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 Ky botim u realizua nga Citizens Channel në kuadër të projektit Citizens Urban Stories, me 

mbështetjen financiare të Lëviz Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe  

Bashkëpunim, SDC.

Mendimet dhe opinionet e shprehura në të i përkasin autorëve realizues dhe nuk përkojnë domos-

doshmërisht me qëndrimet e donatorit.
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Përku�zime
“Ansambël Monu-
mental Historik”

“Banese 
Tradicionale”

“CUS”

“IKTK”

“IKTMK”

“Monument Kulture”

“Objekt në mbrojtje 
paraprake”

“Objekte të 
vëzhguara”

“Objekte të 
evidentuara”

“Qendër historike”

“PPV”

“PDV”

“Restaurim”

Statusi Monument 
Kulture

“Status i objektit”

“Vile urbane” 

“Zona CUS”

është bashkësia e vlerave urbanistiko-arkitektonike me vlera historike

objektet me funksion banim karakteristike të zonës së Tiranës, të cilat dal-
lohen për materialin e veçantë të ndërtimit- qerpiçin dhe arkitekturën me 
in�uencë otomane të përzier me traditën.

Citizens Urban Stories

Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore

Inspektorati Kombëtar për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore

është objekti ose ndërtimi me vlera historiko-kulturore që mbrohet nga 
shteti, sipas përku�zimit të ligjit 9048/2003.
është pasuria kulturore, materiale, në pritje për t’u shpallur monument kul-
ture nga organi përgjegjës.

Objektet të cilat janë skeduar, fotografuar dhe për të cilat është intervistuar 
komuniteti që jeton rreth tyre.

Objektet të cilat janë evidentuar Brenda rrezes 1km në të cilën ka operuar 
ky projekt.

është ansambli qytetar ose fshatar me vlera historiko-kulturore që mbrohet 
nga shteti.
Plani i Përgjithshëm Vendor

Plan i Detajuar vendor

është vlerësimi i thelbit origjinal të monumenteve nëpërmjet ndërhyrjeve 
për ndalimin e degradimeve të mëtejshme dhe nxjerrjes në pah të vlerave 
të tyre.

Status i mbrojtjes sipas përcaktimeve ligjore jepet me urdhër të Ministrisë 
së Kulturës.

është gjendja juridike e një objekti.

Objekte banimi të projektuara dhe ndërtuara përgjatë 1920-1944, të cilat 
bartin ndikim perëndimor në stilet e shumëllojshme të arkitekturës dhe për-
faqësojnë një model jetese elitare me ndikim në formësimin e jetës komuni-
tare rreth tyre.

Zona në të cilën ka zhvilluar studimin projekti, me qendër Sheshin Avni 
Rustemi, dhe rreze 1km.
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PROJEKTI 
CUS

Që prej disa viteve Tirana po pëson agresivitetin 
më të madh të ndërtimeve dhe tjetërsimeve të 
objekteve, këtij agresioni nuk i kanë shpëtuar as 
godinat e tipit vilë/banesë tradicionale të shpallura 
monument kulture. 

Sipas të dhënave të INSTAT, numri i lejeve të ndër-
timit në Tiranë është dyfishuar çdo vit që prej 2016 
kur u miratuan 106 leje ndërtimi. Në 2017 janë 
miratuar 231 leje ndërtimi ndërsa në 2018- janë 
miratuar 388 me një rritje të sipërfaqes së ndër-
timit me 80%. Lejet e ndërtimit në Tiranë gjatë 
vitit 2019 janë rritur me 54% krahasuar me lejet 
e dhëna në vitin 2018. Bashkia Tiranë gjatë vitit 
2019 ka miratuar gjithsej 277 leje ndërtimi për 
ndërtesa të reja nga të cilat 213 për banesa dhe 
64 për ndërtesa të tjera. Sipas informacioneve të 
mbledhura në rrugë zyrtare, sipërfaqja e lejeve të 
ndërtimit miratuar për ndërtesa të reja gjatë vitit 
2019 është rreth 1,356,161 m² , nga 767,571 m² të 
miratuara gjatë vitit 2018, duke shënuar një rritje 
me 1.8 herë. Vlera e përafërt e lejeve të ndërti-
mit miratuar për ndërtesa gjatë vitit 2019 shkon 
mbi 48 miliardë lekë fond ky i siguruar vetëm nga 
klientët privatë. Për më tepër, Bashkia e Tiranës 
ka parashikuar që deri në vitin 2021, të mbledhë 
nga taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndër-
timet e reja 3.2-4 miliardë lekë në vit. Sipas treg-
uesve ekonomik, kjo do të thotë se ndërtimet 
pritet të jenë me ritme të larta edhe për vitet e 
ardhshme, pasi parashikimi i korrespondon një 
investimi prej minimalisht 350-400 Milionë në vit.

Monumentet e Kulturës, të cilësuara si pasu-
ri kombëtare, të mbrojtura nga Kushtetuta e Re-
publikës së Shqipërisë dhe legjislacioni në fuqi, 
po shkatërrohen dhe duket se askush nuk mban 
përgjegjësi institucionale për ato. Sipas Institu-
tit të Monumenteve dhe Kulturës (Në vitin 2019, 
është riemërtuar me VKM si Instituti Kombëtar

i Trashëgimisë Kulturore), institucion në varësi të 
Ministrisë së Kulturës. Në qytetin e Tiranës për-
para fillimit të këtij projekti, sipas të dhënave të 
mbledhura nga dokumentacioni ligjor, në total 
ishin 299 objekte, me statusin “monument kulture”

Me një sërë vendimesh të njëpasnjëshme në 
vitin (Aneks 4_Vendimi nr.180 datë 13.04.2000 
“Për shpalljen Ansambël Monument-kulture të 
aksit kryeso dhe qendrës historike të qytetit të 
Tiranës”, Aneks 5_Vendim nr.325 datë 12.04.2017 
“Për shpalljen e qendrës historike të qytetit të 
Tiranës dhe miratimin e rregullores për adminis-
trimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth” dhe 
së fundmi atë të 3 tetorit Aneks 6_Vendimi Nr.582 
datë 3.10.2018 “Për deklarimin e qendrës his-
torike të qytetit të Tiranës, përcaktimin e zonës 
mbrojtëse të saj dhe miratimin e planit të ruajtjes, 
mbrojtjen dhe administrimin”, qendra historike 
e Tiranës, humbi më shumë së gjysmën e sipër-
faqes së saj që mbrohej me ligj. Këto vendime të 
pa-konsultuara me publikun, shpesh herë kontra-
diktore mes tyre, cenuan disa objekte të rëndë-
sisë historike dhe kulturore të kryeqytetit, Një sërë 
objektesh historike duke u lënë jashtë zonës së 
mbrojtjes po shemben ose janë shembur, dhe tru-
alli i tyre po zhvillohet në objekte shumëkatëshe. 
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Figura 1: Kulla e Sahatit
Figura 2: Qendra e Tiranës
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Kjo problematikë ka prekur jo vetëm qendrën his-
torike por edhe zona të tjera të Tiranës të kon-
sideruar zona tradicionale me tipologji banimi 
vilë, të ndërtuar përgjatë viteve ’20-44. Këto 
zona janë edhe fokusi kryesor i këtij projekti, 
duke qenë se shumë gjurmë historike në terri-
tor po zhduken dhe po zëvendësohen me tipo-
loji banimi godinë shumëkatëshe. Transformimi 
që po i bëhet këtyre zonave të qytetit, jo vetëm 
po dëmton memorien kolektive, por po zhduk 
edhe vlerat arkitektonike dhe ato historike dhe 
nga ana tjetër po ofron një model të ri të qytet-
it, duke xhentrifikuar blloqe të tëra banimi. 

Çfarë ky projekt, në fillimet e tij, ka evidentu-
ar si problem është mungesa e një databazë 
të plotë zyrtare të aksesueshme nga publiku, 
për numrin e saktë dhe vendndodhjen e monu-
menteve të kulturës që kanë status mbrojtjeje. 

Nisur nga këto probleme të konstatuara, projekti 
Citizen Urban Stories (CUS) ka për qëllim të doku-
mentojë në mënyrë inovative ndryshimet në silu-
etat arkitekturore të lokaliteteve të identifikuara 
dhe si edhe të hedhë dritë mbi veprimtarinë in-
stitucionale që ky shndërrim ka nga pas. Citizens 
Urban Stories synon rritjen e transparencës mbi 
vendimmarrjen dhe përballjen institucioneve të 
pushtetit lokal me qytetarët me tri forma rapor-
timi: raportimin qytetar në formën e një gazeta-
rie qytetare, raportimin e ekspertizës me meto-
dologji profesionale, dhe raportimin e gazetare-
sk me artikuj investigativë që përdorin databazën 
e fituar nga dy raportimet e para. CUS gjithash-
tu do të shërbejë si një mjet për të organizuar 
e sistemuar informacion të detajuar, me kritere 
urbanistike për zona apo godina të veçanta.

3

Figura 3: Qëndra e Tiranës, 1916
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b) Aspekti politik-ekonomik dhe social- si është 
sot marrëdhënia e publikut me shtetin, pro-
na private dhe të drejtat e zhvillimit të saj nga 
njëra anë dhe interesi publik mbi mënyrën se si 
zhvillohet kjo pronë monument kulture çfarë fi-
ton dhe çfarë humb publiku me degradimin dhe 
më pas zhdukjen e trashëgimisë; Si po ndry-
shon apo ka ndryshuar shoqëria, komuniteti, 
ndërveprimi mes tyre dhe në raporti me shtetin.

a) aspekti historik - origjina e qytetit, si u formësua    
ai kush ishin aktorët kryesorë, roli i pushtetit dhe  
marëdhenia e banorit-investitorit me zhvillimin e tij. 

Projekti ndalon dhe investigimin e mbështet në 
disa kontekste:
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Projekti tenton të ndërtojë një hapësirë alternative 
informacioni që do të japë kontribut në forcimin 
e procesit të llogaridhënies së pushtetit lokal, me 
qytetarët; Nga ana tjetër ky projekt synon të nxisë 
presionin qytetar nëpërmjet denoncimit të rasteve 
të abuzimit në platformën CUS, duke patur si 
qëllim:

Procesi i punës në terren

CUS ka punuar ngushtë me komunitetin në 
terren për të zbuluar vendndodhjen e objekteve të

Të përforcojë informimin e opinionit publik 
nëpërmjet publikimit të produkteve mediatike 
të pavarura dhe të thelluara; 

Të rrisë mirëkuptimin qytetar mbi pasojat që 
rritja e shpejtë e ndërtimeve ka sjellë dhe do 
të sjellë në cilësinë e jetës së qytetarëve të 
Tiranës;

Të krijojë një databazë të dhënash mbi trans-
formimet në peizazhin urban, të fituar me 
kritere të qarta urbanistike

Të përmirësojë mënyrën e raportimit mbi 
qytetin dhe dinamikat urbane, duke 
përmirësuar dhe nivelin e informacionit

marra në vëzhgim, problematikat e lejeve të ndër-
timit, kontratave, procesit të tjetërsimit të pronës 
etj., të gjitha ato informacione që duhet të jenë 
transparente për monumentet kulturore, por që 
prej disa vitesh institucionet përgjegjëse, duke 
përfshirë edhe Bashkinë e Tiranës, nuk përditëso-
jnë zhvillimet që i ndodhin monumenteve të kul-
turës të tipit vilë/banesë dhe atyre të trashëgimisë 
në qytet. 

Nga ana tjetër, Tiranës i mungon një plan për kla-
sifikimin dhe ruajtjen e objekteve historike-monu-
mentale. Transparenca e vendimarrjes nga ana e 
pushtetit lokal dhe atij qëndror është e ulët dhe 
shpesh inekzistente për këtë çështje, ku çdo ditë 
vila banimi apo banesa tradicionale humbin sta-
tusin ligjor “monument kulture”, humbasin zonën e 
mbrojtjes edhe pse janë pjesë e peizazhit 
urbano-historik të kryeqytetit. Objektet të tipit 
‘vila’, po zhduken me plane të pjesshme, vendime 
të posaçme duke cënuar kështu humbjen e 
identitetit historik të qytetit.
 
Sipas legjislacionit në fuqi, institucionet që merren 
me studimin dhe hartimin e projekteve e të plane-
ve rregulluese të qendrave të banuara, detyro-
hen të mbrojnë dhe krijojnë kushtet e ruajtjes së 
monumenteve të kulturës, qendrave historike dhe 
qyteteve muze.
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4

Figura 4: Pazari i vjetër i Tiranës
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INSTITUCIONET
DHE
LEGJISLACIONI 

1

Plani�kimi i Territorit

Ndër instrumentat menaxhues, monitorues dhe 
kontrollues të monumenteve të kulturës, ligjet dhe 
vendimet e institucioneve qeveritare zënë pjesën 
më të madhe. Të përfshirë në vendimmarrje për 
sa i përket monumenteve të kulturës janë eviden-
tuar këto institucione: Këshilli i Ministrave; Ministria 
e Kulturës me të gjitha institucionet dhe drejtoritë 
në varësi të saj; KKT–Këshilli Kombëtar i Territorit; 
dhe Bashkia Tiranë.

Ligji  Nr. 107/2014  “Për planifikimin dhe zhvillimin e 
territorit” ka për qëllim të tij  përveç se  të siguro-
jë zhvillimin e qëndrueshëm të territorit, nëpërm-
jet përdorimit racional të tokës dhe të burimeve 
natyrore, të vlerësojë potencialin aktual e pers-
pektiv për zhvillimin e territorit në nivel kombëtar 
e vendor. Sipas  nenit 1, pika c), ligji ka për qëllim 
gjithashtu,

Në nenin 15 të tij ai përakton dokumentet e plani-
fikimit sipas niveleve të qeverisjes, ku për qeveris-
jen vendore, planifikimi i nivelit vendor, kryhet 
përmes dokumenteve të planifikimit një prej të 
cilëve është plani i përgjithshëm vendor (PPV).

“të nxitë veprimet e duhura për 
mbrojtjen, restaurimin dhe rrit-
jen e cilësisë së trashëgimisë 
natyrore e kulturore dhe për 
ruajtjen e shumëllojshmërisë 
biologjike, zonave të mbrojtu-
ra, monumenteve të natyrës, 
zonave të ndjeshme mjedisore 
dhe të peizazhit;

Ligji për Planifikimin e Territorit 
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Figura 5- Plani i Përgjithshëm Vendor
Burimi: https://akpt.maps.arcgis.com/apps/ëebappvieëer/index.
html?id=ff270e99f5be45f19c7b7a1e3e618b27

Burimi: https://akpt.maps.arcgis.com/apps/ëebappvieëer/
index.html?id=ff270e99f5be45f19c7b7a1e3e618b27

5

Plani i Përgijthshëm Vendor i Tiranës është miratu-
ar me Vendim të Këshillit Bashkiak, më 26 dhjetor 
2016, miratuar më pas, në Këshillin Kombëtar të 
Territorit (KKT) me vendimin nr.1, datë 14.04.2017. 
Tre vjet më vonë, plani rishikohet në këshillin 
bashkiak ku me vendimin nr.97 datë 26.08.2019 
“Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.1 
datë 14.04.2017 të Këshillit Kombëtar të Territorit, 
në rregulloren e planit të përgjithshëm vendor të 
Bashkisë Tiranë” miratohet. Ky dokument i rishi-
kuar kalohet sërish për vendim në Këshillin Kom-
bëtar të Territorit, ku miratohet me vendimin nr.1 
datë 23.10.2019 “Për miratimin e rishikimit të planit 
të përgjithshëm vendor, Bashkia Tiranë”. Plani 
mund të gjendet këtu dhe këtu.

Pjesë integrale i këtij plani janë: 

Plani i zhvillimit
 
Rregullorja

Strategjitë territoriale

VSM

Hartat e përdorimit të tokës

Infrastrukturës

Vzionit strategjik

Ndarjes territoriale në nivel: 
qarku, bashkie dhe qyteti

Plani i Përgjithshëm Vendor i Tiranës (PPV)
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Trashëgimia dhe
monumentet e
kulturës
Ligji nr.27 datë 17.05.2018

Në fushën e trashëgimisë, në vitin 2018, mirato-
het ligji nr. 27 datë 17.05.2018 “Për trashëgiminë 
Kulturore dhe muzetë”, ligj i cili shfuqizoi ligjin nr. 
9048, datë 7.4.2003, “Për trashëgiminë kulturore”, 
si edhe ligjin nr. 9386, datë 4.5.2005 “Për muzetë”. 
Ky ndryshim në paketën ligjore të pasurive kul-
turore do duhej të shoqërohej me akte nënligjore, 
por ende sot, operohet me aktet nënligjore, të nxjerra 
në zbatim të ligjit të 2003 dhe atij të 2005-ës.

“Objekt i këtij ligji është përcaktimi i rregullave, 
procedurave dhe autoriteteve shtetërore përg-
jegjëse për ruajtjen, mbrojtjen, vlerësimin, ad-
ministrimin e pasurive e të vlerave të trashëgi-
misë kulturore, trashëgimisë kulturore muzeore, 
si dhe vlerave kombëtare të peizazhit, pavarë-
sisht vendndodhjes së tyre në territorin e Repub-
likës së Shqipërisë”.

Neni 3 i ligjit përcakton se zbatimi i tij kryhet duke 
respektuar parimin e transparencës në menax-
himin e aktiviteteve për ruajtjen e trashëgimisë 
kulturore sipas pikës b) të këtij neni.

Sipas ligjit, riemërtohen dhe riformatohen një 
sërë institucionesh të specializuara në fushën e 
trashëgimisë kulturore, struktura dhe organika e 
të cilëve miratohet me urdhër të Kryeministrit. Sip-
as nenit 28 të këtij ligji, institucionet që menaxho-
jnë, kontrollojnë dhë marrin vendimarrje në lidhje 
me pasuritë kulturore janë:

Instituti Kombëtar i Trashëgimisë         
Kulturore

Instituti Kombëtar i Regjistrimit të 
Trashëgimisë Kulturore

Drejtoritë rajonale të trashëgimisë           
kulturore

Qendra Kombëtare e Veprimtarive 
Tradicionale

Institucionet e Rrjetit Arkivor
Kombëtar

Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë

Instituti i Antropologjisë Kulturore 
dhe i Studimit të Arteve

Instituti i Arkeologjisë

a -

b -

c - 

ç - 

d - 

dh - 

e - 

ë - 
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Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore në 
kuptim të ligjit të 2018, zëvendëson IMT- Institutin 
e Mbrojtjes së Trashëgimisë i themeluar më 1965, 
nga arkitekti Gani Strazimiri.
Sipas ligjit 27/2018, IKTK-ja ushtron veprimtarinë 
në fushën e trashëgimisë kulturore materiale, me 
qëllim gjurmimin, hulumtimin, studimin, projek-
timin, konservimin, restaurimin, mbikëqyrjen, ko-
laudimin, promovimin, publikimin e trashëgimisë 
kulturore materiale.
Sipas Nenit 30 të ligjit,  IKTK -ja ka një sërë kom-
petencash, ndër të cilat: institucioni propozon 
ndryshime në legjislacion, gjurmon, hulumton 
dhe përgatit vlerësime për dhënien e statusin 
të mbrojtjes pasurisë kulturore; harton projekte 
standarde dhe kritere për vlerësimet për gjur-
mimin evidentimin, ruajtjen, mbrojtjen, konservi-
min e monumenteve; harton plane menaxhimi; 
kryen punime konservimi; kryen kontrollin teknik, 
mbikëqyr dhe kolaudon punimet në pasuritë kul-
turore materiale; mban regjistrin publik të vlerave 
kulturore; mban regjistrin kombëtar; bashkëren-
don veprimtarinë e saj me institucionet e tjera të 
trashëgimisë kulturore etj.

Drejtoritë rajonale të trashëgimisë kulturore,
sipas nenit 31 të ligjit janë institucione në varësi

të Ministrisë së Kulturës të cilat  kryejnë verifikime 
dhe marrin masa, sipas përcaktimeve të këtij 
ligji, në raste të situatave emergjente, kur rreziko-
het gjendja e pasurive kulturore; Gjithashtu sipas 
pikës d) të ligjit, këto drejtori hartojnë edhe pro-
jekte konservimi, restaurimi, vlerësimi, projekte të 
tjera në fushën e trashëgimisë kulturore dhe bash-
kërendojnë punën për zbatimin e tyre në nivel ra-
jonal e vendor. Drejtoritë rajonale kryejnë edhe 
punime konservimi dhe restaurimi në pasuritë 
kulturore në bazë të projekteve të miratuara dhe 
kryejnë mbikëqyrjen dhe kolaudimin e zbatimit të 
punimeve në pasuritë kulturore material.

Inspektimi në pasuritë kulturore të paluajtshme si-
pas nenit 73 të ligjit kryhet nga IKMTK-ja, e cila 
kryen kontrollin për të verifikuar ekzistencën ose 
shkallën e ruajtjes e të mbrojtjes së pasurive kul-
turore të paluajtshme si edhe zbatimin e detyri-
meve të tjera, në përputhje me parashikimet e 
ligjit. 
Pasuritë kulturore në pronësi private, në kuptimet 
e këtij ligji, janë njëkohësisht objekt qarkullimi civil, 
specifikuar kjo në nenin 112. Kështu shpronësimi i 
tyre, sipas nenit 120, kryhet nga ministria përgjeg-
jëse, e cila mund ta marrë në përdorim pasurinë 
apo ta shpronësojë atë në përputhje me legjisla-
cionin në fuqi për shpronësimet si edhe marrjen 
në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë pri-
vate, për interes publik.

INSTITUTI KOMBËTAR PËR 
TRASHËGIMINË KULTURORE (IKTK)

Drejtoritë Rajonale të trashëgimisë kulturore

Inspektimi i pasurive kulturore të
paluajtëshme
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“Pasuritë kulturore në pronësi 
private jepen në përdorim, me 
qëllim rijetëzimin pas marrjes së 
miratimit paraprak nga ministri 
përgjegjës për trashëgiminë
kulturore.”

Për sa i përket pasurive të paluajtshme dhe të lua-
jtshme, që kanë interes artistik, urbanistik, historik, 
arkeologjik ose etnografik me rëndësi të veçantë, 
por që janë në pronësi private, aksesimi nga ana 
e publikut rregullohet me marrëveshje midis insti-
tucionit që i ka në administrimit dhe pronarit, sipas 
nenit 177 të ligjit 27/2018.

Bashkëpunimi që Institucionet shtetërore krijojnë 
me sektorin privat, janë të rregullura në seksionin 
e dytë të ligjit. Kështu Partneriteti publik-privat në 
fushën e trashëgimisë kulturore, parashikohet si 
formë për rijetëzimin e pasurive kulturore të palu-
ajtshme. Kështu në nenin 182, “Rijetëzimi i pasur-
ive kulturore”, ligji parashikon se pasuritë e palu-
ajtshme kulturore në administrim të institucioneve 
qëndrore ose vendore mund të jepen në përdorim, 
për qëllim rijetëzimi, për funksione administrative 
e social-kulturore, me kusht që projekti i rijetëzim-
it të mos dëmtojë vlerën e pasurisë kulturore. Në 
pikën 3 të tij, cilësohet: 

Pasuritë kulturore në pronësi private
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Zona që është marrë në studim është ajo përreth 
sheshit “Avni Rustemi” me rreze 1 km. Duke qenë 
se në këtë rreze shtrihet qyteti organik i ndërtuar 
nga njerëzit përpara së Tirana të ndërtonte planin 
rregullues të parë, në vitin 1938-39. Kjo zonë e cila 
është në afërsi gjeografike me lindjen e qytetit 
(Xhamia e Vjetër-sot Partizani i Panjohur) përpara 
se Tirana të shpallej kryeqytet, qyteti tradicional

jetonte në formë organike, me një sistem rrugësh 
radiale ku Pazari i vjetër ishte hapësira qëndrore 
publike e tij, ndërkohë që zona urbane e tij jeton-
te në lindje të tij. Sheshi ‘Avni Rustemi’ i njohur 
ndryshe edhe si ‘sheshi i pazarit të ri’, mori formën 
përfundimtare që ka sot, në vitet ‘35-‘40. Struktu-
ra urbane e qytetit edhe pas 100 viteve, ka arritur 
të sjellë itinerare dhe gjurmë të rëndësishme në 
territor.

Zona e marrë në studim
METODOLOGJIA
2

Burimi: Dhamo, Thomai, Aliaj, 2012 Tirana - Qyteti I Munguar, fq.36
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Zona e vëzhgimit, është ndarë në 6 nënzona, më 
poshtë të quajtura Zona_CUS_1…6. Ndarja është 
bërë për lehtësi orientimi në qytet por edhe duke 
marrë parasysh faktin se këto zona, përfaqësojnë 
pllaka urbane të veçanta, të cilat mbartin tipare 
karakteristike të papërsëritshme në pjesë të tjera 
të qytetit. E konsideruar si qyteti-arqipelag, struk-
tura urbane tradicionale e Tiranës, ku projekti hu-
lumton mbart brenda saj tipare të dallueshme nga 
pikëpamja urbanistike, arkitektonike, historike 
dhe komunitare. Zonat kanë marrë emërtime sip-
as tiparit më dominant që ata kanë. Kështu Zona_
qendër është zona urbane e ndodhur midis Bule-
vardit “Dëshmorët e Kombit”, rrugës së “Elbasanit”, 
Rrugës “Myslym Shyri” dhe në jug me bulevardin 
“Zhan D’Ark”. Zona_CUS_1 është zona përreth 
Pazarit të Ri, rruga “Hoxha Tahsim”,

rruga “Qemal Stafa deri në rrugën “Riza Cerova”. 
Zona_CUS_2 është zona urbane midis rrugës 
“George W.Bush”, rrugës “Lugj Gurakuqi”, “Tefta 
Tashko”, “Fadil Rada” dhe në jug me bulevardin 
“Zhan D’Ark”.  Zona_CUS_3 është zona midis 
rrugës së “Kavajës”, asaj të “Durrësit” dhe rrugës 
“Kont Urani”. Zona_CUS_4 është zona urbane 
përgjatë rrugës së Dibrës, duke nisur që nga fillimi 
i ish rrugës Broduej – ku sot është 15 katëshi, tek 
‘Selvia dhe duke u kufizuar në jug me rrugën “Qe-
mal Stafa”. Zona_CUS_5 është zona urbane midis 
pazarit të Ri, rrugës “Hoxha Tahsim” rruga “Tefta 
Tashko, në lindje kufizohet me rrugën “Vllazën 
Huta” dhe në Jug me bulevardin “Zhan D’Ark”.

Zona CUS Qender
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Zona CUS 1 

Zona CUS 2
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Zona CUS 3

Zona CUS 4
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1- Numri 299 i monumenteve ka dalë nga mbledhja e listave të 
urdhrave të Ministrit deri në 2020

Zona CUS 5

Si bazë të dhënash paraprake në nisje të punës 
kërkimore në përcaktimin e target grupit kanë 
shërbyer të dhënat e mbledhura nga Urdhrat e 
Ministrit të vitit 2007, 2015 (Aneksi 1& 2) mbi iden-
tifikimin e numrit të monumenteve të kulturës. Për 
sa i përket vendondodhjes së vilave urbane të 
dhënat gjeografike janë marrë nga botimi “Vilat 
e Tiranës” të Dr. Vera Bushati të vitit 2012, ku janë 
të evidentuar në hartë vendndodhjet e vilave ur-
bane dhe karakteristikat e tyre arkitektonike dhe 
urbane. 

Në rrezen e veprimit, janë evidentuar paraprakisht 
nga harta 132 objekte, por si objekt vëzhgimi i këtij 
projekti u përcaktua target grup me 60 objekte 
nga fondi prej 299 monumentesh kulture1 ,  

me status mbrojtjeje për qarkun Tiranën. Tipolog-
jitë e ndërtesave në këtë fond janë: tipologji e tipit 
‘vilë urbane’; tipologji e tipit ‘banesë tradicionale’; 
tipologji e tipit ‘banesë kolektive’ dhe tipologji e 
tipit ‘ndërtese administrative’
Përzgjedhja e vilave/banesave në terren ka qenë 
e përcaktuar nisur nga të dhënat paraprake që 
kishin të bënin me statusin e mbrojtjes ‘monument 
kulture’ që këto objekte kishin, por gjatë punës në 
terren janë vëzhguar edhe vila të cilat edhe pse 
kanë një status mbrojtes ligjor përbëjnë në territor 
gjurmë të rëndësishme komunitare.  
por edhe vila të cilat edhe pse nuk kanë arritur 
të marrin një status mbrojtjeje ligjore, përbëjnë në 
territor gjurmë të rëndësishme për komunitetin që 
jeton aty

Target Grupi
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Zona e marrë në vëzhgim e ndarë në gjashtë nën-
zona është vizituar në terren ku, orientimi është 
bërë me hartën dixhitale dhe fotografimin ajrore 
nga google map. Objektet janë identifikuar në 
hartë, duke mbivendosur informacionet e marra 
nga burime zyrtare, si edhe të dhënat e paraqitura 
nga burime dytësore.

Lëvizja është bërë në rrugët e kategorisë së tretë 
dhe katërt, që janë rrugicat në brendësi të struk-
turës urbane. Trajektoret e përfshira kanë qenë 
ato të memories gjenetike, itinerare historike të 
cilat kanë ekzistuar në territor që në hartat e para 
të qytetit. Vëzhgimi në terren është bërë nga gru-
pi i gazetarëve i cili është trajnuar në evidentimin 
e objekteve duke marrë njohje me tipologjinë e 
banesës, periudhën historike të ndërtimit, tiparet 
e arkitekturës dhe elementët e dallueshëm kon-
struktiv të objekteve. Për secilin objekt në vëzhgim 
është plotësuar një skedë teknike, (Aneks 7) në të 
cilën janë plotësuar të dhënat në lidhje me objek-
tin, elementët e tij, historikun e banesës, ndërhyrjet 
që mund t’i jenë bërë në kohë të ndryshme, gjendja 
fizike e materialeve dhe elementëve arkitektonikë. 
Gjatë vëzhgimit janë kryer intervista me banorë të 
zonës, komunitetin që jeton rreth vilës si edhe pr-
onarin e saj në rastet kur është gjendur aty. Interv-
istat kanë patur për qëllim hedhjen dritë mbi his-
torinë njërëzore të vilës, episode komunitare pjesë 
e memories kolektive dhe përjetimet e banorëve, 
kujtimet dhe dëshmitë e tyre. Në fokus kanë qenë 
edhe pyetje në lidhje me marrëdhëniet institucio-
nale, monitorimin e vilave monument kulture nga 
institucionet kompetente dhe proceset ligjore në të 
cilat ka qenë përfshirë ose ka potencial të përfshi-
het vila urbane apo banesa tradicionale.  Komu-
niteti që jeton përreth vilës, pronari i mëparshëm 
i saj dhe banori/pronari aktual kanë qenë burime 
primare informacioni. 

Si instrumenta hulumtues janë përdorur hartat e 
qytetit të Tiranës, duke nisur nga hartat arkivore 
të vitit 1917, 1918, 1937 të arkivit të ndërtimit, si edhe 
hartat dixhitale të gjendura në portalin e  Autoritetit 
Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG). 

Botime të ndryshme rreth Tiranës, studime të uni-
versiteteve dhe historianëve, janë përdorur si 
burime dytësore. Bibliografia, ka shërbyer si bazë 
e rëndësishme në procesin e hulumtimit, verifikim-
it dhe plotësimit të informacionit të mbledhur nga 
terreni. 

Si instrumenta ligjorë janë mbledhur të dhëna zyr-
tare, ligje, vendime, raporte, udhëzime dhe doku-
menta të tjera ligjorë dhe administrative, të gjen-
dura në faqet zyrtare të institucioneve dhe të tjera 
të gjendura në median sociale. Nga kjo bazë të 
dhënash janë marrë informacione në lidhje me 
vendimarrjen në nivel qendror dhe local për sa i 
përket zonës që ky project ka në fokus.

Duke qenë se të gjitha objektet e marrë në vëzh-
gim ndodhen në Bashkinë Tiranë, Plani i Përgjith-
shëm Vendor i Bashkisë Tiranë i miratuar me vendi-
min nr.97 datë 26.08.2019 “Për disa ndryshime dhe 
shtesa në vendimin nr.1 datë 14.04.2017 të Këshillit 
Kombëtar të Territorit” dhe rishikuar me Vendimin e 
Këshillit Kombëtar të Tërritorit Nr.1 datë 23.10.2019 
“Për miratimin e rishikimit të planit të përgjithshëm 
vendor, Bashkia Tiranë”, ka qenë pjesë e instru-
mentave ligjor. Gjithashtu janë përdorur vendi-
met e Këshillit Kombëtar të Territorit, në lidhje me 
zonën historike të Tiranës si, vendimi nr.180 datë 
13.04.2000, vendimi nr.325 datë 12.04.2017 dhe 
vendimi nr.582 datë 3.10.2018, për evidentimin e 
kufirit të qendrës historike të Tiranës.

Instrumentat në TerrenInstrumentat hulumtues
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Foto nga terreni

Vëzhgimi në terren ka mbledhur një sërë të 
dhënash të cilat përbëjnë bazën e dokumentimit 
në përpilimin e databazës dixhitale të vilave ur-
bane të projektit CUS. Në terren nga grupi i punës 
janë mbledhur të dhëna arkitektonike për vilat 
ubane/banesat tradicionale të vëzhguara duke 
evidentuar: 

tipologjitë e vilave; periudhat e ndërtimit; detajet 
arkitektonike që i unifikojnë si objekte (detaje fasa-
de; mbulesa; rrethimi; hyrja; oborri; elementët ur-
bane që i bashkojnë (distanca nga objektet e tjera; 
nga rruga; siperfaqja e oborrit; lartësia e vilës; 
diellëzimi dhe pozicionimi)
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Të dhënat e mbledhura nga terreni, mbi vilën ur-
bane/banesën tradicionale, zonën dhe historinë 
e saj, janë kryqëzuar me informacionet e mbled-
hura nga kërkimi.  60 objekte të vëzhguara, të 
ndara në gjashtë zona CUS, janë pasqyruar 
në platformën  urban-citizen stories ku gjenden 
skedat teknike të çdo vile dhe informacione të 
mbledhura nga vëzhgimi dhe intervistat në 
terren.

Të dhënat e mbledhura nga pyetësorët nuk janë 
verifikuar, përveç atyre të dhënave teknike që 
kanë munduar të verifikohen nga burimet dytësore 
të informacionit të marra nga dokumentat zyrtarë 
dhe botimet. 

Outputi i vëzhgimit në terren janë:

1.
Dokumentimi i problemit 

përmes vëzhgimit në 
terren, fotografimit, filmimit 

etj

2.
Informacione të

mbledhura nëpërmjet In-
tervistave me komunitetin, 
pronarin/banorin e vilës si 

dhe
specialistë të fushës, 
arkitektë, urbanistë,

historianë etj.

3.
Kategorizimin

e objekteve sipas vjetër-
sisë, llojit të ndërtimit, 

vendndodhjes, statusit të 
pronësisë dhe funksionit 

ekonomik.

4.
Ballafaqimi

i vëzhgimeve në terren 
me kornizën ligjore dhe të 
dhënat e mbledhura nga 

burime zyrtare.

5.
Ngritjen e një baze të 

dhënash për vilat e gjen-
dura në territor duke iden-

tifikuar gjendjen e tyre 
aktuale

6.
Ngritjen e një baze të 
dhënash për vilat e 

zhdukura/shembura, duke 
identifikuar zhvillimin e 

parcelës ku  ajo gjendej;

Kryqëzimi i të dhënave

Outputi
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Qendra historike
nën sulmin e
ndërtimeve të reja

Këqyrja e informacioneve zyrtare për sa i përket 
vendimarrjeve në nivel qëndror, ka nisur nga do-
kumenti i vitit 2000, ku më vendimin nr.180, datë 
24.04.2000 të këshillit të ministrave, qendra e Ti-
ranës, është shpallur ‘Ansambël Monumental 
Historik’. 

Në 3 tetor të vitit 2018 (shih Aneks 6), Këshilli i 
Ministrave shpalli koordinatat e reja të qendrës 
historike të Tiranës e cila është zvogëluar disa 
herë krahasuar atë të miratuar në 2017, dhe gati 
përgjysmuar krahasuar me atë të miratuar në ven-
dimin e vitit 2000. 

Me një sërë vendimesh të njëpasnjëshme në vitin, 
në 2017 dhe më pas me atë të 3 tetorit 2018, qen-
dra e Tiranës, humbi më shumë së gjysmën e 
sipërfaqes së saj që mbrohej sipas legjislacionit 
në fuqi. Këto vendime të pakonsultura me publi-
kun, shpesh herë kontradiktore mes tyresh, cë-
nuan objekte të rëndësisë historike dhe kulturore 
të kryeqytetit.   Një sërë zonash dhe objektesh his-
torike janë lënë jashtë dhe po shndërrohen shpejt 
në kulla shumëkatëshe. 

Kjo problematikë ka prekur jo vetëm qendrën 
historike por edhe zona të tjera tradicionale të 
Tiranës, të cilat kanë qenë dhe fokusi kryesor i 
këtij projekti. Vetëm vitin e kaluar, janë zhdukur 
disa vila me status ‘monument kulture’ në zonat 
e marra në vëzhgim nga projekti CUS, duke ia 
lënë vendin objekteve shumëkatëshe. Ky trans-
formim që po i bëhet zonave të tëra në qytet, jo 
vetëm po dendëson duke xhentrifikuar blloqe 
të tëra banimi, por po zhduk pjesë të memories 
kolektive të qytetit duke shembur monumente 
me vlera historike.

Vendimi i cili ndryshoi kufirin mbrojtjes të këtij 
ansambli, nuk shpalosi arsyetim shkencor 
se përse godina si: Teatri Kombëtar, vilat e 
Toptanëve-monumente kulture kategori e parë; 
Varri i Sulejman Pashës- monument kulture 
kategori e parë; Kabina e parë elektrike e 
qytetit-monument kulture kategori e dytë; Kulla e 
Sahatit të Tiranës-monument kulture kategori e 
parë; Stadiumi Kombëtar-monument kulture 
kategori e dytë, etj., u lanë jashtë kufirit të zonën 
e tyre të mbrojtjes.  Raporti që shoqëron këtë 
vendimarrje nuk është bërë asnjëherë 
transparent për publikun.

GJETJET E
PROJEKTIT

2
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Vilat e Tiranës
në rrezik zhdukje 

Në fondin total prej 299 objektesh me status ‘mo-
nument kulture’ në qarkun e Tiranës, ë janë evi-
dentuar në qytetin dhe 39 prej tyre në pjesën tjetër 
të territorit të qarkut. Nga ky fond total objektesh 
të evidentuar në fillim të këtij projekti, 123 prej tyre 
janë të tipit vilë/banesë tradicionale, duke për-
bërë mbi 50% të numrit total të monumenteve të 
kulturës të gjendur në qytetin e Tiranës.  
Objektet e marra në vëzhgim nga projekti brenda 
rrezes së zonës së përcaktuar, janë në total 60, 
nga të cilat, 55 janë objekte banimi të tipit vilë ur-
bane, 3 janë objekte të tipit banesë tradicionale, 
dhe 2 janë objekte të karakterit administrativ. 

Vetëm 52 objekte të tipit vilë/banesë, kishin status 
mbrojtës ‘monument kulture’ në fillim të projektit, 
ndërsa 6 prej objekteve të tipit vilë/banesë tradi-
cionale nuk e kanë marrë asnjëherë atë.

Duke qenë se komuniteti ka qenë edhe aktori 
kryesor në këtë projekt, objektet të tipit vilë, të cilat 
janë cilësuar nga banorët e zonës si pika referimi 
dhe pjesë e kujtesës kolektive, janë përfshirë në 
vëzhgim dhe ato përbëjnë një fond prej 6 godi-
nash të tipit vilë, ose 10% të totalit,  të cilat nuk e 
kanë marrë asnjëherë statusin monument kulture.

ISHIN JANE HEQUR

Vila/Banese Monument Kulture perpara 1990 12 9 3

Vile/Banese Monument Kulture urdhëri 2007 32 29 3

Vile/Banese Monument Kulture urdhëri 2010 1 1 0

Vile/Banese Monument Kulture urdhëri 2015 77 57 20

Vile/Banese Monument Kulture pas 2015 1 1 0

Table: Vila/Banesa me status monument kulture ne qytet

Monument Kulture shpallur perpara 1990 6

Monument Kulture shpallur urdher nr. 122 datë 05.03.2007 8

Monument Kulture shpallur urdher nr. 276 datë 16.07.2015 2

Monument Kulture Shpallje paraprake urdher nr.1068 datë 16.07.2015 9

Banesa pa status mbrojtjeje por të evidentuara si me vlera të veçanta 1

Totali i godinave të këqyrura nga projekti CUS 0

Tabela 7: Totali i godinave të këqyrura nga projekti CUS
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Foto e vilës së Toptanëve
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Nisur nga gjendja në terren e objekteve të mar-
ra në vëzhgim, është bërë një analizë e gjendjes 
në terren. Rezultatet sasiore (tabela 1) për të gjithë 
zonën ku ka vepruar projekti CUS, tregojnë se 
nga 132 objekte të evidentuara në zonë, 33.4% 
e objekteve janë: të shembura, të braktisura dhe 
pjesërisht jashtë funksioni (figura 34). Objektet e 
marra në vëzhgim, të ndodhura në 6 zonat e CUS, 
janë 60 (figura 33), ku 50% të tyre, janë në gjend-
je: të shembur, të braktisur/degraduar ose pjesë-
risht jashtë funksioni.

Tabela 3: Gjendja në terren e objekteve të marra në vëzhgim

3

Gjendja në terren për
60 objektet e vëzhguara

Gjendja në terren Objekte të piketuara
për 6 zonat

Objekte të marra
në vëzhgim

Shembur

Braktisur/ Rrënuar

Pjeserisht jashte funksioni

Ne funksion

Totali i objekteve

15

14

18

88

1132

9

11

10

30

60
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Figura 33: Gjendja në terren e 60 objekteve të
marra në vëzhgim në përqindje

33

34

Figura 34: Gjendja në terren e 132 objekteve të piketuara për
6 zonat CUS vëzhgim në përqindje
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Çështje problemore
të vëzhguara 

1. Shkatërrimi i monumentit

Rezultatet sasiore (tabela 2) tregojnë se nga 60 
objeket e vëzhguara në terren, 9 prej tyre janë 
shembur dhe aty ku ndodhej monumenti, është në 
proces ose ka përfunduar një objekt shumëkatësh 
i tipit pallat. Ky fenomen është i shpërndarë në ter-
ritor, pavarsisht vendndodhjes së monumentit, 

statusit të tij ligjor apo gjendjes fizike. Është vënë 
re se, janë shembur vila të cilat sipas dokumenta-
cionit ligjor të cituar në anekset, kanë gëzuar 
statusin ‘Monument Kulture’ dhe nuk ka një do-
kument zyrtar publik që të deklarojë arsyetimet 
shkencore të këtij vendimi.

Tabela 4:  Kategoritë e objekteve të gjendura në terren
në gjendje të shembur

4

Monument Kulture shpallur perpara 1990 1

Monument Kulture shpallur vendimi 122 datë 05.03.2007 -

Monument Kulture shpallur vendimi 276 datë 16.07.2015 6

Monument Kulture Shpallje paraprake vendimi 1068 datë 16.07.2015 2

Banesa pa status mbrojtjeje -

Total i godinave te shembura 9
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Figura 36:  Kategoritë e objekteve të gjendura në terren
në gjendje të shembur

36

Banesat e Toptanasve, (Figura 35) në rrugën Tefta 
Tashko, monument kulture kategori e parë dhe e 
dytë, edhe pse gëzonin status mbrojtje sipas 
ligjit, u shembën në vitin 2020, ndërkohë që ky 
projekt ishte në proces. Në terren gjendet një 
kantier ndërtimi. 
Objekti që në hartë mban kodin I-15 është mo-
nument kulture kategori e parë, shpallur me ven-
dim nr. 8, të Komiteti i Kulturës dhe Arteve datë 
18.12.1987, ndërsa objekti që në hartë mban ko-
din II-197 është monument kulture kategori e dytë 
shpallur me vendim të Ministrisë së Kulturës nr. 
276 datë 16.07.2015. (Figura 36)

Nga intervistat me banorët e zonës dhe komunite-
tin që jeton rreth vilës, është evidentuar fakti se, 
nuk ka njoftim zyrtar dhe as njohje me heqjen e 
statusit të vilës përpara se ajo të shembet. Dy vilat 
e banimit, janë shembur natën, në momentin e 
vëzhgimit në terren aty po ishte hapur gropa dhe 
kishte filluar pilotimi i sheshit të ndërtimit. Shqetë-
simi i banorëve të zonës në atë që dikur quhej rru-
ga e “Pishave” duket se është rritja e dendësisë 
urbane, e cila do sjellë probleme për të gjithë 
lagjen sidomos me qarkullimin rrugor. 

Figura 35: Banesat e Toptanasve në rrugën Tefta Tashko
përpara shembjes

35

1.1  Banesa me status
      ‘monument kulture’- të shembura
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1.2  Banesa me status ‘monument   kulture
      në mbrojtje paraprake’ të shembura

Në vitin 2015, me urdhërin nr.1068 të datës 
16.07.2015, (Aneks 3) shpallen ‘monumente kul-
ture’ në mbrojtje paraprake (për 6 muaj) 361 ob-
jekte. Në urdhrat e ministrit që CUS mori nga kore-
spondenca me instituconin e IKTK-së, nuk rezulton 
që këto objekte të kenë marrë statusin e mbro-
jtjes permanente, dhe fondi prej 361 objektesh 
nuk është përfshirë në totalin e monumenteve të 
qytetit të Tiranës. Gjatë vëzhgimit në terren, është 
evidentuar objekte të cilat kanë qenë në mbrojtje 
paraprake në vitin 2015, disa prej tyre janë shem-
bur dhe në vend të tyre ndodhet duke u ndërtuar 
ose ka përfunduar një objekt shumëkatësh. 
Kështu monumenti i shënuar në hartë me kodin VI-
35, në terren është shembur dhe aty sot gjendet 
një pallat shumëkatësh i përfunduar (figura 37). 

Dy vilat (VI-35 dhe VI-4) janë  shpallur në mbrojtje 
paraprake me urdhër ministri nr.1068 datë 16.07. 
2015, nuk janë arritur të skedohen nga projekti 
CUS, pasi në momentin e fillimit të tij, të dyja vilat 
ishin shembur dhe në vend të tyre u gjendën ob-
jekte shumëkatëshe të tipit pallat banimi (Figura 
37, 38)
Nga intervistat me banorët u kuptua se, ata nuk 
kishin dijeni për këtë shpallje në mbrojtje para-
prake, nuk kishin dëgjuar dhe as kishin parë ekip 
të miniitrisë apo institucioneve të vinin për këqyrje. 
Banorët nuk kanë dijeni se këto banesa/vila kanë 
qenë në mbrojtje paraprake dhe pse më pas nuk 
kanë marrë statusin e përhershëm të monumentit. 

Figura 37:  Pallati i ndërtuar aty ku më parë ishte monu-
menti i shpallur në mbrojtje paraprake me kodin në hartë 
VI-35_zona CUS_5

Figura 38:  Pallati i ndërtuar aty ku më parë ishte monu-
menti i shpallur në mbrojtje paraprake me kodin në hartë 
VI-4_zona CUS_2
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Figura 36 Vendndodhja e  monumenteve
në hartë për Zonën CUS-5
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Në 6 zona e marra në studim nga CUS, janë 
verifikuar 11 objekte të braktisura, nga të cilat 2 
janë objekte monument kulture të tipit ‘Banesë 
Tradicionale’, kategori e parë, 6 janë objekte 
monumente kulture të tipit ‘Vilë Urbane’ katego-
rie e dytë, 1 është objekt i shpallur në mbrojtje 
paraprake, dhe dy janë objekte të tipit ‘Vilë
Urbane’ pa status mbrojtës. 

Këto objekte të shpallura monument kulture, nga 
vëzhgimi në terren janë evidentuar si të braktisu-
ra dhe gjendja e tyre është e degraduar. Edhe 
pse mbajnë statusin ‘Monument Kulture’ të kate-
gorisë së parë dhe të dytë, prej dekadash këto 
objekte nuk janë restauruar.  Kështu, mbulesat, 
çatitë dhe muret, kanë pësuar dëmtime duke 
bërë që faktorët atmosferikë të përshpejtojnë 
degradimin e objektit. Nga intervistat me komu-
nitet në terren është kuptuar se një pjesë e tyre 
janë braktisur nga banorët pikërisht si pasojë e 
degradimit të objektit duke qenë se kushtet e 
jetesës janë vështirësuar tepër.

2. Braktisja 
    dhe degradimi
    i monumentit

5

Tabela 5: Gjendja në terren: Braktisur

Monument Kulture shpallur perpara 1990 2

Monument Kulture shpallur vendimi 122 datë 05.03.2007 1

Monument Kulture shpallur vendimi 276 datë 16.07.2015 5

Monument Kulture Shpallje paraprake vendimi 1068 datë 16.07.2015 1

Banesa pa status mbrojtjeje 2

Total i godinave të braktisura 11
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39 40

2.1  Banesa me status monument kulture 
kategori e parë të braktisura

Momumentet e kulturës të tipit ‘Banesë tradicio-
nale’ që janë të shpallura në mbrojtje si kategori 
e parë, të ndodhura brenda zonës së vëzhguar, 
rrezikojnë shembjen duke qenë se shkalla e de-
gradimit të tyre është e lartë. Pasi janë braktisur si 
pasojë e vështirësimit të kutshteve të objektit, në 
perimetër të godinës, bimët kanë harlisur 
oborret, më pas kanë filluar të zënë rrënjë në 
afërsi të ndërtesës. Rifinituarat dhe ornamentet e 
fasadave, pikturat murale në këto banesa tradi-
cionale janë degraduar. Duke qenë se materiali 
i ndërtimit të këtyre banesave tradicionale është 
qerpiçi, mungesa e restaurimit dhe mirëmbajtjes 
së vazhdueshme, ka bërë që të ketë shkarje dhe 
pjesërisht shembje të objektit.
Kështu, banesa tradicionale (figura 39) e shënuar 
në hartë me kodin I-09, e ndodhur brenda Kalasë 
së Tiranës bashkë me Kullën e Gjatë, dy ikona të 
qytetit të Tiranës, janë lënë në harresë dhe janë 
braktisur nga banorët. 

Të dyja këto monumente janë duke u degraduar 
edhe pse kanë shkallën e parë të mbrojtjes nga 
shteti. Nga vëzhgimi konstatohen probleme të 
shfaqura në tërësinë e strukturës së objektit, në 
çati, rifinitura dhe elemente dekorativë.
 
Në rrugën ‘Xhorxh Martini’, ndodhet një tjetër 
banesë Tradicionale, e cila mban statusin 
‘monument kulture kategori e parë’ (figura 40). Kjo 
banesë, në momentin e vëzhgimit ishte tërësisht 
e braktisur, si pasojë e gjendjes të rënduar të ob-
jektit. Fasada dhe çatia duken të dëmtuara, dhe 
restaurimi i fundit këtij monumenti, sipas informa-
cioneve të marra në terren, ka ndodhur përpara 
1990-ës. Banesa përveç kushteve atmosferike, ka 
edhe dy objekte kufitare në perëndim dhe lind-
je të cilat i janë ngjitur mureve anësore të vilës. 
Mungesa e distancës nga objektet rreth e qark, 
ka bërë që objektit t’i mungojë dielli dhe t’i rritet 
lagështia dhe duke qenë se materiali i muraturës 
së banesës është qerpiç monumentit I është 
përshpejtuar shkalla e degradimit. 

Figura 39: Banesa e Toptanasve Brenda Kalasë Figura 40: Banesa e Organizatës Bashkimi
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2.2   Banesa me status monument kulture
         kategori e dytë të braktisura

Vila Radio Tirana, është një nga ikonat e kryeqyte-
tit të shekullit të kaluar dhe një nga landmarket 
më të njohura të qytetit sot.  Kjo vilë (figura 41) u 
ndërtua në vitin 1938 nga familja e pasur tiranase 
Kollçiu dhe u përdor si qendra e Radio Tiranës nga 
prilli i vitit 1939 deri më 1965. Më pas aty u vendos 
Instituti i Folklorit. Vila është shpallur ‘monument 
kulture kategori e dytë’ në vitin 2007, me vendimin 
nr.122 të Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. 
Edhe pse kanë kaluar 13 vjet, banesa nuk duket 
të jetë restauruar, gjendja e saj sot është e brak-
tisur dhe në degradim. Nga intervistat me banorë 
të zonës, është kuptuar se vila është braktisur në 
fillim të viteve 2000 dhe që ateherë, pritet që ajo 
të shembet dhe të ndërtohet pallat. Aktualisht ajo 
mban statusin e mbrojtjes ‘monument kulture’ kat-
egori e dytë.

Godina në të njëjtën rrugë, që në hartë mban ko-
din II-143, (figura 42) është shpallur monument kul-
ture kategori e dytë në vitin 2015, status të cilin 
nuk e mban më, sipas listës së monumenteve të 
kulturës të shpallur nga IKTK-ja në faqen zyrtare. 
Gjendja e saj është e degraduar dhe prej vitesh i 
janë hequr dritaret dhe dyert. Fasada dhe çatija 
janë gjithashtu në gjendje të dëmtuar. Objektit i 
janë bërë disa ndërhyrje të jashtëligjshme, duke 
mbyllur ballkonin e katit të parë dhe duke shtuar 
volume në katin përdhe.

Figura 41: Ndërtesa e Ish Radio Tirana

41 42

Figura 42: Ndërtesa Ish shtëpi publike
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 2.3   Monumente pjesërisht jashtë 
          funksioni

Funksionaliteti i
monumentit
Nga vëzhgimi në terren, një nga çështjet proble-
more të evidentuara është gjendja funksionale e 
monumentit. Në objektet e zonës së vëzhguar, 10 
objekte janë evidentuar si pjesërisht jashtë funk-
sionit ndërsa, 30 prej tyre janë të banuara dhe në 
funksion. Objektet që janë pjesërisht jashtë funk-
sioni janë kryesisht vilat dhe banesat e pozicio-
nuara përgjatë rrugëve dhe ato i gjejmë në rrugën, 
“Hoxha Tahsim”, Rruga e “Dibrës”, Rruga e Kava-
jës, të cilat përveç se itinerare historike, kanë qenë 
edhe rrugë tregtare. Në projektin original të tyre 
ato janë projektuar si objekte me funksione miks, 
ku në katin e poshtëm ndodhte aktiviteti ekonomik 
ndërsa në atë të sipërm jetonte familja.

Çfarë është evidentuar nga vëzhgimi në terren, 
është se kati i sipërm është braktisur, ndërsa kati 
përdhe është dhënë me qira për aktivitet tregtar. 
Disa prej tyre kanë ruajtur elementët arkitektonik 
fasadës të vilës, ndërsa në disa raste kemi edhe 
ndërhyrje pa kriter në fasadë. Këto vila urbane me 
funksione miks janë monumente të shpallura 
kategori e dytë ose në mbrojtje paraprake, por 
edhe pse me status ‘monument kulture’ ndërhyrjet 
pa kriter në fasada, nuk duken të jenë monitoruar 
nga institucionet përgjegjëse. 

Table 6: Gjendja në terren: Pjesërisht jashtë funksioni

6

Monument Kulture shpallur perpara 1990 -

Monument Kulture shpallur vendimi 122 datë 05.03.2007 -

Monument Kulture shpallur vendimi 276 datë 16.07.2015 7

Monument Kulture Shpallje paraprake vendimi 1068 datë 16.07.2015 3

Banesa pa status mbrojtjeje -

Totali i godinave pjesërisht jashtë funksioni 10
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Kështu në rrugën Hoxha Tahsim, është spikatur 
një nga ndërtesat, që në hartë mban kodin II-202, 
e shpallur monument kulture kategori e dytë në 
vitin 2015. E mbuluar nga pemët buzë rrugës vila 
dykatëshe shfrytëzohet vetëm në katin përdhe ku 
hapësirat janë dhënë me qera, ndërsa kati i dytë 
është i mbyllur, i pabanuar.
Godina është arkitekturë e fillim shekullit të kaluar 
dhe mbart dekoracione në dritare dhe dyert, është 
ndërtuar rreth viteve 1922 – 1924. Para 10-viteve 
pronarët kanë bërë rikonstruksione por tavani dhe 
dyert janë druri dhe nuk janë ndryshuar, përveç 
tavaneve të dyqaneve në katin përdhe të cilat 
janë të veshur me gips.

Në rrugën ‘Kont Urani’ ndodhet një godinë e tipit 
vilë urbane e cila është në funksion vetëm në ka-
tin përdhe të saj. Kati i sipërm është evidentuar si 
i braktisur dhe gjendja fizike e tij është e degrad-
uar. Banesa nuk ka marrë restaurime përveç ndë-
rhyrjeve në katin përdhe të cilat kanë mbyllur disa 
dritare dhe kanë ridimensionuar hapësirat duke u 
ndarë në disa kompartimente të cilat shfrytëzo-
hen për aktivitet tregtar. 

Figura 41: Ndërtesa e Ish Radio Tirana

41 42

Figura 42: Ndërtesa Ish shtëpi publike



39 Raport Kërkimor CUS

3.2  Monumente në funksion

Vëzhgimi në terren, është ndalur më shumë tek 
ato vila të cilat janë tërësisht në funksion dhe të 
banuara, dukë përbërë gjysmat e numrit total të 
vëzhguar. Në pjesën më të madhe banohen nga 
pronarët origjinale të vilës, pasardhësit e atyre 
që e kanë ndërtuar në fillim të shekullit e kaluar. 
Duke ruajtur nëpërmjet vilës, memorien dhe his-
torinë e familjes, banorët njëkohësisht pronarët e 
saj, janë vazhdimisht në sfidë me kohën. Rasti më 
tipik është Banesa Tradicionale, në rrugën ‘Xhorx-
hi Martini’ e shënuar në hartë me kodin II-188, e 
cila është shpallur monument kulture në vitin 
2015. Vila është ndërtuar në vitin 1924 dhe është 
një rast i veçantë i tipologjisë së banesës tradi-
cionale pasi ka marrë edhe element të huazuar 
arkitektonike, ndikim i arkitekturës italiane. Mate-
riali i ndëertimit të saj është qerpiçi ndërsa dritaret 
e larta në fasadën kryesore të saj janë të influen-
cuara nga stili neoklasik.

Table 7:  Gjendja në terren: Në funksioni

7

Monument Kulture shpallur perpara 1990 2

Monument Kulture shpallur vendimi 122 datë 05.03.2007 7

Monument Kulture shpallur vendimi 276 datë 16.07.2015 11

Monument Kulture Shpallje paraprake vendimi 1068 datë 16.07.2015 5

Banesa pa status mbrojtjeje 4

Total i godinave në funksioni 30
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Përveç, arkitekturës tradicionale shqiptare të thurur 
me trendin e kohës, vila përfaqëson një 
individualitet të cilin nuk e gjen në banesa të tjera 
në qytet. Ajo ka materialin e qerpiçit në muraturë, 
kornizat, dekoret dhe interieret e një arkitekturë 
italiane, por më ndikim të traditës shqiptare. Bane-
sa është mirëmbajtur nga familja deri në vitin 2015, 
dhe ka sjellë në kohë jo vetëm arkitekturën e ek-
sterierit por edhe elementë origjinalë të interierit, si 
shkallët e drurit, tavanet dhe dyshemetë, oxhakun, 
dyert dhe dritaret e deri tek çelsat e prizavet dhe 
llozin e derës së jashtme. Banorët e saj mohojnë 
të kenë pasur ndihmë nga institucionet shtetërore, 
kur u pyetën nëse shteti i ka mbështetur në mirëm-
bajtjen e vilës. “Jo, jo, nuk kemi pasur ndonjëherë, 
çdo gjë e kemi ndërtu vetë.”

Një pjesë e konsiderueshme e vilave janë shndër-
ruar në hapësira social-ekonomike si hotele, bare 
apo restorante, shpesh duke u kthyer në pika 
referimi për zonën dhe qytetin në tërësi. Ndër më 
të spikaturat ku projekti CUS është ndalur, është 
vila Destil. Vila u hap për publikun pas restauri-
mit, në vitin 2014, periudhë në të cilën ajo nuk gë-
zonte status mbrojtje. Në vitin 2015, me urdhrin e 
ministrit nr.276 datë 16.07.2015, vila iu shtua fondit 
të monumente të kulturës së kategorisë së dytë. E 
njohur për publikun kryeqytetas si qendër sociale, 
rekreative, artistike dhe rinore, Destil i dha jetë ob-
jektit dy katësh të viteve 20-et të gjendur në rrugën 
Qamil Guranjaku deri para një viti. Në korrik të vitit 
2020 vila u shemb, duke i hapur vend ndërtimit të 
një pallati shumëkatësh. 

Figura 45: Fasada kryesore e Vilës Njuma               Figura 45: Fasada kryesore e Vilës Njuma               
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Figura 47: Vila Destil gjatë kohës kur ishte në funksion
Figura 48: Vila Destil në momentin e shkatërrimit

Figura 49:  Vila Destil pas shkatërrimit, parcela e rrethuar gati 
për fillim punimesh të pallatit.

41 Raport Kërkimor  CUS
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Çështje problemore
të gjetura
Statusi i Mbrojtjes

Statusi Monument Kulture, jepet me urdhër Ministri 
të Kulturës, i propozuar nga IKTK-ja. Propozimet 
për dhënie statusi ‘monument kulture’, shoqëro-
hen me relacion tekniko-shkencor, por ato nuk 
janë të ndarë me publikun në faqen zyrtare të 
Ministrisë dhe as në atë të IKTK-së. Urdhrat e Min-
istrit gjithashtu, nuk gjenden të publikuar në faqen 
zyrtare të Ministrisë së Kulturës dhe as në atë të 
Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore. Ak-
tualisht, sipas listës zyrtare të pasqy-
ruar në faqen e IKTK-së, janë 262 monumente në 
qarkun e Tiranës. 

Në 6 zonat e punës ku  projekti ka punuar, janë 
evidentuar 132 objekte nga të cilat rreth 71% e ob-
jekteve kanë statusin ‘monument kulture’ të marrë 
me vendimin 276/2015. Ndërsa 40% e tyre (38 ob-
jekte) kanë marrë me vendimin 1068/2015, mbro-
jtje paraprake. Gjatë vëzhgimit në terren është 
vënë re se disa prej këtyre monumenteve janë 
shembur dhe në vend të tyre është ndërtuar një 
objekt shumëkatësh- tip pallat banimi. 

Për një total prej 132 objektesh, CUS mori në 
vëzhgim dhe këqyrje të mëtejshme 60 prej tyre 
prej të cilave 43 kishin statusin monument kulture 
në fillimet e këtij projekti, 11 kishin marrë statusin 
e mbrojtjes paraprake dhe 6 të tjera nuk e kishin 
fituar asnjëherë statusin e mbrojtjes. 

Tabela:8 Totali i godinave të shpallura monument 
kulture sipas urdhrave te ministrave 

Tabela:9 Totali i godinave të shpallura monument 
kulture sipas urdhrave te ministrave 

8

9

Monument Kulture shpallur me urdhër përpara 1990 19

Monument Kulture shpallur me urdhër nr. 122 datë 05.03.2007 19

Monument Kulture shpallur me urdhër nr. 276 datë 16.07.2015 56

Monument Kulture Shpallje paraprake me urdhër nr. 1068 datë 16.07.2015 38

Total i godinave me status monument Kulture ne 6 zonat_CUS 132

Monument Kulture shpallur me urdhër përpara 1990 6

Monument Kulture shpallur me urdhër nr. 122 datë 05.03.2007 8

Monument Kulture shpallur me urdhër nr. 276 datë 16.07.2015 29

Monument Kulture Shpallje paraprake me urdhër nr. 1068 datë 16.07.2015 11

Banesa pa status mbrojtjeje por të evidentuara si me vlera të veçanta 6

Total i godinave me status monument Kulture ne 6 zonat_CUS 60
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Heqja e statusit monument kulture

Mgjt ligji për “Trashëgiminë kulturore dhe muzetë” 
nuk përcakton procedurën administrative që 
ndërmerret për marrjen apo heqjen e statusit 
monument. Nuk janë gjetur vendime apo urdhra 
që rregullojnë këtë procedurë.

Relacionet teknike të cilat përmbajnë bazën 
shkencore të vlerësimit të monumentit nuk janë 
të aksesueshme nga publiku në faqet zyrtare të 
institucioneve, dhe as procedura e shpalljes apo 
heqjes së statusit të mbrojtjes ligjore ‘monument 
kulture’. 
Vendimi i Këshillit Kombëtar të Restaurimeve i 
përcillet Ministrit të Kulturës, i cili nxjerr urdhër për 
heqjen e statusit të mbrojtjes ligjore  atë të ‘monu-
mentit të kulturës’. 

Heqja e statusit ligjor ‘monument kulture’, bëhet 
me urdhër Ministri të Kulturës, ndërsa  vendimi 
merret nga Këshilli Kombëtar i Restaurimeve. Ven-
dimi shoqërohet me relacion teknik i cili përshkru-
an gjendjen e objektit dhe arsyet shkencore se 
përse objekti konsiderohet se ka humbur vlerat 
për tu cilësuar ‘monument kulture’. Është Instituti 
Kombëtar i Trashëgimisë i cili ia përcjell Ministrit të 
Kulturës, vendimin e Këshillit Kombëtar të Restau-
rimeve, bashkë me relacionin teknik. kulture’. 
Vendimi i Këshillit Kombëtar të Restaurimeve i 
përcillet Ministrit të Kulturës, i cili nxjerr urdhër për 
heqjen e statusit të mbrojtjes ligjore  atë të ‘monu-
mentit të kulturës’. 
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4.2.1 Hequr Statusi i Mbrojtjes për 60 objektet e marra në vëzhgim nga momenti I fillimit të këtij 
projekti, 2019.

Tabela 11: Totali i godinave të hequra nga lista e 
monumenteve

11

Monument Kulture shpallur perpara 1990 4

Monument Kulture shpallur vendimi 122 datë 05.03.2007 4

Monument Kulture shpallur vendimi 276 datë 16.07.2015 27

Total i godinave të hequa 35

U kërkua nga institucionet përgjegjëse lista e ob-
jekteve aktualisht në mbrojtje ligjore me statusin 
‘monument kulture’ na drejtuan tek faqja zyrtare 
e IKTK-së, ku gjendej në format pdf, lista e monu-
mente e qarkut Tiranë.  Nisur nga këto të dhëna 
të aksesueshme publikisht u kryqëzuan të dhënat 
sasiore në listë me ato të nxjerra nga urdhrat e 
shpalljes së objekteve ‘monument kulture’ ndër 
vite. 

Numri total i monumenteve i dalë nga Urdhrat e 
Ministrave apo institucioneve të tjera që në kohë 
kanë dhënë statuse ligjore, rezulton të kenë qenë 
në fillim të këtij projekti, 260 monumente në qytet 
dhe 299 në nivel qarku. 297 prej tyre e kanë 
fituar statusin ligjor të mbrojtjes përpara 2015. Në 
periudhën 2015-2020, janë shtuar në fondin e 
‘monumente kulturës’ kategori e dytë 2 objekte, 
një banesë tradicionale me urdhërin nr. 70 datë 
17.12.2017 dhe një banesë të tipit apartament, të 
shpallur në mbrojtje ligjore me urdhërin nr.163 
datë 08.05.2020.

Kështu në Qarkun e Tiranës nga krahasimi i dy listave, është vënë re se 37 objekte me status mon-
ument kulture nuk gëzojnë mwë mbrojtjen ligjore që i jep statusi “monument kulture” nga të cilat 35 
janë brenda qytetit. Nga lista e 35 monumenteve të cilave i është hequr statusi i mbrojtjes ligjore 
‘monument kulture’, 27 prej tyre e kanë marrë këtë status mbrojtjeje me Urdhërin e Ministrit nr. 276 
datë 16.07.2015.

MONUMENTE QARKU TIRANE

Deri 2015
ISHTE

2015-2021
SHTOHEN

HEQUR 2021
MONUMENTE

QYTET 260 2 35 225

PERIFERI 39 0 2 37

Totali i monumenteve 299 2 37 264
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Ndërkohë, për 60 objektet e marra në vëzhgim, në 6 zonat CUS, nga momenti i fillimit të këtij projekti, 
2019, vihet se 12 vila urbane nuk e gëzojnë më statusin ‘monument kulture’, 11 nga të cilat e kishin fituar 
mbrojtjen ligjore me urdhërin e ministrit nr.276 datë 16.07.2015, ndërsa një objekt i tipologjise ‘banesë 
tradicionale’ i shpallur me vendimin nr.8 të datës 18.12.1987 nga Komiteti i Kulturës dhe Arteve

12

13

Tabela 12: Objektet e vëzhguara nga CUS Tabela 13: Total i godinave me status monument Kul-
ture ne 6 zonat_CUS

Në fillim të projektit, në zonën e marrë në vëzh-
gim, 54 objekte kishin statusin ‘monumente 
kulture, nga të cilat 11 ishin në mbrojtje paraprake. 
Sipas listës së monumenteve të qarkut Tiranë të 
publikuar në faqen e IKTK-së, këto objekte nuk 
ndodhen në listën e monumenteve të kulturës të 
shpallur me urdhër Ministri. 

Gjithashtu nga këqyrja e kësaj liste, është vënë 
re se objektet e listuara në urdhërin e ministrit  
për ‘Shpallje në mbrojtje paraprake’ nr.1068 datë 
16.07.2015 (Aneks 3) , nuk e ka marrë më vonë 
statusin ligjor të mbrojtjes. Ndërkohë, në zonat 
e vëzhguara nga projekti CUS, vihet re se kanë 
humbur statusin ‘monument kulture’ 11 objekte të 
tipologjisë vilë banimi/ godinë banimi tradicionale, 
të cilat e kishin marrë statusin ligjor me 
urdhërin e ministrit nr.276 datë 16.07.2015. 

Monument Kulture shpallur përpara 1990 6

Monument Kulture shpallur urdhër nr. 122 datë 05.03.2007 8

Monument Kulture shpallur urdhër nr. 276 datë 16.07.2015 29

Monument Kulture Shpallje paraprake urdhër nr.1068 datë 16.07.2015 11

Banesa pa status mbrojtjeje por të evidentuara si me vlera të veçanta 6

Totali i godinave të këqyrura nga projekti CUS 60

Monumente sipas vitit te shpalljes ISHTE BEHET

Monument Kulture shpallur përpara 1990 6 5

Monument Kulture shpallur urdhër 122 datë 05.03.2007 8 8

Monument Kulture shpallur urdhër 276 datë 16.07.2015 29 18

Monument Kulture Mbrojtje paraprake urdhër 1068 datë 
16.07.2015

11 0

Total i godinave me status monument Kulture ne 6 zo-
nat_CUS

54 31
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Gjetjet fillestare të projektit janë kryqëzuar me 
informacionet e marra në dy kategori burimesh: 
Burimet primare – vëzhgimi në terren, intervista 
me komunitetet; Burimet Sekondare – Plani i Përg-
jithshëm Vendor i Bashkisë Tiranë dhe vendimet 
dhe urdhrat e Ministrisë së Kulturës (MK) dhe insti-
tucioneve në varësi.  Nga analizimi i të dhënave 
është konkluduar se është krijuar një konflikt midis 
pushtetit vendor dhe pushtetit qendror, për sa i për-
ket menaxhimit të objekteve me status “Monument 
Kulture”.

Objektet Monument Kulture, pavarësisht statusit 
të pronësisë shtetëror apo privat, menaxhohen si 
pjesë e Fondit të Pasurisë Kulturore nga Ministria e 
Kulturës, me qëllimin konservimin, restaurimin dhe 
promovimin e tyre, si edhe hulumtimin dhe studimin 
si objekte pjesë e trashëgimisë kulturore të shtetit 
shqiptar.  Të dhënat e paraqitura në këtë raport 
kërkimor tregojnë se pavarësisht këtij statusi, 50% 
e  60 objekteve “Monument Kulture” të marra në 
vëzhgim janë në gjendje të: /braktisur (11) /pjesër-
isht jashtë funksioni (10) dhe shembur (9). Punimet 
konservuese/restauruese në këto objekte mungo-
jnë prej dekadash dhe në strategjinë kombëtare 
të kulturës, nuk ka një plan për ruajtjen e monu-
menteve të kulturës të tipologjisë ‘vilë banimi’ apo 
banesë tradicionale, të cilat përbëjnë fondin më të 
madh të monumenteve në Tiranë, 123 nga 262 në 
total. Gjithashtu është vënë re se, nga lista e mon-
umenteve të qytetit janë hequr që nga viti 2015, 
26 monumente kulture të tipit vilë banimi/ banesë 
tradicionale, duke e zvogëluar fondin e tyre me më 
shumë se 20%. Në urdhërat e ministrit të kulturës 
që CUS kishte në dispozcion, subjekti i urdhërit 
është “Për deklarimin e mungesës së interesit kul-
turor të pasurisë kulturore”, duke miratuar kërkesën 
e paraqitur nga Këshilli Kombëtar i Restaurimeve, 
për mungesë interesi kulturor.  kulturës, i ka cilësu-
ar si zona për rizhvillim/ristrukturim. 

Nga ana tjetër, vilat/banesat me status Monument 
Kulture, gjenden në territorin e administruar nga 
Bashkia Tiranë, dhe janë pjesë integrale e planeve 
të zhvillimit të qytetit. Ligji për planifikimin e territorit 
ka për qëllim të tij, nxitjen e veprimeve të duhura 
për mbrojtjen, restaurimin dhe rritjen e cilësisë së 
trashëgimisë natyrore e kulturore. Kështu, Plani i 
Përgjithshëm Vendor (PPV) do duhej, në përputhje 
me ligjin 107/2014, të 
siguronte mbrojtjen e monumenteve gjatë kohës 
që pjesa tjetër e qytetit zhvillohet. Nga hulumtimi 
që i është bërë dokumentit në fuqi, PPV-së Tiranë, 
dhe të dhënave të mbledhura në terren, vihet re se 
ky objekt i ligjit nuk duket të jetë arritur. Nënzonat e 
PPV-së, ku ka prani të monumenteve të kulturës të 
tipit vilë/banesë tradicionale, janë miratuar si zonë 
për rizvhillim dhe ristrukturim. Disa vila me status 
‘monument kulture’ janë shembur dhe në truallin 
e tyre është miratuar leje ndërtimi me tipologji 
banesë kolektivë shumëkatëshe. 

“Pasuri Kulturore për ri-zhvillim”

Për ta hulumtuar më në detaj këtë konflikt është 
marrë si shembull Zona 2 e projektit Citizens Urban 
Stories (CUS_2), e cila sipas PPV-së së bashkisë Ti-
ranë, ka në brendësi të saj 4 nën-zona strukturore, 
përkatësisht TR/347, TR/348, TR/349, TR/26 (Figu-
ra 50).  Vëzhgimi në terren na sjell një panoramë 
të kundërt me atë që cilëson kuadri ligjor në fuqi. 
Plani i përgjithshëm vendor, si dokumenti kryesor 
në planifikimin e nivelit vendor, në fuqi, zonat ku 
ndodhen monumentet e kulturës, i ka cilësuar krye-
sisht si zona për rizhvillim/ristrukturim.  Nga katër 
nën-zonat, në brendësi të zonës CUS_2, tre janë 
subjekt PDV-je, ku përjashtim bën vetëm nën-zona 
TR/26 e Urës së Tabakëve. Rizhvillimi paracakton 
ngritje në lartësi të kësaj zone në tërësinë e saj, 
nga 8-10 metra që është tani, në struktura të reja 
me lartësi nga 26 deri 32m.  Me kapacitet mbajtës 
të popullsisë prej 6593 banorësh në një sipërfaqe 
prej 96 286m2. Me sipërfaqe gjelbërimi prej 23075 
m2. Me parkim për banorë 3296m2 (Tabela 14)

DISKUTIME
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Plani i pergjithshem Vendor 2016 në zonën 
CUS_ 2

Figura 50:  Zona 2_CUS sipas PPV Tiranw Tabela 14

Ekzistues
-38.5%

I propozuar
-38.5%

Shtohen

I propozuar

Sipërfaqja e 3 
nënzonave 

TR/347, TR/348, TR/349

114 600 m2

Sipërfaqja e ndërtimit 
të gjurmës së bazës 

(ksht)

44197 m2 ~ 51658 m2 10461 m2

Sipërfaqe ndërtimi total 198 982 m2   266 250 m2 67 268 m2

Nr. banorëve 4927 6593 ~1666
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Tabela 15: Rregullorja e PPV për 3 nënzonat e ndodhura brenda Zonës 2_CUS

Kështu, sipas PPV-së së bash-
kisë Tiranë vihet re se ka rritje të 
intensitetit të ndërtimit në 2.5 për 
të treja nën-zonat. Tipologjia e 
re e propozuar është ‘struktura 
individuale/të bashkëlidhura/ 
kulla me shfrytëzim 45% të tokës 
për ndërtim, dhe lartësi objek-
tesh të reja 8-10 kate.” 

Norma e sipërfaqes së gjel-
bërimit në këtë zonë është para-
shikuar 2.5m2/frymë. 

Ndërsa parashikohet të shtohet 
67268m2 ndërtim i ri, duke e 
çuar zonën nga 198982m2 në 
266250m2 ndërtim, për kapac-
itet mbajtës të popullsisë 6593 
banorë nga rreth 4930 banorë 
që është konstatuar në momen-
tin e përpilimit të këtij plani. 

Kësaj zonë të marrë në këqyrje 
i shtohen  rreth 1666 banorë të 
rinj, të cilët do të akomodohen 
në 67268m2 ndërtim të ri që 
pritet të zhvillohet. 

Në këtë zonë PPV parashikon të 
shtohet rreth 40m2/banorë ndër-
tim dhe 2.5m2/banorë gjelbërim.
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Monumentet e kulturës në zonën CUS_ 2

Sipas të dhënave zyrtare të marra nga vendimet/
urdhrat e para 1990-ës dhe urdhrat e Ministrisë 
së Kulturës të vitit 2007, dhe 2015 (Aneks 1,2,3) në 
zonën CUS_2 gjenden: 3 monumente kulture 
kategori e parë, 8 objekte monumente kulture
 kategori e dytë; 7 monumente në shpallje para-
prake; 1 vilë pa status mbrojtje; 1 monument i shpa-
llur në mbrojtje paraprake i zhdukur (Figura 51). 
Kështu në Zonën_CUS_2, prania e monumenteve 
në zhvillimin e zonës për ndërtim, nuk duket të jetë 
marrë parasysh nga institucionet planifikuese, në 
përpilimin e planeve të detajuara vendore.
Vilat/banesat tradicionale ‘monument kulture’ e 
vëzhguara, janë lënë jashtë vëmendjes nga insti-
tucionet monitoruese dhe kontrolluese, të cilat lig-
ji i ngarkon me përgjegjësi për t’i ruajtur. Nuk ka 
transparencë për publikun se si monitorohen mon-
umentet, cilat janë rezultatet e kontrollit të territorit, 
nëse ka, dhe cilat janë strategjitë apo projektet 
për ruajtjen e tyre. Pronarët e objekteve, nuk kanë 
marrë ndihmë nga institucionet për të mirëmbajtur 
objektin. Dëshmitë  e ndryshme të marra në terren 
na tregojnë se statusi i mbrojtjes së monumentit, 
nuk e mbron objektin nga de- gradimi, pasi insti-
tucionet nuk kujdesen për ato.

Madje nëpërmjet shpalljes monument kulture, pr-
onarëve të vilave/banesave i shtohen burokracitë 
dhe pengesat për mirëmbajtjen e tyre.  Disa prej 
pronarëve, vilat/banesat e të cilëve janë kanë 
marrrë statusin ‘monument kulture’ me vendimin e 
fundit të MK të 2015, shprehen se nuk kanë marrë 
mbështetje nga autoritetet, ndërkohë procedurat 
për t’i mirëmbajtur janë burokratizuar duke rritur 
edhe më shumë kostot e mirëmbajtjes. 
Në zonën CUS_2 janë evidentuar përveç objek-
teve me status monument kulture, edhe 7 objekte 
të cilat kanë marrë status mbrojtës paraprak për 
6 muaj me vendimin 1068/2015. Nga të dhënat e 
mbledhura në rrugë zyrtare, asnjë nga monumen-
tet e shpallura në mbrojtje paraprake nuk ka ma-
rrë statusin ligjor të përhershëm, atë të monumentit 
të kulturës. Është vënë re gjithashtu, se një nga ob-
jektet e shpallura në mbrojtje paraprake në 2016, 
në po atë vit është kthyer në shesh ndërtimi dhe 
sot aty gjendet një objekt 10 katësh (Në hartë kodi 
VI-04).

51

Figura 51: Vendndodhja e  monumenteve në hartë
për Zonën CUS-2
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Tabela 9: Lista e monumenteve sipas kategorive
për Zonën CUS-2

Figura 52: Raporti në përqindje i monumenteve të 
gjendura në Zonën CUS-2

52

9

Diskutimi I gjetjeve

“Statusi Monument Kulture sjell 
degradim – degradimi sjell heqjen
e statusit Monument Kulture”

Sipas ligjit 27/2018, institucionet duhet të kryejnë 
monitorim dhe kontroll të objekteve të shpallura 
monument kulture, si edhe të kryejnë verifikime 
dhe të marrin masa për ruajtjen e monumenteve 
Në më shumë se 80 dëshmi të marra nga banorët 
gjatë vëzhgimit në terren, ky monitorim nuk ka 
ndodhur.

Monumentit i mungojnë protokollet e mirëmbajtjes 
duke e lënë në degradim materialin, dhe kështu 
me kalimin e kohës, objekti bëhet i pabanueshëm. 
Braktisja e monumentit nga banori, nga vështirësi-
mi i kushteve të jetesës, bën që objekti të pësojë 
degradim të vazhdueshëm të materialit si fillim 
elementëve dekorativ (frizat, kornizat etj), e më 
pas edhe atij strukturor.
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Kështu janë parë objekte të cilat përfaqësojnë 
stile arkitektonike tërësisht unikale, të cilat, të lëna 
në degradim po humbasin tiparet e veçanta dhe 
vlerat arkitektonike. Kjo situatë duket se krijon 
terrenin e përshtatshëm për të spekuluar me 
mo-numentin.  Degradimi i materialit, shihet si 
shkaku kryesor i heqjes së këtyre monumenteve 
nga lista e mbrojtjes. Urdhri i Ministrisë së Kulturës 
bazohet në kërkesën e pronarit të pasurisë, e cila i 
dërgohet IKTK-së shoqëruar me një relacion teknik 
të një eksperti të trashëgimisë. Është Këshilli Kom-
bëtar i Restaurimeve i cili, merr vendimin , duke i 
relatuar kërkesë ministrit. Dokumentacionet sho-
qeruese teknike,si relacionet apo proceverbalet e 
mbledhjeve të Këshillit Kombëtar të Restaurimeve, 
nuk janë transparentë për publikun. 
Vihet re lehtësia e procedurës që duhet ndjekur 
për të hequr objektet nga lista e mbrojtjes së 
‘monumenteve të kulturës’, me vetëm dy hapa 
administrativë. 

Ndërkohë, procedura për ta ruajtur atë, njeh një 
sërë pengesash burokratike 
institucionale. Nuk janë vënë re iniciativa të 
institucioneve për të ndërmarrë operacione 
shpëtimi të monumenteve të tipologjisë vilë 
banimi/banesë tradicionale. 

Iniciativa për të restauruar objektin, sipas banorëve, 
kërkon përsiatje nëpër drejtoritë e ndryshme, një 
sërë dokumentash për të përgatitur, dhe investim, 
pasi restaurimi është process i kushtueshëm. Ata 
shprehen se shteti nuk i jep asnjë ndihmë, qoftë 
ekonomike apo teknike. 
Në banesat e shpallura monument, pronarwt nuk 
rregullojnë dot as tjegullat e çatisë, ku sipas ligjit 
për planifikimin janë punime të lejuara dhe mund 
tw kryhen pa leje ndërtimi. Ndwrsa, referuar ligjit 
27/2018, riparimet/restaurimet e karakterit utilitar, 
konsiderohen si ndërhyrje të paligjshme në objek-
tet monument kulture.  
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PËRFUNDIME
I. Mungesa e Transparencës: III. Mungesa e një strategjie për ruajtjen e 

     objekteve Monument Kulture

IV. Statusi Monument Kulture sjell 
     degradim – degradimi sjell heqjen e statusit

II. Braktisja institucionale e Monumenteve 
    të Kulturës: 

Vendimmarrja e institucioneve ligj zbatuese 
mbi strategjinë e restaurimit, rehabilitimit, funk-
sionimit dhe ruajtjes së Monumenteve të Kul-
turës gëzon statusin e “Informacionit që bëhet 
publik pa kërkesë” sipas Nenit 7 të ligjit Nr. 
119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”. Ky infor-
macion mungon apo është i paqartë, i hedhur 
bruto dhe pa sqarime. 

Urdhrat dhe Vendimet e Ministrisë së Kulturës 
(MK) dhe institucioneve në varësi mbi dhënien 
apo heqjen e statusit “Monument Kulture” nuk 
gjenden të publikuara në faqet zyrtare.

Informacioni i vënë në dispozicion nga MK 
pas kërkesave të përsëritura për informacion 
nga Citizens Urban Stories është i pa plotë, ku 
mungojnë relacionet e teknike të Ekspertëve 
të Trashëgimisë Kulturore dhe Institutit Kom-
bëtar të Trashëgimisë Kulturore, si edhe hartat 
treguese që shoqërojnë urdhrat e Ministrit. 

Vendimmarrja e institucioneve ligj zbatuese 
mbi strategjinë e restaurimit, rehabilitimit, funk-
sionimit dhe ruajtjes së Monumenteve të Kul-
turës gëzon statusin e “Informacionit që bëhet 
publik pa kërkesë” sipas Nenit 7 të ligjit Nr. 
119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”. Ky infor-
macion mungon apo është i paqartë, i hedhur 
bruto dhe pa sqarime. 

Urdhrat dhe Vendimet e Ministrisë së Kulturës 
(MK) dhe institucioneve në varësi mbi dhënien 
apo heqjen e statusit “Monument Kulture” nuk 
gjenden të publikuara në faqet zyrtare.

Informacioni i vënë në dispozicion nga MK 
pas kërkesave të përsëritura për informacion 
nga Citizens Urban Stories është i pa plotë, ku 
mungojnë relacionet e teknike të Ekspertëve 
të Trashëgimisë Kulturore dhe Institutit Kom-
bëtar të Trashëgimisë Kulturore, si edhe hartat 
treguese që shoqërojnë urdhrat e Ministrit. 

Degradimi i materialit shihet të jetë shkaku 
kryesor i heqjes së statusit në tërësinë e ven-
dimeve të Ministrisë së Kulturës që Citizens Ur-
ban Stories disponon. 

Nga ana tjetër, dëshmitë e pronarëve e arsye-
tojnë degradimin e objektit si pasojë e mung-
esës së mbështetjes dhe paligjshmërisë së 
ndërhyrjeve për mirëmbajtjen e objekteve në 
mbrojtje. 

Ndërkohë që procedura për ruajtjen e mon-
umentit njeh një sërë pengesash proceduri-
ale-burokratike institucionale; Vihet re se për 
të hequr objektet nga lista e ‘Monumenteve të 
Kulturës’ procedura është më e lehtësuar, me 
vetëm dy hapa administrativë. 

Ndër 60 objektet me statusin Monument Kul-
ture apo mbrojtje paraprake të marra në vëzh-
gim nga Citizens Urban Stories rezulton se 
50% janë në gjendje të: Braktisur (11)/ Pjesë-
risht jashtë funksioni/ (10) Shembur (9). 

Një pjesë e madhe e 30 objekteve e klasifi-
kuara me statusin: “Në funksion”, kanë kushte 
fizike jo të mira duke rrezikuar degradimin në 
kategoritë e mësipërme nëse mungojnë ndë-
rhyrjet e menjëhershme
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V. Nxitja e shkatërrimit përmes Planit 
    Urbanistik Tirana2030

Situatat penguese dhe aspak lehtësuese 
nga ana e institucioneve përgjegjëse për 
mirëmbajtjen e monumenteve po përshpejton 
zvogëlimin e fondit të pasurive kulturore të 
cilat janë tërësisht në funksion.
 
Mungesa e protokollove të mirëmbajtjes i çon 
monumentet drejt degradimit dhe humbjes së 
vlerave arkitektonike, duke krijuar terrenin e 
përshtatshëm për të spekuluar me objektin 
pasuri e paluajtëshme. 

Nuk njihen arsyet shkencore të cilat shpallën 
361 objekte në mbrojtje paraprake me urdhër 
ministri nr.1068/2015 dhe as ato, që më pas 
nuk miratuan statusin e përhershëm, status i 
cili do të rriste fondin e pasurive kulturore në 
Tiranë me 200%, duke e çuar numrin në 660 
monumente kulture.

Përgjatë periudhës 2015-2021, në totalin e 
monumenteve të Tiranës qytet, janë hequr 
nga mbrojtja ligjore 35 objekte të cilat gëzo-
nin statusin ‘monument kulture’ nga të cilat: 4 
monumente janë të shpallura me urdhërin e 
ministrit 122/2007; 3 monumente të shpallura 
përpara 1990; dhe 27 monumente të shpallura 
me urdhërin e Ministrit 276/2015.

Nga fondi total i qytetit Tiranë, prej 123-mon-
umentesh kulture të tipologjisë vilë/banesë 
tradicionale, 26 vila/banesa e kanë humbur 
statusin e mbrojtjes. Nga këto, 20 vila/banesa 
e kanë marrë statusin e mbrojtjes me urdhërin 
e Ministrit 276/2015, duke e zvogëluar fondin 
e monumenteve të kulturës të kësaj tipologjie, 
me më shumë se 20%. 

Në zonën e vëzhguar nga CUS, nga 52 objek-
te të tipit vilë/banesë tradicionale me status 
mbrojtës ‘monument kulture’ deri në vitin 2015, 
e kanë humbur statusin e mbrojtjes, 11 vila të 
shpallura monument me urdhërin 176/2015, 
dhe një objekt i tipit banesë tradicionale e 
shpallur në vitin 1987. 

Plani i përgjithshëm vendor (PPV) do duhej, 
në përputhje me ligjin 107/2014, të siguronte 
nxitjen e veprimeve të duhura për mbrojtjen, 
restaurimin dhe rritjen e cilësisë së trashëgi-
misë natyrore e kulturore gjatë kohës që pje-
sa tjetër e qytetit zhvillohet. Nga hulumtimi që 
i është bërë dokumentit në fuqi, PPV-së Tiranë, 
dhe të dhënave të mbledhura në terren, konk-
ludohet se ky objekt i ligjit nuk është arritur. 

Nga analiza e Planeve të Detajuara Ven-
dore (PDV) të Planit Urbanistik Tirana_030 në 
pllakat historike urbane të marra në vëzhgim 
(6 Zonat CUS), nuk duket se është marrë para-
sysh ruajtja e objekteve Monument Kulture. Në 
pllakat historike urbane të marra në vëzhgim 
PDV-të parashikojnë rizhvillim/ristrukturim të 
blloqeve të banimit duke rritur ndjeshëm inten-
sitetin e ndërtimit dhe pwr pasojw dendësinë 
urbane; 

Zhvillimi i strukturave shumëkatëshe shumë 
pranë objekteve me status monument kulture, 
ka vështirësuar kushtet e jetesës së monu-
mentit duke përshpejtuar degradimin e mate-
rialit të tij.

Nxitja e ndërtimit nëpërmjet instrumentit të 
planifikimit, ka rritur presionin ndaj pronarëvë 
të vilave monument kulture, trualli it ë cilave, 
ka vlerën maksimale në Tiranë duke u vlerë-
suar sipas hartës së vlerës së pronës. Sipas 
hartës së vlerës së pronës në zonat ku ky pro-
jekt ka zhvilluar vëzhgimin (qendra e Tiranës), 
është vlerësuar me 66 969 lekë/m2, meg-
jithatë çmimi i shitjes është disa herë më i lartë 
dhe varion nga 1000-1500 e deri në 2000 euro 
m2. 

Rritja e vlerës së pronës, nëpërmjet nxitjes së 
ndërtimit si edhe zhveshja e monumentit nga 
vlerat e tij si pasojë e braktisjes institucionale 
nga ana tjetër, kanë krijuar terrenin  e përshtat-
shëm që këto vila të shemben dhe trualli i tyre 
të zhvillohet me struktura shumëkatëshe.  
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Limitimet e kërkimit 
Citizens Urban Stories

Mungesa e Planeve të Detajuara Vendore e 
bën të vështirë identifikimin e vendndodhjes, 
formës dhe sipërfaqes së saktë të objekteve 
që parashikohen të ndërtohen në zonën e 
marrë në studim nga ky projekt.  Megjithatë, 
plan i përgjithshëm vendor i miratuar, TR030, 
na jep një panoramë/projeksion të përgjith-
shëm të situatës. 

Koifiçentët e zhvillimit dhe shfrytëzimit të 
paraqitur në këtë raport janë marrë nga Rreg-
ullorja e Planit të Përgjithshëm dhe llogarit-
jet janë bërë duke u bazuar në tabelat para-
metrike të njësive strukturore të miratuara nga 
Këshilli Kombëtar i Territorit. 

Listat e monumenteve, kanë qenë subjekt rishi-
kimi të vazhdueshëm, dhe sipas korespondencës 
me IKTK-në që Citizen Urban Stories disponon, 
ato janë në përditësim.

Mungesa e Transparencës vështirëson krijimin e 
një panorame të saktë të gjendjes ligjore të ob-
jekteve; Për mbi15 objekte MK nuk ka vënë në 
dispozicion vendimmarrjen. 

Në mungesë të relacioneve tekniko-shkencore 
për arsyetimet e heqjes së monumenteve nga 
lista e mbrojtjes, është konsideruar si i vetmi 
shkak i heqjes degradimi i materialit nisur nga 
Titulli i Urdhrit ‘Për deklarimin e mungesës së 
interesit kulturor të pasurisë kulturore Tiranë’.

Numri i monumenteve të kulturës i paraqitur në 
këtë raport është marrë nga burimi zyrtar i In-
stitutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore. Në 
mungesë të një listë të plotë të monumenteve 
të hequr nga mbrojtja ligjore, numri i tyre është 
llogaritur duke krahasuar mes syresh Urdhrat 
dhe Vendimet individuale të siguruar përmes 
kërkesave për informacion.  

Në mungesë të një hartë të plotë të vend-
ndodhjes së monumenteve evidentimi tyre 
është bërë nga burime të tjera jo zyrtare si 
edhe nga informacionet në terren.

Të dhënat e mbledhura nga pyetësorët 
nuk janë verifikuar, përveç atyre të dhënave 
teknike që kanë munduar të verifikohen nga 
burimet dytësore të informacionit të marra nga 
dokumentat zyrtarë dhe botimet. 
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Vazhdimësia e
 Citizens Urban Stories

Ndërtimin e komunitetit të Citizen Urban Sto-
ries, si edhe përfshirjen e komuniteteve lokale 
në hapësirën e debateve online

Rritja e presionit qytetar ndaj pushtetit lokal 
për konsultime publike dhe vendime transpar-
ente, nëpërmjet raportimit në platformën CUS

Përfaqësim më i mirë i interesave të qytet-
arëve në media, nëpërmjet ofrimit të kanaleve 
alternative të informimit

Promovim i gazetarisë së tematizuar me gaze-
tarë të specializuar mbi çështjet e qytetit dhe 
krijimi i një hub-i informacioni për të gjithë të 
interesuarit mbi këto problematika.
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Tabela e mbledhjes së të dhënave
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TIRANA QYTETI
I HUMBUR I
SHEK.XX
Tirana në �llim
të shek. XX

“Procesi i ndryshimit të formës urbane dhe sociale 
është i përshpejtuar, gjë që e bën të jetë kaotike. 
Tirana ende mund të konsiderohet si një “binom” i 
lexueshëm i fazave të ekzistencës së zhvillimeve 
organike spontane me pjesën e “qyteteve të 
themeluara” ose “të planifikuara.” Dhamo, 2016.

Të jetosh në banesë individuale është një dimen-
sion, që i përshkon të gjitha kulturat, të gjitha 
kohërat. Banesat greke me peristil, domuset ro-
make, vilat paladiane e deri ndërtimet e kohëve 
të fundit, përbëjnë atë që quhet vilë. Banesat in-
dividuale me varietetin e tyre, evidentojnë nivelin 
ekonomik, social të banorëve, ku kryqëzohen 
shumë faktorë ambientalë, etnikë dhe të zhvillimit. 

Gjatë ekspeditave vëzhguese e studimeve të ma-
terialeve të botuara, qytetin mund ta ndajmë në 
dy zona të dallueshme qartë: atë që përbën Ti-
ranën me gjithë bagazhin historik, që karakterizo-
het nga një teksturë urbane të çrregullt, qytetin e 
ndërtuar nga njerëzit; dhe Tiranën e Re që u zhvil-
lua në perëndim të qytetit ekzistues dhe më pas 
në jug të rrjedhjes së lumit të Lanës me rrjet rrugor 
ortogonal, qytetin e projektuar nga arkitektët. 

Disa arterie të realizuara për përshtatjen ndaj zh-
villimit të qytetit kanë ushtruar një ndikim të rëndë-
sishëm edhe në fizionominë arkitektonike të ti-
pologjisë që është marrë në shqyrtim. Në zonën e 
Tiranës historike krahas banesave tradicionale të 
ndërtuara në mënyrë spontane nga mjeshtra pop-
ullorë bënin pjesë edhe vila, që përbëjnë shem-
buj të spikatur të arkitekturës bashkëkohore. Në 
zonën e Tiranës së Re dominojnë vilat e ndërtuara 
me arkitektë vendas e të huaj sipas principeve do-
minuese të kohës. 

Gjatë rrugëve të hapura krijohen banesa indi-
viduale me oborr nga ana e brëndshme dhe me 
fasadën kryesorë përgjatë rrugës. Në rrugën e 
Kavajës, rrugën “28 Nëntori”, rrugën e Durrësit, 
rrugën e Dibrës, rrugën e Elbasanit, rrugën e Barri-
kadave, u krijuan këto tipe banesash të ngjashme 
në të gjithë kuadrin ballkanik të implementuara 
në qytetet shqiptare si Shkodra, Vlora, Manastir, 
Prizren, Kostur etj.
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2

Figura 2: Harta e Tiranës 1917 e përgatitur nga studies austriakë
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TIRANA
QYTETI
KOPSHT

“Tirana u shpall kryeqytet me vendim të Kongresit të Lushnjës në janar të vitit 1920-të. 
Duket se përveç faktorëve politikë të momentit që ndikuan në këtë zgjedhje, vendm-
bajtësi gjeogra�k i Tiranës mbartte gjithashtu elementët e vendit ideal për një vend-
banim dhe për një kryeqytet, si distancën e duhur nga deti dhe mali, klimën shumë të 
favorshme, bollshmërinë e elementëve natyrore si ujëra dhe gjelbërim, fusha pjellore 
për zhvillimin e bujqësisë dhe rritjen e mëtejshme të popullsisë, e mbi të gjitha ndod-
hej edhe në qendër të Shqipërisë e me kushte të favorshme për zhvillimin e tregtisë 
e të ekonomisë. Koha tregoi se kjo zgjedhje justi�koi s�dat e njëpasnjëshme që do të 
përballonte Tirana si kryeqytet në rritje të vazhdueshme.”

(Dhamo, Thomai, Aliaj, 2012 Tirana - Qyteti I Munguar)

Qyteti i Tiranës, në formën e tij origjinale ishte një 
qytet organik me tipare mesjetare i  krijuar dhe 
ndërtuar nga njerëzit. Ndërhyrjet e para në aspek-
tin e planifikimit të qytetit dhe ndërhyrjet ndodhën 
gjatë mbretërimit të mbretit Zog, i Parë. Arkitektët 
dhe inxhinierët austriakë hartuan planet e para ku 
qëllimi ishte të ridizajnoni itineraret duke i përmirë-
suar ato në aspektin e formës pa humbur gjurmët 
e tij origjinale. Që nga ai plan i parë, disa ndërhyr-
je, plane dhe projekte, ridizajnuan qytetin duke 
shndërruar rrënjët, modelet dhe hapësirën e tij 
urbane.
Pas ardhjes në pushtet të mbretit Zog politika e 
vendit u orientua drejt Italisë së cilës iu kërkua 
ndihmë për rilevimin hartografik të disa qyteteve 
dhe për hartimin e planeve rregulluese të tyre.  
Ndërhyrja e parë urbane, ka ndodhur me planin e 
Brasinit ku një aks i ri kryesor kaloi nëpër qytetin 
organik, duke krijuar një lidhje të re me territorin 
dhe të projektuar paralelisht me malin e Dajtit. 
Aksi linear monumental injoroi strukturën organike 
të formës urbane duke prerë parcelat ekzistuese 
urbane dhe duke e ndarë qytetin monocentrik në 
dy pjesë. 

Një epokë e re u prezantua në planifikimin urban 
të qytetit dhe zhvillimin e ideve të reja në zhvil-
li-min e qytetit. Brassini, ishte arkitekti i parë, ital-
ian, i cili hartoi idetë e para në qendrën e re të 
qytetit të Tiranës. Ai tërhoqi një aks të ri, paralel 
me malin e Dajtit, mori në konsideratë lumin Lana 
dhe lumin e Tiranës dhe u orientua si itinerare ro-
make, Cardo Decumanus. Qëllimi i kësaj ndërhyr-
je ishte krijimi i një mekanizmi të ri për të lidhur 
qytetin e vjetër në lindje me qytetin e ri në perën-
dim, i cili nuk ishte ndërtuar akoma. Ky aks, kishte 
një rol mbizotërues dhe ishte një element shumë i 
fuqishëm urban në qytetin e Tiranës, pasi paraqi-
ti një model evropian për urbanizimin e Tiranës. 
Gjurmët e saj tani janë gjithashtu mbizotëruese në 
Tiranë, dhe në të gjitha planet e hartuara pas vitit 
1925, merrni parasysh këtë element urbanistik.
Transformimi i qytetit vazhdoi edhe gjatë komu-
nizmit nga 1945-1990, disa lagje të reja u krijuan, 
duke e zgjeruar qytetin në territor edhe në jug 
të lumit Lana. Tirana vazhdoi të rrisë sipërfaqen 
duke u zhvilluar organikisht pranë akseve krye-
sore si Bulevardi Dëshmoret e Kombit, 
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rruga Elbasani, rruga Kavaja, Rruga Durrësi dhe 
Dibra. Bulevardi Brasini, gjatë kësaj periudhe u 
mbush me ndërtesa të reja dhe fasada kryesore 
të rrugës. Aksi humbi karakteristikën e tij të pa-
fundësisë absurde të pranishëm në fillim të viteve 
20-të.

Si shumë qytete, Tirana mbart bashkëjetesën 
dhe veprimtarinë natyrore njerëzore, të shprehur 
përmes modelit të qytetit, formës dhe stilit të jetës. 
Siç përshkruhet nga Dhamo, Thomai dhe Aliaj, 
në “Tirana-Qyteti i Munguar”, vendi ideal ku kri-
johet qyteti, në rastin e Tiranës, mund ta gjejmë 
në forma dhe shkallë të ndryshme. Nga koncepti 
i shtëpisë, oborri i saj perceptohej si një lloj Edeni 
në lidhje me ambientet e jashtme. Qyteti origjinal 
u krijua si një qytet organik, gjurmët e të cilit janë 
edhe sot brenda thelbit të tij, nga itineraret e tij 
deri tek pllakat urbane.

Qyteti origjinal, organik i Tiranës, gjatë shekullit 
të fundit humbi shumë nga gjurmët e tij, por forma 
e pllakave urbane mbetet pjesërisht e paprekur. 
Disa nga zonat humbën identitetin e tyre, disa e 
kanë ruajtur ende karakterin e tyre.

Për të kuptuar më mirë marëdhënien që ekziston-
te midis qytetarit tiranas dhe zonës ku banonte, 
duhet parë më me vëmendje tipologjia e banesës 
tipike tiranase dhe marëdhënies që ajo krijonte 
me territorin përreth. Organizimi i brendshëm dhe 
i jashtëm i banesës, është ngushtësisht i lidhur 
me hapësirën urbane ku këto banesa ndodhesh-
in të pozicionuara. Kështu shohim disa tipologji 
vilash të cilat ndryshojnë mes tyresh në madhësi 
arkitekturë dhe raportin me hapësirën urbane, që 
janë rruga dhe sheshet në brendësi të pllakave 
urbane. Banesat kryesisht përgjatë rrugëve, kanë 
patur dhe kanë karakter mix banesë dhe ekono-
mik, karakteristikë kjo e itinerareve lëvizëse his-
torikë të qytetit.

3

Figura 3: Harta e Tiranës viti 1918 e përgatitur nga studies austriakë
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ZONA 1
QENDRA
E QYTETIT 

Reflektim mbi fillesat dhe ndryshimet e para 
Si shumë qytete edhe Tirana mbart brenda vetes bashkëekzistencën e spontanitetit njerëzor dhe 
“hyjnores” të shprehur në copëza të qytetit apo të vendit ideal ku ai ndërtohet. Këtë të fundit, në 
Tiranë mund ta gjejmë në forma dhe shkallë të ndryshme, që nga konceptimi i banesave dhe ob-
orreve që përfaqësojnë një lloj edeni në raport me ambientin e jashtëm, e deri tek pozicionimi i 
Tiranës në Fushën e Tiranës: kërthiza e një pellgu që rrethohet nga male e kodra, vend “i shenjtë” 
për të filluar ngulimi i qytetit. Në këtë vendmbajtës gjeografik, në shekullin XVII, u krijua bërthama 
e parë në ndërthurjen e trajektoreve ndërrajonale (Durrës –Dibër dhe Elbasan, Malësi e Tiranës 
– Krujë, Shkodër) në afërsi me përroin e Lanës (fig. 2). Qyteti filloi të rritej në mënyrë organike për-
reth bërthamës koncentrike që u formua si rezultat i bashkimit të disa bërthamave më të vogla. 
Përpjekjet e para të projekteve për të dalë jashtë kësaj bërthame i ngjasojnë utopive urbane, po të 
krahasohen me situatën e Tiranës së asaj kohe. Kështu, për herë të parë forma organike e Tiranës 
u “shqetësua” nga projektet që u hartuan midis viteve 20-të dhe 30-të të shekullit të kaluar.

(Dhamo, Thomai, Aliaj, 2012 Tirana - Qyteti I Munguar)

“Nuk ka të dytë në botë. Shpreh gjenialitetin e Bo-
sio-s dhe duhet shpëtuar nga modernizmat”, do të 
shpreheshe Claudio D’Amato2  në një intervistë 
për një gazetën lokale shqiptare, ditët e debatit 
publik për Teatrin Kombëtar. Pas kërkimeve dhe 
studimeve mbi arkitetekturën moderne italiane në 
kryeqytetin shqiptar, në mesin e viteve dymijë, ai 
do ta cilësonte aksin urban të Tiranës, bulevardin 
e projektuar nga Gerardio Bossio “unikal”, si pjesë 
që duhet t’i bashkangjitet trashëgimisë botërore, 
duke hedhur idenë e përfshirjes së tij në listën e 
UNESCO-s. 

Tirana, qyteti i krijuar nga njerëzit, mes peizazhit 
kodrinor dhe siluetës së malit të Dajtit, i dha 
dorë specialistëve italianë të bënin ato projekte 
madhështore që i kanë dhënë Tiranës, fytyrën 
e një qyteti europian, që në fillimet e shekullit të 
kaluar. 

Me stile të përzier, nga ato eklektike, klasike, 
neoklasike, baroke  por duke i përzier edhe me 
elementë tradicionalë kombëtarë, u trajtuan dhe u 
konceptuan nga Bosio dhe arkitektë paraardhës 
të tij, por veçanërisht nga Bosio, të gjitha projek-
tet dhe ndërtimet e Planit Rregullues të Tiranës së 
asaj kohe 3.
Aksi i Bulevardit do të shihte shumë variante deri 
sa të arrinte deri tek ai plan i cili u realizua dhe 
është trashëguar deri më sot. Qendra e kryeqyte-
tit, u konceptua në formën e një sheshi qendror të 
rrethuar nga  tetë godina, me lartësi 2kate. Sheshi 
qendror, që mori emrin ‘Sheshi Skënderbej’ në 
formën e vet origjine, bashkë me grupin e godi-
nave të Ministrive, do të punohej nga një arkitekt 
tjetër italian. Dokumentat e arkivit tregojnë se në 
atë shesh kanë lënë gjurmë arkitektët: Armando 
Brasini, Florestano Di Fausto, Giulio Berté, Vittorio 
Ballio Morpurgo etj. 

3- Plani Rregullues I Tiranës, nisi më 1939 dhe përfun-
doi më 1943, hartimi I tij u drejtua nga arkitekti italian 
Gherardo Bosio

2 (https://ëëë.shqiperia.com/Bulevardi-te-nji-
het-si-trashegimi-boterore-.16838/)   
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Figura 4: Pamje ajrore e Sheshit Skënderbej
përpara prishjes së Pazarit të Vjetër

4
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Florestano Di Fausto, njihet për dizenjot e tij të 
ndërtimit, për stile të ndryshme arkitektonike, 
sidomos mes eklekticizmit dhe racionalizmit, gjur-
më të stileve të gjetura në korpusin e Ministrive që 
rrethojnë sheshin Skënderbej. Sheshi i ministrive, 
ishte nga ndërhyrjet më të rëndësishme  që iu 
bënë kryeqytetit të ri shqiptar, jo vetëm në shkallë 
arkitektonike, me stilet e larmishme, por edhe ur-
banistike. Disa variante u hartuan për projektin e 
këtij sheshi, por ai që u zbatua (pjesërisht) ishte 
varianti i vitit 1931 i projektuar nga arkitekti italian 
Florestano Di Fausto. Sipas këtij projekti, i cili ru-
ante objektet historike të Tiranës si Kulla e saha-
tit, Xhamia dhe Pazari i vjetër, u ndërtuan gjashtë 
ministritë që ekzistojnë

edhe sot si edhe ish-Bashkia e Tiranës (e cila u 
shemb për të ndërtuar Muzeun Historik Kombëtar). 
Po ashtu u ndërtua edhe lulishtja e vendosur midis 
katër objekteve të ministrive që konturonin pjesën 
jugore të sheshit dhe përballë lulishtes u krijua 
sheshi qendror me shatërvanin rrethor në qendër. 
Projekti origjinal parashikonte konturimin e sheshit 
me tetë objekte, të cilat nuk u ndërtuan të gjitha, 
kjo lejoi ndërhyrjen e në pjesën veriore të sheshit 
me ndërtimin më vonë të Hotel Tiranës (15 katëshi) 
dhe më pas pallatin e Kulturës dhe Muzeun. Nëse 
do të ishte ndërtuar i plotë projekti i Di Faustos, 
ndoshta qendra e kryeqytetit nuk do të kishte ato 
probleme që sot po çojnë në shkatërrimin total të 
origjinës së saj. 

Figura 5: Sheshi Skënderbej gjatë punimeve

5
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Përpara këtyre propozimeve që do të sillnin fry-
mën perëndimore, me stile dhe arkitekturë me 
ndikim italian dhe austriak, Tirana mbarte stilin e 
saj origjinal në ndërtimin e qytetit dhe qendrave 
sociale të tij. Me materiale lokale, stil të përzier 
tradicional me ndikim otoman, tiranasit, ndërtuan 
përgjatë shekujve qytetin që pjesërisht ka ardhur 
deri sot, gjurmë të rëndësishme për zhvillimin e 
qytetit dhe shoqërisë shqiptare në tërësi.

Figura 6: Projekti I Sheshit Skënderbej 1931 Di Faustino; 
Burimi: (Dhamo, Thomai, Aliaj, 2012 Tirana - Qyteti I Munguar)

Figura 7: Zyra Qendrore e Edilicjes dhe Urbanistikës së Shqipnis;
Plani Rregullues i Tiranës; Sistemi i Sheshit Skënderbej; Burimi: 
(Dhamo, Thomai, Aliaj, 2012 Tirana - Qyteti I Munguar)

7
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ZONA 2
URA E
TABAKËVE

Zona në fjalë ka patur deri disa dekada më parë, 
dy ura të gurta me harqe, që lidhnin qytetin e të 
dyja anëve te lumit të Lanës. Ato emërtoheshin 
‘Ura e Tabakëve’ dhe ajo e ‘Terzinjve’. Fatkeqësisht 
ura e Terzinjve nuk ekziston më, pasi u shkatërrua, 
duke iu shtuar në këtë mënyrë listës së humbjeve 
tona identitare pa kthim, edhe një tjetër thesar të 
çmuar. Osman Myderizi në librin e tij “Tirana 1604-
1937” tregon se kur u ndërtua “Ura e Tabakëve” 
nga vetë banorët e lagjes, u bë pa përmendur 
emra konkretë, dëshirë kjo e vetë dhuruesve. E 
njëjta dukuri ndodhte dhe me “Urën e Terzinjve,” e 
cila u ndërtua me dhurimet e banorëve të lagjes, 
po ashtu pa iu përmendur emri.
Zona në fjalë, është formësuar nga prani e lumit 
Lana në jug të saj dhe dy urave që kalonin mbi 
shtratin e tij. Zona e ndërtuar në mënyrë organi-
ke, ruan ende sot itineraret historike të cilat komu-
nikojnë mes tyresh nëpërmjet rrugicave dhe lidhin 
Zonën e Kalasë së Tiranës me atë të Pazarit të Ri. 
Banesat kanë ruajtur identitetin e tyre duke sjellë 
në kohë elementë arkitektonikë dhe historikë. 

Oborret, gjelbërimi si edhe orientimi i banesave 
na komunikon një stil jetese origjinal të qytetit, ku 
hapësira private shërbente njëkohësisht edhe si 
publike. Rrugicat lidhëse të pllakave urbane nuk 
kanë ruajtur dot elementin e tyre original, kall-
drëmin, por portat shumëngjyrëshe, muret e deko-
ruara me gjelbërim kacavjerrës dhe çatitë e kuqe, 
na sjellin tiparet më dekorative dhe interesante 
të asaj çfarë Tirana e fillim shekullit të kaluar ka 
përfaqësuar. Ndër morinë e godinave private të 
tipit vilë, kemi praninë edhe të një sërë objektesh 
me karakter tregtar, karakter i rrugës tregtare e 
cila lidhte Urën e Tabakëve me Pazarin e Vjetër 
të Tiranës. Nga zhvillimet e paqëndrueshme 
të pas viteve 1990, kemi praninë e godinave 
shumëkatëshe, të një arkitekture përfaqësuese të 
kohës, por në kontrast të thellë me atë të zonës 
historike. 
Në tërësinë e vet, zona 2, përfaqëson një sërë 
shtresash urbane të krijuara në periudhat e zhvil-
limit të qytetit. Ajo përfaqëson nga pikëpamja e 
krijimi të qytetit, pikërisht vendkrijimin e tij. 
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Figura 8:  Bërthama e parë qendrore në kryqëzimin e trajektoreve ndërrajonale 
në afërsi të përroit të Lanës. Autor: Dhamo, Thomai, Aliaj, 2012 Tirana - Qyteti I Munguar
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Reflektim mbi fillesat dhe ndryshimet e para 

Si shumë qytete edhe Tirana mbart brenda vetes bashkëekzistencën e spontanitetit njerëzor dhe 
“hyjnores” të shprehur në copëza të qytetit apo të vendit ideal ku ai ndërtohet. Këtë të fundit, në 
Tiranë mund ta gjejmë në forma dhe shkallë të ndryshme, që nga konceptimi i banesave dhe ob-
orreve që përfaqësojnë një lloj edeni në raport me ambientin e jashtëm, e deri tek pozicionimi i 
Tiranës në Fushën e Tiranës: kërthiza e një pellgu që rrethohet nga male e kodra, vend “i shenjtë” 
për të filluar ngulimi i qytetit. Në këtë vendmbajtës gjeografik, në shekullin XVII, u krijua bërthama 
e parë në ndërthurjen e trajektoreve ndërrajonale (Durrës –Dibër dhe Elbasan, Malësi e Tiranës 
– Krujë, Shkodër) në afërsi me përroin e Lanës (fig. 2). Qyteti filloi të rritej në mënyrë organike për-
reth bërthamës koncentrike që u formua si rezultat i bashkimit të disa bërthamave më të vogla. 
Përpjekjet e para të projekteve për të dalë jashtë kësaj bërthame i ngjasojnë utopive urbane, po të 
krahasohen me situatën e Tiranës së asaj kohe. Kështu, për herë të parë forma organike e Tiranës 
u “shqetësua” nga projektet që u hartuan midis viteve 20-të dhe 30-të të shekullit të kaluar.

(Dhamo, Thomai, Aliaj, 2012 Tirana - Qyteti I Munguar)

9

Figura 9:  Kjo foto e urës së Terzinjve është shkrepur në vitin 1925
nga arkeologu i njohur italian Luigi Ugolini
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E shpallur monument kulture kategoria e I-rë, 
me Nr. Vendimi 586 e 4874. Dt. 17.03.1948 / 
23.09.1971
Datohet në shekullin XVIII me një lartësi 3-4 
metra.
Ura përbëhet nga një hark kryesor, mbi të ci-
lin ngrihet ura në formë kurrizi. Ky hark e ka 
hapësirën e dritës 8 metra dhe është ndërtu-
ar me 2 rreshta harqesh anësor me trashësi 
1 metër. Lartësia nga niveli i ujit ishte 3,5 me-
tra. Kalldrëmi i urës me gjerësi 2,5 m. Ballet 
e  qemerëve janë punuar me gurë gëlqeror të 
gdhendur, kures muret ballore të urës janë me 
gurë të papunuar. Kalldrëmi mbi urë është me 
gurë të lumit të çrregullt.

10
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Figura 10: Ura e Tabakëve Foto e viteve 30-të; 
Figura 11:  Projekti i restaurimit te Urës së Tabakëve
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ZONA 3
RRUGA E MIMOZAVE

Bëhet fjalë për degëzimin midis dy itinerareve his-
torike të Tiranës, Rrugën e Kavajës dhe Rrugën e 
Durrësit. Në gjurmët e para të Tiranës gjenden këto 
dy koridore kalimi tregëtare që lidhnin kryeqytetin 
me perëndimin e vendin, Detin Adriatik dhe portin 
e Durrësit. Orientimi i tyre ka ardhur deri në ditët e 
sotme pothuajse i pandryshuar, duke u formuar si 
koridore të forta urbane, që lidhin pjesën perëndi-
more të qytetit me anën lindore të tij. 
Trekëndëshi që krijohet midis këtyre dy rrugëve 
historike, mban brenda strukturës së vet urbanë 
një sërë vilash të ndërtuara midis viteve ’20-’35,

të cilat po humbasin çdo ditë një nga një duke u 
zëvendësuar me godina shumëkatëshe. Kështu 
janë vëzhguar se janë shëmbur vila, të cilat kanë 
patur edhe mbrojtje ligjore nga institucionet, dhe 
shumë të tjera janë në gjendje të degraduar edhe 
pse të shpallur Monumente Kulture. Duekt sikur po 
presin fundin e paracaktuar nga planet urbanis-
tike që e kanë futur këtë zonë për Rizhvillim urban. 
Gjurmët e themelimit të qytetit të viteve ’30, janë 
dëshmia e një stili jetese nën Monarki, të pasur në 
stile arkitektonike të larmishme duke ndërtuar një 
peizazh urban historik për qytetin e Tiranës. 

Figura 12:  Kartolinë e Tiranës, panoramë degëzimi I rrugës
Durrësit me rrugën Kavajës, Kafe Karusel
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Plani rregullues nën qeverisjen e Mbretit Zog i cili 
u hartua në vitin 1929, zgjaste akset kryesore të 
Tiranës, duke zgjeruar kufijtë e qytetit drejt perën-
dimit duke ristrukturuar rrugët radiale, si rruga e 
Kavajës, Durrësit dhe Elbasanit.  Ky ishte plani i 
katërt rregullues pas atij të parit të zhvilluar në 
1923 të zhvilluar nga austriakët.  Në regjistrimet 
e popullsisë që u zhvilluan në vitin 1930, popull-
sia e qytetit të Tiranës ishte 30.000 banorë, dhe  
dendësia ishte 2.500 banorë/ km². 
Parcelat prej rreth 1500 metrash katrorë ishin të 
pajisura me një hapësirë të madhe për lulishtet: 
modeli i qytetit lulishte ndërthurej me një 

sistem rrugor gjeometrik. Në bazë të këtij plani u 
ndërtuan vila të shkëlqyera që shkonin nga sti-
li neoklasik te ai eklektik e deri te racionalizmi i 
daljes së parë. 

13

Figura 13:  Plani urbanistik i qytetit të Tiranës, sistemi ortogonal i 
rrugëve, zona e zgjerimit të ri me zhvillim të gjerë, banimi, Kohler, 
1928
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Rruga e Kavajës1  është një nga rrugët më të 
vjetra të kryeqytetit. Zhvillimin më të madh e pati 
pikërisht gjatë viteve 1920-1930, atëherë kur Tira-
na filloi të formësohej nga implementimi i plane-
ve urbanistike. Një ndër planet kryesore për 
këtë rrugë ka qenë ai I vitit 1928, i realizuar nga 
arkitekti Kholer. Ky plan përfshinte një sërë ndry-
shimesh, ku e gjithë zona përgjatë këtij aksi do të 
zhvillohej sipas parcelave drejkëndore, ku do të 
vendoseshin vilat. Vilat që nisën të ndërtoheshin 
në këtë periudhë në këtë bulevard ishin shumica 
të punuara sipas planeve italiane. Lartësia më e 
madhe që mund të arrinin ishte dykatëshe. Sot 
vilat që i kanë mbijetuar ndërtimit të pallateve 
të reja shumëkatëshe, janë jo vetëm trashëgimi 
historike, por edhe arkitektonike, si dokumentim i 
aftësive të arkitektëve modernë shqiptarë. 

14

Figura 14: Foto ajrore e rrugës së Kavajës dhe Durrësit 1: Gazmend Bakiu, 2019, Botimi I tretë “Tirana e Vjetër. Një 
histori e ilustruar”
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Rruga e “Durrësit”4  është gjithashtu një nga 
rrugët më të vjetra të qytetit të Tiranës. Kjo rrugë 
ka qenë konsideruar si vazhdimi i Via Appia-s që 
realizonte lidhjen e pjesës lindore të territorit me 
atë perëndimore. Moment i veçantë i historisë së 
saj ka qenë drejtimi dhe dhënia e rëndësisë dhe 
nga ana arkitektonike kësaj trajektoreje. Të dhë-
na për rrugën e Durrësit: Vitet e hapjes 1922-1923; 
dimensioned: gjatësia 1000m, gjerësia 20m; kush-
ti: shpronësimi fr.ari 204.500; ndërtimi I rrugës as-
faltimi, kanalizimi dhe trotuari fr.ari 108.000; shu-
ma fr.ari 312.5005 . Gjithashtu vlen të përmendet 
edhe rruga tjetër e vjetër, që përshkonte zonën, 
ajo e Shkodrës, e cila bënte të mundur lidhjen e 
veriut me jugun. Sot kjo rrugë nuk është ruajtur, 
megjithatë gjurmët e vjetra të saj mund të lexohen 
në qytet. Në vitet 30, kur u bë edhe drejtimi i saj si-
pas planeve italiane për rregullimin e qytetit, filloi 
edhe ndërtimi i objekteve të reja, kryesisht i vilave. 

Këto ishin vila të ndërtuara nga arkitektë dhe në 
përgjithësi ishin të ndërtuara me stilin arkitektek-
tonik të perandorisë italiane, megjithatë mund të 
hasen elemente të arkitekturës moderne shqip-
tare.

Gjatë Monarkisë, rruga e Durrësit u quajt rruga 
“Nana Mbretëreshë”, përgjatë viteve iu ndryshua 
disa herë, “Princi I Piemontit” gjatë pushtimit ital-
ia dhe “Kongresi I Përmetit” gjatë diktaturës. Ajo 
mbetet një nga rrugët më të bukura të kryeqytetit 
sepse kanë shpëtuar pa u prishur shumë vila e 
godina me vlerë të viteve ’20, ’30 të shekullit të 
klauar. Deri më tani nuk ka ende rrokaqiej gërdal-
la betoni nga këta që janë ndërtuar në 20 vitet e 
fundit.

4- Ariola Prifti, Disertacion për gradën shkencore “Doktor” 2017 
“Ndikimi të arkitekturës dhe artit Italian në trashëgiminë shqiptare 
të viteve 1925-1943”
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Figura 14: Foto ajrore e sheshit Skenderbej
5- Gazmend Bakiu, 2019, Botimi I tretë “Tirana e Vjetër. 
Një histori e ilustruar”
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ZONA 4
PAZARI I RI
MES TIRANËS
SË VJETËR

 Çdo rrugë kishte profesionistët e vet kështu 
qytetari e dinte ku do të shkonte dhe çfarë do 
të gjente në secilën prej tyre. Do të ishte Esat 
Toptani, që në vitin që në vitin 1907, që do të 
ndryshonte ‘fytyrën’ e Pazarit, duke i kërkuar 
tregtarëve, të përshtateshin me kohën, duke 
shtruar fillimisht me kalldrëm rrugicat e tij e më 
pas deri tek vendosja e qepenave modernë të 
dyerve dhe dritareve.
Një vendim I dhjetorit të 1959 do të njoftonte pr-
ishjen e Pazarit të vjetër, pa asnjë sqarim ndaj 
pronarëve të dyqaneve. E drejta për të reaguar 
ishte e mohuar kështu reagimet ishin spontante 
port ë pa organizuar në formë greve apo tubi-
mesh. Pazari u shemb më 19 dhjetor 1959, duke 
i lënë vendin ndërtimit të Pallatit të Kulturës. Dy-
qanet që prej tre shekujsh ushtronin aktivitetet 
në atë Pazar, nuk u spostuan dhe për ato nuk 
pati një plan se ku do të zhvendoseshin, shumë 
pak prej prej tyre arritën të gjejnë hapësira al-
ternative. Shkatërrimi i tij për komunitetin tiranas, 
ende sot është një plagë e cila nuk është shëru-
ar. Qyteti humbi zemrën e tij, Pazari duke jetuar 
si qytezë brenda qytetit funksiononte si hapësira 
më e madhe publike, si pikëtakim dhe pikë refer-
imi për banorët.

Pazari i ri i ndodhur në afërsi të kryqëzimit të 
rrugëve Tefta Tashko dhe Hoxha Tahsim, është 
gjurmë e re në territorin e Tiranës. Do të ishte 
viti 1928, i cili do të ndante aktivitetin tregtar të 
Pazarit të Vjetër, pasi edhe pse me kapacitet prej 
afro 800 dyqanesh, duke spostuar produktet e 
fshatit, perimet frutat dhe mishin, në një vend-
ndodhje të re do të lehtësohej manaxhimi I tij. 
Pazari I Ri u ndërtua afër atij  të Vjetrit në verilind-
je të tij, në sheshin e ashtuquajtur ‘Parthern’ ku 
do të ndërtoheshin 60 dyqane6 . Vetëm pas vitit 
1939, do të emërtohej Pazari I Ri, emër të cilin e 
mban ende sot. 

Pazari i Vjetër  Tiranës, i quajtur ndryshe Çarshi-
ja e Tiranës8 , lindi bashkë me qytetin dhe i dha 
Tiranës karakterin tregtar përgjatë shekujve. Për 
gati 300 vjet, Pazari u zhvillua si qendra ekono-
mike e qytetit, pikëtakimi i ndodhur në kryqëzimet 
e rrugës së Dibrës, me të Durrësit, të Shkodrës 
me të Elbasanit, ishte pozicioni më i favorshëm 
për të zhvilluar tregëtinë ndërqytetase. Aktiviteti 
tregtar njohu lavdinë e tij në fund të viteve 1800, 
kur kapaciteti arriti 727 dyqane9 . 

6- Po aty, fq.67
7- Pazari mori prapashtesën I vjetër, pas 1928, menjeherë sapo    
filloi të ndërtohet Pazari i Ri

8- ‘Çarshi’ ose ‘Qarshi’ është termi turqisht i tregut të mbuluar, 
kemi shembullin më të ngjashëm, atë të Gjakovës, e cila është 
rindërtuar pas luftës së Kosovës, ashtu siç ishte
9- Gazmend Bakiu ‘Tirana e Vjetër’ fq. 66
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Figura 15: Pazari i  Vjetër I Tiranës
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Karakteri i tij tregtar, ku shiteshin nga zejet e bakrit 
e deri tek të linjat e qëndisura me ar, nuk gjetën 
vend në Pazarin e Ri i cili që në gjenezë u koncep-
tua si zgjatim i Pazarit, pa patur si qëllim zëvendë-
simin e tij. Pazari I Ri  ruajti karakterin e tij fillestar 
atë të fruta perimeve dhe markatës së peshkut e 
mishit.

Hotel Vjosa, një gjurmë tjetër dhe pikë referimi 
I Pazarit të Ri u shkatërrua në Prill 2019, ndërsa 
gjurmët e fundit të mbetura nga dyqanet e pazarit 
të Vjetër  ‘Rruga Broadëay’ u shembën në Maj 
2020, për t’i lënë vendin ndërtimit të një kullë 
shumëkatëshe si kokë njeriu. 

16

Figura 16: Pamje të një dite Pazari
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Figura 18: Rruga Broadway pamja nga ku sot është Hotel Tirana 
International (15 katëshi)

Figura 17:  Hyrja e rruges Broadëay. Kisha ortodokse qe u 
shemb për t’I lënë vendin 15 katëshit

17
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Pazari i Ri, u rijetëzua me një investim të Fondit 
Amerikano-shqiptar të zhvillimit, nisur në vitin 
2011 dhe inaguruar më 14 mars 2017. Rikualifikim-
it i Pazarit është arritur pas tre lloje ndërhyrjesh: 
1) Rikonceptimi e ndërtim i Markatës së Gjelbër 
(markata e fruta-perimeve  2) Rikonstruksioni i ob-
jekteve ekzistuese, duke përfshirë këtu dhe Mar-
katën e Mish-Peshkut 3)Restaurim i objekteve të 
shpallura Monumente Kulture. Autori i këtij inves-
timi (AADF)10, me një kapital prej 3 milion USD, në 
Bashkëpunim me Bashkinë Tiranë dhe Qeverinë 
shqiptare, kishte për qëllim të projektit Zhvillimin 
e zonës për Turizëm – TID Tirana11 . Projekti përf-
shinte ndërhyrjet në rikonstruksionin e hapësirës 
publike dhe disa godinave private të shpallura 
monument kulture e kategorisë së dytë. Projekti 
rikonceptoi hapësirën urbane, duke trajtuar dysh-
emenë dhe fasadat e objekteve që rrethonin 
sheshin. 

Zona të pashfrytëzuara ose të manaxhuara keq, 
dolën në dritë duke u bërë pjesë integrale e këtij 
ansambli urban.
 
Pazari i ri, sot është zonë këmbësore e Tiranës, dhe 
funksionon si qendër tregtare e hapur me resto-
rante, bare dhe markatën e peshkut në qendër të 
tij, dhe markatën e fruta perimeve. Kjo ndërhyrje, 
ka sjellë ndryshime të dukshme në zonë, ku edhe 
pse qëllimi kryesor është Pazari me tregëtinë si el-
ement dominant të hapësirës publike, peshën më 
të madhe të klientëve në zonë e kanë kryesisht 
baret dhe restorantet e zonës. Në momentin e ina-
gurimit, zona e Pazarit te Ri kishte 15 monumente 
kulture të mbrojtura me ligj, një pjesë e së cilave 
janë restauruar dhe vënë në funksion publik. 

10- Albanian American Development Fund https://www.aadf.org/
11- TID-et (Zonat për Zhvillimin e Turizmit) synojnë të rrisin numrin 
e vizitorëve me qëndrim të gjatë në një zonë të caktuar dhe 

janë forca lëvizëse për marketingun dhe promovimin e destina-
cioneve turistike. TID-et menaxhohen përmes një shoqate jofit-
imprurëse, e cila kordinon ndërmjet bizneseve dhe qeverisjes 
vendore. 
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Figura 18: Rruga Broadway pamja nga ku sot është Hotel Tirana 
International (15 katëshi)

Figura 19:  Në plan të parë Xhamia e Vjetër, aty ku sot ndodhet 
busti i Partizanit të Panjohur

19
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ZONA 5
RRUGA 
TEFTA TASHKO

Sheshi i Xhamisë së Vjetër, sëbashku me rrugën e 
Çarshisë shërbyen, e para si qendra e dyta si aksi 
kryesor i qytetit deri më 1929, kur me hapjen e bu-
levardit Zogu I-rë, qendra e kryeqytetit u shpërn-
gul në Sheshin Skënderbej. Nga planimetria e  
përafërt e rrugëve të Tiranës në fund të shekullit 
të XVIII (Kristo Frashëri, Historia e Tiranës)
Edhe se më shumë se dy shekuj pas, arteriet krye-
sore të qytetit janë ruajtuar duke i dhënë qytet-
it karakterin e vet origjinal. Toponimet dhe pikat 
e referimit në territor, edhe pse të zhdukura në 
pjesën më të madhe të tyre, janë pjesë e memo-
ries kolektive dhe përcillen brez pas brezi. 

Në hartën e  vitit 1940, pjesa e parë e rrugës që 
lidhte Pazarin e Vjetër me pjesën lindore të qyte-
tit, quhej rruga e “Pishës” dhe pjesa e II rruga 
“Herbert”. Pjesa e parë (segmenti midis Sheshit 
“Sulejman Pasha” dhe sheshit “Avni Rustemi, mid-
is Pazarit të Vjetër dhe atij të Ri) herë-herë quhej 
edhe rruga e “Postës” duke qenë se tek sheshi 
“Parthern” –Sheshi Avni Rustemi sot,- ndodhej go-
dina e Drejtorisë së Përgjitshme të Postës.

Figura 21:  Planimetria e përafërt r Tiranës në fundin  e shekullit 
XVIII

21
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Në vitet 30-të, rruga njihej me emrin “Sir Aubrey 
Herbert”, në 1934-35, segmenti i parë (sot rruga 
“Luigj Gurakuqi”), u zgjerua në gjerësi 10m dhe 
gjatësi 700m, duke e ndarë këtë rrugë në dy pjesë 
nga sheshi “Parthern”. Emërtimet që kemi sot janë 
vendosur pas 1944.
Në vitet 70-të, rruga “Luigj Gurakuqi” (segmenti 
i parë) do të zgjerohej sërish, kësaj rradhe duke 
shembur shumë godina të tipit vilë dhe banesat 
tradicionale tiranase. Vetëm pak prej tyre kanë 
shpëtuar duke arritur deri në ditët e sotme.

Ndërtesa e Postës, një nga më ikoniket në Tiranë 
ende sot, ndodhet në Sheshin Avni Rustemi, për 
shumë e njohur edhe si godina e VEFA-s, emër 
të cilin e mori pas 90-s, ku ushtronte aktivitetin 
firma VEFA-holding. Godina e ndërtuar më 1928, 
ishte selia e Drejtorisë së Përgjithshme e Postë 
Telegraf Telefon. Shërbimi postar në Shqipëri ka 
egzistuar që në kohën e turqisë, por do të ishte 
pas shpalljes së Pavarsisë, kur Lef Nosi, Minsitri i 
parë i Post-Telegrafeve, do të organizonte shërbi-
min kombëtar postar më 5 maj 1913.

Figura 22:  Pazari i Ri dhe Sheshi Avni Rustemi 1939-1940
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Në këtë zonë të qytetit, që kufizohet me Lumin 
Lana në jug dhe rrugën Hoxha Tahsim, gjendet 
një zonë banimi e pasur në stil arkitekture dhe ti-
pologji banese. Kështu aty kanë bashkëjetuar për 
gati një shekull, banesa tradicionale e ndërtuar 
me materialin e qerpiçit me ato të tipit vilë të fillim 
viteve 20-të, ku gjendet i përdorur tulla dhe stilet 
e larmishme arkitektonike. 
Shumë prej këtyre banesave, janë zhdukur duke 
u shndërruar në objekte shumëkatëshe me sipër-
faqe të madhe ,ku rruga e Pishave dhe

sipërfaqe të madhe ,ku rruga e Pishave dhe itiner-
aret mes banesave 2-3 katëshe, nuk përballojnë 
dot trafikun e rënduar të qytetit.
Banesat e fundit të llojit të tyre, të fillim shekullit të 
XX-të, e njohur si banesat e Toptanasve u shembën 
së fundmi duke humbur kështu gjurmë të rëndë-
sishme në territor, në aspektin urban, arkitektorinik 
dhe historik. Zona e krahasuar me dokumentat e 
kohës, duket e transformuar dhe gjurmët e saj të 
fundit të arkitekturës janë të kërcënuara çdo ditë 
nga rreziku i shembjes. 
 

Figura 23: Rruga “Sir Aubrey Herbert”-Rruga e Pishave Në sfond 
godina e Postës 
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Figura 24: Rruga Rruga “Sir Aubrey Herbert”-Rruga e Pishave në 
drejtim të Pazarit të Vjetër
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Një shprehje thotë: “Disa tironca, po t’i gër-
vishtësh pak, dalin dibranë.”
Do të ishte fillimi i shekullit të XX-et, menjëherë 
pas shpalljes së Pavarsisë, vitet 1912-1913, që 
do të shënonin dhunën serbe ndaj popullsisë 
shqiptare që jetonte në zonën e Dibrës së Mad-
he. Në valën e parë e emigracionit të dibranëve, 
ku praktikisht dibranët u përzunë dhe qyteti për 
shumë pak kohë u zbraz i gjithi, një grup ndoqi 
rrugën Dibër-Strugë-Elbasan dhe Tiranë, ndërsa 
tjetri atë Dibër-Mat-Shkallë e Tujanit.
Dibranët u vendosën në disa pjesë të Tiranës 
kryesisht në lindje të qytetit, në zonën në të djath-
të e të majtë të “Xhamllikut”, por edhe në pika të 
tjera si: te “Namazgjaja”, “Selvia”, rruga “Qemal 
Stafa”, “Hoxha Tahsim” dhe “Pazari i Ri”. Popullsia 
e emigruar, bleu truallin ku ndërtoi banesat, duke 
krijuar me kohën atë që sot njihet si lagja dibrane 
ose e thënë ndryshe “Mëhalla e dibranëve”.
Dibranët respektuan bujarinë, dashamirësinë 
dhe mikpritjen tiranase. Ata u integruan në qytet, 
duke i shtuar vlerat e kulturës zakoneve, dokeve 
dhe traditave dibrane. Nga ana tjetër edhe tira-
nasit si popullsi mikpritëse, falën shumë dashuri 
dhe shpejt, këto dy komunitete bashkëpunuan 
dhe bashkëjetuan me njëri-tjetrin. 

Tiranasit dhe dibranët u kryqëzuan në martesa, 
dhe në harmoni, ndërtuan një nga lagjet më di-
namike dhe të gjalla të Tiranës.  Ustallarët du-
arartë dibranë, të njohur për zotësitë e tyre të 
veçanta në ndërtim, ndihmuan tiranasit të ripa-
ronin e ndërtonin shtëpitë e tyre, që deri në atë 
kohë në pjesën më të madhe ishin të ndërtuara 
me qerpiç. 

Ndryshimet e formës dhe peizazhit historik 
të kësaj rruge do të fillonin pas viteve ‘60-të, 
menjëherë pasi u prish Pazari i Vjetër, dhe në 
hapësirën e tij u ndërtua e Pallati i Kulturës. Më 
prishjen e rrugës Broduej për t’i hapur vend ndër-
timit të 15- katëshit (Hotel Tirana) dhe Pallatit të 
Kadares, kjo rrugë do të transformohej tërësisht, 
dhe vetëm pas viteve ‘90-të do të njihej zyrtarisht 
si Rruga e Dibrës.
Sot nga kjo rrugë ka mbetur shumë pak. Gjurmët 
në territor janë pothuajse të zhdukuara tërësisht. 
Në brendësi të rrugës, kanë mbetur disa objek-
te me karakter tregtar, të cilët sjellin frymën e 
shekullit të kaluar sot në Tiranë, por të lëna në 
degradim, fati i tyre duket i përcaktuar. Të lëna 
një pjesë në harresë, dhe shumë syresh me konf-
likte pronësore, këto objekte janë nën presionin 
e ndërtimeve shumëkateshë që po dendësojnë 
me shpejtësi të gjithë zonën.

25

Figura 25:  Fillimi i rrugës së Dibrës fillim viteve ‘30: (Mbreti Zog I 
kësaj rruge i dha emrin e të atit, Xhemal Pashë Zogolli)

ZONA 6
BRODUEJ, DHE
RRUGA E DIBRËS
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“VJOSA” MAPO, dhe dyqanet 
e famshme të rrugës Broduej 

Nëse do ta përshkruanim sot atë rrugë, çka e bënte 
interesante, të preferuar dhe madje kryesore në 
veçanti pas viteve ‘60, ishin dy anët e saj me dy-
qane, berberhane, rrobaqepësi, hotel, birrari, far-
maci gjithçka për një qytet. Në atë rrugë kishte 
edhe një MAPO, të ashtuquajturat Magazina Pop-
ullore, me një fluks dhe frekuentim të madh. Të 
gjithë do të kryqëzoheshin një herë në “Broduej”, 
gjimnazistë sidomos ata të “Sami Frashërit”, por 
edhe studentë të 

fakulteteve të ndryshme, në veçanti në drekë pas 
mësimit, për të vijuar sërish në mbrëmje. 
Pak dokumenta ka për këtë rrugë dhe objektet që 
krijonin fasadat e saj. Objektet e saj tregtare po-
thuaj janë zhdukur ndërsa vilat e Dibranëve përg-
jatë saj, janë në luftë me kohën. Disa syresh të 
braktisura, të tjera të shndërruara në sheshe kant-
ieri, duket se rruga e Dibrës e ha humbur identite-
tin e saj urban. 

Figura 26: Rruga ‘Broaduej’ në vitet 60, pamja  nga Hotel Vjosa
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Edhe pse nuk kishte asgjë të ngjashme me rrugën 
e famshme New York-eze, për disa të rinj të Ti-
ranës së viteve 60-70-të, që ëndërronin Perëndi-
min dhe ndiqnin fshehtazi modën, ishte “qendra 
e botës”. Sipas gazetarit Bedri Alimemeti, emri 
“Broduej” mund të jetë ideuar nga gjimnazistët e 
“Sami Frashërit” në fillim të viteve ‘60, nisur nga një 
libër me letërsi amerikane të përkthyer nga Vedat 
Kokona, në vitin 1958, ku në kopertinën e tij është 
vendosur “Një natë në Broduej”. Megjithatë orig-
jina se si iu vendos emri nuk dihet, por ajo rrugë 
që fillonte aty ku sot ndodhet 15 katëshi (shih fo-
ton 1), u kthye në segmentin më të preferuar, në të 
cilën vitrinat e dyqaneve, shkëlqimi i dritave, jeta 
me zhurmë i jepnin kësaj rruge statusin e rrugës 
më të preferuar të kryeqytetit, ku çdo mbrëmje 
mbyllej me përshëndetjen “Nesër prapë këtu, në 
Broduej”. 
Në librin e tij “Broduej i Tiranës” gazetari Bedri
Alimehmeti, jep një përshkrim të detajuar të

jetës së kësaj rruge kaq domethënëse për një 
brez i cili, në koherence me bashkëmoshatarët e 
tyre nëpër botë besonte dhe jetonte me dëshirën 
dhe shpresën për liberalizëm dhe hapje me botën 
perëndimore. Ajo në pak kohë  u bë simbol i një 
brezi dhe grupi të caktuar kryesisht djem e vajza 
të njohur të Tiranës, me pikëpamje moderne. 
Gjurmët e fundit ë kësaj rruge, me dy vila të ndër-
tuara në vitet 30-të u shkatërruan në Maj 2020, 
për t’i hapur vendin një kulle si kokë njeriu. Hotel 
Vjosa, u shkatërrua më 23 shkurt 2019, me justifi-
kimin e rezervimimit të hapësirës së tij për stacion 
autobusi.

Rruga Broduej, zona
romantike e Tiranës

“Nesër prapë këtu, në “Broduej”

Figura 27: Djemtë e rrugës ‘Broaduej’ në vitet 60 ulur te vitrinat e 
dyqanit të luleve
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Kulla e Tiranës

Ndër të gjitha humbjet e njëpasnjëshme të mon-
umenteve të qendrës së qytetit, Kulla e Sahatit, 
është ende monumenti, i cili prezanton Tiranën. 
Landmarku me I rëndësishme, pika e referimit dhe 
elementi me dominant I saj deri pak vite më parë. 
E ndërtuar në vitin 1822 dhe përfunduar më 1830, 
ajo u financua nga familjet e fisnikëve Tiranas, 
dhe mbetet një nga investimet më të spikatura 
me fondet e komunitetit. Pozicioni i vendosjes se 
Kullës nuk ishte rastësor, ajo bashkë me xhaminë 
e Et’hem Beut, formon një ansambël arkitektonik, 
i cili edhe brenda sheshit të projektuar nga Flor-
estano Di Fausto, në 1932, qëndronte e pacënuar 
dhe në raporte të lexueshme brenda kontekstit 
urban.
Gjatë procesit të planifikimit të qytetit, në fund 
viteve 20-të të shekullit të kaluar, projektuesit ital-
ianë e patën parasysh rëndësinë e këtij ‘obelisku’, 
jo vetëm për vlerat arkitektonike por edhe ato ur-
bane.  Itineraret që kryqëzohen tek kulla, gjenden 
ende sot në territor, që në gjurmët e para të qytet-
it, duke qenë pikërisht vendtakimi i dy arterieve të 
rëndësishme urbane dhe tregtare.

Kulla, kishte pozicion të lexueshëm nga të katër 
anët e horizontit, duke u shquar që larg sidomos 
nga pikat e hyrjes perëndimore në qytet, rrugës 
së Durrësit dhe asaj të Kavajës, dy arterieret më 
të fuqishme ekonomike të qytetit edhe në ditët e 
sotme.
Kulla është e ndërtuar mbi një bazë katrore 
4.6mx4.6m, e cila pa arritur 1m lartësi ngushtohet 
në 4.3mx4.3m. Gurët e Kullës janë të sjellë nga 
Priska1.  Kulla është vendosur në anën lindore të 
xhamisë së Et’Hem Beut dhe paraqet një vëllim 
prizmor paralelopiped të lartë, që mbulohet me 
një çati piramidale. Sahati u sigurua nga tregtarë 
venedikas dhe përbëhej nga mekanizmi i kurdisjes 
dhe një këmbanë tunxhi, numri i të rënave të së 
cilës tregonin orën sepse fushë dhe akrepë nuk 
kishte. Montimi i saj u bë nga familja Tufina, e njo-
hur në Tiranë për lidhjen më orët.2 Në vitin 1928, 
Kulla u lartësua me 5 metra, dhe mori pamjen që 
ka sot. U montua ballkoni, u montuan 4 fusha sa-
hatësh me akrepa, dhe iu vendos një çati e tipit 
venecian, si ajo e kullës së San Marcos.

1- Gazmend Bakiu ‘Tirana e Vjetër’ fq. 89
2- Gazmend Bakiu ‘Tirana e Vjetër’ fq. 89

Figura 28: Kulla e Sahatit variant original përpara ndërhyrjes së 
1928
Figura 29: Kulla e Sahatit variant original pas ndërhyrjes së 1928
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Ajo çka është tipar shumë i rëndësishëm por edhe 
tejet i veçantë i këtij monumenti kategori e parë,3 
është ndërtimi i saj në dy stile. Në pjesën e bazës 
së saj, edhe sot gjenden basorelieve, zbukurime 
floreale të tipit Osman, në njërën faqe të së cilës 
ndodhet edhe figura  një dragoi. 
Ndërhyrjet në pjesën e sipërme të kullës u bënë 
nga qeveria shqiptare, në kuadrin e modernizimit 
të Tiranës, ku shteti shqiptar bleu Sahatin në Gjer-
mani, me vlerë 13.390 franga ari. Ky ‘dyzim’ i kullës 
në ‘baza osmane’ dhe ‘mbulesën perëndimore’ 
është tregues i qartë për orientimin drejt perën-
dimit që kishte marrë vendi në atë kohë.  Kulla do 
të dëmtohej rëndë gjatë luftës së dytë botërore, 
por do të rivendosej në punë në 1946. Tingujt e 
akrepave të sahatit mekanik, do të pushonin për-
fundimisht në vitin 1973, kur mekanizmi i ri elekrik 
i sjellë nga Kina do të zëvendësonte atë original4. 

Kulla e Sahatit dhe Xhamia e Et’hem Beut, është 
ansambli arkitektonik më i fotografuar i Tiranës, si 
i tillë konsiderohet edhe si ‘Kartolina e qytetit’. Fat-
keqësisht pas viteve 2000, në planet urbanistike 
të propozuara, rëndësia e kësaj kulle ra, duke iu 
dhënë prioritet atyre prej betoni të cilat po rretho-
jnë sot të gjithë ansamblin e Florestano Di Fausto 
dhe po zhdukin nga silueta e qytetit këtë simbol 
të kryeqytetit. Në vitin 2019, ngjitur me kullën e 
Sahatit u hapën punimet për të ndërtuar dy kul-
la me lartësi mbi 24 kate, duke e kaluar, disa fish 
lartësinë prej 30 metra të saj. Panorama e saj 360 
gradë, nga ballkoni i së cilës mund të shihje të 
gjithë Tiranës, do të mbyllet përfundimisht në dy 
anë të horizontit, atë lindor dhe jugor. Fati i mëte-
jshëm i saj mbetet ende i paqartë, duke humbur 
monumentalitetin dhe vizualitetin, ajo mund të 
bjerë pre e zhvillimit të paqëndrueshëm që po 
pëson kryeqyteti shqiptar këtë mijëvjeçar duke 
humbur tërëisht vlerat që ka ajo si monument për 
qytetin.

3-  Aprovim ligji Nr.609 Datë 24.05.1948- Monument Kulture Kate-
gori e Parë
4- Gazmend Bakiu ‘Tirana e Vjetër’ fq. 89

Figura 30: Kulla e Sahatit, projekti i arkivuar
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