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Dihet se krishterimi shqiptar është një 
krishtërim apostolik dhe komunitetet e 
para të krishtera datojnë që në shek. I pas 
Krishtit. Shën Pali, në letrën romakëve (15, 

19) shkruan se e ka përhapë krishtërimin deri në 
Iliri. Studimet historike kanë dokumentuar rreth 33 
dioqeza në Iliri. Sigurisht, synimi i këtij punimi nuk 
është përhapja e krishtërimit ne trojet arbnore, por 
kjo shtrirje e kësaj feje ka diktuar edhe marrëdhënien 
e këtyre bashkësive me autoritetin shtetëror. Në 
mungesë të studimeve të kësaj natyre le ta shohim kërë 
marrëdhënie në disa prej kodeve që na kanë mbritur 
deri tek ne. Kuptohet më të rëndësishëm janë “Kanuni 
i Skënderbeut” dhe “Kanuni i Lek Dukagjianit”.

“Kanuni i Skënderbeut”, mbledhur dhe kodifikuar 
nga imzot Frano Ilia, arqipeshkv metropolit i 
Shkodrës”, ka një kapitull kushtuar kishës, kapitulli 
VII. Të mos harrojmë se ky kod është hartuar nga 
një popull i lirë dhe nuk është imponuar nga ndonjë 
pushtet politik apo fuqi e jashtme. Vlen të theksohet 
se ky Kanun e fillon me përcaktimin e kishës, ose 
si mund të shprehemi me fjalorin juridik modern, 
statusin juridik të kishës. “Kisha – shkruan kanuni – 
në kuptimin ma të gjanë asht bashkim i të krishtenve 
me një ligjë e një udhëheqje. Në kuptim të ngushtë 
asht nji ndërtesë e bekueme, ku kryhen shërbime 
fetare të krishtena.
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Kisha ka hijen e vet, banesën e famullitarit, tokat 
për rreth dhe vorret në përdorim ose në mbrojtje”1. 
Mës pas Kanuni saktëson se kisha është e paprekshme 
dhe, si institucion hyjnor ka ligjet e veta fetare, ka 
pasuritë e veta të tundshme dhe të patundshme 
që i administron vetë dhe është nën mbrojtjen e 
popullit që i shërben. Del pyetja, po me kanunin çfarë 
marrëdhënie ka kisha? Kjo marrëdhënie rregullohet 
përmes disa neneve, ku mund të bëhet një karahasim 
me konceptin modern të ndarjes së kishës nga shteti. 
Për nga interesi i subjektit tonë po i japim të plota. Në 
nenin II ky Kanun saktëson:

“Kisha ban tym në famulli. Ajo ka të drejta dhe 
detyrat e veta. Ajo posë ligjeve fetare, në marrdhanie 
shoqnore, njeh, nderon e zbaton edhe kanunet e 
zakonet e vendit përsa i përket asajë. 

Kanuni e zakoni, si ligjë e popullit e nderon dhe 
mbron kishën: ajo asht e gjithë popullit dhe ndorja e 
tij. 

Me ndodh mosmarrveshtje mes famullisë e 
kishës, ksajë pend nuk i lshohet, as s’i kërkohet, por 
do të kërkohet menjiherë zgjidhje e rregullim, te i pari 
i fesë, dhe vendimit të tij do t’i rrijnë të dyja palët.

Për ç’do dam qe kisha t’i bajë famullisë; kjo nuk 
mund ta gjobisi kishën, por kisha ka detyrë me i la 
ç’do dam qe të ketë ba mbas kanunit.

Kanuja kishën e përjashton nga: 1) Teloneza 
(pagesë, taksë, Gj.S.) e haraçi; 2) Nga dhetimi i tokave 

1 KANUNI i Skanderbegut; Botim i Arqipeshkëvisë së Shkodrës, 
Shkodër, 1993, f. 214.
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e gjasë gjallë; 3) Nga çdo gjobë e ndëshkim; 4) Nga 
angaria; 5) Kishën e ban pjestare të çdo gjobe që merr 
katundi (Kur ndahet gjoba për shtëpi, jo kur ndahet në 
mes katundit); 6) Ndoren (Mbrojtja që i jepet dikujt që 
ka në rrezik jetën, Gj.S.) nuk mund i a prekë askush, 
ndera e Kishës asht e gjithë katundit e famullisë.

Kur katundi don të bajë punime për të ruajt e 
shtue pasuninë e përbashkët, ku pjesë ka dhe Kisha, 
kjo merr pjesë në shpenzime e punë si çdo shtëpi në 
katund”.2

Nga larmia e çështjeve që rregullohen nga 
“Kanuni i Skënderbeut”, vlen të theksohen disa 
momente që marrin një vlerë historike dhe aktuale, 
por edhe epistemologjike për njohjen e vetes tonë, ose 
për kuptimin e unit tonë shoqëror. Ashtu si nderi për 
shqiptarin ka një rëndësi parësore edhe nderi i Kishës 
merr rëndësi të veçantë. Në nenin III, Kanuni qartazi 
saktëson se kush dhunon kishën ka detyrë gjobën: 
1) Kishës; 2) Katundit. Kush dhunon kishën dhunon 
katundin dhe famullinë. Por, kur dhunohet kisha? 
“Kisha dhunohet: 1) Tue e cnue drejtpërdrejtë, tue e 
damtue, vjedhë etj. dhe; 2) Tue sha kend, tue ja mate e 
tue i ra kujë, tue plagosë a tue vra kend në hijë të sajë”. 
Del pyetja, po gjobën kush e merr? “Gjobën fajtorit 
ia merr katundi, pse kisha “Shpatë e konop s’ka”. 
“Nderen e kishën e kërkon e e mpron famullia.

Kush vritet, a sido koritet prej kujë tue hy e dalë 
prej hijes së kishës, kishës marre s’i len, pse “kishës 
nuk i pritet kush mik”, por fmullisë, kjo asht mprojtja 
e saj.
2 Po aty, f. 214.
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Me i ra kush ndore kishës, ai quhet mik i kishës. 
Me ia pre kush atë mik kishës do ta kërkojë katundi e 
famullia”.3

Le të kujtojmë se gjatë Mesjetës, në principatat 
europiane, me ndëshkimet merrej pushteti princëror 
dhe jo ai fetar. Madje edhe Inkuizicioni i famshëm 
ja dorëzonte këtij autoritet fajtorin e dënuar dhe 
nuk e kryente ky institucion famëkeq ekzekutimin 
e vendimit. Le të kujtojmë se shpëtimi i Luterit 
nga dënimi i ç’kishërimit prej Vatikanit, princërit 
gjermanë, konkretish Frederiku i Mençur, e shpëtuan 
sepse refuzuan t’i përdornin forcat për burgosjen dhe 
ndëshkimin e tij, duke e strehuar në një kështjellë ku 
ai realizoi edhe përkthimin e Biblës në gjermanisht, 
që shënon dhe fillimin e Reformacionit. E bëra këtë 
parantezë për të treguar se Arbëria nuk qëndrontë 
më poshtë kulturalisht nga principatat mesjetare 
europiane. 

Neni XIV saktëson edhe ndëshkimet kundra 
fajtorëve të kishës. Ky nen saktëson se kisha jep vetëm 
ndëshkime kishtare dhe për punë thjeshtë fetare, 
kurse ndëshkimet kundra fajtorëve të kishës i jep 
populli në bazë të kanunit. Po kufizohem në disa prej 
këtyre ndëshkimeve:

“Gjoba e leçitje (Veçimi, bojkotimi që i bëhet një 
individi apo familjeje, Gj.S.) i ban katundi, kurse 
grimje, rrenim e qitje jashtë vendi i ban bajraku me 
katund e rrallë vetëm katundi.

3 Po aty, f. 215.
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Ndëshkimet qe epen kundra fajtorve të kishës, 
simbas fajit, janë: 1) Gjoba; 2) Leçitja; 3) Të qitunit 
jashtë vendit; 4) Të lanunit djerr të tokave dhe të 
premtë e pemve; 5) Të djegunit e shtëpisë dhe; 6) Të 
grimunit (ekzekutimi me pushkatim, Gj.S.) i fajtorit.

Kush then kishën asht i djegun e i qitun me rob e 
robi prej vendi. Fajtori bahet batare prej bajrakut, dhe 
shkon gjakhupës. Vllaznia e fisi ma i afërti i fajtorit 
i shpërblen me të holla tokët e tia, dhe ato të holla i 
shkojnë kishës së thyeme.

Kush të vjedhi gja të kishës në rreth të sajë do t’ia 
paguej dy për nji…

Ai që shanë ase vend gojë randë në fammullitarin 
e vet faqe popullit, do t’i lajë 100 grosh gjobë kishës e 
katundit 100 desh e nji ka.

Ai që i kërcënohet a i gërmushet fammullitarit, do 
t’i lajë kishës 10 desh gjobë.

Kush t’i shpifet meshtarit në punë të randë nderi, 
ka shtëpinë e djegun, 100 desh gjobë katundit.

Kush ven dorë në meshtar tue e rrah, shty a 
pashty, digjet e qitet jashtë bajrakut për disa vjet tue ja 
lane toket djerr.

Kush vret meshtarin, grihet prej bajrakut, dhe 
në ket rasë shtëpia e meshtarit të vramë, s’mund ta 
kërkojë ma gjakun e meshtarit të vet. Pos kësajë, fajtorit 
që vret meshtarin i digjet shtëpia e rrënohen pemët e 
tokët i lehen kishës, por vllaznia mund t’i shpërblejë 
me të holla dhe robt e fajtorit qiten përgjithmonë prej 
vendi…

Me ndodhe qe ndonji fajtuer kishe i dënuem prej 
katundi a bajraku s’bindet me vuejt ndëshkimet, 
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katundi e bajraku, mbas Kanunit, mblidhen te shtëpia 
e fajtorit dhe e marrin gjithë sa të ketë gja të gjallë në 
vathë e zbatojnë ndëshkime të tjera simbas vendimit 
të marrun e randësisë së fajit”.4

Këto janë vetëm disa momente në dialektikën e 
fajit dhe ndëshkimit, pasi ky kanun ndalet jo vetëm në 
këto aspekte, por edhe në çështje të tilla si administrimi 
i varreve, të drejtat e kishës, pronat dhe pasuritë e 
kishës, të cilat shpallen të paprekshme, rregullimin e 
pasurisë së kishës, detyrat dhe të drejtat e ipeshkvit, 
të famulltarit, të pleqve të kishës, të rrogtarit të kishës, 
të punëtorit të kishës. Siç shihet nuk ka ushtri, trupa 
speciale apo polici. Gjithçka rregullohet nën dialektikën 
e autoritetit laik, nëse mund ta përdorim këtë term për 
strukturat e fisit, katundit, apo bajrakut, dhe kishës.

Ajo që e lartëson këtë kanun dhe mbledhësin e 
tij është toleranca dhe pranimi i tjetrit, në rastin tonë 
të myslimanëve. Po ndalem në disa momente që 
përfaqësojnë edhe momente të rendësishme jetësore 
për jetën në bashkësi dhe, për më tepër në bashkësi 
me përkatësi fetare të ndryshme.

Kanuni, kur bën objekt pengesat e fejesës dhe të 
martesës saktëson: “Muhamedanët, me përjashtim 
të qytetit të Krujës, kunetinë nuk e njofin praktikisht 
pengesë martese.

Burri muhamedan i lidhun me kunor të parë, 
mundet me marrë grue e gra të tjera, kjoftë kur i lshon 
e kjoft kur e mban tjetrën e të tjerat që ka me kunorë e 
pa kunorë”.5

4 Po aty, f. 219.
5 Po aty, f. 28.
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Kanuni, në nenin XXXIII të kapitullit mbi fejesën 
dhe martesën, bën dhe këto saktësime, që për kohën 
kur janë bërë tregojnë për shpirtin tolerant të popullit 
shqiptar. Pasi përshkruan rregullat dhe procedurat 
e kurorës katolike, kanuni ndalet posaçërisht në 
rregullat dhe procedurat e kurorës muhamedane.

“Kunora fetare muhamedane, asht nji dua (lutje) 
qe ban hoxha bashkë me darsmorë, në dhomë të nuses 
tue kenë pranë dhandri, nusja, kumbarët dhe prindët e 
dhandrrit. Nji nder kumbarë, qe mund të jenë ma shumë 
se dy, duhet të jetë prej anës së shtëpisë së nuses. Kjo 
kunorë vehet në shtëpi të dhandrrit, ditën e dasmës. Do 
t’i fali hoxhës një dhanti të mire, deri në dy nap. ari.

Mbasi Hoxha bën këtë dua kunore, shkruen nji 
dokument të firmosun edhe prej dy dishmitarësh. 
Aty shënohen të hollat qe do ti api grues me vedi në 
kjoftë se e lshon atë. (Si henbrejt qe epshin “Libellum 
repudii”). Kumbarët janë dorxanë për të hollat. 
Zakonisht caktohen 50 lira turke apo 50 napolona ari.

Muhamedanet pos për arsye të njoftuna prej 
kanunit e zakoneve të vendit gruen mund ta lshojë 
edhe për erë të keqe goje, dhe mund të marrë nji a ma 
shumë gra.

Muhamedanet në zakon të vet mun t’i marrin 
kunatat e veta të veja kjofshin me fëmij a pa ta.

Kur lshohet gruaja muhamedane me arsye a pa 
arsye dhe nuk len fëmij në votër të burrit, ajo merr 
krejt pajën e trupit të vet, kjoftë nuse apo plakë, dhe 
kur len fëmij ajo merr çka vesh, dhe të hollat qe janë 
caktue kur ka vue kunorë”.6

6 Po aty, f. 41-42.
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Një moment tjetër interesant është referimi ndaj 
muslimanëve kur flitet për mikun. Pasi kanuni 
përshkruan rregullat dhe procedurat rreth rolit të të 
zotit të shtëpisë dhe mikut, ku thekson se fetari rri 
kurdoherë në krye të vendit, në rastin e dy fetarëve 
me besime të ndryshme kanuni saktëson:

“Dy fetar besimesh të ndryshme psh. meshtar e 
hoxhë, në shtëpi të nji të krishteri në krye rrin Hoxha, 
në shtëpi të nji muhamedani në krye të vendit rrin 
meshtari, pa u shikue këtu as mosha as largësia”.7

Pa u ndalur edhe në aspekte të tjera, siç është 
vdekja, vlen të theksohet fryma e tolerancës në rastin 
e besë (“Beja asht thirrja e emnit të Zotit në dishmi 
të së vërtetës”, thotë Kanuni i Skënderbeut), pasi 
në mungesën e shtetit, institucioni i besës merr një 
rëndësi vendimtare për paqen sociale. Madje Kanuni 
benë me gojë ose për krye të fëmijve etj., nuk e pranon. 
Beja pranohet vetëm në emër të Zotit dhe në prani të 
vëzhguesit. “Shejet e besimit – thekson Kanuni – janë: 
për të krishterët Kisha, dera e kishës, elteri, Ungjilli, 
kryqi; për muhamedanët: Vakufi (xhami, teqe, tyrbe), 
qitapi, hajmalia”. Më tej, në nenin I, Kanuni, thekson:

“Ai që betohet, hjek kësulën (të krishtenët), bie 
në njenin gju a në të dy gjunjët (Muhamedanët ulen 
galuc), puth shenjin e besimit, ven dorën e djathtë mbi 
ate shenj besimi, të majtën në zemër, dhe me sy n’at 
shenjë thotë kadalë e kjartë, fjalët e caktueme të bésë.

Beja në kishë bëhet tue prekë elterin, beja në derë 
të kishës bahet tue prekë prakun e asaj dere.

7 Po aty, f. 53.
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Betuesi muhamedan në xhami prek murin e në 
teqe ndonji vorr, dhe jashtë xhamisë e teqes, drejton 
dorën e djathtë ka vakufi kur thotë fjalët e besë.

Muhamedanët para se të bajnë benë do të marrin 
avdes. Paronikët (Ai që caktohet të betohet për t 
shkarkuar të paditurin nga akuza e paditësit, Gj.S.) 
e përziem muhamedan e katolik, bajnë benë secili në 
shejet e besimit të vet.

Nuk mund të detyrohet kush të betohet në sheje të 
besimit qe mos të jetë i veti. Po desht kush të bajë bé 
në shejin e besimit qe mos të jetë i veti, duhet pëlqimi 
i anës tjetër, të vëzhguesit të besë”.8

Imzot Frano Ilia, përmes kësaj pune grumbulluese 
disa vjeçare, dhe mbështetjes së studjuesit Rrok Zojzi, 
do ta rigjente punën e tij pasi dol inga burgu në vitin 
1986, por që e gjeti botimin pas rënies së komunizmit. 
Siç shkruan në parathënie, ai përfshiu jo vetëm ligjet e 
mirëfillta kanunore, por edhe zakone të vogla, për të 
mos humbur, pasi ato shprehin jetën e përdithsme të 
popullit shqiptar. Me ndërgjegje ai përfshiu edhe “disa 
norma të Sheriatit, hy në përdorim me islamizimin e 
njij pjse të popullit shqiptar. I kam regjistrue të gjitha 
të dhanunat kanunore me ma të madhin kujdes, 
besniki dhe dashamirsi. Si klerik katolik nuk mund t’i 
baj të mijat disa ligje të forta; si vrasjen e dënimin me 
vdekje, të nevojshme per ato kohë, por sod, si atëherë, 
në vullndetin e popullit sovran, ligjet bahen prej 
përfaqsuesve të tij dhe Qeverisë së tij demokratike”.9 

8 Po aty, f. 161.
9 Po aty, f. 10.
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Nuk mund të mos përulemi me respekt për veprën 
e këtyre njerëzve, që nuk ishin vetëm meshtarë, por 
edhe studjues të rangut europian.

Monumenti tjetër kulturor, që mund të sillet 
për subjektin tonë dhe që është më i studjuari dhe 
komentuari, është “Kanuni i Lek Dukagjinit”. Ky 
kanun, së bashku me atë të Skënderbeut, të Knunit 
të Lekë Dukagjinit në variantin e Mirditës, apo dhe 
Kanunin e Labërisë dhe të tjerë që mund dhe duhet 
të dalin në dritë, jo thjesht për kuriozitet shkencor, 
por më shumë për njohjen e vetes sonë, janë ilustrim 
i asaj që shkruante Gjergj Fishta me rastin e botimit të 
Kanunit të Lekë Dukagjinit që sipas tij “i bahet komit 
nji shërbim i dobishëm, mbasi për çdo nji Shtet qi 
thotë se do me jetue e me u zhvillue mbas parimeve të 
arsyes e të hullis së gjytetnis së vërtetë, ligjet gojdhanse 
e qi përmblidhen në kanunin doketar të komit, kan nji 
randsi të madhe fort në vetvedi: e se prandej duhen 
pasë para sysh prej gjith njatyre qi presin e zbatojnë 
ligjet e Shtetit. Të bashkuemt e shum njerzve nuk 
mund të quhet shoqni, po s’patën të gjith nji qëllim 
të përbashkët. Qëllimi i përbashkët paracakton 
natyrën ase esencen e shoqnis civile të Shtetit”.10 Nuk 
mund të mos vemë re në këto fjalë të Fishtës jehonën 
e filozofisë të së drejtës së Hegelit, sipas të cilit nuk 
mund të ndërtohet një komunitet politik, pa krijuar 
më parë një komunitet moral. Fjalë që të bëjnë me turp 
për kaosin në unin tonë aktual shoqëror, në qoftë se 
do të shpreheshim me fjalët e Niçes.
10 Parathënie, e Fishtës, Shtjefën Gjeçovi, “Kanuni i Lek 
Dukagjinit”, Albinform, 1993, f. IX.
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Edhe Knuni i Lek Dukagjinit fillon me statusin e 
Kishës. Edhe nenet e këtij Kanuni ndjekin po ato zëra 
si ai i Skënderbeut, por janë të formuluara në mënyrë 
më konçize. Tetë nenet e para të kanunit i kushtohen 
kishës ku përcaktohen statusi (ose hija e kishës), të 
drejtat dhe detyrat e kishës, ndera e kishës, varret, 
pronat dhe pasuritë e kishës dhe rregullimi i tyre, 
stausi e famulltarit, rrogtari dhe puntoria e kishës dhe 
pjesa e ndëshkimeve. Kemi të njejtat zëra si Kanuni i 
Skënderbeut. Kështu, për “hije të kishës xehet rrethi 
mje ku mrrin kufini i tokës, në të cilin asht ndërtue: 
a) Kisha, b) bana (qela) e famullitarit”. Kisha ka tagër 
pasurije si për tokë brenda dhe jashtë famullisë. Për 
më tepër, “Kisha nuk gjobitet”, “Kisha s’ka peng me 
kend”. “Kisha gjendet e vendosme nën sundim të të 
Parit të Fes e jo nën ligjë të Kanunit: prandej Kanuni 
s’mund t’i vejë kurrnji barrë kishës, veç se ka detyrë 
me i dale zot, kur kjo hupë ndihmën e tij”.11 

Një vend të veçantë zë nderi i kishës. Në fakt nderi 
është filli organizues i të dy kanuneve. Le të kujtojmë 
këtu Monteskjënë, i cili e bënte nderin parimin lëvizës 
të monarkive, ndërsa frikën parimin e regjimeve 
despotike. Për Kanunin “Kisha shpatë e konop s’ka. 
Kush dhunon kishën dhunon Famullin. Nderen e 
Kishës e lypë Famullia. Kishës, mullinit, farkës e 
tregtores nuk i pritet kush mik.

Kush dhunon kishën, ka detyrë gjobën a) kishës, 
b) famullis, c) Flamurit (Bajrakut). Dhunon kishën njaj, 
qi fjaliset, shan e i kërcënohet kuej, qi rreh e vret kend 
11 Shtjefën Gjeçovi, “Kanuni i Lek Dukagjinit”, Albinform, 1993, 
f. 2. 
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në Hije të kishës. Gjobën fajtorit i a merr famullija e jo 
kisha, pse kisha shpatë e konop s’ka”.12

Paprekshmëria e famulltari jepet shumë bukur, 
gati në mënyrë poetike, përmes tri sentencash: “Prifti 
asht ndorja e Famullis”. “Prifti s’bjen në gjak”. “Prifti 
s’çohet në be”.13 Po veçoj dy saktësime të Kanunit që 
të kujtojnë ndarjen e kishës nga shteti. “Kush ven gojë 
në Famullitar, a e shan e i gërmushet, e ven dorë në 
të e e rreh, ase e vret aj do t’i përligjet Famullis në 
mëndyrë të Kanunit të vendit. Famullija sht në detyrë 
me e lypë nderen e Famullitarit të vet”. Në rast se 
“Po kje tepër i randë faji i Meshtarit ndaj Famullis, 
Meshtari do t’i shtrohet gjyqit të Kanunit. I Pari 
dërgon nji Meshtar tjetër me shtrue pengun në Kanu 
n’emën të Famullitarit”.14

Kjo ndarje bëhet më e dukshme në përcaktimin 
e ndëshkimeve sipas cilësisë së fajit. Si dhe në rastin 
e Kanunit të Skënderbeut, Kanuni i Lek Dukagjinit 
saktëson: 

“Kush then kishën, asht i djegun e i pjekun me rob 
e robi jashta Bajrakut. Fajtori -dorërasi – bahet batare 
prej Bajrakut, e shkon gjakhupës. Vllaznia a fisi ma i 
afërmi i bakeqit e blen token e tij, e çmimi i saj i shkon 
kishës së thyeme.

Kush vjedhë gjanë e huej, e shkon e e mshehë në 
kishë, pa dije të famullitarit, i ka detyrë kishës 1000 
grosh gjobë për nderë të marrme, e 100 desh gjobë 

12 Po aty, f. 2-3.
13 Po aty, f. 5.
14 Po aty, f. 6.
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Bajrakut, pose gjasë, qi do t’i a kthejë të zot’t në 
mëndyrë të Kanunit…

Kush t’i shpifet Meshtarit në punë të randë kah 
ndera, ka shpin e djegun e 100 desh e 1 ka gjobë 
Bajrakut…

Aj, qi si vehet ndeshkimit të kishës e të Kanunit, 
Bajraku do të mblidhet tok te shpija e tij e do t’i marrë 
gjithçka të ket në vathë”.15

Këto janë disa momente thelbësore të dy Kanuneve, 
të cilat mund të na japin një pamje interesante të 
marrëdhënieve ndërmjet kishës dhe autoritettit edhe 
në kushtet e mungesës së një shteti, në kuptimin 
modern të termit.

15 Po aty, f. 10-11.
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Marrëdhëniet ndërMjet shtetit 
dhe fesë në periudhat historike 

Me shtet të konsoliduar

Nga Pavarësia deri te periudha e mbretërisë së Zogut

Për këtë çështje, një kontribut të madh e gjejmë 
në veprën e profesorit Italian Giovani Cimbalo, 
profesor i të drejtës kanonike në Universitetin 

e Bolonjës, në punimin “Pluralizmi i besimit dhe 
komunitetet fetare në Shqipëri”, botuar nga shtëpia 
botuese “Naimi” në vitin 2013. Merita e këtij punimi 
qëndron në analizën e akteve juridike të qeverive 
shqiptare nga lindja e shtetit shqiptar deri në ditët 
e pluralizmit politik pas rënies së regjimit totalitar. 
Duke e njohur në detaje këtë evolucion juridik, autori, 
që në parathënien e punimit thekson: “Nga shqyrtimi 
i historisë kushtetuese, del se, që në zanafillë të 
shtetit të vet, Shqipëria moderne ka ndër parimet e 
saj themelore ndarjen mes shtetit dhe fesë, laicitetin 
e institucioneve, e kryesisht, pluralizmin fetar, i 
parë si formant i rëndësishëm i sistemit ligjor, një 
prej përbërësve themelorë për ndërtimin e unitetit 
kombëtar, si vlerë e epërme për vendin. Ky qëndrim 
bëri të mundur që i vetmi shtet në Europë me shumicë 
myslimane, të përpunojë një trajtë dhe vision pluralist 
për islamin dhe të kapërxejë pengesat për proselitizëm 
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të besimeve të tjera jo islame, edhe pse ky i fundit ka 
epërsi shifrash”.16

Edhe pse me shumicë myslimane, “Që në zanafillë 
të vet Shqipëria nuk ka qenë kurrë shtet islamik, por 
laik, duke dalë jashtë kornizave të trevave të Ballkanit 
Perëndimor e sidomos të Europës Lindore”.17 
Përfundimet e mësipërme ilustrohen me dokumentet 
ligjore të shtetit shqiptar që doli nga Konferenca e 
Londrës. Kështu në Statutin e vitit 1914, për kultet 
flitet në kapitullin XI. Për nga koha kur është realizuar 
ky statut dhe për mundësi krahasimi me vendet e tjera 
europiane po e sjellim të plotë këtë pjesë:

“170 – Të gjitha komunitetet fetare shqiptare 
ekzistuese njihen (nga shteti). Ky parim zbatohet 
edhe për sektet e ndryshme myslimane. Asnjë 
pengesë nuk duhet të nxirret për organizimin 
hierarkik të komuniteteve të ndryshme e as për 
marrëdhëniet që këto mund të kenë në çështje 
të dogmës fetare, me kryetarët e tyre shpirtërorë 
më të lartë. 
171- Komunitetet fetare do të vazhdojnë të ruajnë 
pasuritë e tyre. 
172 – Komunitetet do të vazhdojnë të marrin, 
nën mbrojtjen e autoriteteve, të ardhurat e 
konsakruara nga zakoni. 
173 – Përjashtohen nga taksat godinat që 
shërbejnë për kultet, për arsimin publik dhe për 
veprat bamirëse. 

16 Giovanni Cimbalo, “Pluralizmi i besimit dhe komunitetet 
fetare në Shqipëri”, Naimi, Tiranë, 2013, f. 9.
17 Po aty, Shënimi 8, f. 23.
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174 – Në rast se formohen komunitete fetare të 
reja të kulteve të ndryshme, shteti rezervon të 
drejtën t’i njohë dhe të përcaktojë të drejtat e tyre. 
175 – Klerikët dhe paria e të gjitha komuniteteve 
fetare të njohura prej shtetit do të marrin 
investiturën nga lartësia e tij princi. 
176 – Rregullimi i marrëdhënieve ndërmjet 
kishave ekzistuese në Shqipëri dhe kryetarëve 
të tyre shpirtërorë më të lartë do të jetë objekti i 
marrëdhënieve të posaçme që do të lidhen midis 
qeverisë shqiptare dhe këtyre krerëve. 
177- Shteti duhet të marrë masa për mbajtjen 
e të gjitha kulteve të njohura si dhe të klerit 
duke caktuar për këtë qëllim shumën që do të 
gjykojë të nevojshme në buxhetin e përgjithshëm 
shtetëror; do të ketë parasysh edhe pasuritë e 
patundëshme që kanë aktualisht këto kulte”. 18 

Shihet qartë se sistemi shqipar ishte laik, por nuk 
i kundërvihej fesë, madje kërkon të bashkërendojë 
laicizmin me tolerancën dhe pluralizmin fetar. Kjo 
edhe për shkak të veçanësive fetare dhe fisnore të 
shqiptarëve. Prandaj, nëse Shqipëria do të duhej të 
zhvillohej dhe të shkonte drejt zhvillimit të shtetit 
modern duhej të bazohej në parimin e laicitetit, si 
mënyrë për të qeverisur besimet e ndryshme fetare, 
si dhe duhej ngritur në sistem ndarja ndërmjet shtetit 
dhe kulteve. Kështu në Statutin organik të Shqipërisë, 
aprovuar në Vlorë më 10 Prill 1914, sanksionohet se 

18 Po aty, Shënimi 11, f. 26-27.
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“Shqipëria nuk ka fe shtetërore. Liria dhe ushtrimi 
publik i të gjitha kulteve janë të siguruara. Në asnjë 
pjesë të principatës shqiptare, ndryshimi në fe nuk 
mund t’ i vihet asnjeriu si shkak për të përjashtuar ose 
për ta cilësuar si të paaftë për sa i përket gëzimit të të 
drejtave civile e politike, pranimit në punë shtetërore, 
në funksione dhe ndere ose përsa i përket ushtrimit të 
profesioneve dhe aktiviteteve të ndryshme”. 19

Sigurisht, arsimi nuk do të mbetej jashtë 
vëmendjes, për shkak të veçorive të mësipërme. 
Kështu, pas kapitullit XI të Statutit, në kapitullin XII 
fokusi është ndaj arsimit publik ku Statuti saktësonte: 
“179. Në shkollat vendase mësimi në gjuhën shqipe 
është i detyrueshëm. Por mësimi fetar mund të bëhet 
vetëm në gjuhën e kultit.

180. Mësuesit e gjuhëve të huaja mund të jenë 
shtetas të huaj. Të gjithë të tjerët duhet të jenë shtetas 
shqiptarë, me përjashtim të rasteve, kur ka një 
autorizim të posaçëm të qeverisë.

181. Ngritja dhe funksionimi i shkollave teologjike, 
te mjeshtërive dhe të zanateve të arteve të bukura, si 
dhe i çdo arsimi teknik do të rregullohen me ligje të 
posaçme.”20

Përdorimi i gjuhës shqipe në shkolla mirrte një 
rendësi të veçantë edhe për faktin se shtete të ndryshme 
që shfaqnin interes për Shqipërinë, financonin shkolla 
të ndryshme ku mësimi mbahej në gjuhët përkatëse 
të këtyre shteteve për të forcuar ndikimin e tyre në 

19 http://licodu.cois.it/ Albania
20 Po aty.



20

Shqipëri. Në mbështetje të veprimtarisë shkollore 
dhe përdorimit të shqipes, ishin edhe përkthimet e 
teksteve fetare dhe shkollat e ngritura nga Vëllazëria 
ungjillore. Përdorimi i gjuhës shqipe kishte si qëllim 
edhe zbehjen e zonave të influences së fuqive të 
huaja qoftë edhe nëpërmjet kufizimit të përdorimit 
të gjuhëve fetare, si për shembull të arabishtes dhe 
greqishtes vetëm gjatë celebrimit të riteve përkatëse. 
Kjo bëri që komunitetet myslimane të parashikonin 
në statutet e tyre përdorimin e gjuhës shqipe edhe 
si gjuhë liturgjike, ndërkohë që Kisha ortodokse e 
mori këtë vendim gjatë rrugës së vështirë për të fituar 
autoqefalinë. 

Për autorin këto themele do të vazhdojnë edhe në 
organizimin e shtetit të ri pas Kongresit të Lushnjës.  
Nga ky kongres doli më 31 Janar 1920 dokumenti 
përfundimtar që u njoh si Stauti i Lushnjës. Autorin 
e tërheq jo vetëm teksti i këtij dokumenti, si dhe 
“arkitektura e vërtetë kushtetuese e llojit europian”, 
por përbërja e Këshillit të Lartë ku bënin pjesë 
përfaqësues nga katër besimet fetare në vend. 
Duke ju referuar statutit dhe akteve që rregullonin 
marrëdhëniet ndërmjet shtetit dhe komuniteteve 
fetare, autori nënvizon faktin e njohjes së plotë të 
autonomisë së komuniteteve fetare, çka e dëshmon 
fakti që krerët e çdo feje dhe besimi zgjidhen sipas 
statuteve të tyre dhe njihen nga qeveria nëpërmjet 
një dekreti, në përputhje me karakterin juridiksional 
të kësaj norme. Për më tepër, marrëdhëniet 
ndërkombëtare të kulteve nuk janë të ndaluara, por 
kanë të bëjnë vetëm me çështje dhe veprimtari fetare, 
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si garanci e pavarësisë kombëtare. Për të garantuar 
respektimin e kësaj dispozite, të gjithë ata që kanë 
detyra fetare duhet të kenë shtetësi shqiptare dhe të 
flasin shqip, të gëzojnë të drejta civile dhe politike, të 
kenë etni shqiptare apo të jenë bij shqiptarësh prej tre 
brezash dhe të mos i kenë dalë kundër pavarësisë së 
shtetit shqiptar.21 “Kështu, thekson profesor Cimbalo, 
në vitin 1923, Shqipëria është i vetmi vend në Europë 
që harton normat për dhënien e personalitetit juridik 
të komuniteteve fetare, çka përfaqëson shkallën më 
përparimtare të përpunimit të të drejtës europiane, 
duke dëshmuar aftësinë e saj për t’i hyrë në thelb 
debatit konstruktiv, aq të nevojshëm për themelimin 
e shtetit modern”. 22

Ky vlerësim bazohet në studimin e dekretit të 
vitit 1923, i cili bazohej edhe në Statutin e Shtetit 
Shqiptar të vitit 1922 dhe në nenet 1 dhe 2 të Statutit të 
Zgjeruar të Lushnjës, tetor 1921, ku sanksionohet liria 
e organizimit të kulteve.23

21“Shteti shqiptar s’ka fe zyrtare.
Тё gjitha fetё е besimet јаnё tё nderuara dhe liria е ushtrimit dhe 
е praktikimit tё jashtёm tё tyre ёshtё е siguruar.
Feja nuk mund tё formojё pengime juridike me asnjё mёnyrё. 
Fetё е Ьesimet kurтsesi nuk mund të përdoren рёr qёllimе 
politike.
22 Giovani Cimbalo, vep. e cituar, f. 43.
23 “Art.1.
Lirija e ndërgjegje-s asht e sigurueme si mbas nenit 93 të Statutut 
dhe të neneve 1-2 të deklaratës më datë Tetuer 10.21 e votueme 
prej Parlamentit.
Art.2.
Ç’do degë e Myslimanizmës, si Synizma, Bektashizma, 
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Duke patur parasysh kontekstin politik të kohës 
fillon edhe procesi i krijimit të Kishës autoqefale të 
Shqipërisë, në sajë të përkushtimit të disa përfaqsuesve 
të saj me në krye Fan Nolin. Për këtë qëllim u mblodh në 
Berat më 12 Shtator 1922 kongresi për krijimin e kishës 
autqefale shqiptare dhe u miratua edhe statuti i saj, i 
cili ishte një statut i përkohshëm derisa marrëdhëniet 

Ryfaizma, Kadirizma, Sadizma e tjera; ashtu edhe ç’do degë e 
Krishtenizmës, si Katolikizma, Orthodhokizma, Protestanizma, 
si edhe të gjitha degët e çdo feje tjetër, munt t’organizohen në një 
shoqatë fetare indipendente njana prej tjetrës.
Art.3.
Sicila shoqatë fetare ose besimtare mundet me pasë vetëm lidhje 
shpirtërore dogmatike me qendrat e mëdha fetare përjashta 
Shqipnis. Marëdhanat edhe letër – këmbimet midis tyre mbi këtë 
landë, janë të lira pa ndonjë pengim nga ana e qeveris, Parija 
fetare e shkallës ma të naltë duhet të ketë këto cilësi:
a) Nënshtetas Shqiptar,
b) Të din gjuhën shqip,
c) Të gëzojë të drejtat civile e politike,
d) Të jetë prej racës Shqiptare ose prej fëmije e prej tre brezash 
në Shqipni. Nuk mund të jenë ata të cilët tue kenë në këto grada 
në shqipni me 28 Nanduer 1912, e këndej, kan luftuem çashtjen 
Shqiptare.
Me një ligjë munt të epet aprovimi edhe për persona që nuk kanë 
cilësit e naltpërmenduna.
Klerikët e shkallës tjetër, duhet të kenë të gjitha cilësit e 
përmendura në këtë nen.
Përjashtohen nga paragrafi (b) i këtij art., klerikët e viseve 
Shqiptare jetër gjuhëse.
Kryetarët e ç’do feje e ç’do sekti, zgjidhen si mas Statutit të tyne 
tue i u dhanë nga një dekret njoftimi nga ana e Qeverisë.
Në ceremonitë zyrtare, parashkrumja i përket ma të vjetrit në 
emnim.
Art.4.
Secila Shogjatë, komunitetet dhe institutë fetare, si Xhami, Teqe, 
Kishë, Manastir etj. njihen person moral dhe përfaqësohen si 
mbas rregullavet fetare të tyre.
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me Patriarkanën Ekumenike të Kostandinopojës të 
hynin në hullinë e duhur të miratimit të një Tomos-i 
të posaçëm për njohjen e autoqefalisë, e cila do të 
realizohej më 1937, falë përpjekjeve edhe të Monarkisë 
Shqiptare.24

Këta kanë të drejtë të kenë, t’akuistojnë dhe të jetërtojnë 
(alievare) pasuni të lujtëshme dhe të pa lujtëshme dhe të drejtat 
e tjera civile kompatibe me natyrën e tyre; si edhe kanë të drejtë  
administrojnë pasunin e vetë. Shteti ruan të drejtat e kontrollimit, 
mbi administrimin e pasunisë dhe mbi llogarit e përvitëshme të 
tyre si mbas ligjës së veçantë për shoqatë (association).
Pasunitë e pa lujtëshme janë të jetërtueshme.
Secila shoqatë (association) ose komunitet fetare a besimtare 
ka të drejtë të godisë të mbajë, të drejtojë dhe të kontrollojë, me 
shpenzimet e veta, Xhami, Kisha, Teqe, Manastire dhe faltore të 
tjera ashtu edhe aksesorët e tyre si çimitere e të tilla; gjithashtu 
dhe institute bamirse pa asnjë pengim ose formalitet, tue u shtrue 
vetëm ligjës së Bashkisë për Godina. 
Art.5
Shoqatat kanë të drejtat me propozue dënime dishiplinore mbi 
klerin dhe nënpunsit e vetë”.
24 Për më tepër shiko: Gjergj Sinani, “The Religious Phenomenon 
in Albania”, European Journal for Church and State Research, 
Volume 6, PEETERS, Belgium, 1999, p. 265-293.
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shteti dhe bashkësitë fetare 
gjatë Monarkisë zogiste

Gjatë periudhës së monarkisë së Zogut, pa u 
ndalur në përpjekjet për njohjen e autoqefalisë 
së kishës orthodokse dhe konfliktet me klerin 

katolik për çështjen e shkollave dhe të martesës, brenda 
kufijve të këtij punimi, vlen të përmendet dekreti mbi 
formimin e komuniteteve fetare më 9 Korrik 1929. Në 
fakt, që në Statutin themeltar të Mbretërisë Shqiptare 
ishte sanksionuar se “Art. 5. Shteti Shqiptar nuk ka fe 
zyrtare.Të gjitha fetë e besimet janë të nderuëme dhe 
liria e ushtrimit dhe e praktikimit të jashtme të tyne 
asht e siguruëme.      

Feja nuk mund të formojë pengime juridike me 
asnji mënyrë.  Fetë dhe besimet kursesi nuk mund të 
përdoren për qëllime politike”.   

 Dekreti përmbante dispozitat që u mundësonin 
atyre fitimin e personalitetit juridik dhe miratimin 
e statuteve që rregullojnë veprimtarinë e tyre 
duke u mbështetur te Kodi Civil për çështje lidhur 
me personat moralë. Dekreti garantonte lirinë e 
komuniteteve fetare duke filluar nga njohja e lirisë së 
ndërgjegjes. Veprimtaria e komuniteteve fetare duhej 
të zhvillohej në përputhje me këtë dekret. Në nenin 4 
thuhej se miratimi i statuteve të komuniteteve fetare 
i takon qeverisë. Statutet hynin në fuqi me miratimin 
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e mbretit. Neni 3 e ndalonte pjesëmarrjen e klerit në 
jetën politike të vendit, madje në nenin 12 u ndalohej 
klerikëve të merrnin poste politike dhe gjyqësore. Me 
rëndësi janë nenet 6, 7, dhe 8 që përcaktojnë të drejtat e 
shtetit mbi besimet fetare dhe mbi funksionarët e tyre, 
të cilët, në bazë të neneve 9, 10, 11 i nënshtroheshin 
kontrollit të mbretit. 25

25Art1.Çdo njeri në Shqipnie gëzon lirinë e ndergjegjes dhe të 
fesë qe dishron; Kjo lirië asht e garantueme me artikujt 5 e 203 të 
Statutit Themeltar të Mbretniës.        
Art.2.Formimi i Komuniteteve fetare që kanë qellim thjeshtë 
ushtrimin e lirisë së ndergjegjes dhe të besimit, organizimin e 
naltësimin e këtij konvikcioni asht i lejuem si mbas dispozitave 
të kësaj Dekret-Ligjë.                           
Art.3.Komunitetet fetare janë përsona morale,dhe gëzojnë të 
gjitha të drejtat relative me ketë përsonalitet në konformitet 
me ketë Dekret-Ligjë dhe me ligjet e tjera të Shtetit;por këto 
nuk mund të ndjekin qellime politike as drejtë për drejtë as 
terthurazi ; gjith-ashtu nuk munden me ushtrue të drejtë gjykimi 
(juridikcion)për as nji çeshtje.           
Art.4.Komunitetet fetare quhen të formueme dhe gzojnë 
të drejtat e e akordueme prej ligjes ,vetëm kur Statuti i 
paraqitun prej tyne, aprovohet prej Këshillit Ministruer 
dhe dekretohet nga Mbreti.Deri në të kryemit e këtyne 
formaliteteve mbrenda afatit të caktuem prej kësaj Dekr-et –
Ligjë,situata juridike e këtyne rregjohet me ligjet e ma-parshme.     
Statuti i nji Komuniteti mund t”i paraqitet Qeveris për aprovim 
mbassi të jetë votuem prej Asambles ose prej autoritetit kompetent 
si mbas rregullave kanonike të Komunitetit respektiv.
Art.5.Ç”do Statut i Komunitetit fetare i dekretuem si mas Art.4. 
të kësaj Dekret-Ligjë formon detyr-im ligjuer dhe zbatimi i tyne 
sigurohet nga ana e Qeverisë për sa përmetojnë ligjet e Shtetit.              
Art.6.Kryetarët e çdo Komuniteti, para se të dekretohen prej 
Mbretit gjithashtu  edhe  të gjithë funkcio-narët e tjerë para se 
të legalizohen si mbas Statutit të Komunitetit në të cilin bajnë 
pjesë,nuk mund të fillojnë edhe t”ushtrojnë detyrat e tyne ;për 
ndryshe si kta ashtu edhe ata që tue qenë të pushuem vazh-dojnë 
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Marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve fetare dhe 
shtetit mbaheshin nga Ministria e Drejtësisë nëpërmjet 
një organi të veçantë siç ishte Komiteti për çështjet 
fetre. 

Në dekret theksohej se klerikët duhej të trasmetonin 
dhe rrënjosnin te besimtarët dashurinë për vendin. 
(“Art.25. Komunitetet fetare me pre-dikimet e tyne 
janë të detyruem me dhanë këshilla për me zgjue 
zhvillimin e ndjenjave atdhetare ndaj besimtarve 
të tyne e me forcue bashkimin kombtar”).  Një prej 

n”ushtrim ,ndeshkohen si mbas nenit 213 të Kod.Pen.                  
Art.7.Kryetarët e feve ashtu edhe subalternt imediat të tyne 
,dhe ndihmësit e zavendësit e ktyne duhet të jenë shtetas dhe 
prej fisit  e prej gjuhes Shqiptare,të dijnë me shkrue e me këndue 
lirisht gjuhen zyrtare dhe të jenë në nji moshë të paktën 25 vjetsh 
dhe të mos jenë të njoftun në Shqipnië për vepra antikombëtare.                 
Sa për Klerin qi pasojnë subalte-rnet immediat,ndihmësit e 
zaven-dësit e tyne ,duhet të jenë shtetas Shqiptare dhe të mos 
jenë të njoftun për vepra antikombëtare.       
Art.8.Kryetarët e ç”do Komuniteti gjithashtu edhe subalternet 
imme-diat të tyne,mbassi të zgjidhen në bazë të Statutit të 
tyne,emnohen me Dekret Mbretnuer.  Pasë këtye mund 
t”emnohen me Dekret-Mbretnuer edhe funksionarë të tjerë për 
të cilët Statuti lyp Dekret-Mbretnuer.                
Art.9.Komunitetet Fetare janë të lidhuna në Ministrien e 
Drejtësies dhe të gjitha marrëdhanjet e tyne me Qeverin kryhen 
me anen e saj, e cilla ka edhe iuspektimin e tyne.          
Art.10.Budgetet dhe rregulloret e Komuniteteve nuk mund të 
hyjnë në fuqië pa u aprovue nga Ministrija e Drejtësis,e cilla në 
ç’do rast ka të drejt të kontrollojë gjendjen e t”ardhunave e të 
pasunive që zotnojnë këto komunitete ,me anen e nji ispektorit 
ose të nji Prokurorit të Shtetit,dhe t”u kerkojnë llogarinë, të hetojë 
dhe menyren e shpenzi-meve të bame dhe të vrejë në disponimet 
e bamuna në favor të tyne,eksekutohen si mbas vullnetit të 
disponuesit.                    
Art 11.E Drejta e zotnimit kolektiv dhe e përdorimit të pasu-nive 
të destinueme për nji qellim bamirrës fetar e njerzor qi ka cak-tue 
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kushteve që u kërkohej të përmbushnin drejtuesit e 
komuniteteve fetare ishte pasja e shtetësisë shqiptare 
dhe njohja e gjuhës shqipe, edhe për faktin se ritet fetare 
duheshin celebruar në gjuhën shqipe. Gjithashtu, në 
dekret parashikohej që funksionarët fetarë duhet të 
kenë mbushur moshën 25 vjeç, të mos kenë qenë të 
dënuar, të mos jenë fajtorë për krime antipatriotike. 
Në nenet 15-19 parashikoheshin sanksionet civile dhe 
përgjegjësitë e funksionarëve fetare, në rast dhunimi 
të tyre.26 Një çështje e mprehtë, që vazhdonn dhe sot 

themeluesi i tyne i shkon Komuniteti.                                      
1)Kur Asambleja e Komunitetit vendos suprimimin e destinimit 
të themeluesit për arsye të pranueme dhe prej Qeverisë;                              
2)Kur karakteri ose randsija e qe-llimit të themeluesit ka 
ndryshue aq sa fondasioni nuk i përgjegjet ma qellimit të tij;                                
3)Kur destinimi i caktuem prej themeluesit nuk pajtohet me inte-
resat e Shtetit;                                 
4)Kur qellimi i themeluesit nuk asht ma i realizuem.                         
Në të gjitha këto raste vendimi i Këshillit Ministruer si mbas 
nene-vet 450 e 451 të Kodit Civil,si edhe ay i Asambles së 
Komunite- tit i pelqyem prej Ministris së  Drejtësies paraqiten 
për Dekretim Mbretnuer dhe mbassi të dali Dekreti relativ i tyre 
transkripto-het në Zyren e Ipotekavet n”emen të Komunitetit 
kuer i perket nji pronë, dhe kuer i perket nji sendit të lejueshem 
mjaftohet rregjistri-mi i tyne në radhorin e pasunive të luejtshme 
të Komunitetit. 

26Art.15.Funkcionarët e Komunite-teve posë rasteve të parapame 
në Statutin e tyne shkarkohen nga detyrat e tyne:                                    
1) Drejtë per drejtë me Dekret- Mbretnuer kuer:                               
a) per arsye politike me randësie qi i perkasin qetësis,ose 
per sjelljet e tyne qi prishin armoniën midis komuniteteve të 
ndryshme;             
b) per shkak ndjekjeje penale të cilat prezumojnë denimin e tyne 
me nji nga ndeshkimet e tregueme n”art.11.                                            
c) në rasë qi ka ankim nga anë e komunitetit per mungesë në 
detyra të cilat i janë ngarkue me Statut ose me rregullore të 
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të diskutohet, ishte ajo e ndihmave nga jashtë për 
komunitetet fetare. Neni 20 saktësonte se “Komunitetet 
janë të ndalu-eme me pranueme ndihmë prej shteteve 
të huaja me çdo formë dhe me çdo mënyrë që të jetë, 
po-së rasteve të pranueme prej Qeve-risë për ndihma 
qi kanë për qëllim vepra filantropike.  Dispozita e 

Komunitetit dhe në rasë qi mbas hetimeve që do të bahen nga 
Ministrija ë Drejtësis ankimet vertetohen.                      
2) Kuer me vendim gjygji u provohet nji shperdorim detyre ose 
marrin nji dënim per nji faj qi poshtnon randsisht para popullit.                                       
3)Kuer kerkohet prej Ministris së Drejtësis nga Kryesija e 
Komunitetit largimi i funksionarit per shkak se:              
a) funksionari klerik merret me politik ose terthorazi perzihet në 
politikë;                                 
b) kuer i mungon detyrave qi i ngarkon Statuti ose rregulloret e 
Komunitetit në të cillin bajnë pjesë,edhe                                     
c) kuer funksionarëve u provohet nji pianëcrie e njoftun 
botënisht ose nji sjellje kundra zakoneve të mira.                              
Funkcionari klerik për shkaqet dhe arësyenat të përmenduna 
në ket paragraf mundet të pre-tendojë të kundërtën o vetë me 
anën e Kryetarit t”atij komuniteti dhe në këtë rastë të dy raportët 
i  dërgohen Këshillit të Shtetit i cilli vendos definitivisht.
Art16. Funksionarët e Komunitete-ve për emnimet e të cillëvet 
ka dalë Dekret-Mbretnuer nuk munden të quhen të pushuem pa 
u revokue ky Dekret.                           
Art17. Komunitetet kanë të drejtë mbrenda dispozitave të 
caktueme në Statutet e rregulloret e tyne të marrin masa 
disiplinore kundra funksionarëve të komunitetit tue e lajmërue 
Ministrin e Drejtësiës.         
Art18.Funksionarët fetarë të komunitetit qi në shkallën hierar-
shike vijnë mbas atyne të caktuem në nenin 8 ,emnohen,pezullohen 
dhe pushohen si mbas Statutit përkatës tue ruejtun të drejtën e 
rekurimit në këshillat superiore të tyne por kurdoherë dispozitat 
e neneve 8,15 e 16 të kësaj Dekret-Ligjë janë të pa cenueshme.                
Art19. Në rasë që konstatohet se fuksionari fetar ka ba nji faj në 
të  kryemit e detyrave të veta i cilli parashikohet në Kodin Penal, 
dërgohet drejt për drejt në gjyqin kompetent dhe gjykohet për 
fajnë e bamë si mbas dispozitave të K.Penal.
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paragrafit të parë shtrihet dhe për ndihmat e bamu-na 
prej shtetësve të huej. Për liberalitetet filantropike qi 
bahen prej të huejve në favorin e komuniteteve ç’do 
shumë qi të formojnë dhe për liberalitetet kso dore të 
bamuna nga shtetasit shqiptarë, kuer kalojnë shumën 
1000 Fr.ari duhet leja e Qeveris në konformitet të nenit 
562 të K.Civil”.27 Vlen të theksohet se Kodi Civil dhe 
kodet e tjera u hartuan mbi kodet klasike të kohës, 
si Kodi i Napoleonit dhe kodi civil italian dhe ai 
zvicerian. 

Dekreti kushtëzoi edhe komunitetet fetare të 
hartonin statute të reja për t’iu përshtatur ligjit të ri. 
Kështu, më 8 Gusht 1929 u hartua Statuti i Komunitetit 
Mysliman, më 26 Shtator ai i Komunitetit Bektashian 
dhe më 12 Shator ishte hartuar Statuti i Kishës 
Autoqefale Ortodokse të Shqipërisë.28 Në analizën e 
detajuar që u bën këtyre statuteve, Prof. Cimbalo e 
ve theksin te përpjekjet e monarkisë për për t’i bërë 
komunitetet fetare pjesë të modernizimit të vendit 
dhe “shqiptarizimit” të kulteve. Në rastin e Kishës 
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, analiza e statutit 
të kësaj kishe konfirmon “qëndrimin thellësisht 
juridiksional të legjislacionit të Zogut” si dhe “vendos 
ndërprejen e marrëdhënieve të varësisë ndaj Fanarit 
e në mënyrë të tërthortë edhe me Greqinë, që prej 
kohësh këmbëngul për Epirin e veriut. Për këto arsye, 
Kisha ka mbështetjen e shtetit, pavarësisht armiqësive 

27 Dekret ligj mbi formimin e komuniteteve fetare; http://licodu.
cois.it/ Albania.
28 Të gjitha këto statute mund të gjenden në http://licodu.cois.
it/Albania/comunità religiose/generale.
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politike me Theofan Stilian Nolin, kryeministër më 
1924 dhe peshkop i Kishës ortodokse”.29

Edhe bektashinjtë dhe sunitët u ftuan të jepnin 
kontributin e tyre për modernizimin e vendit 
dhe shqiptarizmën duke përdorur shqipen gjatë 
celebrimeve liturgjike dhe modernizimin e zakoneve, 
duke kundërshtuar mbulimin me shami të grave deri 
aty sa u ndalua me ligj përdorimi i këtij petku.

Politika e Zogut ndaj kishës katolike u karakterizua 
edhe nga konflikte për shkak të ligjit për martesat dhe 
problemin e shkollave, si dhe raportet me Vatikanin. 

29 Giovanni Cimbalo, vepër e cituar, f. 67.



31

ndaliMi i fesë gjatë regjiMit 
totalitar koMunist

Gegjimi i ri u kujdes të ruante fasadën e një regjimi 
demokratik. Kështu, nga Mbledhja e Beratit, në 
vitin 1944, u miratua “Deklarata e të drejtave 

të qytetarëve”, ku garantohej mbrojtja e lirisë, të drejta 
të përgjithshme, liria e besimit dhe e ndërgjegjes dhe 
u njohën të drejta të barabarta të gjitha besimeve 
fetare. Madje njohu dhe pronën private dhe sigurinë 
vetjake të qytetarëve. Kushtetuta e vitit 1946 i kushtoi 
një kapitull, kapitulii XIII, të drejtave dhe detyrimeve 
të qytetarëve, ku u garantohej liria dhe barazia fetare 
dhe sanksiononte ndarjen e shtetit nga feja dhe shteti 
mund t’i mbështeste ekonomikisht besimet fetare. 
Pas kësaj fillon një fazë e re marrëdhëniesh ndërmjet 
autoriteteve politike dhe komuniteteve fetare që zgjati 
deri në vitin 1976. Gjatë kësaj periudhe, qeveria vuri 
nën varësinë e plotë të shtetit socialist komunitetet 
fetare, të cilat u ndoqën dhe u persekutuan deri në 
azgjësimin e plotë të tyre. Cila ishte rruga që shpuri 
në ndalimin ligjor të fesë me kushtetutën e vitit 1976?  
Regjimi komunist e filloi veprën e shkatërrimit të 
lirisë së fesë duke e filluar me rishikimin e statuteve 
të komuniteteve fetare. Ndërkohë, pranë Ministrisë 
së Drejtësisë u themelua “Komiteti për çështjet 
fetare”, organ që kishte funksionuar edhe në kohën 
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e mbretit Zog, por që tashmë kishte si synim për 
të vënë nën kontroll aktivitetin e komuniteteve 
fetare. Në fillim u paraqit si institucion për për të 
rregulluar mosmarrveshjet me komunitetet fetare 
duke kërkuar konsensus të negociouar, por situata 
filloi të përmbyset kur qeveria vendosi t’i rregullojë 
këto marrëdhënie sipas modelit sovjetik. Kështu, ky 
komitet kishte si detyrë të “Kontrollonte projektet 
e statuteve të komuniteteve fetare dhe rregulloret 
e komuniteteve fetare që i paraqiteshin Këshillit 
të Ministrave për miratim. Kontrollonte mesazhet 
baritore, qarkoret e përgjithshme dhe çdo lloj 
dokumenti tjetër publik, të nxjerrë nga komunitetet 
fetare; propozonte mosqarkullimin e atyre që ishin në 
kundërshtim me ligjet e shtetit. Kontrollonte buxhetin 
e komuniteteve që i paraqiteshin për miratim Këshillit 
të Ministrave; shprehte vlerësimet e tij. Mbante 
regjistër, në të cilin shënohej përbërja e organeve 
qendrore të komuniteteve fetare dhe mbaheshin 
shënimet e nevojshme për të gjitha organet ndihmëse 
vendore dhe atyre drejtuese të enteve fetare. Krijimi 
i këtij Komiteti dëshmonet vullnetin e Shtetit për të 
vënë nën kontroll aktivitetin e komuniteteve fetare e 
të vijonte politikat paraardhëse”.30

Duke përfituar nga vonesa e përgatitjes së 
statuteve të reja, qeveria operonte përmes qarkoresh 
drejtuar komuniteteve fetare. Për ilustrim po sjellim 
një qarkore të vitit 1949, ku përmbaheshin këto pika: 

30 Giovanni Cimbalo, vepër e cituar, f. 99.
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“1) Sa herë lind nevoja për tu mbledhur, i duhet 
kërkuar leje paraprakisht komitetit ekzekutiv të 
zones, 48 orë më përpara. 2) Mbledhja nuk mund të 
fillojë pa mbërritur përgjigjja e komitetit ekzekutiv 
të zonës. 3) Në lejen që i drejtohet komitetit, duhet 
të jepet informacion i plotë lidhur me kohën, vendin 
dhe pjesëmarrsit e mbledhjes. 4) Duhet bërë në dijenë 
rendi i ditës i mbledhjes”.31

Procesi i likuidimit total të fesë vazhdoi me reformën 
agrare dhe shpronësimin e pasurisë së komuniteteve 
fetare. Sigurisht u hoq edhe ndihma e shtetit. Kështu, 
humbja e pavarësisë ekonomike çoi në falimentimin 
ekonomik të këtyre komuniteteve, çka rezultoi si një 
nga mjetet më të efektshme për rrënimin e tyre. Për 
konfiskimin e pasurisë së komuniteteve fetare nuk 
u ndoq e njëjta rrugë për shkak të gjendjes juridike 
të pasurive të enteve fetare. Konfiskimi i pasurive të 
enteve fetare ishte i mundshëm sepse, sipas profesor 
Cimbalo-s, duke qenë se komunitetet fetare ishin të 
veshura me personalitet juridik civil dhe duke qenë se 
myslimanët i mbarështonin pasuritë e tyre nën formën 
e Vajëfeve, nuk gëzonin ndonjë mbrojtje të veçantë, 
por u nënshtroheshin rregullave të përgjithshme që 
rridhnin nga legjislacioni i zakonshëm për të gjitha 
pasuritë private të tokës. Ndryshe paraqitej gjendja 
e Kishës katolike, e cila, duke qenë se nuk e kishte 
pranuar legjislacionin e Zogut, i kishte lënë entet e 
veta pa personalitet juridik civil, me përjashtim të 
ndonjë rasti të rrallë. Ajo ua “kishte besuar personave 

31 Giovanni Cimbalo, vep. e citur, f. 120-121.
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të tretë zotërimin e të mirave në emër dhe për llogari 
të kishës, ndërkohë që nevoja të shumta i përballonte 
me ndihmën e financimeve nga jashtë. Shteti e 
pati të lehtë të zbatonte mbi individët, pronarë të 
të mirave të enteve kishtare, masat shtrënguese 
për çështjet e pronës dhe të konfiskonte pasuritë, 
si masë shoqëruese krahas arrestimeve, dënimeve 
dhe ekzekutimeve të klerikëve dhe rregulltarëve, të 
akuzuar për kërcënim të sigurisë së shtetit dhe për 
veprimtari kundërrevolucionare”.32 Nga pikëpamja 
juridike, humbja e personalitetit juridik pati pasoja 
për zhdukjen e komuniteteve fetare dhe humbjen e të 
gjitha mirave.

Më pas erdhi edhe ndalimi i shkollave fetare, e cila 
nuk u bë pa përplasje mes shtetit dhe bashkësive fetare. 
Ky proces filloi me një qarkore në fillim të vitit 1945 ku 
lejohej një orë mësimi feje në javë, jo e detyrueshme, 
por gjithçka filloi të ndryshojë më 17 Mars 1946 kur 
Ministria e Arsimit urdhëroi, nëpërmjet një qarkoreje, 
të ndalonin mësimin e fesë në shkollat publike. Në 
vitin 1947, një qarkore tjetër ndaloi mësimin e fesë në 
shkollat publike për t’ia lënë vendin mësimeve ateiste 
dhe leksioneve të marksizëm – leninizmit. 

Sigurisht, shteti nuk ndoqi të njejtën politikë 
me komunitetet fetare dhe faktet që po dalin në 
dritë dëshmojnë se ndaj Kishës katolike, që shihej 
si kundërshtare e fortë e regjimit, qeveria vendosi 
të ndërpriste marrëdhëniet politike të klerit katolik 

32 Giovanni Cimbalo, vepër e cituar, f. 109-110.



35

shqiptar me pjesën tjetër të botës, veçanërisht 
shkëputjen nga Vatikani. 

Rruga e ndalimit të fesë do të kulmonte me dekretin 
e vitit 1967, që u kthye në ligj, sipas të cilit shfuqizohej 
menjëherë dekreti i vitit 1949 për komunitetet 
fetare dhe të gjithë statutet e komuniteteve fetare të 
pranishme në Shqipëri. Më pas vjen Kushtetuta e vitit 
1976 që e shpalli ateizmin e shtetit si tipar dallues 
të Shqipërisë komuniste, ndërkohë që në nenin e 
famshëm 55 ndalohej veprimtaria dhe vetë ekzistenca 
e të gjitha komuniteteve me karakter fetar. Kjo u 
shoqërua edhe me një propagandë të paskrupullt 
ateiste. E megjithatë komunizmi harroi mësimin e 
madh historik se shërbimi më i madh që mund t’i 
bëhet një feje është shpallja e saj e paligjshme.
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rilindja e lirisë së besiMit, e 
ndërgjegjes dhe pluralizMit fetar

Mbas rënies së regjimit komunist filloi rilindja 
e besimit, ndërgjegjes dhe pluralizmit 
fetar. Kushtetuta e re u përgjigjet kritereve 

të vendosura nga Këshilli i Europës. Edhe ligjet e 
tjera sigurojnë lirinë e besimit dhe të ndërgjegjes. 
Marrëdhëniet ndërmjet shtetit dhe fesë rregullohen 
përmes “Komitetit shtetëror të kulteve” dhe ligjërisht 
bazohen në marrëveshjet ndërmjet shtetit dhe 
komuniteteve fetare, ku njihen nga shteti bashkësia 
islame, ajo katolike, orthodokse dhe ungjillore. Edhe 
njëherë u shfaq, gjatë kësaj periudhe, vlera dhe 
forca gjeneruese e tolerancës fetare në Shqipëri. Me 
Kushtetutën e re, por edhe ndryshimet e mëvonshme, 
u rikonfirmua natyra laike e shtetit si dhe forma forma e 
rinjohjes së personalitetit juridik, të cilit i nënshtrohen 
komunitetet fetare. Përmes neneve të Kushtetutës për 
laicitetin, ruhet parimi i paanshmërisë së shtetit ndaj 
problemeve të fesë, rolin mbrojtës të shtetit për të 
drejtën e komuniteteve fetare për të marrë pjesë në jetën 
publike të vendit, garanton lirinë e ndërgjegjes dhe të 
besimit dhe të drejtën për të zgjedhur, ndërruar dhe 
shpallur besimin dhe bindjet vetiake, privatisht apo 
botërisht, nëpërmjet kultit, arsimimit dhe celebrimit 
të shërbesave fetare. Kjo përforcohet edhe me faktin 
se kushtetuta njeh parësinë e Gjykatës europiane të 
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të drejtave të njeriut në Strasburg. Kjo do të thotë se 
gjykatat shqiptare janë të detyrura të zbatojnë nenin 
9 të Konventës europiane të të drejtave të njeriut 
dhe juridiksionin e gjykatës së Strasburgut lidhur 
me lirinë e besimit dhe të ndërgjegjes. Edhe ligjet e 
tjera, statutet e komuniteteve fetare dhe marrëveshjet 
ndërmjet këtyre komuniteteve dhe shtetit bazohen në 
këto parime moderne kushtetuese.33

Me interes për reflektim është edhe diskutimi 
teorik ndërmjet modeleve dhe eksperiencës. Kjo është 
një çështje me rëndësi ekzistenciale për paqen sociale, 
sidomos në një rajon si Ballkani ku konfliktet etnike 
dhe ato fetare kanë qenë pasuar me tragjedi të rënda. 
Ne, shqiptarët kemi një ves që edhe kur bëhemi të 
vlefshëm, nuk e çmojmë veten sa duhet. Prandaj ndodh 
“procesi i fabrikimit të modeleve institucionale dhe 
juridike dhe rrezikun e transplatimeve të kota dhe të 
dëmshme të përvojave të disave mbi ca të tjerë, është 
me vend të shtrojmë pyetjen nëse modeli shqiptar për 
marrëdhëniet mes shtetit dhe komuniteteve fetare, 
mund të jetë një rast i mirë reflektimi dhe përsiatje për 
ata që duan t’u japin zgjidhje paqësisht konflikteve 
ndërfetare mes grupeve të ndryshme e sidomos 
kur përplasjet fetare shoqërohen edhe me konflikte 
etnike”.34 Ajo që e shqetëson profesor Cimbalo është 
përdorimi i modeleve të huaja përkundrejt traditës së 
vendit me të cilin punojnë organizatat ndërkombëtare 

33 Për një informacion më të zgjeruar për këto çështje, shiko: 
Giovanni Cimbalo, vepër e cituar, ff. 172-264.
34 Giovanni Cimbalo, vepër e cituar, f. 293.
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dhe sidomos Këshilli i Europës, duke u imponuar 
atyre vendeve modele të gatshme për sistemin 
juridik të tyre, siç është rasti i Maqedonisë se Veriut 
dhe Kosovës. Ai thekson domosdoshmërinë se para 
se të ndërmerret një aksion konkret ndaj një vendi, 
sidomos në Ballkan, kërkohet një studim i thelluar 
i traditave juridike, kontekstit historik, politik, të 
përbërjes etniko – fetare të popullsisë, elemente këto 
të domosdoshme për të garantuar efektshmërinë e 
modelit të ri institucional. Duke bërë një krahasim të 
problematikës fetare ndërmjet Maqedonisë së Veriut 
dhe Bullgarisë, ai thekson se zgjidhjet e gabuara 
mund të shdërrohen në burim konfliktesh ndërfetare 
dhe ndëretnike.

Zgjidhja më e mirë për të është një model 
pluralizmi fetar, ku çdo komuniteti i jepet mundësia 
për t’u organizuar rreth parimeve të veta, duke 
pranuar pluralizmin fetar si një prej modeleve të 
sistemit juridik, i cili duhet ngritur në përputhje me 
historinë dhe traditat fetare të këtyre popujve. Sipas 
tij, kjo ka “gjetur shprehje në Shqipëri, ku modeli i 
marrëdhënieve, i bazuar në negociatat mes shtetit 
dhe secilit grup fetar, ka për rezultat bashkjetesën në 
diversitet, ç’ka ushqehet nga parimet e laicitetit, të 
ndarjes dhe të pluralizmit. Një prej arsyeve që ka bërë 
të mundur këtë, është struktura e islamit shqiptar, 
natyra e tij pluraliste dhe respekti ndaj degëzimeve 
fetare në brendësi, por dhe jashtë tij”.35 

35  Giovanni Cimbalo, vepër e cituar, f. 297.
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Zgjidhjet që kërkojnë rezultate imediate, të cilat 
edhe mund t’i fashisin plagët e një gjenerate, mund të 
rilindin nëse krijohen kushte të favorshme, qoftë edhe 
përmes mbajtjes gjallë të një miti apo gojëdhanave 
që kapërxejnë brezni të tëra. Prandaj ne nuk mund 
të mos biem dakort me përfundimin e profesor 
Cimbalo-s, përfundim që na bën krenar për një virtyt 
përballë shume veseve që nxorri në pah tranzicioni 
post-totalitar, se “bankprova e vërtetë e sistemeve të 
marrëdhënies mes shtetit dhe komuniteteve fetare 
gjendet në trevat kufitare të Ballkanit, i cili gjithmonë 
ka qenë kryqëzim i paqes dhe i luftës në Europë. Këtu, 
si kudo, përvoja shqiptare mund të na vlejë shumë”.36

Tashmë, detyra më madhore e shoqërisë dhe në 
veçanti e komuniteteve fetare është lartësimi shpirtëror 
i shqiptarëve pas natës totalitare, pasi shpirti i njeriut 
nuk ushqehet me bukë, por me virtyt.

Prof.dr. Gjergj Sinani

36  Giovanni Cimbalo, vepër e cituar, f. 298-299.


