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Një vështrim mbi rregullimin juridik të punës gjatë periudhës 1944-1991 

Abstrakt 

Puna, ishte subjekt i rregullimit ligjor nga Kushtetuta, tërësia e normave të kodifikuara mbi punën, 

disiplinimi i individit, përfshirë edhe masat represuese ndaj tij. Instrumentet në dispozicion të shtetit përfshinin, jo 

vetëm mekanizmat dhe proceset penale, por edhe instrumentet administrative, si dhe një seri normash sociale mbi 

tipin ideal të njeriut të ri dhe pritshmërive shoqërore lidhur me të. Ky vështrim në thelbin e çështjes është i 

nevojshëm për të nxjerrë në pah sistemizimin e fenomenit - punë, objektifikimin e individit dhe disiplinimin e 

shoqërisë nëpërmjet punës.  

Hyrje 

Puna, ashtu si faktorë dhe aspekte të tjera të jetës gjate regjimit komunist, si për 

shembull, kapitali, toka, mjetet e prodhimit, ideologjia, normat kulturore dhe sociale, nuk mund 

të ishte subjekt i pavarur i marrëdhënieve midis individëve ose individëve dhe institucioneve, 

si publike po ashtu edhe private. 

Në ndryshim nga sistemet e demokracise liberale, ku puna ka një trajtim vokacional, 

përveç atij si faktor prodhimi, dhe ku mund të flitet për zgjedhjen e profesionit në përputhje me 

interesat dhe dëshirat e individit, në sistemet totalitare, puna trajtohet kryesisht si faktor 

prodhimi. Roli i individit në shoqëri, si njësi përbërëse e saj, suprimohet nga koncepti agregat 

i interesit të shoqerisë dhe pozita që i jepet kolektivit për të diktuar fatet njerëzore. Si rrjedhojë, 

individualiteti minimizohet, individi humb unikalitetin e tij dhe kthehet në një ndihmues në 

realizimin e një qëllimi te përgjithshëm1. Maksimumi i hapësirës që i jepet individit, sipas kësaj 

qasje instrumentale, është të aspirojë dhe veprojë në funksion të përmbushjes së vullnetit të 

përgjithshëm. 

Tipar dallues i regjimeve totalitare, dhe këtu hyn edhe versioni Shqiptar i komunizmit, 

është trajtimi dhe rregullimi në skaj i faktorëve kryesore të jetës dhe prodhimit, dhe në këtë 

kontekst, ishte normale për atë sistem që puna të trajtohej ashtu si dhe faktorët e tjerë të 

prodhimit – si p.sh., toka, kapitali, ndermarrja – të cilat ishin të rregulluara dhe kolektivizuara 

në funksion të ndërtimit të socializmit.  Pra, kur këta faktorë të tjerë rregulloheshin deri ekstrem, 

marrëdhëniet e punës nuk mund të ishin përjashtim nga standardi. Vlen për të sjellë në vëmendje 

se në një përfundim të tillë arrihet edhe nga gjyqësori i kohëve të fundit, sipas të cilit, nuk kishte 

mundësi që në kohën e regjimit komunist, një individ të mungonte pa dalë në punë2. Në çështjen 

1 Shih gjithashtu edhe punimin e Sonila Boçi, Fajtorë pa faj: dënimi i inxhinierëve të kënetës së Maliqit, pjesë e 

justifikimeve për dështimet e regjimit komunist, për të krijuar idenë e presionit shoqëror, mobilizimit të burimeve 

njerëzore dhe arbitraritetin në gjykimin e individëve nga regjimi komunist. 
2 Gjykata Apelit Tiranë, Çështje Nr. 1935 Akti, Nr. 2307 Vendimi (2013). 



në fjalë të shqyrtuar nga gjykata, ku paditësja kërkonte të merrte pagën që i detyrohej 

kooperativa bujqësore, vlerësohet se marrëdhënia e punës nuk ka qënë një marrëdhënie e lirë, 

por marrëdhënie detyrimi3. Gjykata vazhdon arsyetimin duke thënë që sipas ligjeve të kohës, 

çdo person ka qënë i detyruar që të merrte pjesë në punë, në të kundërt mund të përballej me 

pasojat e ligjit mbi parazitizmin4. 

Përveç dimensionit të punës si faktor prodhimi, gjatë regjimit komunist, puna 

kuadrizohej edhe si formë dhe mjet dënimi për akte që konsideroheshin vepra ose kundravajtje 

penale. Jo pa shkak është përfshirja si formë e dënimit me punë të detyruar në pothuajse 

gjysmën e veprave dhe kundravajtjeve penale, sipas Kodit Penal të kohës (1977). Regjimi e 

konceptonte punën e detyruar si mënyrë riedukimi për individin, njësoj si heqja e lirisë, gjobat, 

qortimet shoqërore, dëbimi dhe internimi. Gjithashtu, një dimension tjetër i punës mund të 

nxirret në kontekstin e raportit që kishte Partia e Punës së Shqipërisë me shtetin – aparatin 

burokratik, ku puna, në formën e qarkullimit të kuadrove në bazë, përdorej si instrument i 

rezistencës, presionit, dhe sanksioneve që Partia ushtronte mbi burokracinë shtetërore për ta 

mbajtur këtë të fundit të nënshtruar. 

Puna si faktor prodhimi, si formë riedukimi, dhe si lokacion ku shprehej tensioni në 

marrëdhënien Parti – shtet janë tre nga disa dimensionet e rregullimit të përgjithshëm të saj 

gjatë periudhës së regjimit komunist 1944-1991. Ky punim synon të krijojë një kornizë 

kërkimore mbi konceptin e punës duke përdorur trajtimin që i bëhet punës nga kushtetutat e 

republikës socialiste të viteve 1946 dhe 1976, Kodi Penal, dhe dokumentet politike të Partisë 

së Punës. Si i tillë, ky punim tenton të shërbejë si platformë për të kryer në një fazë të dytë 

studime të thelluara mbi mënyrën e organizimit të punës nëpërmjet mekanizmave të tjerë 

ligjorë-administrativë, disiplinimit të individit dhe shoqërisë nëpërmjet saj, dhe mënyrës se si 

shteti koncepton dhe përdor të drejtën për të kontrolluar një fenomen shoqëror dhe vokacion 

njerëzor si puna.  

Seksioni I i këtij punimi fokusohet tek trajtimi kushtetues i punës, seksioni II hedh një 

vështrim të përgjithshëm tek përfshirja e punës së detyruar si formë dënimi nga Kodi Penal, 

seksioni III përqendrohet tek trajtimi i punës si lokacion ku shprehej tensioni ne raportin midis 

Partisë dhe shtetit dhe bazohet në disa dokumente kyç të PPSH, dhe seksioni IV përmban disa 

konkluzione dhe hapa të mëtejshëm për punën kërkimore në këtë drejtim. 

Puna si faktor prodhimi nën këndvështrimin kushtetues 

3 Po aty. 
4 Po aty. 



Regjim i kushtetues u formalizua nëpërmjet dy kushtetutave: a) Statutit të Republikës 

Popullore te Shqipërisë të miratuar nga Asambleja Kushtetuese në vitin 1946 dhe i amenduar 

në vitin 1950, dhe b) Kushtetutës së Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë së vitit 1976. 

Edhe një lexim i thjeshtë i këtyre dy dokumenteve parësore të rendit ligjor ne Shqipëri është i 

mjaftueshëm për të dalluar evoluimin dhe konsolidimin e regjimit komunist në vend gjatë një 

periudhe 30 vjeçare. 

Statuti i RPSH i vitit 1946 njeh iniciativën private, po ashtu edhe rolin që ka shteti në 

zhvillimin ekonomik të vendit, sikurse njeh pronësinë mbi tokën dhe masën e saj5. Statuti 

gjithashtu merr një sërë masash që mund të klasifikohen si të drejta sociale që i jepen individit, 

por njëkohësisht i gërsheton ato dhe me një konceptualizim të punës si detyrë e individit. 

Kështu, për shembull, neni 10 i Statutit mbron personat që merren në punë duke iu siguruar të 

drejtën e organizimit, duke rregulluar dhe kufizuar orët e punës dhe pagën minimale6. 

Njëkohësisht, parashikon përkrahjen nëpërmjet sigurimeve shoqërore të pushimeve vjetore, si 

dhe garanton mbrojtje të veçantë për punën e të miturve7. 

Kurse në nenin 22, Statuti sanksionon se puna në Republikën Popullore është nder po 

ashtu edhe detyrë8. Këtu fillon të shikohet qartë disiplinimi i marrëdhënieve të punës në 

funksion të ndërtimit të socializmit, si dhe shihet për herë të parë ideja e detyrimit që ka individi 

ndaj shoqërisë dhe ekonomisë socialiste, dhe përdorimin e punës për shlyerjen e këtij detyrimi. 

Po në këtë nen, ndoshta për ta zbutur impaktin e fjalisë së parë, parashikohet se çdo shtetas ka 

të drejtën të shpërblehet sipas punës dhe aftësisë, dhe të marrë nga shoqëria aq sa i jep asaj9. 

Ky trajtim evoluon ose rëndohet me amendamentet e këtij statuti në vitin 1950. Këto të fundit 

e sjellin konceptin e punës në brendinë e jetës ekonomike. Konkretisht, neni 13 përcakton se 

puna është baza e rendit shoqëror të Republikës Popullore të Shqipërisë10. Po kështu, ky nen 

përcakton se puna për çdo shtetas të aftë për punë është detyrë dhe nder sipas parimit: “kush 

nuk punon, nuk ha”11. 

Në këtë kontekst institucional, duket si çudi që shteti ndërsa kuadron punën si faktor 

prodhimi, po ashtu tenton të ofrojë garancinë e lirisë së punës shkencore dhe artistike, mbrojtjen 

e të drejtave të autorit, dhe përkrahjen e shkencës dhe artit me qëllim që të zhvillohej kultura 

5 Art. 10, Statuti i Republikës Popullore të Shqipërisë, miratuar nga Asambleja Kushtetuese, 1946 
6 Po aty. 
7 Po aty. 
8 Art. 22, Statuti i Republikës Popullore të Shqipërisë, miratuar nga Asambleja Kushtetuese, 1946. 
9 Po aty.  
10 Art. 13, Kushtetuta e Republikës Popullore të Shqipërisë, Korrik 1950. 
11 Po aty. 



dhe mirëqenia e popullit12. Sidoqoftë, jo shumë vonë nga koha e miratimit të kësaj kushtetute, 

Partia do të vendoste vulën e saj mbi shkencën dhe artin duke shuar kështu çdo iluzion që mund 

të krijohej duke lexuar parashikimet kushtetuese të vitit 1946. 

Në ndryshim nga një qasje deri diku liberale, ose ndoshta e kujdesshme ndaj 

sensitivitetit ndërkombëtar lidhur me formulimet kushtetuese të Statutit të vitit 1946, që pasohet 

me ndarjen midis asaj çka ishte në letër dhe asaj që ekzistonte me të vërtetë në realitet, 

Kushtetuta e vitit 1976 nuk lë vend për dyzime ose pretendime të ekzistencës së një fryme 

progresive. Totalitarizmi ndihej komod në atë fazë të zhvillimit të tij për të formalizuar praktikat 

e tij që nuk toleronin mendimin o 

ose veprimin alternativ nga interpretimi lokal i ideologjisë marksiste-leniniste. Kjo 

Kushtetutë, që në preambulën e saj, përdor një ton triumfalist për të deklaruar se vendin e pronës 

private dhe të ekonomisë shumëformëshe e ka zënë prona shoqërore mbi mjetet e prodhimit 

dhe sistemi i vetëm i ekonomisë socialiste në qytet dhe në fshat13. Sipas saj, ishin likuiduar 

klasat shfrytëzuese dhe shfrytëzimi i njeriut prej njeriut. Ndërsa puna e lirë, e njerëzve që 

ironikisht ajo i konsideronte të lirë, ishte bërë faktori vendimtar i lulëzimit socialist, po ashtu 

edhe i ngritjes së mirëqenies së përgjithshme dhe të çdo njeriu14. Neni 29 i saj vendos se e gjithë 

jeta ekonomike-shoqërore e vendit ka në themel punën15.Sipas saj, puna është burim kryesor i 

sigurimit të mjeteve të jetesës për çdo shtetas16. Shteti, sipas këtij koncepti, punon për 

ngushtimin e dallimeve midis punës mendore e punës fizike, midis punës në industri e punës 

në bujqësi17. Gjithashtu, shteti kujdeset dhe merr masa për mbrojtjen në punë dhe për 

kualifikimin e punonjësve, si dhe për gjetjen e punës për shtetasit (Neni 44)18. Sipas këtij 

rregullimi të fundit, individit në fakt nuk i lindte e drejta për të përcaktuar vetë vokacionin 

profesional, por i krijohej shtetit detyrimi që t’i caktonte një punë individit duke i dhënë 

përparësi interesit kolektiv mbi interesin personal. 

Kushtetuta shkon më tej duke vendosur parimin socialist, “nga secili sipas aftësive, 

secilit sipas punës”, dhe sanksionon ushtrimin e kontrollit shtetëror mbi masën e punës dhe 

12 Art. 27, Statuti i Republikës Popullore të Shqipërisë, miratuar nga Asambleja Kushtetuese, 1946. 
13 Preambula, Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, së vitit 1976. 
14 Po aty. 
15 Neni 29, Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, së vitit 1976. 
16 Po aty. 
17 Po aty. 
18 Po aty. Shih gjithashtu edhe Nenin 44, Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, së vitit 1976. 

Neni 44 parashikon se në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë shtetasit kanë të drejtë për punë, e cila 

garantohet nga shteti. Po ky nen ruan formulimin e Kushtetutës të vitit 1946 se puna është detyrë dhe nder për çdo 

shtetas të aftë për punë. Sipas tij, shtetasit kanë të drejtë të zgjedhin e të ushtrojnë profesionin e tyre sipas aftësisë 

e prirjeve personale dhe në pajtim me nevojat e shoqërisë. 



konsumit19. Në të njëjtën masë, vihet re vëmendja për të garantuar barazinë formale të punës 

dhe shpërblimit, sipas të cilit, “për punë të barabartë garantohet pagë e barabartë.”20 Shpërblimit 

material i ulet rëndësia dhe stimujt moralë marrin përparësi në nxitjen e punës për të dhënë 

rezultate më të shumta21. 

Puna, si faktor prodhimi dhe element themelor i ndërtimit të socializmit, luan dhe një 

rol edukativ. Kështu për shembull, neni 33 thekson se arsimi në Republikën Popullore Socialiste 

të Shqipërisë organizohet e drejtohet nga shteti dhe kombinon mësimin me punën prodhuese 

dhe me edukimin fizik e ushtarak22. Po në këtë frymë, Neni 34 nxjerr në pah se shteti organizon 

e drejton zhvillimin e shkencës e të teknikës në lidhje të ngushtë me jetën e me prodhimin, në 

shërbim të përparimit të shoqërisë e të mbrojtjes së atdheut23. 

Këto parashikime kushtetuese shërbejnë për të na dhënë një ide mbi themelet e 

rregullimit të punës, të cilat më pas detajoheshin më tej me dokumentet e politikave të Partisë, 

aktet e tjera ligjore dhe nënligjore, si dhe praktikat administrative. Mjafton ngritja e konceptit 

të punës si detyrim i individit ndaj shoqërisë që organet e Partisë dhe shtetit të çonin në ekstrem 

përdorimin e dhunës shtetërore për nënshtrimin e individit.  

Puna si formë dënimi nën këndvështrimin e Kodit Penal 

Siç u tha dhe më lart, përveç dimensionit të punës si faktor prodhimi, riedukimi 

nëpërmjet punës së detyruar është përdorur si mënyrë dënimi për veprat dhe kundravajtjet 

penale. Kodi Penal i vitit 1977 parashikon rreth 100 vepra dhe kundravajtje penale, nga 

pothuajse 200 të tilla, për të cilat parashikohet, midis të tjerave, riedukimi i individit nëpërmjet 

punës. Neni 20 i Kodit perkufizon riedukimin nëpërmjet punës si një detyrim të personit fajtor 

për të punuar për një kohë nga një muaj deri në një vit në qendrën e punës që caktohet me 

vendim të gjykatës ose në vendet që caktojnë organet e ekzekutivit24. Të dënuarit me riedukim 

nëpërmjet punës i ndalet në dobi të shtetit deri një e katërta e shpërblimit për punën që bën25. 

Neni 209 i këtij Kodi, ose siç njihet ndryshe në shoqëri si parashikimi kundër parazitizmit, 

sanksionon se moszbatimi nga ana e parazitëve i vendimit të organeve shtetërore për vendosjen 

19 Neni 30, Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, së vitit 1976. 
20 Po aty. 
21 Po aty.  
22 Neni 33, Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, së vitit 1976. 
23 Neni 34, Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste te Shqipërisë, së vitit 1976. 
24 Neni 20, Kodi Penal i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë (1977). 
25 Po aty. 



në punë, i kryer më shumë se një herë, dënohet me riedukim nëpërmjet punës ose me heqje të 

lirisë deri në dy vjet26. 

Sipas kuadrit ligjor të ngritur nga ky Kod, krimet kundër pasurisë socialiste si blerja e 

pasurisë socialiste që rrjedh nga një krim ose pranimi i saj (neni 66), shkatërrimi ose dëmtimi i 

pasurisë socialiste nga pakujdesia (neni 68), krimet kundër sistemit socialist të ekonomisë (si 

për shembull, nxjerrja e prodhimit me cilësi jo të mirë (neni 69), përdorimi ose ruajtja e 

pakujdesshme e makinerive dhe e pajisjeve teknike (neni 70), dëmtimi i veprave ujitëse dhe 

kulluese (neni 71), kontrabanda (neni 72), mashtrimi ne peshë dhe matje (neni 74), shitja e 

mallrave me çmim më të lartë (neni 75), shkelja e dispozitave mbi valutën dhe arin (neni 77), 

dëmtimi nga pakujdesia i rrugëve dhe i mjeteve të komunikacionit (neni 79), shkelja e disiplinës 

së punës në transport (neni 80), shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor (neni 81), dëmtimi i 

kabllove dhe linjave (neni 82)) parashikojnë riedukimin nëpërmjet punës. Krimet kundër 

personit, si për shembull plagosja e lehtë (neni 93), mjekimi i pakujdesshëm (neni 96) 

përmbajnë riedukimin nëpërmjet punës si një nga format e dënimit. Kryerja e krimeve në 

ushtrimin e detyrës, si për shembull, shpërdorimi i detyrës (neni 106), qëndrimi i pakujdesshëm 

në detyrë (neni 108), mitmarrja (neni 109), falsifikimi (neni 110) përfshin gjithashtu dënimet 

nëpërmjet punës. 

Krimet kundër rendit administrativ, si kundërshtimi ndaj përfaqësuesve të shtetit (neni 

118), goditjet për shkak të detyrës (neni 119), fyerja e personit për shkak të detyrës (neni 120), 

falsifikimi i dokumenteve ose vënia në dorë e tyre me qëllim përdorimi (neni 121), humbja e 

dokumenteve (neni 123), shmangia nga detyrimet e mbrojtjes civile (neni 125), sjellja e padenjë 

në shoqëri (neni 129), shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë (neni 130), shkelja e rendit 

teknik në prodhim (neni 131), shkelja e rregullave në kryerjen e punimeve (neni 132), shkelja 

e rregullit në prodhim (neni 133), përgatitja ose shitja e lëndëve narkotike dhe helmuese (neni 

134), janë të dënueshme edhe nëpërmjet punës. 

Disa nga krimet ushtarake, si për shembull, moszbatimi i urdhrit (neni 142), 

kundërshtimi dhe shtrëngimi për të shkelur detyrën (neni 144), shkatërrimi i pasurisë ushtarake 

nga pakujdesia (neni 148), parashikojnë dënimin me riedukim nëpërmjet punës, midis formave 

të tjera të dënimit. 

Në përgjithësi, shumica e kundravajtjeve penale, ku hynë edhe aktet ne sferën familjare, 

kundravajtjet në fushën e ekonomisë dhe kundër pasurisë së shtetasve, kundravajtjet lidhur me 

të drejtën e zgjedhjes, kundravajtjet kundër drejtësisë, rendit administrativ, kundravajtjet në 

26 Neni 209, Kodi Penal i Republikës Popullore Socialiste te Shqipërisë (1977). 



fushën e mbrojtjes, kundër sigurimit shoqëror, kundravajtjet në fushën e shëndetësisë, kundër 

moralit shoqëror (luajtja e bixhozit), ato penale ushtarake, parashikojnë të gjitha riedukimin 

nëpërmjet  punës si një nga masat që mund të merren ndaj individit27.  

Kjo qasje gjithëpërfshirëse e punës si formë riedukimi e individit fajtor që prish normat 

sociale shërben për ta rrënjosur karakterin e punës si diçka që i shërben më shumë kolektivit 

sesa si një shprehje e preferencave individuale të njeriut. 

Puna si lokacion i tensionit në raportin parti – shtet 

Ndërsa dy seksionet e mëparshme fokusohen tek rregullimet ligjore të konceptit të punës 

si faktor prodhimi dhe formë dënimi, ky seksion përqendrohet kryesisht tek trajtimi i punës si 

lokacion ku shprehej tensioni në marrëdhënien midis Partisë dhe shtetit, dhe bazohet tek disa 

elemente të dokumenteve kryesore politike të Partisë së Punës së Shqipërisë. Ky seksion sjell 

në vëmendje se si trajtoheshin aspekte të ndryshme të organizimit të punës, si për shembull 

27 Këtu përfshihen përvetësimi i pasurisë socialiste të gjetur (neni 161), shkeljen e dispozitave mbi tregtinë e 

jashtme (neni 162), fshehjen e sendeve që janë objekt kontrabande (neni 163), ushtrimin e tregtisë së ndaluar (neni 

164), ushtrimi i profesionit pa leje (neni 165), falsifikimi i vulave të njësive të matjes (neni 166), shkelja e 

rregullave në ndërtim (neni 167), dëmtimi i kabllove dhe i linjave (neni 168), pushtimi dhe shpërdorimi i tokës 

(neni 169), shkelja e dispozitave mbi karantinën e bimëve (neni 170), shkelja e dispozitave mbi veterinarinë (neni 

171), trajtimi i pakujdesshëm i gjësë së gjallë (neni 172), prerja e paligjshme e pyjeve ose dëmtimi i tyre (neni 

173), peshkimi i paligjshëm (neni 174), kanosja (neni 184), fyerja (neni 185), shpifja (neni 186), shkelja e 

fshehtësisë së korrespondencës (neni 187), shkelja e të drejtave të gruas (neni 188), fejesa e te miturve (neni 189), 

shpërblimi për martese (neni 190), shtrëngimi ose pengimi për të bashkëjetuar ose për të zgjidhur martesën (neni 

191), bashkëjetesa e ndaluar (neni 192), mbajtja e marrëdhënieve bashkëshortore me dy partnere (neni 193), 

shkelja e detyrimeve familjare (neni 194), shpërdorimi i pasurisë (neni 195), përvetësimi i një pasurie të gjetur 

(neni 196), falsifikimi i dokumenteve (neni 197), blerja e pasurisë së shtetasve që rrjedh nga një krim ose pranimi 

i saj (neni 198), shkatërrimi ose dëmtimi i pasurisë së shtetasve nga pakujdesia (neni 199), ndalimi i ushtrimit të 

së drejtës së zgjedhjes (neni 200), falsifikimi i dokumenteve të zgjedhjeve (neni 201), dëshmia, ekspertimi ose 

përkthimi i rremë (neni 202), mosparaqitja e dëshmitarit, e ekspertit ose e përkthyesit (neni 203), kundërshtimi 

ndaj përfaqësuesit të shtetit (neni 204), kundërshtimi ndaj aktivistëve shoqërorë (neni 205), fyerja e personit për 

shkak të detyrës (neni 206), kanosja për shkak të detyrës (neni 207), përvetësimi i titullit ose i detyrës (neni 208), 

shmangia e parazitëve nga puna (neni 209), vetëgjyqësia (neni 210), pengimet në ekzekutimin e vendimeve (neni 

211), përgatitja e vulave, e stampave ose e formularëve falsë (neni 212), mos tregimi i emrit të anijes nga ana e 

kapitenit të saj (neni 213), mosdhënia e ndihmës në raste përplasjeje anijesh (neni 214), përvetësimi, shkatërrimi 

ose dëmtimi i materialeve të arkivave (neni 215), dëmtimi ose shkatërrimi i monumenteve të kulturës (neni 216), 

shmangia nga evidenca ushtarake (neni 217), shmangia nga shërbimi ushtarak (neni 218), shmangia nga detyrimi 

për dorëzim kafshësh, mjetesh ose pajisjesh (neni 219), hyrja pa leje në zonat ushtarake (neni 220), shkelja e 

dispozitave mbi përdorimin e radio instalimeve (neni 221), heqja ose prishja e shenjave topografike (neni 222), 

prodhimi, mbajtja, blerja ose shitja e armëve (neni 224), shkelja e dispozitave mbi armët (neni 225), shkelja e 

rregullave mbi lëndët plasëse (neni 226), shkelja e rregullave mbi lëndët helmuese (neni 227), shkelja e rregullave 

të mbrojtjes në punë (neni 228), shkelja e të drejtave të punonjësve (neni 229), shkelja e rregullit në prodhim (neni 

230), Shkelja e rregullave në punime (neni 231), shkelja e rregullave për sigurimin nga zjarri (neni 232), ushtrimi 

i mjekësisë pa të drejtë (neni 233), përgatitja dhe shitja e prodhimeve ushqimore të rrezikshme për shëndetin (neni 

234), ndotja e ambientit (neni 235), luajtja e bixhozit (neni 236), largimi pa leje i ushtarakut (neni 237), 

mosparaqitja në repart ose në vendin e shërbimit (neni 238), largimi pa leje i të thirrurve në stërvitje (239), 

moszbatimi i urdhrit (neni 240), vepra diskredituese për ushtrinë (neni 241), mos caktimi i rojave (neni 243), 

shkelja e rregullave të shërbimit të rojës (neni 244), dëmtimi i armatimeve nga pakujdesia (neni 245), shpërdorimi, 

shkatërrimi ose dëmtimi i sendeve të veshmbathjes (neni 246). 



qarkullimi i kuadrove në rrethe, në kuadrin më të gjerë të luftës ndaj burokratizimit, luftë e cila 

përkufizon tensionin që kanë pasur në vetvete shteti dhe Partia në raport me njëri tjetrin. 

Mënyra e lidhjes së Partisë me shtetin, temë e cila mund të ishte subjekt i një punimi 

shkencor të dedikuar, sugjeron se marrëdhënia midis të dyve nuk ka qenë e lehtë. Partisë vërtet 

i duhej aparati shtetëror për të realizuar vizionin e saj të rendit shoqëror dhe sidomos përdorimi 

i organeve të diktaturës për të ushtruar dhunë. Por aq sa i duhej aparati shtetëror, aq edhe Partia 

druhej nga forcimi i tij. Këtë frikë Partia e manifestonte nëpërmjet luftës kundër burokratizimit, 

e cila përmbante luftën kundër formalizmit që vinte nga sistemi ligjor dhe administrativ, dhe 

goditjeve sistematike që i jepeshin kuadrove që punonin në burokracinë shtetërore duke 

përdorur për këtë efekt qarkullimin në bazë. Këto masa kundër sistemit formal nga vetë Partia 

shtet merreshin për të krijuar një ndjenjë sistematike pasigurie në sistem, për të ndëshkuar 

individë që Partia i konsideronte si rrezik për të, dhe për të dobësuar vazhdimisht aparatin 

shtetëror qe ky i fundit të ishte gjithmonë i varur nga Partia. 

Si rrjedhojë, koncepti i punës nuk mund të shqyrtohet në izolim nga dokumentet politike 

të PPSH. Këto të fundit përmbajnë normat, pritshmëritë, direktivat lidhur me fenomene të 

ndryshme të jetës shoqërore në vend, të cilat më pas përktheheshin në akte ligjore dhe 

administrative që krijonin norma detyruese për shtetasit dhe organet shtetërore. Duhet thënë që 

në fillim se fokusi i këtij punimi nuk ka qenë shterimi i shqyrtimit të dokumenteve të PPSH 

lidhur me konceptin e punës, kjo synohet të bëhet në studime të mëpasshme së bashku me 

filtrimin e akteve ligjore, nënligjore, dhe praktikave të organeve të diktaturës, por më tepër ka 

qenë drejt nxjerrjes në pah të disa trajtimeve si juridike ashtu edhe politike të konceptit të punës 

për të krijuar një ide mbi hapat e mëtejshëm kërkimorë që mund të merren në këtë drejtim. 

Në mes të një morie aktesh të brendshme dhe publike të PPSH, vendimi i Komitetit 

Qendror të PPSH i janarit të vitit 1966 për qarkullimin e kuadrove përmban elemente që shpesh 

herë do gjejnë vend në dokumentet pasardhës28. Vendimi duket si një akt që më tepër njeh një  

situatë të krijuar nga poshtë – lart sesa një situatë që është drejtuar nga organet e larta të PPSH. 

Sipas tij, shumë kuadro, specialistë dhe punonjës të aparateve shtetërore e të Partisë, të qendrës 

dhe të rretheve, kishin shprehur vullnetin e tyre që të kalojnë nga zyrat drejtpërsëdrejti në 

prodhim29. Komiteti Qendror udhëzonte të gjitha strukturat e tjera të bënin ndërgjegjësimin e 

popullit mbi këtë iniciativë të vetë kuadrove, dhe instruktonte Këshillin e Ministrave, të gjitha 

organet qendrore e lokale të shtetit, si dhe komitetet e Partisë në rrethe, të interesoheshin në 

28 Vendim i KQ të PPSH mbi iniciativën patriotike të punonjësve të administratës për të kaluar në prodhim, janar 

1966. 
29 Po aty. 



mënyrë të posaçme për zgjidhjen e të gjitha problemeve që lindin aktualisht përpara punonjësve 

që shkojnë në prodhim30. Ata duhet të viheshin në lidhje të drejtpërdrejtë me vullnetarët e frontit 

të prodhimit, të interesoheshin pranë kooperativave bujqësore dhe qendrave të punës për t'u 

siguruar atyre punën, banesën, furnizimin e të tjera, në mënyrë që t'u krijoheshin kushtet për të 

filluar menjëherë nga puna31. Në të njëjtën kohë, Komiteti Qendror i bënte thirrje kooperativave 

bujqësore që të pranonin si anëtarë të tyre, me të gjitha të drejtat dhe detyrat, në bazë të 

rregullave, të gjithë specialistët dhe punonjësit e administratës që do të shkonin në kooperativat 

bujqësore, dhe të siguronin banesë, kur është e mundur, ose të ndihmonin organet shtetërore me 

mjetet dhe forcat e tyre për të rregulluar ose ndërtuar banesa të reja që nevojiteshin për strehimin 

e punonjësve dhe të familjeve të tyre që shkonin në kooperativat bujqësore32. 

Një vit më pas, më 1967, Byroja Politike nuk ndalet vetëm në përshëndetjen e iniciativës 

së kuadrove për qarkullim në bazë, por miraton një orientim sipas të cilit, qarkullimi sistematik 

nga qendra në bazë dhe anasjelltas është një masë shumë e domosdoshme dhe e dobishme si 

për punën ashtu edhe për vetë kuadrot33. Disa nga kriteret për qarkullimin e kuadrove 

përfshijnë: a) nevojën për qarkullim të të gjithë atyre kuadrove që nuk kishin qenë asnjëherë në 

bazë, që nuk kishin përvojën e luftës e të jetës në bazë, por që kishin ardhur në aparatet qendrore 

drejtpërdrejt nga shkollat, b) nevojën për qarkullim te kuadrove të cilët megjithëse kishin qenë 

më parë në bazë,  kishin mbi 10 vjet në aparatet qendrore, dhe c) nevojën për të mos lëvizur 

nga puna ku do të caktohen e as të ktheheshin në qendër pa mbushur një stazh prej 3 vjetësh. 

Kuptohet se goditja e kuadrove nëpërmjet qarkullimit në bazë nuk motivohej me rezistencën 

dhe luftën që Partia duhej t’i bënte shtetit për të ruajtur supremacinë e saj në çdo kohe. Ajo 

kuadrizohej shpesh në luftën ndaj burokratizimit, nevojës për revolucionarizimin dhe 

emancipimin e shoqërisë. Por pikërisht ishin këto elemente ekstra-shtetërore që e tradhtonin 

interesin e vërtetë të Partisë. 

Tensioni që Partia kishte me shtetin mund të zgjatet edhe tek raporti që ajo merr me 

shoqërinë. Në këtë kontekst, në dokumentet kryesore politike të PPSH ndeshen edhe qëndrimi 

ndaj emancipimit të gruas si dhe ai ndaj punës private. Për hir të vështrimit të përgjithshëm mbi 

konceptin e punës, vlen për t’i sjellë shkurtimisht në vëmendje. Ne vitet 1960, çështja e 

emancipimit te gruas dhe përfshirja e saj në masat punonjëse hyn në fokusin politik që më vonë 

pasohet me një fushatë sensibilizimi në terren dhe masa konkrete për zbatimin e politikës së re. 

30 Po aty. 
31 Po aty. 
32 Po aty. 
33 Orientime të përgjithshme te Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi qarkullimin e kuadrove, 28 prill 1967. 



Një raport i Byrosë Politike për emancipimin e gruas, në qershor të vitit 1967, shprehimisht 

pohon se puna, prodhimi shoqëror, është baza e ekzistencës së njerëzimit dhe e zhvillimit të 

shoqërisë. Raporti citon Enver Hoxhën, sipas të cilit, faktori punë është një faktor i madh për 

çlirimin ekonomik, ideologjik dhe politik të gruas34. Kjo qasje instrumentale e lidh emancipimin 

thelbësisht me organizimin e punës dhe mobilizimin e gruas drejt prodhimit industrial dhe 

bujqësor dhe mund të interpretohet si një nga mjetet që përdorte PPSH për të stimuluar 

ndryshimet sociale në funksion te interesave të saj. 

Por qarkullimi dhe emancipimi nuk ishin të vetmet fenomene që organizoheshin nga 

qendra. Si rast emblematik i rregullimit totalitar të marrëdhënieve shoqërore, Komiteti Qendror 

nëpërmjet një letre drejtuar organizatave bazë të Partisë i hap luftë ushtrimit të profesionit si 

një vokacion i pavarur nga shteti. Në këtë letër, Komiteti shprehet se një luftë më e madhe duhet 

bërë kundër ushtrimit të profesionit privatisht35. Profesioni privat stigmatizohet. Sipas 

Komitetit, “punët private i ushtrojnë njerëzit e pazënë në punë, disa prej të cilëve janë kthyer 

në matrapazë të vërtetë, ata që bëjnë punë sezonale, si dhe shumë punëtorë specialistë, të cilët 

punojnë privatisht pas orarit të punës, kryesisht me mallin e shtetit, që vidhet në forma të 

ndryshme”36. Komiteti thekson se “problemi i ushtrimit të profesionit në mënyrë private duhet 

parë gjerë, si një mungesë e  ndërgjegjes së atyre që e ushtrojnë, por edhe si një dobësi serioze 

e atyre qytetarëve që pranojnë të kryejnë punë ndër privatë, të cilët me veprimin e tyre bëhen 

nxitës të këtij fenomeni të keq”.37 Në këtë mënyrë, “lufta për parandalimin e këtyre shfaqjeve 

duhet të përfshijë edhe këta të fundit, mbi të cilët bien dhe pasojat e shijeve jo të shëndosha të 

atyre që ushtrojnë profesione të paligjshme”.38 Dhënia e një dimensioni kulturor të punës si një 

fenomen i pandashëm nga morali socialist i njeriut të ri i jep një peshë të shtuar mbikëqyrjes që 

regjim i totalitar kishte mbi aktivitetin individual duke synuar kështu një lloj brendësimi të 

dogmës nga njeriu zakonshëm. 

Kompleksiteti i konceptit të punës dhe vënia e saj në qendër të zhvillimit të vendit 

nëpërmjet industrializimit dhe kolektivizimit në bujqësi, formimit të njeriut të ri dhe zhvillimit 

të luftës së klasave duket qartë në llojshmërinë e çështjeve të ngritura nga PPSH në materialet 

dhe forumet e saj. Në një sërë dokumentesh, vihet re qartë që mbikëqyrjes së PPSH nuk i 

shpëtonin as normat e punës, shpërblimet, kualifikimet shkencore dhe trajnimet, pranimi ne 

34 Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi thellimin e mëtejshëm të luftës për emancipimin e plote te gruas dhe 

rritjen e rolit te saj në shoqërinë socialiste, 15 qershor 1967 
35 Letër e KQ të PPSH drejtuar gjithë organizatave-bazë të partisë për thellimin e luftës kundër disa shfaqjeve të 

huaja, 1 tetor 1980. 
36 Po aty. 
37 Po aty. 
38 Po aty. 



universitet dhe në trupat pedagogjike, shfaqet e huaja, ashtu si dhe rritja e rendimentit ne pune. 

Të gjitha këto trajtoheshin në funksion të rritjes së prodhimit, ruajtjes së monopolit të PPSH 

mbi rendin social dhe politik në vend, dhe presionit të vazhdueshëm mbi aparatin shtetëror 

formal. 

Konkluzione 

Kur në objekt të studimit vihet koncepti i punës, kërkimet e mëpasshme mund të marrin 

drejtime të ndryshme për të kuptuar dimensionet e saj dhe mënyrat e rregullimit në regjimin 

totalitar. Nga një anë, puna mund të trajtohet në mënyrë të përgjithshme për të kuptuar si e 

rregullonte atë ai regjim duke zbritur në një nivel më poshtë sesa kushtetutat nëpërmjet 

legjislacionit të punës dhe praktikave administrative, po ashtu edhe nëpërmjet dokumenteve 

politike për të mësuar më mirë vëmendjen dhe qasjen që kishte PPSH ndaj saj. 

Nga një anë tjetër, puna mund të trajtohet në prizmin e detyrimit që kishte individi ndaj 

shtetit, qoftë si qytetar i “lirë” po ashtu edhe si formë dënimi. Në këtë kontekst të dytë, vlen për 

të nxjerrë në dritë rregullimin penal dhe administrativ që i bëhej punës si lokacion ku 

manifestohej lufta e klasave. Shqyrtimi i funksionimit te kampeve te punës ose internimeve, 

dosjeve individuale dhe udhëzimet e organeve të diktaturës janë drejtime potenciale të 

kërkimeve të mëvonshme në këtë fushë, të kombinuara me legjislacionin penal dhe 

administrativ. 

Gjithashtu, ashtu siç përmendet dhe me lart, një drejtim tjetër mund të jetë zbërthimi i 

përdorimit nga shteti i të drejtës mbi punën dhe ngritja e një aparati burokratik për kontrollimin 

e marrëdhënieve në shoqëri. Kjo perspektivë ndihmon në formimin e kuptimit mbi rolin që ka 

administrata si pjesë përbërëse e shtetit në kontrollin ndaj këtij të fundit dhe në përcaktimin e 

marrëdhënies që burokracia ka me individin. 

Kuptohet që këto drejtime janë më tepër drejtime potenciale të punës kërkimore që 

shërbejnë për të ilustruar punën e ardhshme, dhe inkurajojnë nxitjen e mendimeve dhe 

diskutimeve mbi aspekte apo drejtime të tjera që mund të marrë kërkimi shkencor në këtë fushë. 




