nuk është e mundur të përdorësh testin engjashmërisë
thelbësore, të përdorur zakonisht për të provuar shkeljen.
Po ashtu një çështje e njohur është Lancome kundër
Kecova147, çështje kjo e
trajtuar nga gjykatat e civil-law. Rezulton se kompania
kozmetike franceze Lancomeshet parfumin ekskluziv «
Tresor ». Kompania hollandeze Kecova shet një parfum
tëquajtur Female Tresor me një çmim të konsiderueshëm
më të ulët. Lancome ështëpërpjekur dy herë të zhvillojë
procese ndaj Kecovës për shkelje të markës tregtare,por
pa sukses.Gjykata Supreme konfirmoi se përfundimet
e arritura nga Gjykata e Apelittregonin se të gjitha
komponentët e të dy parfumeve u krahasuan dhe rezultoi
seTresor dhe Female Tresor kanë 24 komponentë të
përbashkët nga 26.Fakti që jo të gjitha klauzolat e Aktit
Hollandez të së drejtës së autorit mund tëaplikohen
direkt mbi aromat, nuk pengon principin, që krijuesi i
një arome origjinalemund të kërkojë mbrojtje, sipas së
drejtës së autorit për imitim. Gjithashtu edhe vetëfakti
se një parfum i përshtatet një tradite apo stili të caktuar,
nuk e përjashton atënga mbrojtja me të drejtë autori.
Për më tepër, probabiliteti i të pasurit të24 komponentë
të përbashkët sipas raportit, do të ishte sikur të fitoje
llotarinë çdo ditë për një shekull me rradhë. Ia vlen
të permendet, se në një rast të ngjashëm në Francë,
një vendim krejt I ndryshëm u arrit për faktin nëse një
parfum mund të mbrohet me të drejtë autori.Gjykata e
lartë franceze vendosi, se prodhuesit e parfumeve duhet
të cilësohen si artizanë më shumë sesa artistë dhe për
pasojë punët e tyre nuk mund të mbrohen sipas së drejtës
Neni220 TKE.
Commission of the European Communities v Kingdom of
Spain”, Case C-31/04, OJ no.C-171,
09.07.2005, page 3; “Commission of the European Communities
v United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland”, Case C-88/04, OJ no.C-045, 19.02.2005.

7
8

së autorit.

3. Përafrimi legjislacionit shqiptar me atë të
Bashkimit Evropian,per mbrojtjen e te drejtes se
autorit.

Shqipëria është shumë e vetëdijshme se zbatimi efikas
i të drejtave tëpronësisë intelektuale është një element
thelbësor për progresin e mëtejshëm socialekonomik
si dhe rritjen e nivelit të konkurrueshmërisë së vendit
në tregunndërkombëtar dhe garantimin e një mjedisi
konkurrence të drejtë në tregun kombëtar.Ajo, kontribuon
në krijimin e kushteve optimale për thithjen e investimeve
të huaja nëvend si dhe është një gur themeli në procesin
e integrimit të tij në BashkiminEuropian.Strategjia
Kombëtare 2010 – 2015 për zbatimin e të drejtave të
pronësisëintelektuale në Shqipëri është pikerisht, një nga
gurët e rëndësishëm të rrugës drejtintegrimit. Përgatitja
e saj është bazuar në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim
dhe Integrim 2007-2013, në analizën e kuadrit ligjor
ekzitues si dhe masaveadministrative dhe institucionale
të ndërmarra në vend lidhur me këtë çështje.Përfundimet
e strategjisë janë përshtatur me detyrimet që ka
Shqipëria lidhur me tëdrejtat e pronësisë intelektuale në
kuader të zbatimit të Marrëveshjes se StabilizimAsocimit
dhe integrimit në Bashkimin Europian9, duke identifikuar
në këtë mënyrëobjektivat dhe masat e nevojshme që
duhen marrë nga Shqipëria lidhur me këtëkomponent në
të ardhmen.Në këtë dokument, “pronesia intelektuale”
(PI) nënkupton jo vetëm patentat, dizenjot industriale,
modelet e përdorimit, markat tregtare, topografinë
egjysmëpërcjellësve dhe treguesit gjeografikë, por edhe
të drejtat e autorit dhe tëdrejtat e tjera të lidhura me
të, megjithëse kjo është trajtuar shpesh si një kategori
eveçantë e ligjit.
Sot legjislacioni shqiptar eshte pothuajse i harmonizuara
me Acquis te BE-së dhe siguron nje mbrojtje më të mirë
të së drejtës së autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura
me të.Forcimin dhe shtimin e kontrollit, monitorimin
dhe mekanizmat (mjetet) shtetërorëndëshkues, si
dhe krijimin e “filtrave” per masa me efikase per
importuesin,eksportuesin, prodhuesin, përdoruesin ose
shfrytëzuesin e subjekteve të veprave artistike, kulturore
dhe shkencore.Caktimin e detyrave dhe procedurave
administrative për çdo institucion shtetëror si dhe
rregullimin e bashkëpunimit midis njëri-tjetrit në mënyrë
që zinxhiri institucional të jetë funksional dhe efikas.
Mbulimin më të gjerë dhe specifikimin e rasteve që
përbëjnë kundërvajtje administrative ose penale, shkelje
ose vepër penale.

Përfundime
Instituti i të drejtës së autorit nuk rezulton të jetë i hershëm
as në botë.Fillimisht pronësia intelektuale njihej thjeshtë
si e drejtë morale dhe jo si një e drejtëedhe ekonomike
e autorit apo titullarit të pronësisë intelektuale. Ky është
një kuadër I përgjithshëm i evoluimit botëror historik;
por në punim vëmendje e veçantë i ështëkushtuar
statusit të së drejtës së autorit në Bashkimin Europian
dhe legjislacionit të sëdrejtës së autorit në Shqipëri.
9
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Iniciativa e 6 vendeve të para europiane, të cilat u ulën në
tryezë dhe vendosënkrijimin e politikave të përbashkëta
në kontinent, u finalizua në vitin 1951 mekrijimin e
Komunitetit Europian. Një erë e re po frynte në kontinentin
e vjetër. Këtijkomuniteti iu shtuan edhe shumë shtete të
tjera. Në vitin 1992, traktati i Mastrititemëroi Bashkimin
Europian, që sot ka në gjirin e vet 27 shtete anëtare.
Parimi i këtijbashkimi është harmonizimi i legjislacioneve
kombëtare të shteteve anëtare në tëgjitha degët e së
drejtës. Të njëjtën linjë Bashkimi Europian ka ndjekur
edhe përfushën e të drejtës së autorit nëpërmjet
direktivave. Por ky vendim nuk shtrihet vetëmpër shtetet
anëtare por edhe për shtetet që synojnë të jenë pjesë e
bashkimit. Ndajkëtyre shteteve lind detyrimi i përshtatjes
së legjislacionit kombëtar me atë tëBashkimit Europian,
me anë të transpozimit të direktivave.
E drejta e autorit u shndërrua në një të drejtë të njohur
në mënyrë të parashkruar nga ligji. Por edhe pse ekziston
një kuadër ligjor që duhet ta mbrojë atë, përsëri shohim
që kjo e drejtë nuk respektohet, apo akoma më keq nuk
njihet fare. Legjislacioni nuk është i mjaftueshëm dhe

shumë pak i materializuar në terren. E drejta e autorit
është sot një prej të drejtave më të shpërfillura dhe
më joekzistuese në rrafsh praktik, si në anën etike dhe
financiare, ashtu dhe në atë intelektuale Përshtatjet,
kompilimet, deri plagjiatura e hapur, sundojnë në fushë të
botimeve. Gazetat mbushen me artikuj që gjenden gratis
në rrjetet multimediale, shpesh duke u botuar dhjetëra
herë, jo vetëm pa shpërblim, por edhe pa pëlqimin
formal të autorëve. Njihen raste kur autori ka ndryshuar
mendim për një studim të vetin të hershëm dhe mund të
botonte të rejat e kërkimit të tij, por në shtyp botohet ajo
që gjendet lirë. Botuesit e të përditshmeve jo vetëm që
nuk njohin përgjegjësi për autorësinë e shkrimeve, por,
nërastet e ankimeve të rralla i vënë autorët në pozitën
e përfituesit - ju është bërë nder e publicitet përmes
botimit!
Për paradoks, rastet e verifikuara të arbitrimit të
çështjeve të së drejtës së autorit në gjykata shenjojnë
sukses kryesisht kur trashëgimtarët, jo vetë autorët, u
drejtohen atyre.
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Krijimi i Prokurorisë europiane, marrëdhëniet e saj me
prokuroritë e shteteve anëtare dhe roli i mbrojtësit në proces

MSc. Lorela Shatri, MSc. Odeta Taci, MSc. Eresta Troka

Abstract
The need to anticipate the creation of a joint European
Prosecution seems to have been born long ago that the
legal projections for its creation would become black on
the white. The European Public Prosecutor’s Office is
provided for in Article 86 of the Treaty on the Functioning
of the European Union, but to come to this important
point has become a long way. The wide variety of EU legal
systems and traditions leads to the creation of a particular
challenge to protect the Union’s financial interests
against fraud and any other criminal activity. While EU
funding rules bring a simplicity in money circulation, the
capacity to fight off the misuse of EU money needs to
be further strengthened. This also applies to countries
seeking to enter the EU. Economic crime has brought
many consequences to the unification economy. It is
a problem that hinders the sustainable development
of the economies of the affected countries. The forms
of this crime appear to be different, but all lead to an
unpleasant result such as the failure of a country’s wellfunctioning economy. These losses caused by economic
crime for the European Union are the reason why the
need for a forecast for the formation of a European Public
Prosecutor’s Office that would fend economic criminality
affecting the financial interests of the union was born.
The creation of a European Public Prosecutor’s Office
appears to be necessary to precede it and to cope with
the current problems arising from the rise of criminality.
If the EU loses its funds if its economy is affected by the
illegal acts committed by European citizens in connection
with the concealment of income, money laundering and
many other ways by which organized crime occurs, then
it will no longer be a strong union but will weaken from
time to time.

Abstrakt
Nevoja për parashikimin e krijimit të një prokurorie të
përbashkët evropiane duket se ka lindur shumë kohë më
parë se parashikimet ligjore për krijimin e saj të bëheshin
e zeza mbi të bardhë.Prokuroria Publike Evropiane është
parashikuar në nenin 86 të Traktatit mbi Funksionimin e
Bashkimit Evropian, por për të arrdhur deri në këtë pikë të
rëndësishme është bërë rrugë e gjatë. Shumëllojshmëria

e gjerë e sistemeve dhe traditave ligjore të BE-së con në
krijimin e një sfide të veçantë për të mbrojturinteresat
financiare të Bashkimit kundër mashtrimit dhe çdo
aktiviteti tjetër kriminal. Përderisa rregullat e financimit
të BE-së sjellin njëthjeshtësi në qarkullimin e parasë,
kapaciteti për të luftuar keqpërdorimin e parave të BEsë duhet të forcohet edhe më tej. Kjo vlen edhe për
vendet që kërkojnë të hyjnë në BE. Krimi ekonomik ka
sjellë shumë pasoja në ekonominë e bashkimit. Ai është
një problematikë i cili con në pengimin e zhvillimit të
qëndrueshëm të ekonomisë së vendeve të prekura.
Format e shfaqjes së këtij krimi janë të ndryshme, por
të gjitha çojnë në një rezultat të pakëndshëm sic është
ai i cënimit të mirëfunksionimit të ekonomisë së një
vendi. Këto humbje të shkaktuara nga krimi ekonomik
për Bashkimin Evropian janë dhe arsyeja se pse lindi
nevoja e një parashikimi për formimin e një Prokurorie
Publike Evropiane që do të luftonte kriminalitetin
ekonomik i cili prek interesat financiarë të bashkimit.
Krijimi i një Prokurorie Publike Evropiane shfaqet si
dicka e domosdoshme për ti paraprirë dhe për t’i bërë
ballë problematikave aktuale që po vijnë nga rritja e
kriminalitetit. Nëqoftëse BE humb fondet e saj, nëqoftëse
ekonomia e saj cënohet nga kryerja e akteve të paligjshme
që bëhen nga shtetasit evropianë në lidhje me fshehjen e
të ardhurave, pastrimin e parave si dhe shumë mënyrave
të tjera me anë të të cilave shfaqet krimi i organizuar,
atëhere ajo nuk do të jetë më një bashkim i fortë por do
të dobësohet kohë pas kohe.
Fjalë kyçe: parashikim, formim, krim ekonomik, prokurori
europiane.
***

Krijimi i Prokurorise Evropiane
Nevoja për parashikimin e krijimit të një prokurorie të
përbashkët evropiane duket se ka lindur shumë kohë më
parë se parashikimet ligjore për krijimin e saj të bëheshin
e zeza mbi të bardhë. Logjika e propozimit të Zyrës së
Prokurorit Publik Europian është e thjeshtë: Nëse keni
një “buxhet federal” me para që vijnë nga të gjitha
vendet anëtare të BE dhe administrohen sipas rregullave
të përbashkëta, atëherë duhen gjithashtu “instrumente
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federale” për ta mbrojtur këtë buxhet në mënyrë efektive1.
Prokuroria Publike Evropiane është parashikuar në nenin
86 të Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian,
por për të arrdhur deri në këtë pikë të rëndësishme është
bërë rrugë e gjatë.Deri në Traktatin e Lisbonës, përpjekjet
e Komisionit për të prezantuar një bazë ligjore për
krijimin e prokurorisë evropiane nuk conin në asnjë pikë
konkrete. Në fillim të viteve 2000, Komisioni propozoinë
Konferencën Ndërqeveritare mbi reformat institucionale,
e cila ishte përgjegjëse për draftin e Traktatit të Nisë
(2001), futjene një parashikimi të tillë ligjor në Traktate.
U propozua që të parashikohej krijimiI një organi të tillë
kjo për të mirë të vetë bashkimit. Megjithatë, propozimii
Komisionit nuk u pranua dhe Traktatii Bashkimit Evropian
(TEU) mbeti pa asnjë parashikim për këtëçështje edhe
pse u mor parasysh themelimiinjësisë së bashkëpunimit
gjyqësor (Eurojust), e cila u krijua në vitin 2000 si një
formë fillestare jo e avancuar2.Komisionipërsëri veproi
në fund të vitit 2001 kur nxori një Fletë të Gjelbër3për
krijimin e një Prokurorie Evropiane, me qëllim fillimine
një debati publik mbi çështjen.Në këtë fletë të gjelbër u
parashikua çdo problematikë që mund tëçonte në pyetje
në lidhje me funksionin e këtij prokurori, organizimin,
nevojën që kishte Bashkimi Evropian për një parashikim
të tillë, procedurat, lidhja me Europol dhe Eurojust etj.
Baza ligjore ku komisioni e mbështet krijimin e Prokurorit
Publik Evropian është ish neni 280 i TKE sot neni 325 ku
parashikohet që Bashkimi lufton krimin ekonomik dhe
çdo aktivitet tjetër të paligjshëm që prek interesat e
Bashkimit, përmes masave që duhen marrë në përputhje
me këtë nen, të cilat veprojnë si frenues dhe janë të tilla
që ofrojnë mbrojtje efektive në Shtetet Anëtare dhe
në të gjitha institucionet, organet, zyrat dhe agjencitë
e Bashkimit.Megjithatë as kjo rrugë nuk solli dicka
konkrete derisa përfundimisht gjatë negociatave që çuan
nëTraktatin Kushtetues, tënënshkruar në Romë në vitin
2004u parashikua në traktat krijimii saj, ekzaktësisht në
nenin 84 të Traktatit për funksionimin e BE. Mbase gjithë
kjo këmbëngulje nuk lindi nga hici sepse arsyet ishin të
ndryshme mekuptimin qëishin disa arsye specifike të cilat
cuan në lindjen e kësaj ideje. Shumëllojshmëria e gjerë e
sistemeve dhe traditave ligjore të BE-së con në krijimin e
një sfide të veçantë për të mbrojturinteresat financiare
të Bashkimit kundër mashtrimit dhe çdo aktivitetitjetër
kriminal. Përderisa rregullat e financimit të BE-së sjellin
njëthjeshtësi në qarkullimin e parasë, kapaciteti për të
luftuar keqpërdorimin e parave të BE-së duhet të forcohet
edhe më tej. Kjo vlen edhe për vendet që kërkojnë të
hyjnë në BE.Krimi ekonomik ka sjellë shumë pasoja në
ekonominë e bashkimit. Aiështë një problematikëi cili con
në pengimin e zhvillimit të qëndrueshëm të ekonomisë
së vendeve të prekura. Format e shfaqjes së këtij krimi
janë të ndryshme, por të gjitha çojnë në një rezultat të
pakëndshëm sic është aii cënimit të mirëfunksionimit
1. Njoftimi për shtyp I Komisionit Evropian, viti 2013.
2.The European Public Prosecutor’s Office: King ëithout
kingdom? Fabio Giuffrida, fq 5
3. Fleta e gjelber është një instrument reforme në BE. Sa herë
do të meret një reform e re niset me fletët e gjlbra dhe më pas
mbyllet me librin e bardhë që është detajim në masa konkrete të
reformave të parashikuara në fletët e gjelbra.
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të ekonomisë së një vendi. Këto humbje të shkaktuara
nga krimi ekonomik për Bashkimin Evropian janë dhe
arsyeja se pse lindi nevoja e një parashikimi për formimin
e një Prokurorie Publike Evropiane që do të luftonte
kriminalitetin ekonomik i cili prek interesat financiarë të
bashkimit. Sipas statistikave të OLAF-it (Zyra Evropiane
Per Luftimin e Mashtrimit), pasojat nga mashtrimi arrijnë
në rreth 400-600 milionë euro në vit4.Kjo shifërduhet
të vlerësohet në sfondin e buxhetit vjetor të BE-së, i cili
është rreth 140 miliardë euro, që do të thotë se rreth
3-4% e buxhetit vjetor të bashkimit humbet çdo vit.
Shikohet mjaft qartë që BE e bën gjithë këtë përpjekje
për të mbrojtur ekonominë e saj dhe sigurisht kjo i ofron
dhe një siguri qytetarëve. Për aq kohë sa BE lufton të
keqen e mirëfunksionimit të ekonomisë atëhere është e
aftë të marë dhe taksa pa problem duke siguruar kështu
përfitimet e saj dhe përdorimin më efektiv të tyre. E gjithë
kjo situatë vjen dhe prej mungesës së formave të duhura
për luftimin e këtij kriminaliteti. Kjo jo vetëm në kuadër
të Bashkimit Evropian, por janë pikë së pari vetë shtetet
ato që nuk marin masa konkrete në procedimin e këtyre
rasteve apo dhe për dënimin e autorëve. Nga ana tjetër
legjislacionet e shteteve ndryshojnë nga pikëpamja e të
drejtës penale materiale.
Por cfarë parashikon konkretisht neni 84 i Traktatit Për
Funksionimin e BE-së në lidhje më Prokurorin Evropian
dhe cilat janë kompetencat e tij?
Traktatii Lisbonës parashikon mundësinë e krijimit të
një Prokurorie Evropiane me qëllimin për të luftuar
kriminalitetin që prek interesat financiarë tëBE megjithatë
ajo nuk krijon asgjë. Ajo çfarë dua të them është që në këtë
nen prashikohen procedurat, kompetenca lëndore, por
krijimii këtij institucionii lihet tërësisht në dore Këshillit.
Është Këshilli ai që vendos krijimin e prokurorisë. Bazuar në
këtë nen Këshilli, përmes rregulloreve të miratuara sipas
një procedure të posaçme legjislative, mund të krijojë
një Zyrë të Prokurorisë Publike Europiane nga Eurojust-i.
Këshilli vendos me unanimitet, pasi merr pëlqimin e
Parlamentit Europian2.5Sipas këtij Neni Zyra Evropiane e
Prokurorit Publik krijohet nga Eurojust. Paketa e sotme
e propozimeve legjislative synon krijimin e lidhjeve të
forta mes dy organizatave nëpërmjet bashkëpunimit
efektiv dhe shkëmbimit të informacionit, njohurive dhe
burimeve.Në veçanti, Prokuroria Publike Europiane dhe
Eurojust duhet të përfshihen në rastet kur të dyshuarit
janë të përfshirë në krime që prekin interesat financiare
të Bashkimit dhe forma të tjera të krimit. Eurojust do
të ofrojë shërbime mbështetëse administrative në
Prokurorinë Publike Evropiane, si personeli, financat dhe
IT. Detajet e kësaj marrëveshjeje do të përcaktohen në
një marrëveshje midis Prokurorisë Publike Europiane
dhe Eurojust. Nga ana tjetër vemë re që procedura për të
krijuar këtë organ është njëprocedurë e fortë për aq kohë
sa kërkon unanimitetin e anëtarëve. Por nuk mund të
themi që kjo procedurë ka funksionuar pasi shumë shtete
nuk kanëqenëdakort për formimin e kësaj Prokurorie parë
kjo nga përpjekjet e bëra nga Komisioniqë nga viti 2013.
Disa vende kanë marrë një qëndrim shumë kritik gjatë
2
4. Establishment of the European Public Prosecutor's Office,
Peter Csonka, fq 87
5.Traktati mbi funksionimin e Bashkimit Evropian neni 86.

113

Kolegji universitar
“REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 7, 2018, ISSN 2411-5592

negociatave si Holanda apo Suedia e cila ka përmendur
tashmë se nuk do të marri pjesë në krijimin e Prokurorisë,
prandaj për këtë arsye në mbledhjen e Këshillit të
Përgjithshëm të 7 Shkurtit 2017, Këshilli zyrtarisht
regjistroi mungesën e unanimitetit. E gjithë procedura e
krijimit ngriu pasi unanimiteti mes shteteve nuk u arrit.
Megjithatë neni 84 i ka paraprirë dhe kësaj situate
dhe ka dhënë një zgjidhje të dytë duke parashikuar që
nëse nuk arrihet unanimiteti në Këshill, një grup prej
të paktën nëntë Shtetesh Anëtare mund të kërkojnë që
projektrregullorja t’i përcillet Këshillit Europian. Në këtë
rast, procedura në Këshill pezullohet. Pasi e diskuton dhe
nëse arrin një konsensus, Këshilli Europian, brenda katër
muajve pas pezullimit, ia rikthen projektin Këshillit. Edhe
nëqoftëse kjo fazë nuk rezulton e sukseshme atëhere
kemi një proçedurë tjetër e cila përdoret e quajtur
BashkëpunimiiPërforcuar.6 Bashkëpunimii Përforcuar
është një proçedurë ku të paktën nëntë shtete anëtare
të Bashkimit Evropian lejohen të krijojnë një integrim
apo bashkëpunim të avancuar në një fushë brenda
strukturave të BE-së, por pa përfshirë vendet e tjera të
BE. Kjo u lejon atyre të lëvizin me shpejtësi të ndryshme
dhe drejt qëllimeve të ndryshme nga ato jashtë fushave
të bashkëpunimit të zgjeruara. Procedura është e krijuar
për të kapërcyer paralizën, ku një propozim bllokohet
nga një vend individual ose një grup i vogël vendesh të
cilët nuk dëshirojnë të jenë pjesë e iniciativës kjo për
arsye të ndryshme.3 Sidoqoftë, ai nuk lejon zgjerimin
e kompetencave jashtë atyre të lejuara nga Traktatet e
BE-së. Autorizimi për të vazhduar me bashkëpunimin e
zgjeruar jepet nga Këshilli, me propozim të Komisionit
dhe pas marrjes së pëlqimit të Parlamentit Europian.
Ky mekanizëm lejon vendet e BE-së të anashkalojnë
kërkesën për unanimitet dhe është një opsion mjaft
ndihmës për ta qëmos të mbesin në vend për shkak
tëinteresave vetjake të disa shteteve.Aktualisht shtetet e
Bashkimit Evropian ndodhen në fazën ku pika e parë e
parashikuar në paragrafin e parë të nenit 86 të Traktatit
të Lisbonës nuk mund të zbatohet për shkak të mungesës
së unanimitetit, mungesë kjo e shpallur nga Këshilli sic
u prek dhe më lart. Në momentin qe u propozua nga
Këshilli parlamentet e shteteve anëtare të BE mbajtën një
qëndrim jo pro formimit të këtij institucioni. Arsyet që u
dhanë ishin të ndryshme, por të gjitha cuan në pezullimin
e gjithë fazës së miratimit. Këto shtete përdorën Kartën
e Verdhë në lidhje me këtë propozim gjë që do të thotë
që në kuadër të subsidiaritetit kur vjen një propozim i
jepet 8 javë kohë Parlamenteve kombëtare të shprehen.
Nëqoftëse 1/3 e tyre nuk janë dakort atëhere Komisioni
e rishikon aktin dhe ose i bën ndryshime ose e miraton
ashtu.4
7 Në përputhje me nënparagrafin e dytë të nenit 86 (1) të
TFBE-së, një grup prej shtatëmbëdhjetë shtetesh anëtare
kërkuan, me një letër të 14 shkurtit 2017, që projekt
rregullorja t’i referohet Këshillit Evropian.Më 9 mars
2017, Këshilli Evropian diskutoi draft rregulloren dhe
vuri në dukje se kishte mosmarrëveshje mes shteteve
për disa pika të rregullores. Megjithatë ekzistonte
akoma mundësia e një bashkëpunimi të përforcuar ,
3
4

6. Po aty
7. E drejta e Bashkimit Evropian, Iva Zajmi fq 34

mundësi kjo që mesa duket Shtetet e kanë përdorur. Në
momentin aktual që jemi nuk kemi një konkretizim të
këtij institucioni de facto në kuptimin që zyra akoma nuk
është ngritur. Ama progress është bërë. Më datë 3 Prill
2017, 20 shtete shprehën dëshirën e tyre për të përdorur
mundësinë e Bashkëpunimit të Përforcuar për krijimin e
Prokurorisë Evropiane. Në datën 12 Tetor 2017 Keshilli
nxorri rregulloren e tij 2017/1939 ku parashikohet
implementimi i bashkëpunimit të përforcuar për krijimin
e prokurorit. Kjo rregullore parashikon mënyrën e
funksionimit, organizimit, dhe të drejtat dhe detyrat e
këtij Prokurori, megjithatë për të do të flasim pak më
poshtë. Pjesë e këtij bashkëpunimi janë bërë 20 anëtarë
të BE-së, por anëtarët e tjërë lejohen të marin pjesë në
këtë bashkëpunim kurdo që e shikojnë të arsyeshëm.
Përjashtim këtu bën Danimarka e cila nuk është pjesë e
bashkëpunimit në fushën e lirisë, sigurisë dhe drejtësisë.
Megjithatë një procedurë e tillë dhe pse ka një anë të
saj mjaft pozitive sjell pas saj dhe mjaft problematika
të cilat konsistojnë në mardhënien që do të ketë ky
institucion i krijuar në bazë të dakortësisë të vetëm disa
shteteve me shtetet e tjera. Për aq kohë sa këto shtete
nuk kanë dhënë dakortësinë e tyre, a do të pranojnë që
ti nënshtrohen kompetencave të Prokurorise Evropiane?
Këtë problematikë e ka zgjidhur Rregullorja 2017/1939e
cila implementon bashkëpunimin e përforcuar
dhenë nenin 104 të saj parashikon marrdhëniet që
Prokuroria krijon me vendet e treta dhe me organizatat
ndërkombëtare. Në bazë të marrëveshjeve që do të
përfundohen mes Prokurorisë dhe shteteve anëtare
të BE-së jo pjesëmarrëse, Prokuroria Publike Evropiane
mund të caktojë, në marrëveshje meautoritetet
përkatëse, pikat e kontaktit në vendet e treta për
të lehtësuar bashkëpunimin në lidhje me nevojat
operacionale të Prokurorit Publik Europian si dhe mund
të mundësojë shkëmbimin e informacioneve strategjike
dhe punonjësve të ndryshëm.Prokuroria Evropiane mund
të kërkojëinformacion nga autoritetet kompetente të
shteteve përkatëse, brenda kufijnve të kompetencës së
saj materiale.8Komisioni Evropian mundet tinënshtrohet
propozimeve të Këshillit për fillimin e negociatave për
marrëveshje mes shteteve të treta dhe Prokurorisë me
qëllim që të lejojë ndihmën në lidhje me veprat penale që
përfshihen në kompetencën e Prokurorisë si dhe në lidhje
me ekstradimin. Të gjitha këto procedura parashikohen
për të ruajtur një balancim të mirë midis sovranitetit
të shteteve, të drejtën e tyre për tu bërë ose jo pjesë e
marrëveshjes për krijimin e Prokurorisë dhe funksionimit
sa më mirë të këtij institucioni për luftimin e kriminalitetit
duke mos lejuar kështu mundësi që krimi të zhvillohet
për shkak të mungesës së pëlqimit të disa shteteve.
Po të vëmë re Traktati I Lisbonës kërkon pëlqimin e
Parlamentit Evropian në lidhje me krijimin e Prokurorisë.
Për mendimin tim, përpos arsyeve të ndryshme që
mund të ketë, kjo për faktin qëTraktati i Lisbonës I dha
këtij organi kompetencë në miratimin e shpenzimeve të
domosdoshme dhe jo të domosdoshme5.9Për aq kohë që
në këtë rast kemi të bëjmë me konstituimin e një organi
të ri, kjo sigurisht kërkon buxhet dhe jo vetëm për krijimin
8. 7. Rregullorja 2017/1939 neni 104
9. E drejta e Bashkimit Evropian, Iva Zajmi fq 34
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por dhe për funksionimin.
Në lidhje me kompetencat lëndore të Prokurorit, ajo
cka na paraqet neni 86i Traktatit për funksionimin
e BE-sëështë një paragrafi shkurtër ku kompetenca
përmblidhet me pak fjalë. Prokuroria Publike Evropiane
do të jetë kompetente për hetimin, ndjekjen penale
dhe sjelljen para drejtësisë të veprave penale që prekin
interesat financiarë të bashkimit Evropian.Dhe pjesa
tjetër i lihet në dorë rregullores që Keshilli nxjerr për
krijimin e Prokurorisë. Megjithatë theksohet që në
lidhje me veprat penale të përfshira në kompetencën
e Eurojust ajo mund të bashkëpunojë mjaft mirë me
këtëinstitucion. Përsa i përket veprave penale që
prekin interesat financiarë të Bashkimit ato mund të
shfaqen në mënyra të ndryshme, mjafton thjeshtë që
pasojat të jenë në buxhetin e BE.Në pikën 4 të nenit 86
parashikohet që Këshilli Europian, mund të miratojë një
vendim përmes të cilit zgjeron kompetencat e Zyrës së
Prokurorisë Publike Europiane për të përfshirë krimet e
rënda që kanë dimensione ndërkufitare, dhe prekin dy
ose më shumë shtete antare. Prokuroria do ti ushtrojë
funskionet e saj pranë gjykatave të vendeve anëtare
që nenkupton një bashkëpunim të ngushtë dhe lehtësi
pune për këto dy organe. Megjithatë duhet qartësuar
që gjykimiështë prerogativë e vendeve dhe legjislacionit
të tyre të brendshëm pasi prokuroria evropiane nuk
kufizon të drejtat e tyre.Ajo do të ketë kompetenca
uniforme të hetimit në të gjithë Bashkimin bazuar dhe
të integruar në sistemet e të drejtës kombëtare të
Shteteve Anëtare. Këshilliështëi detyruar sipas këtij neni
bazë që më rregulloret që miraton duhet të përcaktojë
dhe mënyrën e funksionimit, organizimin, rregullat në
lidhje me provat si dhe me rregullat e zbatueshme për
shqyrtimin gjyqësor të masave procedurale që merr kjo
Prokurori gjatë kryerjes së funksioneve të saj. Kjo do të
thotë që rregullimii funksionimit të tij do të jetë i tillë që
mos të krijojë interpretime që do të conin në cënimin e
shteteve pasi procedurat duhet të jenë mjaft tëqarta. .
Rregullorja e nxjerrë nga Këshilli, në nenin 22 ka parashikuar
që kompetenca lëndore e Prokurorisë Publike Evropiane
do të jetë ajo që parashikon neni 86 I TFBE megjithatë
ka dhënë një shpjegim më të zgjeruar duke parashikuar
që Prokuroria është kompetente për veprat penale që
prekin interesat financiare të Bashkimit, të zbatuara nga
ligji kombëtar, pavarësisht nëse sjellja e njëjtë kriminale
mund të klasifikohet si një lloj tjetër e veprës penale sipas
ligjit kombëtar. Për sa i përket shkeljeve të referuara në
pikën (d) të nenit 3 (2) të Direktivës (EU) 2017/1371, të
zbatuara nga e drejta kombëtare, Prokuroria do të jetë
kompetente vetëm kur veprimet ose mosveprimet e
përcaktuara në këtë dispozitë lidhen me territorin e dy
ose më shumë Shteteve Anëtare dhe të përfshijë një
dëm total prej së paku 10 milion Euro610. Prokuroria
10. Direktiva 2017/1371 “Në luftën kundër mashtrimit ndaj
interesave financiare të Bashkimit me anë të ligjit penal” në
nenin 3 parashikon cfarë do të konsiderohet si mashtrim që
prek interesat e bashkimit. Pika 3/2 parashikon: në lidhje me të
ardhurat që rrjedhin nga burimet vetjake të TVSh-së, çdo veprim
apo lëshim i kryer në skemat mashtruese ndërkufitare në lidhje
me:
(i)përdorimi ose paraqitja e deklaratave ose dokumenteve të
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gjithashtu do të jetë kompetente për veprat penale
që kanë të bëjnë me pjesëmarrjen në një organizatë
kriminalenëse kjo veprimtari ka qëllim të kryejë ndonjë
nga veprat që cënojnë interesat financiarë të bashkimit.
Ky organgjithashtu do të jetë kompetent për çdo vepër
tjetër penale që është e lidhur pazgjidhshmërisht me
sjelljen kriminale që përfshihet në fushën e veprimit
të paragrafit 1 të këtij neni. Në çdo rast, ajo nuk do të
jetë kompetente për veprat penale në lidhje me taksat
e drejtpërdrejta kombëtare duke përfshirë shkeljet e
lidhura në mënyrë të pazgjidhshme me to. Struktura
dhe funksionimi i administratës tatimore të Shteteve
Anëtare nuk do të ndikohet nga kjo rregullore.11.
Përsa i përket organizimit të këtij institucioni struktura
organizative e tij duhet të lejojë vendim-marrje të
shpejtë dhe efikase në kryerjen e hetimeve penale dhe
ndjekjeve penale, pavarësisht nëse ato përfshijnë një
ose disa Shtete Anëtare. Pra procedurat nuk duhet të
jenë të zgjatura pasi kërkohen vendime të shpejta për
shkak efikasiteti. Komisioni Evropian parashikon që ky
organ do të jetëi decentralizuar. Kjo nuk do të thotë se
gjithçka duhet të bëhet në terren nga autoritetet lokale
të zbatimit të ligjit dhe prokurorët.Ajo do të organizohet
në nivel qendror dhe në nivel lokal. Niveli qendror do të
përbëhet nga një zyrë qendrore në selinë e Prokurorisë
Evropiane Publike. Zyra Qendrore do të përbëhet nga
Kolegji, Dhomat e Përhershme, Kryeprokurori Europian,
Zëvendës Kryeprokurorët Europianë, Prokurorët
Evropianë dhe Drejtori Administrativ. Nivelilokal do të
përbëhet nga Prokurorët Evropianë të Deleguar të cilët
do të vendosen në Shtetet Anëtare.Zyra Qendrore dhe
Prokurorët e Deleguar Evropian do të asistohen nga
stafiadministrative në detyrat e tyre sipas rregullores.12
Shumica e vendimeve do të merren në terren nga
Prokurorët Delegatë Evropianë, të cilët do të jenë
mishërimii Zyrës së Prokurorit Publik Europian në shtetet
anëtare, dhe të cilët do të veprojnë nën autoritetin
eProkurorit Publik Evropian.137 Prokuroria Publike
Evropiane për të funksionuar ashtu sic duhet do ketë
nevojë për kompetenca të caktuara për të udhëzuar, si në
fund të fundit për të vendosur nëse çështja duhet ose nuk
duhet të sillet në gjykatë; nëse duhet të ngrihet aktakuza;
dhe mbi zgjedhjen e juridiksionit. Prokuroria Publike
Evropiane, do t’i marrë këto vendime në konsultim me
prokurorët e deleguar evropianë të përfshirë në këtë
rast. Filozofia prapa kësaj qasje është se në fund të fundit
Prokurorët Publikë Evropian mbajnë përgjegjësi për këto
vendime.
Përsa i përket raportit që kjo Prokurori do të ketë me
prokuroritë e vendeve anëtareduhet theksuar që për të
rreme, të pasakta ose jo të plota të TVSH-së, e cila ka si pasojë
zvogëlimin e burimeve të buxhetit të Bashkimit;
(Ii) mos-zbulimi i informacionit lidhur me TVSH-në në
kundërshtim me një detyrim specifik, me të njëjtin efekt; ose
(Iii) paraqitjen e deklaratave korrekte të TVSH-së për qëllime të
maskimit mashtrues të mos pagesës ose krijimit të gabuar të të
drejtave për rimbursimin e TVSH-së.
11. Rregullorja 2017/1939 neni 22
7
12. Establishment of the European Public Prosecutor's Office,
Peter Csonka, fq 90
13. Rregullorja 2017/1939 neni 8
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siguruar efikasitetin e Zyrës së Prokurorit Publik Europian,
do të duhet të bëhet koordinimii ngushtë i aktiviteteve
me autoritetet kombëtare.Prokurorët Publikë Europianë
të Deleguar do të kryejnë hetime dhe ndjekje penale duke
përdorur stafin kombëtar dhe në përgjithësi do të zbatojnë
të drejtën kombëtare. Veprimet e tyre do të mbikqyren,
koordinohen dhe, kur është e nevojshme, të drejtohen
nga Prokurori Publik Evropian për të siguruar një praktikë
të qëndrueshme në të gjithë Bashkimin. Prokuroria
Publike Evropiane do të mbështetet në një trupë të
kufizuar të rregullave thelbësore të BE-së për mbrojtjen e
të drejtave procedurale, por në përgjithësi do të zbatohet
ligji kombëtar për ekzekutimin e detyrave të tij. Hetimet
dhe ndjekjet penale të Prokurorit Publik Evropian do të
respektojnë forcën e ligjit dhe Kartën e BE-së për të Drejtat
Themelore. Bazuar në cfarë u tha më sipër mund të themi
që të deleguarit e Zyrës së Prokurorit Publik Evropian do
tëzbatojnë të njejtat rregulla qëzbatojnë dhe prokurorët
e vendeve anëtare.814Prokuroria Publike Evropiane do
të mbështetet në kapacitetet dhe ekspertizën e Shteteve
Anëtare. Prokurorët me eksperiencë do të delegohen
nga sistemet kombëtare në Zyrën Evropiane. Integrimii
Prokurorisë Publike Europiane në sistemet kombëtare
të drejtësisë ka shumë përparësi. Prokurorët e deleguar
kanë njohuri të thella për sistemin e drejtësisë kombëtare,
gjuhën lokale, integrimin në strukturën e prokurorisë
vendore dhe praktikën e trajtimit të rasteve gjyqësore
vendore. Përveç kësaj, bashkimii burimeve hetimore dhe
prokuroriale të Shteteve Anëtare do të sigurojë vendim
të shpejtë.915Prokurorët e Deleguar Evropian mund
të vazhdojnë funksionet e tyre si prokurorë kombëtarë
(pra të kenë një “pozicion të dyfishtë”). Megjithatë,
në momentin qëveprojnë nën mandatin e Prokurorisë
Publike Evropiane, Prokurorët e Deleguar do të jenë
plotësisht të pavarur nga autoritetet e tyre kombëtare
të ndjekjes penale. Gjithashtu veprimet e Prokurorisë
Publike Evropiane mund të kundërshtohen në gjykatën
kompetente kombëtare.Për më tepër, autoritetet
gjyqësore kompetente kombëtare do të jenë përgjegjëse
për autorizimin paraprak të masave hetimore të Zyrës
së Prokurorit Publik Europian, kur legjislacioni kombëtar
dhe legjislacionii BE-së e kërkojnë këtë.Gjykatat
kombëtare janë gjykatat kompetente edhe për gjykimin.
Përsa i përket arrestimit të personave të dyshuar vetëm
autoritetet kombëtare do të jenë në gjendje të arrestojnë
njerëzit për vepra penale brenda kompetencës së
Prokurorisë Publike Evropiane. Kjo Prokurori do të lejohet
vetëm t’i kërkojë autoriteteve gjyqësore të arrestojnë
një të dyshuar nëse konsideron se kjo është absolutisht
e nevojshme për hetimin e saj dhe nëse masat më pak
ndërhyrëse nuk mund të arrijnë objektivin e njëjtë. Këto
kërkesa do të vlerësohen dhe autorizohen në bazë të
ligjit kombëtar nga autoritetet gjyqësore kompetente
kombëtare. Në mbrojtje të personave, por dhe për arsye
të ndarjes së kompetencave në mënyrë të qartë neni 42
Rregullores 2017/1939 siguron një sistem gjithëpërfshirës
të rishikimit gjyqësor nga gjykatat kombëtare dhe lejon
14.https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/european_public_
prosecutor_it
9
15. Memorandum i Komisionit Evropian, datë 17 Korrik 2013,
fq 1.
8

mundësinë e shqyrtimit të drejtpërdrejtë nga ana e GJEDsë (vendimin e Prokurorisë për të hedhur poshtë një
çështje, mosmarrëveshjet në lidhje me kompensimin e
dëmeve të shkaktuara nga Prokuroria, mosmarrëveshjet
në lidhje me klauzolat e arbitrazhit, çështjet e lidhura me
stafin dhe vendimet që prekin të drejtat e subjekteve të të
dhënave, siç është e drejta e publicitetit në dokumente).
Mirëpo nga ana tjetër e procesit është dhe i pandehuri.
Nëqoftësi përballë tij qëndron një prokuror i krijuar në
mënyrë të tillë që të luftojë kriminalitetin në mënyrën
më të saktë të mundshme, përballë këtij prokurori
duhet të qëndrojë dhe një mbrojtës për të mbrojtur
të pandehurin dhe të sigurohet për respektimin e të
drejtave të tij procedurale gjatë hetimit dhe gjykimit.
Për këtë Direktiva është shprehur në nenin 41 të saj ku
parashikohen të drejtat e personit të akuzuar dhe përvec
të tjerave në pikën 4parashikohet e drejta për një avokat
bazuar nëDirektivën 2013/48 “Mbi të drejtën e pasjes së
në një avokati në procedurën penale dhe në procedurën
e arrestimit me urdhërarrestin evropian, dhe mbi të
drejtën për të informuar një palë të tretë për heqjen e
lirisë dhe për të komunikuar me personat e tretë dhe
me autoritetet konsullore, ndërsa janë të privuar nga
liria”.Direktiva e mësipërme shkurtimisht parashikon të
drejtën që personi të ketë një avokat përpara marjes
në pyetje, gjatë fazës së hetimit, pas heqjes së lirisë
si dhe në raseët e marjes sëprovave (përvec rasteve
kur personi ndodhet në një largësi gjeografike e cila
shkakton vonesa të panevojshme pas heqjes së lirisë.
Megjithatë ky kufizim mund të bëhet vetëm gjatë
fazës paragjyqësore.).1610 Madje ky nen del dhe përtej
parashikimeve ligjore kombëtare mbi këtë drejtë dhe
parashikon që Shtetet Anëtare duhet ti sigurojnë patjetër
personit një mbrojtës, përvec rasteve kur cënohet jeta e
tij dhe ka nevojë urgjente për ta shmangur këtë pasojë si
dhe kur ka arsye të dyshohet bindshëm që kjo rrezikon
provat.17 Kështu prania e mbrojtësit përgjatë gjithë
procedurave që kryhen është një afirmim dhe respektim
i të drejtës për tu mbrojtur në procesin penal.
Për mendimin tim krijimii një Prokurorie Publike
Evropiane shfaqet si dicka e domosdoshme për ti
paraprirë dhe për ti bërë ballë problematikave aktuale
që po vijnë nga rritja e kriminalitetit. Nëqoftëse BE humb
fondet e saj, nëqoftëse ekonomia e saj cënohet nga
kryerja e akteve të paligjshme që bëhen nga shtetasit
evropianë në lidhje me fshehjen e të ardhurave, pastrimin
e parave si dhe shumë mënyrave të tjera me anë të të
cilave shfaqet krimi i organizuar, atëhere ajo nuk do të
jetë më një bashkim i fortë por do të dobësohet kohë
pas kohe. Kjo vjen si pasojë e mungesës së burimeve
për të funksionuar. Nga ana tjetër dhe qytetarët e tjerë
të cilët respektojnë ligjin nuk kanë më siguri dhe mund
të ndihen të pabarabartë nëqoftëse kta persona nuk
16. Direktiva 2013/48 “Mbi të drejtën e pasjes së në një
avokati në procedurën penale dhe në procedurën e arrestimit
me urdhërarrestin evropian, dhe mbi të drejtën për të informuar
një palë të tretë për heqjen e lirisë dhe për të komunikuar me
personat e tretë dhe me autoritetet konsullore, ndërsa janë të
privuar nga liria”, neni 3
17. Po aty, neni 3/6
10
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hetohen apo gjykohen. Mungesa e një prokurorie të tillë
do të linte gjendjen aktuale të agravonte sepse disa nga
shtetet që bëjnë pjesë në union nuk duan të veprojnë,
disa zgjedhin të marin një rol më të zbutur në lidhje me
këto vepra penale dhe një numër i tyre ka parashikime
të ndryshme përsa i përket anëve përbërëse të këtyre
veprave penale. Njëinstitucion i përbashkët do të sillte një
koordinim përtej këtyre ndryshimeve të këtij institucioni
dhe autoriteteve tëbrendshme , kjo për luftimin sa më
eficent të kriminalitetit ekonomik.Ashtu sic parashikohet
në Rregulloren 2017/1939 , nuk ka rëndësi sesi vepra
penale klasifikohet në sistemin e brendshëm, mjafton
që të jetë në kompetencën e Prokurorisë.Gjithashtu një
bashkim i rregullave forcon besimin reciprok që ekziston
mes vendeve anëtare dhe metodat e përdorura nga
kriminelët apo dhe ato që kta persona i konsiderojnë
si vende të sigurta, nuk do të mund të jenë më të tilla.
Megjithatë pavarsisht këtyre anëve pozitive ky organ
deri në momentin e nxjerrjes së rregullores nga Këshilli
për bashkëpunimine përforcuar pati ngelur hipotetike
për shkak se shtetet e mendojnë si heqje dorë nga
sovranitetii tyre rastin kur i lejojnë një organi që nuk i
përket autoriteteve të tyre, të ushtrojë kompetenca në
fushën penale. E drejta penale është një fushë delikate

në cdo vend dhe sigurisht shtetet dëshirojnë ta mbajnë
të paprekur nga ndërhyrjet e jashtme kjo dhe për arsye
të mbrojtjes personale. Po ashtu duket se ishte parimi i
subsidiaritetit ai që u përdor së tepërmi si argument nga
shtetet për të mos pranuar këtë bashkëpunim në fillim
kur u propozua nga Komisioni. Parimii subsidiaritetit
nënkupton që në fushat të cilat nuk bëjnë pjesë në
kompetencën e tij eksluzive, Komuniteti Evropian vepron
në përputhje me parimin e subsidiaritetit, vetëm në
qoftëse dhe për aq sa objektivat e veprimit të propozuar
nuk mund të arrihen në mënyrë të mjaftueshme nga
shtetet anëtare dhe prandaj për shkak të shkallës
ose të pasojave të veprimit të propozuar, mund të
përmbushen më mirë nga Komuniteti. Po të shikojmë
me kujdes ndërhyrja e BE-së nënkupton që vendet
anëtare nuk kanëarritur objektivat e propozuara në
luftën kundër kriminalitetit në masën e duhur. Pikërisht
kjo mendoj se ishte e vështirë të pranohej nga shtetet,
sidomos nga ato të fuqishmet si Gjermania, të cilat
nuk mund të hedhin “poshtë” funksionimin e sistemit
të tyre kombëtar të drejtësisë. Megjithatë duket sikur
këto arsye “janë përtypur” nga shtetet për aq kohë sa
u kërkua dhe u miratua një bashkëpunim i përforcuar.

Referencat:
Direktiva 2017/1371 “Në luftën kundër mashtrimit ndaj
interesave financiare të Bashkimit me anë të ligjit penal”
Direktiva 2013/48 “Mbi të drejtën e pasjes së në një
avokati në procedurën penale dhe në procedurën e
arrestimit me urdhërarrestin evropian, dhe mbi të
drejtën për të informuar një palë të tretë për heqjen e
lirisë dhe për të komunikuar me personat e tretë dhe me
autoritetet konsullore, ndërsa janë të privuar nga liria.”
E Drejta e Bashkimit Evropian, Iva Zajmi

Memorandum i Komisionit Evropian, datë 17 Korrik 2013
Njoftimi për shtyp I Komisionit Evropian, viti 2013.
Rregullorja 2017/1939 “ Për implementimin e
bashkëpunimit të përforëcuar në krijimin e Prokurorisë
Publike Evropiane”
The European Public Prosecutor’s Office: King Without
kingdom? Fabio Giuffrida
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/european_
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Parashikimi i institutit të posedimit në të Drejtën Romake

MSc. Julian Fakaj

Abstract
Possessing as an important civil law institute represents
a particular interest, closely related to the right of
ownership. The possession is foreseen in articles
304, 315 of the Civil Code, approved by law no. 7850,
dated 29.07.1994 “On the Civil Code of the Republic of
Albania”. Possession is an institute that consists primarily
of the right of the owner to possess, while the right
acknowledges that it also exists in an independent way
of ownership. Given the importance that possession
holds for the right lawmaker, in addition to the special
protection it guarantees, it also accords to him a series
of legal effects.
Keywords: possession, civil law, lawmaker, institute,
interest.

Abstrakt
Posedimi si një institut i rëndësishëm i së drejtës civile,
paraqet një interes të veçantë, që lidhet ngushtë me të
drejtën e pronësisë. Posedimi parashikohet në nenet
304,315 tëK.Civil, të miratuar me ligjin Nr. 7850, date
29.07.1994 ‘Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë’.
Posedimi është një institut që konsiston në radhë të
parë në të drejtën e pronarit që të posedojë, ndërkohë
që e drejta pranon që ai ekziston edhe në një mënyrë
të pavarur nga pronësia. Nisur nga rëndësia që posedimi
parqet për të drejtën ligjvënësi, përveç mbrojtjes së
posaçme që i garanton, i akordon atij edhe një sërë
efektesh juridike.
Fjalë kyce: posedim, e drejtë civile, ligjvënësi, institute,
interes.
***
Posedimi si një institut i rëndësishëm i së drejtës civile,
paraqet një interes të veçantë, që lidhet ngushtë me të
drejtën e pronësisë. Posedimi parashikohet në nenet
304,315 tëK.Civil, të miratuar me ligjin Nr. 7850, date
29.07.1994 ‘Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë’.
Posedimi është një institut që konsiston në radhë të
parë në të drejtën e pronarit që të posedojë, ndërkohë
që e drejta pranon që ai ekziston edhe në një mënyrë
të pavarur nga pronësia. Nisur nga rëndësia që posedimi

parqet për të drejtën ligjvënësi, përveç mbrojtjes së
posaçme që i garanton, i akordon atij edhe një sërë
efektesh juridike.
Gjatë gjithë të drejtës Romake janë njohur vetëm dy të
drejta të cilat mund të përshkruajnë Posedimin e
zhveshur e të pavaruar nga e gjithë pronësia; të quajturat
Usucaption dhe Interdicts1. Uzucapio1 2 u parashikua
fillimisht në Ligjin e Dymbëdhjet Tabelave (Leges
Duodecim Tabularum)3, i cili u adobtua nga Romanët në
vitin 450 Përpara Krishtit. Uuzucapio formohet nga
bashkimi i fjalëve ‘usus’ (perdorim) dhe ‘capio-ere’ (me
marre), dhe do të thotë fitim me anë të përdorimitposedimit4. Në këtë fazë të hershme Romanët nuk bënin
dallim ndërmjet parashkrimit fitues dhe parashkrimit
shues5. Sipas tabese 6.3 me parashkrim fitues fitohej si
pronësia e sendeve të luajtshme ashtu edhe pronësia e
sendeve të palujatshme. Kështu në të drejtën e vjetër
Romake, me parashkrim fitues mund ta fitonin pronën të
gjithë qytetarët e Romës nëse ishin sui ju ris dhe kur pa
ndërprerje (sine interruptione) kishin zotëruar objektin e
luajtshëm një vit, ndërsa atë të paluajtshëm dy vjet6.
Savigny, Friedrich Karl von, Savingy's Treaties on Possession
or the Jus Possessionis of the Civil
Law, (sixth edition), transaletd from the German by the Sir
Erskine Perry, Chief Justice of the
Supreme Court at Bomday, Hyperion Press, Inc. Westport,
Connecticut, ISBN)-88355-861-1 fq. 5
2
Fjala 'Uzucapio' eshte pjese e nje trashegimie te vjeter ku
asnjeri nuk eshte i sigurt se qe kur ajo eshte
perdorur duke iu referuar parashkrimit: Shih ne kete drejtim Van
Oven JC Leerboek van Romeinsch
Privaatrecht (3rd ed 1948), fq. 81
3
Sipas Van Oven JC Leerboek van Romeinsch Privaatrecht (3rd
ed 1948) 82, Tabela 6.3 percakton se: 'Usus auctoritas fundi
beennium esto, ceterarum rerum omnium annuus est usus'.
Ekziston nje debat mbi kuptimin ekzakt te ketij parashikimi,
por qe nuk do te diskutohet ketu. Sipas Van Oven JC Leerboek
van Romeinsch Privaatrecht (3rd ed 1948) 81, Parashkrimi
(fitues) ndoshta ka ekzistuar edhe perpara se te adoptohej ne
Dymbedhjete Tabelat.
4
Prof. Nathanaili A., 'Fitimi i pronesise me ane te posedimit',
Drejtesia Popullore Nr. 4/1956, fq. 23
5
Marais E. J., Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za,
pg. 28
6
Dr. Puhan I.- E drejta Romake, Botim i Entit te Teksteve dhe
1
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Kështu, thjeshtë posedimi, i pavarur nga të drejtat e tjera,
është themelimi i vetë pronësisë7. I njëjti posedim me të
vërtetë, i cili formon bazat për Usucaption, më pas u
konsiderua si një lidhje e veçantë ligjore me Actio
Publiciana;8 por origjina e Usucaption-es nuk mund të
gjendet në formën e procedurës, e cila u prezantua më
pas. Prandaj, është thjeshtë posedimi i pavarur nga
lidhjet e tjera ligjore, nga ku varet fitimi i pronësisë me
Usucapion9. Për të fituar pronësinë e sendit me
Usucaption në të drejtën e vjetër romake në varësi të
zhvillimit të pronës private, e cila ishte në fillimet e saj,
nuk kërkoheshin kushte strikte. Kështu, për fitimin e
pronësisë së sendeve mjaftonte vetëm fakti i posedimit
të qetë të sendit dhe shfrytezimi ekonomik i tij. Kushte
strikte për parashkrimin fitues juridikisht të rregullt u
parashikuan në të drejtën Romake klasike. Kështu,
kushtet që kërkoheshin për fitimin e pronësisë me
parashkrim fitues ishin: i) res habilis(sendit i përshtatshëm
për pronë private dhe i parandaluar që të fitohet me
parashkrim fitues); ii) titulus (justa titulus ose titulli i
rregullt juridik), që përbehej nga të gjitha mënyrat e
fitimit të pronësisë të cilat nuk e kishin bërë fituesin e
objektit pronar për shkak të ndonjë parregullsie; iii)
fides(bonae fid es ose male fides), në kohën e vendosjes
se sendit në posedim të fituesit10, iv) possessio (posedimi
fizik i sendit dhe vullneti i poseduesit që ta mbajë sendit
si të vetin (corpus et animus rem sibi habenti) dhe v)
tempus(qënia e sendit në posedim të fituesit për të gjithë
periudhën e përcaktuar kohore); një vit për sendet e
luajtshme dhe dy vjet për sendet e paluajtshme. Afati i
posedimit të sendit për efekt të parashkrimit fitues nuk
plotësohej në rast se ndërpritej vazhdimi i tij përpara
plotësimit të afatit të përcaktuar. Veprimet e parapara
për ndërprerjen e vijimit të parashkrimit fitues kishin
vetëm natyrë simbolike: thyhej një degëz e drurit, vinin
në tokë, vizitonin shtëpinë e tij.11Parashkrimi fitues nuk

Mjeteve Mesimore i Krahines Socialiste Autonome te Kosoves,
Prishtine, Dhjetor 68, fq. 236
7
Von Savigny 's, Loc. Cit.
8
Nje padi qe lejonte nje person i cili kishte fituar pronesine
bonitariane te nje prone per ta rimarre ate, ne menyren qe
personi ne kohen e duhur te fitoje titull te plote pronesie. Kjo
padi eshte emeruar per Publicius, pretorin i cili per here te pare
e garantoi ate. Bryan B. Garner, Editor in Chief, Black’s Law
Dictionary Deluxe Seventh Edition, fq. 28
9

Von Savigny 's, Loc. Cit.

Sipas dispozitave te te drejtes klasike, ishte i mundur
parashkrimi fitues vetem ne tri raste edhe pa
ekzistimin e bonae fidei ne momentin e vendosjes se posedim:
1) usucapio pro herede i lejohej cdo
qytetari, edhe pse nuk e kishte statusin e trashegimtarit; 2)
usureceptio fiduciae lejohej mbi sendet te
cilat fiducianti (Pronari i meparshem) ja kishte besuar t’i ruante
fiduciari, dhe kur ato i kishte marre
ne menyre te pandergjegjshme dhe 3) usureceptio ex praediatura
i lejohej qytetarit mbi token qe me
te vertete ishte shitur ne ankand publik, mirepo edhe me tutje
kishte ngelur ne posedim te pronarit te
meparshem. I Puhan vep. Cit., fq. 237
11
Ne te drejten e lashte kerkoheshin vetem veprime te tille me te
cilat nderpritej efektivisht posedimi i
uzukapientit. Per ta evituar perdorimin e forces, ne te drejten
10

ndërpritej me paraqitjen e padisë së rei vendicatio, por
me përfundimin e gjykimit në rast të pranimit të saj. Në
rast të ndërprerjes së afatit të parashkrimit fitues afati i ri
fillonte nga momenti i kryerjes së ndërprerjes. Koha e
kaluar për parashkrimin fitues u llogaritej suksesoreve
universal, qysh prej ligjit IIX tabelave, ndërsa suksesoreve
singular në kohën klasike12. Që të fitohej pronësia me
parashkrim fitues duhej që poseduesi ta posedonte
sendin nec clam, nec vi, nec precario, d.m.th në meëyrë
të hapur dhe publike duke u sjelle me sendin ashtu si
sillej edhe pronari. Kështu pronën me parashkrim fitues e
fitonin vetëm ata persona që plotësonin të gjithë kushtet
e sipërcituara të përcaktuara për fitimin e pronësisë me
parashkrim fitues, të cilët bëheshin pronarë të saj ditën e
fundit të plotësimit të afatit të parashkrimit fitues.
Usucapio - me periudhën e tij të shkurtër - u bë i pa
praktikueshëm në periudhën post klasike për shkak të
zhvillimeve social politike dhe ekonomike, të cilat
kontribuan në zhdukjen e këtij institucioni ligjor nga
praktika për sendet e paluajtshme13. Kjo u shoqërua me
njohjen e një forme të re të parashkrimit fitues i njohur si
longitemporis praeskriptio(parashkrimi fitues i gjatë), i
cili dallonte nga parashkrimi fitues për nga afatet e
parashikuara dhe pasojat juridike14. Kështu për
parashkrimin e gjatë, kërkohej që posedimi të zgjaste 10
vjet ndërmjet banorëve të një province (interpraesentes)
dhe 20 vjet ndërmjet banorëve të provincave të ndryshme
(inter absentes). Dallimi ndërmjet parashkrimit fitues
dhe longi temporis praeskriptio , qëndron në faktin që
parashkrimi fitues ishte mënyrë fitimi e pronësisë, ndërsa
parashkrimi i gjatë shuante të drejtën e padisë pronësore
të pronarit në rast të kundershtimit nga poseduesi i
paditur se ai e posedonte sendin për aq kohësa kërkohej
për veprimin e tij. Në të drejtën Romake instituti i
parashkrimit fitues e mori zhvillimin e tij të plotë në
kohën e Justinianit, ku ai u shnderrua në një mënyrë të
veçantë të fitimit të pronësisë.15 Kështu longi temporis
praeskriptio u shndërrua në një institut me natyrë fitimi
pronësie duke u shkrirë me uzucapion-in e mëparshëm
në një institut unik. Për fitimin e pronësisësë objektit
tashmë kërkoheshin të gjitha kushtet e sipërcituar për
fitimin e uzucapion-it si dhe një afat posedimi prej tre
vjetësh për sende e luajtshme dhe 10 vjet ose 20 vjet për
sendet e paluajtshme në bazë të faktit nëse veprimi
kryhej ndërmjet banorëve të të njëjtës provincë ose
ndërmjet banorëve të provincave të ndryshme. Në të
njëjtën kohë vazhdoi tëpërdorej edhe uzucapio për
fitimin e pronësisë së sendeve të luajtshme për një afat
prej 3 vjetësh. Në kohën e Justinianit ekzistonte edhe një
lloj tjetër parashkrimi i quajtur longissim i temporis
praescripto . Për fitimin e pronësisë sipas këtij lloj
parashkrimi nuk kërkohej titulljuridik, por vetë posedimi i
sendit për një periudhë kohore prej 30 ose 40 vjetësh, pa
u bërë u dallimi ndërmjet sendeve të luajtshme ose të
klasike u lejuan deklaratat e pronareve,
Cic. De orat.3, 28, Dr. Puhan I., Vep. Cit., fq. 238
12
Kjo ishte aceptio temporis I 2, 6, 13; D 41, 3, 14; D 41, 3, 19,
Dr. Puhan I., Vep. Cit., fq. 238
13
Ernest Jacobus Marais, Vep. Cit fq. 33
14
Dr. Puhan I., Vep. Cit., fq. 239
15
Dr. Puhan I., Vep. Cit., fq. 236-239
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paluajtshme. E drejta Romake ka njohur edhe një formë
të veçantë të parashkrimit të jashtëzakonshëm të quajtur
immemorial praescripto (parashkrimi qënuk mbahej
mend). Fitimi i pronësisë nëpërmjet veprimit të këtij lloj
parashkrimi realizohej nëpërmjet posedimit të
pandërprerë të sendit ose të së drejtës për një kohë tepër
të gjatë që nuk mbahej mend se që kur kishte filluar.
Kështu, qëështë një lloj parashkrimi suplementar kur
parashkrimi i zakonshëm ose i jashtezakonshëm nuk
mund të jetë i vlefshëm, dhe provohet me dëshmitarë të
cilët mund ta përcaktojnë nga ajo që kanë parë vetë ose
që kanë dëgjuar nga paraardhesit e tyre: Parashkruesi
duhet të provojë përdorimin e përjetshëm ose ushtrimin
e të drejtës.16 E drejta e poseduesit interdictor ëshë e
drejta e dytë që ka të bëjë me posedimin në të drejtën
Romake. Lidhja ndërmjet tyre është si vijon: Posedimi
thjeshtë nuk është një marrëdhënie juridike, zhveshja i tij
nuk përbën një shkelje ligjore, dhe ai bëhet i tillë, kur
ndonjë e drejtë tjetër shkelet në të njëjtën kohë me të.
Por në qoftë se zhveshja nga posedimi kryhet me dhunë
kryhet një shkelje ligjore, sepse dhuna është e paligjshme
dhe kjo është një shkelje kundër të cilës rivendosja mund
të sigurohet me anë të njëinterdict-i17. Në të drejtën
Romake interdikta-t ishin urdhra të shkruara ose të
kushtezuara, që i jepnin magjistratët romake, kryesisht
pretoret me kërkesën e personave të interesuar në
rrethana të justifikuara dhe përmbanin urdhëresën
drejtuar ndaj ndonjë qytetari që diçka të bëhej ose të
mos e bëhej. Disa nga interdiktet ishin të vlefshme për
mbrojtjen e një poseduesi të veçantë, ndërkohë që të
tjerat gjenin një zbatim të përgjithshëm dhe mund të
përdoreshin nga çdo posedues i mbrojtur. Poseduesit
interdiktor klasifikoheshin në tre kategori: a) në intredikte
me qëllim marrjen e posedimit (interdicta adipiscendae
possessionis);b) në interdikte që synonin mbajtjen e
posedimit (interdicta retinendae possessionis dhe c) në
interdikte që synonin rifitimin e posedimit (interdicta
recuperandae possessionis). Interdiktiet që synonin
mbajtjen e posedimit (interdicta retinendae possessionis)
përdoret në rastin kur poseduesit i bëheshin pengesa në
posedimin e sendit ose kur i kërcënohej rreziku i humbjes
së sendeve. Për këtë shkak ky interdikt njihej gjithashtu
dhe si intredikti pengues apo ndalues (interdicta
prohibitoria). Kjo kategori përfshin dy tipe të veçantë
interdiktesh që janë: i) interdictum utipossidetis, që
kishte të bënte me sendet e paluajtshme dhe ii)
interdictum utrubi, që kishte të bënte me sendet e
luajtshme. Një tipar karakteristike i këtyre dy interdikteve
ishte se ato ishin direkt kundër të dyja palëve në
mosmarreveshjen që kishte të bënte me posedimin
(kështu që ato gjithashtu referohen si interdicta dublicia).
Kjo do të thotëse në një rast të tillë pretori duhet të
përcaktonte se cila nga palët përpara tij në terma relativ
kishte një pretendim të ligjshëm për mosmarrëveshjen
objekt shqyrtimi. i) Interdictum UtiPosidenti, kishte si
qëllmi të tij të mbronte palën që ishte aktualisht në
posedimin e kësaj prone, në kohën kur interdicti ishte
kërkuar kundër ndonjëndërhyrje me forcë. Intedikti
16
Charles P. Sherman, 'Acquisitive Prescription: Its existing
World-Wide Uniformity, fq. 156
17
Von Savigny 's, Vep. Cit. fq. 6

kishte karakter ndalues. Sidoqoftë, nëse poseduesi
prezent e kishte fituar posedimin e tij (vi vel clam vel
precario), nga pala tjetër, kësaj të fundit i jepej posedimi
dhe mbrojtja. Për këtë shkak, mbrojtja ishte e garantuar
për palën që kishte pretendimin e posedimit të ligjshëm
dhe për këtë shkak interidikti ishte njëkohësisht i
dyanshëm (duplex) dhe rikthyes (interdictum
restitutorium), në rastin kur poseduesi prezent ishte
urdhëruar ti kthente posedimin e tij kundërshtarit. Kur
personi të cilit i ishte drejtuar urdhri, nuk i nënshtrohej
atij, ai mund të detyrohej me missiones in possessionem
dhe me stipulime pretoriane. Nëse personi ishte pronari
vete, posedimi i sendit mund të bëhej vetëm me ndihmën
e rei vendicatio ose Actio Publiciana.18ii) Interdictum
Utrubi, zbatohej në rastin kur pengohej posedimi i
sendeve të luajtshme. Ky interdikt, nuk ngrihej nga
poseduesi i fundit, por vetëm nga poseduesit që objektin
e posedimit e posedonin për një periudhë të gjatë si p.sh.
për pjesën më të madhe të vitit kur ishte ndërmarrë
interdikta. Edhe ky interdikt mund të ngrihej vetëm nga ai
që kishte poseduar sendin gjatë viteve të kaluara, me
perjashtim të rasti kur ai e kishte fituar posedimin nga
pala kundershtare që e kishte penguar (vivel clamvel
precario). Si në rastin e interdictum uti possidentis,
interdictum utrubi ishte i dyanshem dhe ndalues si edhe
rikthyes kur posedimi i objektit i ishte dhënë palës që nuk
ishte poseduesi prezent. Interdikti që synonin rifitimin e
posedimit të poseduesve që u ishte marrë posedimi i
sendit ishte (interdicta recuperandae possessionis), e cili
njihej edhe si interdikti i ristituimit (interdicta restitutoria),
sepse ai detyronte një person të dëbonte një tjetër për ti
rikthyer posedimin këtij të fundit. Interdikti kryesor në
këtë kategori ishte ( interdictum unde vi), i cili përdorej
kur një person ishte dëbuar nga posedimi i tij me forcë.
Interdicum Undevi, zbatohej vetëm për posedimin e
sendeve të paluajtshme, ishte i vlefshëm për poseduesin
që i ishte hequr posedimi me forcë. Me këtë interdict
pretori urdhëronte jo poseduesin që të rikthente
posedimin e pronës në fjalë tek poseduesi i mëparshëm
me përjashtim kur i fundit vetë kishte fituar posedimin e
tij me forcë, me fshehtësi ose me anë të dhënies së
vullnetshme nga kundershtari. Ky interdikt mund të
kërkohej brenda një viti pas humbjes së posedimit. E
drejta Romake ka njohur dy interdikte undevi: i)
interdiktum de vi armata dhe ii) interdictum de vi privata.
Intredictum unde vi armata mund të kërkohej nga personi
i cili ishte larguar nga posedimi i tokës së tij me forcën e
armëve. Interdictum de vi armata mund të përdorej me
sukses nga çdo posedues bile edhe nga pala që e kishte
fituar posedimin vi vel clam vel precario. Në një rast të
tillë, nuk ishte e nevojshme për jo poseduesin të kërkonte
intrediktin brenda një viti nga mos posedimi. Ndërsa
interdiktum de vi privata u shërbente vetëm atyre
poseduesve të cilët ishin të ndërgjegjshëm ndaj
kundërshtarit. Justiniani i bashkoi këto interdikte duke
përcaktuar që çdo përdorje e forcës në marrëdheniet
poseduese të ndëshkohej me humbjen e pronësisë, me
ristituimin e sendit të marrë dhe me gjobë në të holla në
masën e vlerës së tij.
Një interdikt tjetër i drejtuar në kthimin e posedimit ishte
18
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interdictum de precario, të cilin e peëdornin personat që
poseduesi prekar nuk donte t’ua kthente sendin e marrë
në precario. E drejta Romake ka njohur edhe dy raste në
të cilat prona fitohet njëkohësisht me posedimin, që janë
pushtimi, i një sendi që nuk ka pronar dhe dorëzimi, nga
dora e pronarit. Në të dy këto raste është e vërtetë, se
marrja e posedimit është terreni i vërtetë i pronësisë, e
cila është ç’farë Juristët e quajnë modus adquirendi; por
posedimi si njeë kusht i veçantë i vazhdueshëm nuk është
në asnjë mënyrë terreni i fitimit të kësaj tëdrejte, sepse
posedimi dhe pronësia së bashku fillojnë në të njëjtin
moment.19 Për rrjedhoje nuk mund të pranohet asnje
karakter juridik i veçantë i posedimit, për sa kohë që nuk
ekziston asnjë e drejtë që të realizohet për poseduesin.
Kështu pushtimi dhe dorëzimi kurdo që ato lidhen me
formën e veprimit, mund të përdoren si autoritet për
posedimin, megjithëse ato kur nuk e përmendin vete
posedimin; dhe ky rregull tashmëështë përmendur
tërthorazi në listën e autoriteteve 20. Siç shihet nga
analiza e mësipërme posedimi është themelimi i këtyre
interdikteve dhe kështu si në usucapio themelimi i të
drejtës përgjithësisht. Kështu duke iu referuar këtyre
dy instituteve të së drejtës Romake konkludojmëse
instituti i posedimit ka qenë i parashikuar në të drejtën
Romake si një institut i plotë. Posedimi ishte i njohur me
emrin possessio dhe perkufizohej si ‘pushteti fizik apo
material mbi sendin’21. Sipas të drejtës Romake posedimi
përbehej nga dy elementë: elementi trupor(corpus) dhe
elementi sh p irtero r o se vu lln eta r (animus)22. Objekt
i posedimit ne te drejten Romake ishin sendet trupore
ose te drejtat reale. Sendet jo trupore nuk ishin objekt
i posedimit. Megjithate e drejta Romake me krijimin e
qesimeve afatgjata dhe njohjen e te drejtes se mbrojtjes
interdiktore dhe per personat qe nuk i posedonin sendet
e huaja cum animo rem sibi habendi, dhe sidomos kur
kjo e drejte ju njoh edhe te autorizuarve te servituteve
tokesore, te cilet nuk i posedonin objekte e huaja as
corpore dhe as animo, pranoi edhe posedimin e te
drejtave ose te te ashtuquajturave ju ris quasipossessio.
Posedimin e te drejtave e gezonin ata persona qe kishin
vullnetit qe te perdornin ndonje te drejte per interesin
e tyre, nderkohe qe e kishin perdorur me te vertete
kete te drejte. Ku vullneti per te perdorur te drejten
ishte analogjik me vullnetin per te poseduar sendin
(animus rem sibi habenti), nderkohe qe perdorja e vete
te drejtes ishte analogjike me posedimin fizik te sendit
(corpus). Ne qdo rast tjeter, ne kuaziposedimin e te
drejtave aplikoheshin dispozitat e krijuara per posedimin
e sendeve te trupshme. 23 Posedimi i sendit ndahej në
Von Savigny 's, Vep. Cit., fq. 9
Von Savigny 's, Vep. Cit., fq. 9
21
Dr. Puhan I., Vep. Cit., fq. 254
22
Ne te drejten klasike Romake... koncepti i posedimit fillonte
nga elementi (corpus or factum possidendi) faktik (personi, qe
posedon per nje tjeter quhet gjithashtu posedues)....Ne traditen
romake moderne (p.sh. Savigny) sigurisht u theksua elementi i
anim uspossidenti (per ate qe posedon)., Storme, M. E., Gent
2002, Part II. Circulation (Acquisition and Loss) of Possession
and of Property fq. 46.
23
D 8, 4, 2; D 43, 19, 7; D 43, 26, 2, 3; D 8, 5, 6, 1; Dr. Puhan
I., Vep. Cit., fq. 260
19
20

posedim të pronarit dhe posedim të jo pronarit. Pronari e
posedonte sendin në bazë të së drejtës së tij të pronësisë,
ndërsa të gjithë poseduesit e tjerë e posedonin sendin
në bazë të ndonjë pune juridike të lidhur me pronarin
ose në bazë të ndonje pune juridike që ishte në rregull
sa për sy e faqe dhe duhej t’i bënte pronare ose në bazë
të ndonjë vepre antiligjore, e cila në asnjë rast nuk mund
të arsyetonte posedimin e sendi24. E drejta Romake njihte
disa lloj posedimesh:
a) Posedimin natyro r (detentio) ose possessio natyralis;
i cili krijohej si rezultat i veprimeve juridike që kryheshin
me pronarin. Poseduesit e sendit kishin pushtetin fizik mbi
sendin, pra ata kishin në zotërimin e tyre vetëm corpus-in
ose trupin e sendit. Këtë fakultet poseduesit e ushtronin
duke pranuar faktin që ata nuk ishin pronarë dhe për
këtë fakt, ata kishin bindur vullnetin e tyre se sendin e
mbanin në emër të tjetrit. Poseduesit të cilët i mbanin
sendet në emër të tjetrit quheshin posedues natyrorë
ose detentorës, ndërkohë që posedimi i tyre njihej si
possessio natyralis ose si posedim natyror (detentio).
b) Posedimi civil apo interdicto (possessio civilis ose
possessio ad interdicta); i cili krijohej si rezultat i ndonjë
veprimi tjetërsimi që dukej se ishte në rregull në lidhje
me jo pronarin ose me ndonjë vepër të kundërligjshme.
Poseduesit e sendit si në rastin e posedimit natyror kishin
pushtetin fizik (corpusin) mbi sendin dhe kishin bindur
vullnetin e tyre se sendin e mbanin për vete (animus rem
sibi habendi). Dallimi themelor midis posedimit natyror
dhe posedimit civil qëndronte në faktin e mbrojtjes së
poseduesve. Kështu, poseduesit natyrorë nuk gëzonin
ndonjë mbrojtje të veçantë, për rrjedhojë ata mbrojtjen
e sendit mund t’ia kërkonin vetëm pronarit. Ndërsa,
poseduesit civil gëzonin një mbrojtje të veçantë, ata
e mbronin vete sendin, nëpërmjet interdikteve. Për
rrjedhojë, ata nuk mund t’ia kërkonin mbrojtjen e sendit
pronarit. Mbrojtjen me interdikte poseduesit e sendit
mund ta ushtronin edhe ndaj vetë pronarit të sendit, i
cili përpiqej t’ua merrte sendin me ndonjë mënyrë tjetër
jo ligjore. Nga pikëpamja e mbrojtjes me interdikte me
poseduesit civil u barazuan edhe disa posedues të tjerë
(cum animo alieno nomine possidendi). Këta posedues
për shkak të cilësive të veçanta të autorizimeve të
tyre duhej që tëgezonin mbrojtje si ndaj pronarëve
të sendit ashtu edhe ndaj personave te tjere (erga
omnes). Posedues të tille ishin ata qe e kishin posedimin
në bazë të servituteve personale të uzufruktit, të
kontratave afatgjata mbi qesimin e tokës etj. Edhe pse
këta posedues ishin në të vërtetëposedues natyrore
(detentor), këta fituan të drejtën që të mbrohen me
interdikte, dhe për rrjedhoje u barazuan me poseduesit
civil ose interdiktore. Ky lloj i veçantë posedimi sipas
Savinise është njohur si një posedim i ndërmjetëm midis
posedimit natyror dhe posedimit civil. Sipas fakteve që
i kishin paraprire konstituimit të posedimit posedimi
ndahej në: i) possessio justa(possessio non vitiosa) dhe ii)
possessio in justa(possessio vitiosa), ose ne posedim te
drejte formalisht dhe ne posedim jo te drejte formalisht.
i) Possessio justa(possessio non vitiosa) ekzistonte ne ato
raste kur poseduesi i sendit nuk e kishte fituar objektin
e posedimit në mënyrë të kundërligjshme ose të vesuar,
24
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pra sendi nuk ishte fituar clam, vi ose prekario, pra
objekti i posedimit nuk ishte marrë fshehurazi, me force
ose ishte dhene nga vete pronari per t’u shfrytezuar. E
thene ndryshe, possessio ju sta ekzistonte ne ato raste
kur poseduesi i sendit e kishte fituar objektin e posedimit
ne baze te nje shkaku juridik ose titulli, qe ne kushte
normale sherben per kalimin e pronesise se sendit, por
që në rastin konkret e drejta e pronësisë nuk kalonte
për shkak të ekzistencës së ndonjë të mete ose vesi të
titullit si p. sh. sendi është blerë nga një person që nuk
është pronar i tij. ii) Possessio in justa(possessio vitiosa)
ishte çdo posedim që poseduesi e kishte konstituuar në
mënyrë të kundërligjshme ose me ves; çka do të thotë
se objekti i posedimit ishte marrë clam, vi ose prekario.
Pra, possessio ju sta ishte çdo posedim që ishte krijuar
duke përdorur forcën, duke e marre sendin fshehtas ose

duke mohuar detyrimin për kthimin e sendeve pronarit
prej të cilit ishin marrë. 6 Possessio ju sta ndahej ne dy
lloj posedimesh: a) ne possessio bonae fidei(posedimi i
ndergjegjshem) dhe b) possessio malae fidei(posedim i
pandergjegjshem) .
a) Possessio bonae fidei ekzistonte në ato raste kur
poseduesi i sendit në momentin e konstituimit të
posedimit nuk ishte i vetëdijshëm se shkaku juridik
(titulli) i fitimit të pronësisë kishte të meta, të cilat nuk e
lejonin ate qe te behej pronar.
b) Possessio malae fidei ekzistonte në ato raste kur
poseduesi i sendit që në momentin e konstituimit të
posedimit ishte i vetëdijshëm se ai nuk mund të bëhej
pronar i sendit për shkak të të metave që kishte titulli i
fitimit të pronësisë.
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Mbi sjelljen etike të mësuesit në punë

MSc. Valentina Fakaj, MSc. Suela Ramaj

Abstract
The teacher is at the service of society, so his sacred
work requires dedication and cooperation to carry out
his educational activity with his students. As educators
we must bear in mind that every student we teach is an
individual, a product of culture, the environment, health,
temperament, and a particular personality. The attitude
and behavior of the teacher is as important as the
activities he / she conducts with the students. Work ethic
begins with the preparation that traditionally means with
the teacher’s diary, which defines the concepts it will
present, the teaching methods it will use, the object it
aims to achieve, which should not be slogans, for issues
concrete, concepts that need to be understood and
gradually adopted.
Keywords: ethics, dedication, behavior, education, code
of ethics.

Abstrakt
Mësuesi është në shërbim të shoqërisë, prandaj puna e
tij e shenjtë kërkon përkushtim dhe bashkëpunim për të
realizuar veprimtarinë e tij edukative me nxënësit e tij.
Si edukator duhet të mbajmë parasysh se çdo nxënës
që ne mësojmë është një individ, produkt i kulturës, i
mjedisit, i shëndetit, i temperamentit dhe i personalitetit
të veçantë. Qëndrimi dhe sjellja e mësuesit është po
aq e rëndësishme sa dhe aktivitetet që ai zhvillon me
nxënësit.
Etika në punë fillon me përgatitjen që tradicionalisht do
të thote me ditarin e mësuesit, i cili përcakton konceptet
që do të paraqesë, metodat e punës mësimore që do të
përdorë, objektin që synon të arrijë, të cilat nuk duhet të
jenë sllogane, për çështje konkrete, koncepte që duhet të
kuptohen dhe gradualisht të përvetësohen.
Fjalë kyce: etikë, përkushtim, sjellje, edukatë, kod etike.

Hyrje

***

Mësuesi është në shërbim të shoqërisë, prandaj puna
e tij e shenjtë kërkon përkushtim dhe bashkëpunim për

të realizuar veprimtarinë e tij edukative me nxënësit e
tij. Ai është faktori më i rëndësishëm në përmirësimin
e arritjeve të nxënësve. Për të qenë i aftë në punën e
tij, mësuesit nuk i mjafton të zotërojë vetëm lëndën;
ai duhet të dijë ta transmetojë atë sa më lehtësisht te
nxënësi, nëpërmjet metodologjive bashkëkohore.
Si edukator duhet të mbajmë parasysh se çdo nxënës
që ne mësojmë është një individ, produkt i kulturës, i
mjedisit, i shëndetit, i temperamentit dhe i personalitetit
të veçantë. Këta faktorë asnjëherë nuk janë statikë. Me
rritjen ndodhin edhe ndryshime.
Qëndrimi dhe sjellja e mësuesit është po aq e rëndësishme
sa dhe aktivitetet që ai zhvillon me nxënësit. Një mësues
efektiv është gjithashtu ai që di dhe kupton disa parime
bazë mbi të cilat nxënësi nxë dhe gjithashtu di të përdorë
trajtime të ndryshme në mësimdhënien për të ndihmuar
të gjithë nxënësit.
Shkolla është institucioni mësimor dhe edukativ, që
veprimtarinë kryesore të saj, orën e mësimit, e zhvillon në
mënyrë të planifikuar e të organizuar. Etika në punë fillon
me përgatitjen që tradicionalisht do të thote me ditarin
e mësuesit, i cili përcakton konceptet që do të paraqesë,
metodat e punës mësimore që do të përdorë, objektin
që synon të arrijë, të cilat nuk duhet të jenë sllogane, për
çështje konkrete, koncepte që duhet të kuptohen dhe
gradualisht të përvetësohen

1.Sjellja etike në punë
Trajnimi i punonjësve me etikën e punës nuk është
shmangje nga fronti kryesor, modernizmi shkencor
petagogjik i procesit mësimor, zbatimi rigoroz e krijues
i kurrikulës shkollore etj, përkundrazi është përgatitja
psiko-pedagogjike e mësuesve për t’u gjetur në punë të
përgatitur, me predispozitë maksimale, me përkushtim,
përgatitje serioze në aspektin shkencor të fushës, të
lëndës apo lëndëve që zhvillohen.
Etika në punë fillon me përgatitjen që tradicionalisht do
të thotë me ditarin e mësuesit, i cili përcakton konceptet
që do të paraqesin, metodat e punës mësimore që do të
përdorë, objektin që synon të arrijë, të cilat nuk duhet të
jenë sllogane, për çështje konkrete, koncepte që duhet të
kuptohen dhe gradualisht të përvetësohen1.
1
Kraja,M, Mësuesi,Pedagogu,Personaliteti,Etika e tyre, Tiranë,
2012, f.410
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Etika e punës kërkon që në minutat e para dhe gjatë
gjithë orës së mësimit mësuesi duhet të qëndrojë në
këmbë, pavarësisht nga metoda që zbaton. Nuk ka
metodë mësimore që mësuesi të qëndrojë i ulur e të
shohë klasën, apo më keq të merret me ndonjë lexim
gazete, të shifet në pasqyrë, të merret me celularin etj të
cilat janë tërësisht jashtë etike.
Mësuesit nuk duhet të qëndrojnë mbi bankë apo mbi
tavolinë të nxënësve apo të mësuesit. Ata duhet të
kontrollojnë veten para hyrjes në mësim, se mos kanë
ndonjë konçë zbërthyer, janë të pakrehur etj.
Në asnjë mënyrë mësuesit nuk i lejohet të vijë era alkol
në ambjentet e shkollës. Gjithashtu edhe pirja e duhanit
në korridoret e shkollës është një shkelje e rëndë e etikës.
Etika e punës merr kuptime të ndryshme në pozicione të
ndryshme, por etika e punës së mësuesit përveç disa
kërkesave të zakonshme për çdo profesion, ka edhe
disa specifika që janë të domosdoshme, të cilat në një
vend tjetër pune mund të mos kenë vlera aq të veçanta.
Mësuesit kanë kërkesat profesionale të detyrueshme
lidhur me tërë organizimin e proçesit mësimor, të nivelit
të njohurive të nxënësve, por ato kanë edhe vlera po kaq
të mëdha edhe disa kërkesa profesionale, morale, në
marrëdhënie me nxënësit dhe kolegët, të cilët lidhen me
shërbimet që kryejnë.
Zbatimi apo vëmëndja ndaj etikës së punës ndikon në
rritjen e kulturës së punës dhe të jetës. Autoritarizmi,
korrupsioni dobësojnë rëndë kualitetin e punës.
Programet e etikës në punë kultivojnë një frymë të
fortë të punës në grup dhe të arritjes së produktit të
dëshiruar. Aftësia për të punuar në grup është një
faktor i harmonizimit të punës, sidomos në veprimtaritë
ndërlëndore dhe i ndërtimit të një fronti unik të edukimit,
sidomos në shkollat parauniversitare.
Programet e etikës në institucione arsimore, ndikojnë në
zvogëlimin e masave ndërshkuese në mësues e sidomos
në nxënës, ato nxiten më shumë nga e mira pozitivja e
cila u jep nxënësve kënaqësi, qetësi dhe i nxitë, i motivon
drejt arritjeve më pozitive, krijon marrëdhënie më të
drejta mes punonjësve, nxënësve duke krijuar një klimë
pedagogjike të shëndetshme në institucionin arsimor. E
gjithë puna në drejtim të etikës profesionale në punë,
duhet të japë produkte konkrete: të gjenerojë sjellje
të ndershme dhe të drejta në punë, të organizohet
kualifikimi i brëndhëm i kuadrit, që të ndikojnë në vlera,
sjellje dhe veprime të dobishme.
Në punën për shmangjen e qëndrimeve jo etike në punë,
është e dobishme edhe aplikimi i qëndrimeve të buta me
zëmërgjerësi, jo me qëndrime të tejskajshme liberale, se
sa në futjen në botën e nxënësit, që mund të reflektojë
nga komunikimi i sinqertë, i ngrohtë dhe i sjellshëm me
ta, çka do të japë në disa raste më tepër se të mbahej
qëndrim pedant i egër e thellësisht zyrtar.
Një shkelje e etikës nga ana e mësuesve është përgojimi
i nxënësve.
Prindërit, familja, shoqëria, shteti ju kanë besuar
mësuesve, krijesat më të shtrenjta bijtë dhe bijat e
tyre, vetë ardhmërinë. Kjo përgjegjësi e rëndë kërkon
rigorozitet në shumë aspekte të etikës profesionale për
mësuesit. Gjithashtu nxënësit duhet të gëzojnë edhe
dashurinë dhe respektin e mësuesve edhe pse janë

të vegjël dhe me pak përvojë jete. Prandaj, ato përveç
njohurive shkencore, presin të marrin nga mësuesit e
tyre edhe ndihma dhe këshilla për ato që nuk dinë.
Në qoftë se mësuesi i shikon nxënësit edhe me syrin e
prindit, efektiviteti i ndihmës do të jetë më i efektshëm,
bashkëpunimi e marrëdhëniet midis tyre do të jenë
edhe më të shëndosha. Është shumë e dëmshme kur
shpërqëndrohet sinqeriteti e konfidenca e nxënësve,
duke i bërë objekt thashethemesh, degradimesh midis
kolegëve apo shoqërisë. Kjo dëmton shumë punën,
nxënësit madje edhe vetë shoqërinë.
Eika profesionale kërkon besnikëri ndaj kolegëve,
drejtuesve dhe nxënësve. Mësuesit kanë një kontratë
me drejtuesit e institucioneve, me prindërit, të cilës
duhet t’i përmbahen. Besnikëria e mësuesit duhet të jetë
në harmoni me besnikërinë e drejtuesit të shkollës, të
prindit dhe të kolegëve. Por kjo nuk e pengon debatin.
Duhet një frymë bashkëpunimi demokratik i besnikërisë
që të ketë një rezultat veprimi etik. Duhet punuar që në
shkollë, në institucion të zhvillohen zakonet etike, madje
të krijohet traditë në këtë fushë edhe për mësuesit e rinj
ose të ardhur nga institucionet e tjera.
Arsimi, shkollat përfshirë të gjitha hallkat e sistemit
arsimor, kanë një përqindje shumë të lartë të punonjësve
të tyre të përbërë nga gra dhe vajza. Si intelektuale ato
vishen konform etikës qytetare të veshjeve në institucion.
Lidhur me veshjen e vajzave, sidomos të grave, kanë
vëndin e tyre edhe bizhuteritë të cilat janë të ndara në
natyrën e tyre:
-Në ditë të zakonshme pune
-Me solemnitete ku përfshihet edhe institucioni.
Në rastin e parë, pa hyrë në shabllone bizhuteritë e
zakonshme, një unazë apo varëse e thjeshtë, ose jo,
është çështje individuale. Ndyshe kur bizhuteritë janë
të mëdha, si vathë shumë të mëdhenj, me ngjyra të
forta, varëse të shumta të mëdha e të theksuara, të cilat
tërheqin vëmëndjen e nxënësve, sidomos vajzave dhe
ndikojnë tek ato. Edhe tek karakteri fetar i bizhuterive me
vathë apo varëse me shënja të theksuara fetare, si kryqe,
yll etj të cilat i përkasin feve të caktuara dhe serviren nga
mësuesit në një shkollë laike, ku respektohet çdo besim,
por nuk ushtrohet, nuk propagandohet. Ndryshe është
kur institucioni arsimor është i liçensuar si institucion
fetar, ku kurrikula shkollore prej rreth 80% i përket
kulturës së përgjithshme dhe pjesa tjetër asaj fetare. Në
shkollë veshja duhet të jetë, si në një institucion, serioz,
pa minifunde apo gjoks zbërthyes si për gratë apo burrat,
sepse etika e veshjes, e paraqitjes së mësuesit, është
pjesë përbërëse e etikës profesionale me mënyrë më të
theksuar se në mjedise të tjera. Në këtë kuadër shtrihet
edhe veshja, këpucët jo me baltë, të rregullta e të
llustruara normalisht, edhe krehja e rregullt e flokëve apo
e mjekrës etj. Papastërtia, rregullsia, deri tek pastërtia
ose jo e dhëmbëve të mësuesit bie në sy të nxënësve
siç bie në sy ndonjëherë ndonjë mungesë kontrolli në
komçat, shamia e xhepit etj.
Nxënësi mëson nga modeli që ka përpara. Celualri
kurrësesi nuk duhet të jetë i hapur gjatë orës së mësimit.
Paraqitja e mësuesit burrë ose grua, duhet të jetë pjesë e
rëndësishme e etikës profesionale.
Nënvlerësimi i këtyre qëndrimeve se “të vegjël” janë
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nxënësit, është nënvlerësimi i një aspekti të rëndësishëm
të punës në shkollë, dhe kanë të bëjnë me probleme
serioze të etikës profesionale.

2. Mësuesi, standartet lëndore të punës mësimoreedukative ndërthuren me etikën profesionale
Standartet janë të lidhura me objektivat që ka mësuesi
për lëndën e tij, për nxënësit e klasës, për fushën e
edukimit, të sjelljes së nxënësve, të marrëdhënieve të
tyre njëri me tjetrin, me shkallët e përcaktimit të niveleve
të caktuara të njohurive në fusha të veçanta të kurrikulës
shkollore, të formimit të tyre si qytetarë dhe punonjës të
nesërm. Komunikimi, si kërkesë themelore e etikës së tij
profesionale, me nxënësit e tij në rradhë të parë, është
domosdoshmëri në aktivizimin masiv të nxënësve. Për të
arritur standartet mësuesit i duhen disa aftësi, ai duhet
të jetë kompetetnt në planifikimin e lëndës, të orëve të
mësimit, në mirëorganizimin e zhvillimit të tyre, në punë
të përbashkëta me nxënësit2. Ora e mësimit me në qëndër
nxënësin është një proçes komunikimi i pandërprerë, që
kërkon mjeshtëri profesionale, takt, intuitë në punën me
nxënësit për t’i drejtuar drejt koncepteve themelore në
mënyrë logjike, si kërkesa të standarteve lëndore në fusha
të caktuara. Mësuesi duhet të komunikojë me të gjithë
nxënësit si grup dhe individualisht, ti nxisë e motivojë,
të nxjerrë përfundime me to, të realizojë aspektet
edukative të lëndës. Standartet për mësuesin janë disa
parakushte të domosdoshme për të realizuar standartet
e përmbajtjeve lëndore, apo si klasë të nxënësve në
cilklin e ulët të arsimit bazë, të cilat janë të lidhur e të
ndërvarur njëri standart profesional me standartin e
përmbajtjes së këtij “caku” njohurish, ku duhet të arrijë
nxënësi në nivel maksimal, mesatar apo minimal, çka
është e lidhur ngushtë me realizimin e synimeve cilësore
të punës mësimore edukative.
Të gjithë mësuesit duhet të njohin në mënyrë të detajuar
standartet lëndore që do të arrijnë bashkëpunëtorët e
tyre të ngushtë, nxënësit në fushën e tyre, çka është e
lidhur me aftësitë, përgatitjen e mësuesit, organizimin e
punës nga ana e tij dhe sigurimin e produktit, realizimin e
standardit lëndor apo si klasë.
Pikërisht, për këtë arsye një mësues i mirë duhet të
zbatojë parimet themelore didaktike. Standardet e
përgatitjes së mësuesve të rinj janë të lidhura me fusha
të caktuara të kurrikulës universitare, të nivelit të parë
apo të dytë, si dhe me praktikat e tyre si një rrugë në
formimin e tyre etik.
Në universitetin e Harvardit ka një betim të lexueit në
biblotekë, se nuk do ta grisë, dëmtojë, ta vjedhë librin.
Ka edhe urdhra, të kohëve të ndryshme nga autorë të
ndryshëm për mësuesin. Dhjetë urdhrat e mësuesit nga
George Polvja janë:
- Ki interes për lëndën tënde
- Njihe lëndën tënde
- Njih mënyrat sipas të cilave mësohet, mënyra më e
mirë për të mësuar çdo gjë është ta zbulosh vetë.
- Kërko të lexosh në fytyrën e nxënësve, të kuptosh
nevojat dhe vështirësitë e tyre, mundohu të vihesh
në vendin tyre.
2

Po aty, f.63

-

-

Jepu atyre jo vetëm informacione, por edhe mënyrën
se si të dish të punosh, shprehi të të menduarit dhe
shprehi të punës metodike.
Mësoji se si të zbulojnë.
Mësoji se si të dinë të demostrojnë.
Kërko ato anë të problemit në fjalë, që mund të jenë
të vlefshmë për të zgjidhur problemet e tjera, kërko
që të evidentosh skemën e përgjithshme që fshihet
në situatën konkrete të problemit.
Mos e trego asnjëherë sekretin, lëre që ta zbulojnë
ata para se ta thuash ti, zbuloje vetëm kur ata vetë
nuk munden.
Sygjeroja por mos i detyro.

Unesco në vlerësim të figurës së mësuesit, ka caktuar 5
tetorin ditën e mësuesit nëpërmjet R.Dottres u formulua
edhe për profesionin e mësuesit një model betimi
solemn siç bëjnë mjekët me betimin e Hipokratit. Betimi
shpreh sensin e deduktimit dhe profesionalizmit që
mësuesit ndiejnë. Studentë, prindër, kuadri pedagogjik,
nxënësit etj. e ndiejnë betimin si një shtysë lëvizëse e të
kuptimshme në ceremoninë e diplomimit3. Nëpërmjet
këtij betimi unë afirmojë dedikimin tim ndaj profesionit
të arsimit. Me këtë pohim, unë përfshij detyrimet
e edukatorëve profesionistë për të përmirësuar
gjendjen e përgjithshme, për të ngritur kuptimin dhe
kompetencën njërëzore dhe për t’i sjellë nder orvajtjeve
të mësimdhënies dhe mësimit. Unë vetë i pranojë këto
detyrime dhe do të jem vigjilent dhe i përgjegjshëm
që edhe kolegët e mi t’i pranojnë e mbështesin ato.
Unë do të jem i vëmëndshëm ndaj përgjegjësisë për të
rritur inteligjencën e nxënësve nëpërmjet një vazhde
të disiplinuar njohurish. Do të jem i palëkundur për
këtë vendim, bile edhe atëherë kur të jem i dobët dhe
i tunduar për të aplikuar një përgjegjësi të tillë, ose t’ja
hedh fajin pengesave që e bëjnë detyrën të vështirë.
Unë do të jem këmbëngulës në vendimin tim për të
ngjallur respekt për një jetë plot studime dhe respekt
për të gjithë të tjerët. Për t’i kryer me besnikëri këto
detyra profesionale, unë premtoj të punoj gjithmonë për
një kuptim më të mirë të përmbajtjes sime, të praktikës
sime udhëzuese e të studentëve që i nënshtrohen tutelës
sime. Unë premtoj të kërkoj e mbështes strategjitë që
nxisin cilësinë në mësimdhënie e në të mësuar dhe t’i
organizoj të gjithë të angazhohen në arsimim dhe t’i jap
mundësinë të arrijnë përsosmëri. Premtoj të matem me
cilësitë që unë dua të edukoj dhe të mësoj, e të nderoj
përgjithmonë një mënyrë demokratike të jetës, që
s’mund të ekzistoj pa mendje të lira, të disiplinuara e të
kulturuara. Unë e di që me kohë përpjekjet e mia do të
ofendojnë privilegjin e statusin, që do të kundërshtohen
nga paragjykime e mbrojtës të pabarazisë dhe që unë
do të përballoj argumenta që kërkojnë të dekurajojnë
përpjekjet e mia dhe të dobësojnë shpresat e mia.
Por unë do të mbetem besnik ndaj besimit që këto
përpjekje dhe ndjekje e këtyre qëllimeve do të më bëjnë
të vlefshëm për profesionin tim dhe profesionin tim, të
vlefshëm për një popull të lirë. Përpara këtij tubimi, unë
e lidh veten time me këtë betim.
Sadker,M&D, Mësuesit, Shkollat dhe Shoqëria, Tiranë, 1995,
f.16
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Problemet e edukimit dhe shkolla

Aida Kaciqi

Abstract
This scientific work addresses the problems of education
and the role of the school in educational work . This
article also addresses even some thoughts of foreign
and albanian philosophers and pedagogues about the
problems of education in different historical periods.
The attention is focused on methods and means of
education , even at the role of educators and the family
in the education process.
Key words: education, school, educator,
educational environment, education model.

family,

Abstrakt
Në këtë punim shkencor trajtohen problemet e edukimit
dhe roli i shkollës në punën edukative. Ky artikull trajton
edhe disa mendime të filozofëve e pedagogëve të huaj
e shqiptarë për problemet e edukimit në periudha të
ndryshme historike.Vëmendja përqendrohet te metodat
dhe mjetet e edukimit, tek roli i edukatorëve dhe i
familjes në procesin e edukimit.
Fjalë kyç: edukim, shkollë, edukator, familje, mjedis
edukues, model edukimi.
***
Procesi i edukimit është përkufizuar si përcjellja brez
pas brezi e përvojës së shoqërisë në të gjitha fushat.
Tek njeriu edukimi është një veprimtari e vetëdijshme, e
qëllimshme, e planifikuar, e organizuar, sistematike dhe
e vazhdueshme. Edukimi është një dukuri njerëzore. Si i
tillë, ai është i pandarë nga shoqëria në të cilën zhvillohet.
I gjithë edukimi në Spartë bazohej në përgatitjen e
organizuar dhe absolute ushtarake sipas dekreteve të
Likurgut. Në Athinë për edukimin fillestar që ishte privat,
ekzistonin shkolla inferiore të quajtura Didaskalitë ose
Mësimtore. Nuk ekzistonte ndonjë dekret i shtetit që
të modifikonte programet e mësimdhënies, pasi ato
bazoheshin tek traditat. Qëllimi i këtyre programeve ishte
shpalosja harmonike e moralit të fëmijës. Rolin kryesor
e kryente leximi dhe mësimi përmendsh i poezive dhe
miteve.
Platoni theksonte se fëmijët duhet të edukohen me

mitet , muzikën dhe gjimnastikën e përshtatshme, në
mënyrë që të zhvillojnë të gjitha virtytet e tyre si: të
trimërisë, guximit, prudencës dhe ndjenjës së drejtësisë.
Gjimnastika, nënvizonte ai, ka një rol të madh edukues në
lidhje me trupin, të cilin duhet ta forcojë dhe ta drejtojë
drejt trimërisë. Në moshën 3-6 vjeç, theksonte Platoni,
fëmijët kanë nevojë për argëtim dhe lojëra, por është
edhe momenti të mësojnë rregulla sjelljeje, një disiplinë
fillestare. Ai kërkonte edhe arsim për vajza1.
Edukimi dhe arsimimi i individit në shoqëritë e lashta
nuk përbënte një rast të izoluar të jetës së fëmijës, por
gjendje që zgjat gjithë jetën. Ai fillon që nga lindja dhe
mbaron me vdekjen. Edukimi vlerësohej si një procedurë
që nuk mbaron kurrë duke aktivizuar të gjitha mundësitë
shpirtërore, mendore, psikologjike dhe natyrore.
Aristoteli, filozofi më i shquar dhe mendimtari më i madh
i kohës së lashtë, theksonte se individi është pjesë e
shtetit, prandaj shkolla duhet të jetë shtetërore. Aristoteli
konsiderohet nga historia e pedagogjisë si i pari që bëri
ndarjen e moshës shkollore në tri periudha. 2
E para mbaron në moshën 7 vjeç, e dyta që fillon nga kjo
moshë, mbyllet me pjekurinë seksuale, kurse e treta nga
pjekuria seksuale deri në moshën 21 vjeç. Ai themeloi
liceun. Këtu ai synonte në harmonizimin e zhvillimit fizik ,
moral dhe mendor të fëmijëve.
Pedagogu i shquar demokrat zviceran, Johan Heinrich
Pestaloci (1746-1827), një nga themeluesit e didaktikës
së arsimit fillor, theksonte se qëllimi kryesor i edukatës
është zhvillimi i aftësive natyrore, formimi i njeriut
me cilësi të larta morale. Ҫdo njeri , sipas tij , duhet ta
ndiejë veten si një pjesëtar të njerëzimit dhe jo si një
njeri të vetmuar. 3Edukimin fizik e konceptoi në kuadrin e
trinomit “Pedagogjia e kokës, e zemrës, e dorës”.
Pedagogu i shquar dhe mendimtari humanist çek Jan
Amos Komenski, formuloi një sistem arsimor me karakter
unik nga shkolla e ulët deri tek e larta, duke e ndarë në
etapa: 0-6 (shkolla e nënës), 6-12 (shkolla amëtare),
12-16(gjimnazi) dhe 18-24 (akademia ose universiteti). 4
Me emrin e tij lidhen parimet e të mësuarit: nga e
lehta tek e vështira, nga e afërmja tek e largëta, nga e
përgjithshmja tek e veçanta, nga konkretja tek abstraktja.
Shefik Osmani , Fjalori i pedagogjisë, Tiranë,  1983,  faqe 538.
Po aty, faqe 37.
3
Po aty, faqe 519-520.
4
Po aty, faqe 313.
1
2
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Ai argumentoi nevojën e arsimit parashkollor dhe kërkoi
arsim pa dallim shtrese dhe seksi.
Pedagogu i shquar rus i shekullit XIX , Konstantin
Dimitrieviç Ushinski, shtroi me të madhe parimin
popullor të edukatës si dhe rolin e gjuhës amtare, e cila
duhet të zërë vendin kryesor në shkollën e ndërtuar
mbi bazën e parimit popullor. Në veprën e tij “Njeriu si
objekt i edukatës”, ai formuloi disa nga parimet didaktike
të procesit mësimor: përvetësimi i ndërgjegjshëm i
njohurive, të mësuarit sistematik dhe të vazhdueshëm,
konkretizimi i mësimit dhe të mësuarit e qëndrueshëm.
Ai trajtoi gjerësisht problemet e edukatës morale dhe
sidomos ato të edukimit atdhetar dhe të edukatës
së punës. Lidhur me këto ai i jep rëndësi të madhe
shembullit personal të mësuesit dhe metodës së bindjes.
Anton Semionoviç Makarenko(1888-1939), pedagog
i shquar rus(ukrainas)i periudhës pas Revolucionit të
Tetorit , përpunoi thellë problemet e edukimit në familje,
çështje të figurës morale dhe të rolit të mësuesit si dhe
një varg problemesh të tjera. 5 Ai synonte në edukimin
e nxënësve me dashurinë e pakufishme ndaj atdheut,
në edukimin në kolektiv, në edukimin e ndjenjës së
detyrës, të ndershmërisë dhe displinës. Ai udhëhiqej
nga parimi: edukimi në kolektiv, nëpërmjet kolektivit
dhe për kolektivin. 6Makarenko luajti rolin e pararendësit
me idenë e tij të fëmijëve që studiojnë gjatë procesit
që edukohen, një proces që përfshin shndërrimin aktiv
të udhës së tyre të jetës dhe që ndikon në ndërgjegjen,
ndjenjat dhe sjelljet e tyre.
Lev Semioviç Vigotski(1896-1934) nga Biellorusia , një nga
psikologët më të mëdhenj të shekullit XX, i ka kushtuar
rëndësi të veçantë ndërveprimit shoqëror në procesin e
edukimit. Në vitin 1932 ai ka shkruar: “Fëmija ndërmerr
veprimtari nëpërmjet mendimit të të tjerëve, nëpërmjet
mendimit të të rriturve. Në mënyrë absolute gjithçka në
sjelljen e fëmijës i ka rrënjët në marrëdhëniet shoqërore
dhe shkrihet brenda këtyre marrëdhënieve shoqërore. 7
Pedagogu i shquar, filozofi dhe moralisti gjerman Johan
Fridrih Herbart, në vitin 1806 shkroi veprën “Pedagogjia e
përgjithshme përmes qëllimeve të edukimit”,ku pasqyroi
vëzhgimet dhe përfundimet e eksperimenteve të tij. Në
formë më të qartë e më të kuptueshme këto arritje i
botoi në vitin 1835 nën titullin “Koncepte pedagogjike”.
Virtyti, thotë ai, është qëllimi më i lartë i edukatës. Ai
theksonte se qëllimet e edukimit burojnë nga interesat.
Duke pranuar ndëshkimet fizike, sistemi pedagogjik i tij
edukon pasivitetin e nxënësit, mbyt mendimin krijues
dhe edukon qytetarë të bindur verbërisht, të nënshtruar,
formalë.
Edhe pikëpamjet dhe idetë e filozofit anglez Xhon Lock
zënë një vend të rëndësishëm në historinë e pedagogjisë.
Kryesisht për shkrimin e tij “Mendime mbi edukimin”,ky
konsiderohet si një teoricien i brendshëm i edukimit.
Në planin pedagogjik ai i kushton rëndësi zhvillimit të
Po aty, faqe 402.
G. N. Filnov, Anton Makarenko, në: Mendimtarët për edukimin,
botim i Byrosë Ndërkombëtare të Edukimit, UNESCO, Plejad,
2008, përktheu Jonisa Angoni, faqe 301.
7
Ivan Iliç, Lev. S. Vigotski, në: Mendimtarët për edukimin,
botim i Byrosë Ndërkombëtare të Edukimit, Unesco, Plejad,
2008, faqe 359, përktheu Jonisa Angoni, faqe 359.
5
6

proceseve psikologjike të fëmijës dhe impulseve instiktive
të tij. Fëmija, sipas tij, do të edukohet me forcë dhe më
vonë me dashamirësi, mirëkuptim dhe miqësi. Xhon Lock
theksonte se roli i mjedisit në formimin e personalitetit
është mjaft i madh.
Pedagogu gjerman Fridrih Frobel ishte përfaqësues i
romantizmit pedagogjik. Ai themeloi një institut edukativ
të nivelit të dytë dhe në vitin 1839-1840 hapi kopshtin e
parë për fëmijë. Ai u është përkushtuar për një kohë të
gjatë reformave edukative dhe organizimit të formimit të
edukatorëve. Sipas tij, edukuesi duhet të bëjë universale
individualen dhe të veçantën dhe anasjelltas, universalen
të veçantë e individuale dhe t’i demonstrojë të dyja.
Zhan Zhak Ruso, iluminist francez i shekullit XVIII, filozof,
shkrimtar dhe pedagog i shquar, i kushtoi rëndësi
edukimit në natyrë dhe në përshtatje me natyrën.
Lidhur me këtë, ai përcakton burimet e edukatës:
nëpërmjet natyrës, nëpërmjet sendeve dhe rrethanave
dhe nëpërmjet njerëzve. 8 Në librin e tij “Emili ose mbi
edukatën”jep mësimin e tij pedagogjik. Sipas Rusoit ,
fëmija do të edukohej në kontakt të ngushtë me natyrën
dhe vetë natyra do të jetë libri i fëmijës.
Edhe filozofi gjerman Emanuel Kant ka dhënë mjaft
mendime për edukimin. Në leksionet e tij pedagogjike
që janë mbledhur dhe publikuar nga nxënësit e tij, ai
rekomandon edukimin e mendimit të lirë dhe formimin
e autonomisë morale.
Mjaft me interes është mendimi pedagogjik i mendimtarit
gjerman të shekullit XIX, Distervegu. Ai ka shkruar 50
vepra pedagogjike. Sipas tij, njeriu duhet të edukohet me
dashuri ndaj njerëzimit dhe dashuria ndaj njerëzimit dhe
atdheut duhet të shkojë krahas. Sistemi i tij pedagogjik
mbështetet në tri parime themelore: vetaktiviteti
, edukimi në harmoni me natyrën dhe edukimi në
harmoni me kulturën. Parimet dhe rregullat didaktike të
tij janë aktuale dhe sot: parimi i përshtatjes së mësimit
sipas aftësive individuale, parimi i konkretizimit të
mësimit, parimi vetaktivitetit të nxënësit në mësim,
parimi i gradualitetit, parimi i sistematizimit, parimi i
qëndrueshërisë së njohurive.
Jean Piaget (1896-1980), psikologu më i famshëm
i shekullit XX, për më shumë se një gjysmë shekulli
vëzhgoi dhe studioi veprimtarinë e fëmijëve në disa
drejtime. Zhvillimi njohës tek fëmijët, theksonte ai,
bëhet nëpërmjet bashkëveprimit të tij me mjedisin
rrethues. Piaget, duke shkruar për pedagogjinë moderne,
ka theksuar se pedagogjia është si mjekësia: një art,
por që mbështetet ose duhet të mbështetet në njohuri
shkencore të sakta……
Mund të jesh edhe edukator deri në palcë dhe megjithatë
të duhet të njohësh jo vetëm degët në të cilat jep
mësim, por edhe vetë fëmijën ose adoleshentin, të
cilit i drejtohesh: shkurt, nxënësi si qënie njerëzore,
transformohet dhe zhvillohet mendërisht sipas ligjeve po
aq komplekse sa organizmi fizik. 9
Piaget shtron problemin e edukimit duke u nisur nga
metodat. Ai është për shkollën e re që sjell risi duke
future metoda të reja, metodat e shkollës aktive. Ato
theksojnë rëndësinë e parimeve të lirisë, veprimtarisë
8
9
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dhe interesit të fëmijës me synimin që të favorizohet
zhvillimi i tij i natyrshëm.
Pedagogu , psikologu dhe filozofi idealist amerikan Xhon
Djui shkruante se edukata për jetën sociale do të thotë
ushqimi dhe shumimi për jetën fiziologjike.
Shumë filozofë dhe pedagogë në kohë të ndryshme kanë
theksuar rolin e nënës në edukimin e fëmijëve. Platoni
thoshte se deri në moshën 6-vjeçare fëmija duhet të
jetojë në shtëpi, afër nënës ose dados, nga të cilat
merr edhe mësimet e para për jetën. Edukimi, sipas tij,
fillon që nga momenti i shtatzanisë dhe varet nga jeta
dhe përjetimet e nënës gjatë kësaj periudhe. Dadot e
fëmijëve dhe nënat, nënvizonte Platoni, këshillohen që
mitet t’ua thonë fëmijëve në mënyrë që të fillojnë me to
shpirtrat e tyre, gjë që është shumë më e rëndësishme
sesa ndërtimi i trupave.
Johan Heinrich Pestaloci e vlerësonte shumë edukatën
familjare dhe në mënyrë të veçantë rolin e nënës.
Edhe vëllezërit rilindës Naim dhe Sami Frashëri i jepnin
shumë rëndësi rolit të gruas (nënës) në edukimin e
fëmijës. Sipas Naimit “Gruaja duhet të jetë e mësuar
më shumë nga burri ,se fëmija së pari nga mëma e
marrënë arsiminë dhe mësimetë. Druri posi të rritet, më
s’kthehet” . 10
Sami Frashëri theksonte se në edukatën e punës ndikon
shumë shembulli i prindit dhe imitimi i sjelljeve dhe i
punëve të nënës: “Kalamani, qysh prej një viti e deri në
8 vjeç nuk shkoqet nga e ëma…çdo lëvizje, çdo sjellje të
nënës ai ka për ta imituar. ” 11
Edukimi, pra, është dukuri historike dhe shoqërore. Ai
është një hallkë e një zinxhiri që i lidh gjeneratat dhe
mundëson që secila gjeneratë të vazhdojë veprat e
paraardhësve të vet duke dhënë kështu ndihmesë në
përsosjen e kulturës së njeriut. Edukimi është i orientuar
kryesisht në formimin e personalitetit dhe të karakterit,
në formimin e atyre tipareve nga të cilat çmojmë dhe
synojmë të formojmë personalitetin. 12
Me edukim kuptojmë procesin e formimit të pikëpamjeve,
të qëndrimeve dhe të sjelljeve, të botëkuptimit shkencor,
të qëndrimeve dhe marrëdhënieve etiko-shoqërore, të
njohjes morale, të kuptuarit dhe bindjeve, të sjelljeve dhe
të veprimeve morale, të qëndrimit pozitiv ndaj njerëzve
dhe bashkësisë së gjerë, ndaj punës, pronës, atdheut dhe
vetvetes, të veçorive pozitive të vullnetit, të ndjenjave
fisnike të një karakteri të fortë pozitiv . 13
Shkolla dhe mësuesit gjatë veprimtarisë së përditshme
mësimore-edukative duhet të respektojnë disa nga
parimet e edukimit. Këto parime janë: pikësynimi i
qartë edukativ, mbështetja në vlerat kombëtare, lidhja e
edukimit me jetën, karakteri aktiv i edukimit, edukimi në
grup, mbështetja në pozitiven dhe në suksesin e arritur,
kombinimi i udhëheqjes pedagogjike me vetëveprimin
e fëmijëve, uniteti i kërkesave në punën edukative,
marrja parasysh e moshës dhe e veçorive individuale të
fëmijëve dhe familjeve. Bashkërendimi i kërkesave të
Jashar Rexhepagiq, Sami Frashëri dhe pedagogjia e Rilindjes
Kombëtare, Prishtinë, 2005, faqe 36.
11
Po aty, faqe 170.
12
Gëzim Dibra, Fatmir Vadahi, Pedagogjia, Shtëpia Botuese
“Camaj-Pipa”, Shkodër, 1998, faqe 7.
13
Po aty , faqe 7.
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punës edukative nga të gjithë edukatorët që punojnë
me të njëjtat kontigjente fëmijësh a të rinjsh është i
domosdoshëm për arritjen e suksesit në çdo institucion
edukativ. Drejtoria e shkolles, mësuesit e lëndëve të
ndryshme, mësuesit kujdestarë të klasave, psikologët e
shkollave dhe qeveritë e nxënësve duhet të harmonizojnë
kërkesat duke u mbështetur në synimin e përbashkët të
shkollës bashkëkohore. Ata duhet të krijojnë një front
unik të punës edukative dhe jo “njëri t’i bjerë gozhdës
e tjetri patkoit. ”Edhe marrja parasysh e moshës dhe
e vecorive individuale të fëmijëve kërkon që, krahas
punës në grup, në kolektiv, me gjithë klasën, të merret
parasysh edhe puna e diferencuar me nxënës, fëmijë
a të rinj të veçantë. Mësuesi, edukatori bashkëkohor
duhet të jetë udhëheqës i procesit të edukimit, motivues
e partner në komunikimin e veprimtaritë edukative me
të gjithë klasën, por edhe me nxënës të veçantë sipas
veçorive individuale e temperamentit që kanë. Edukatori
i mirë futet me takt në botën e brendshme të çdo
nxënësi duke kryer detyrën e këshilltarit, lehtësuesit ,
ekspertit, mbrojtësit të të drejtave dhe lirive të tij dhe
të moderatorit që ndihmon si përballohen sfidat, si
zgjidhen mosmarrëveshjet e si mënjanohen konfliktet
që janë të shumta në moshën e adoleshencës dhe të
paraadoleshencës. Puna e kujdesshme dhe profesionale
e individuale me këto mosha bën që të mënjanohen
zënkat, mëritë dhe fyerjet gjatë veprimtarive edukative
në bazë klase e shkolle. Në këtë mënyrë, duke kombinuar
punën edhe me qeveritë e nxënësve , zhvillohet ndjenja
e bashkëpunimit, mirëkuptimit dhe tolerancës. Me një
punë sistematike dhe të diferencuar me fëmijë dhe të rinj
që vijnë nga familje me mentalitete të ndryshme, arrihet
që të forcohet ndjenja e ndihmës reciproke dhe njerëzore
për bashkëmoshatarët dhe të rriturit.
Ҫdo njeri në jetën e tij të përditshme realizon disa role
shoqërore . 14
Tërësia e këtyre roleve dhe mënyra sesi realizohet cdo
rol përbëjnë individualitetin e secilit dhe njëkohësisht
realizojnë procesin e socializimit të individit. 15
Shkolla ka për detyrë të krijojë një klimë të ngrohtë e
një mjedis tërheqës e edukues për të gjithë nxënësit, ku
secilit t’i ofrohen shanse të barabarta për pjesëmarrje,
aktivizim e përjetim të suksesit në punën mësimore dhe
edukative gjatë gjithë periudhës së shkollimit. Mjedisi
në klasë dhe në shkollë dhe klima sociale duhet të nxisë
shprehjen e lirë të personalitetit të nxënësve, që është
në proces formimi dhe konsolidimi. Një klimë e mirë në
shkollë ndikon në arritjen e rezultateve të larta dhe të
një shëndeti të mirë psiko-social. Ajo ndikon në rritjen
e vetëvlerësimit, uljen e ankthit, parandalimin e stresit
a depresionit të fëmijës dhe në mënjanimin e braktisjes
së shkollës. 16Një rol parësor në procesin e edukimit në
shkollë luaj në edhe lëndët mësimore, ku fëmijët dhe
të rinjtë fitojnë kompetenca për të respektuar vlerat dhe
parimet demokratike të domosdoshme për bashkëjetesë
në një shoqëri të hapur, demokratike dhe globale që
Milika Dhamo etj. , Edukimi qytetar demokratik në
Shqipëri, AEDP, Prill 1999, faqe 43.
15
Po aty, faqe 43-44.
16
Inspektoriati Kombëtar i Arsimit Parauniversitar, Inspektimi
dhe vlerësimi i brendshëm i shkollës, Tiranë, 2011, faqe 48.
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ndryshon me ritme të shpejta.
Për realizimin në vazhdimësi dhe me sukses të procesit të
edukimit në grupmosha të ndryshme, rol të rendësishëm
kanë edhe metodat e edukimit. Duke u mbështetur
në metodat edukative konjitiviste dhe në filozofinë
bihevioriste, metodat e edukimt ndahen në dy grupe të
mëdha:
a) Metoda për formimin e vetëdijes
b) metoda për formimin e sjelljes
Metodat për formimin e sjelljes janë : metoda e bindjes,
metoda e kërkesës, metoda e të ushtruarit, metoda e
nxitjes dhe e frenimit, metoda e imitimt dhe metoda e
ndëshkimit.
Metoda e imitimt, krahas metodave të tjera të edukimit,
është metodë specifike. Shpesh fëmijëve u ofrohet një
model standard sjelljeje për imitim. Fëmijët mund të
zgjedhin për imitim një model të mirë ose një model të
gabuar. Kur është fjala për metodën e imitimt, si metodë
edukimi, propozohet një model ose një shembull i denjë.
Metoda e imitimit është një metodë e preferuar e teorive
sociale mbi edukimin. Nga këto teori, imitimi shihet edhe
me gjerë. Me të lidhen jo vetëm imitimet e sjelljeve të
dikujt, si: të nënës, babait, mësuesit, shokut por edhe
të faktit se sjellja e njeriut sinjalizon sjellje të ngjashme të
një tjetri ose frenimin e sjelljeve të tjetrit.
Siç e theksuam edhe më lart, një model imitimi për
fëmijët e vegjël është nëna. Shumë pedagogë e kanë
vlerësuar rolin e nënës dhe të shëmbullit të saj për
edukimin e fëmijëve. Edhe Naim Frashëri e ka nënvizuar
rolin e shembullit në edukimin e fëmijëve. Një shembull
i mirë i mëmës dhe i atësë, vlen më shumë se një mijë
fjalë të mira të tyre, ka theksuar Naim Frashëri.
Personaliteti i shquar rus Suvorov, duke vlerësuar rolin

e shembullit në edukimin atdhetar, ka theksuar: “Merr
si shembull një hero, ndiqe, arrije , kaloje dhe atëherë
lavdi paç!”
Edhe professor Hamit Beqja i ka kushtuar rëndësi të
veçantë fuqisë tërheqëse të shembullit në procesin e
edukimit pa nënvleftësuar fuqinë e pazëvendësueshme
edukative të fjalës. 17
Modelet e edukimit merren kryesisht nga jeta, por
edhe nga estetika dhe letërsia. Edukatori duhet të jetë
elastik në punën e tij. Ai duhet t’ia përshtasë metodën
e zgjedhur qëllimit të edukimit, ta përshtasë edhe me
veçoritë individuale të personalitetit të të edukuarit.
Si përfundim, mund të themi se procesi i edukimit është
një veprimtari e qëllimshme. Ai ka objektin dhe subjektin
e tij. Ka synimin ose strategjitë, teknologjinë e edukatës
dhe metodat e mjetet që përdoren. Shkolla ka për detyrë
të krijojë një klimë të ngrohtë , të sigurt e miqësore për
të gjithë nxënësit, ku secilit t’i krijohen mundësi për
pjesëmarrje, aktivizim dhe përjetim të suksesit në punën
mësimore dhe edukative gjatë gjithë kohës së shkollimit.
Mjedisi dhe klima sociale duhet të nxisin shprehjen e
lirë të personalitetit të nxënësve duke zhvilluar edhe
mendimin kritik, aktiv e krijues gjatë procesit të mësimit
dhe edukimit. Nxënësit janë një burim njerëzor me vlera
shumë të mëdha që duhen edukuar në vazhdimësi. Ata
janë të ndryshëm në shumë anë, por të gjithë të interesuar
të jenë të aftë për jetën dhe të edukohen në kushte të
barabarta. Vend parësor në procesin e edukimit zë edhe
lufta kundër pirjes së alkoolit dhe duhanit, përdorimit të
drogës dhe kundër çdo lloj dhune , brutaliteti a sjelljeje
të rrezikshme, që janë probleme shqetësuese për brezin
e ri në situatat që kalon shoqëria sot. Nxënësit, me
orientimin e mësuesve, duhet të zbulojnë dhe sigurojnë
informacione. Këto informacione duhet t’i përdorin për
të reflektuar sjellje dhe qëndrime pozitive.
Hamit Beqja, Kë edukojmë, si edukojmë? , Tiranë, 1987,
faqe 267-268.
17
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