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NENI 1 
Urdhri Françeskan në Shqipëri është që 
nga koha e shën Françeskut. Edhe 
UFSH-ja ishte në Shqipëri në kohët e 
shkuara si bashkëpunim me fretërit 
minorë për predikimin dhe 
përshpirtërinë e tij. Në kohët e 
mëvonshme është rithemeluar nga atë 
Tomë Markoci, në vitin 866. 
 
NENI 2 
Vëllazëria Kombëtare e UFSH-së në 
Shqipëri është bashkësia e të gjitha 
vëllazërive lokale kanonikisht të 
formuara në territor. 
UFSH-ja në Shqipëri është një shoqëri 
publike e besimtarëve në kishë (E 
drejta Kanonike 116). [është njohur 
civilisht nga Shteti Shqiptar si një ent 
fetar, me datën ……nr… së bashku me 
statutet e veçanta të saj]. (Kushtetuta e 
Përgjithshme, K.P., 22,9;1). 
UFSH-ja mbahet nga drejta e saj   
(rregullat e  UFSH-së, kushtetuta e 
përgjithshme, rituale dhe statutet e saj) 
dhe duhet të themelohet nga kryesia 
ndërkombëtare  (CIOF-ja). 
 
NENI 3 
UFSH-ja në  Shqipëri ndahet në dy 
nivele: kombëtare dhe lokale. Secili 
prej tyre ka pushtet juridik  përballë 
kishës  (K.P. 29, 2). 
 
NENI 4 
Të gjithë vëllezërit duhet të jenë të 
vetëdijshëm për pamundësinë  ( sipas 
kushtetutës ) e një pjesëmarrjeje të 
dyfishtë- me një angazhim të 
përhershëm  -  në UFSH dhe në një 
tjetër lëvizje kishtare (përveç rastit të 
RIFRA-së). (K.P., 53, 3).  

 
 
Art. 1 - L’Ordine Francescano è 
presente in Albania sino dai tempi di 
San Francesco. E anche l’OFS era 
presente in tempi passati come 
collaborazione con i Frati Minori per la 
loro predicazione e nella loro 
spiritualità. Nei tempi più recenti è 
stato rifondato da P. TOMË 
MARKOCI nell’anno 1866. 
 
Art. 2 – La Fraternità nazionale 
dell’OFS è la unione di tutte le 
Fraternità locali erette canonicamente 
nel territorio. L’ OFS in Albania è 
un’associazione pubblica di fedeli nella 
Chiesa (CIC, 116). [Ed è stata 
riconosciuta civilmente anche come 
Ente Religioso davanti allo Stato 
Albanese in data… con il numero.., con 
i suoi statuti particolari )] (Cf. KK GG 
articoli 22, 9 e 54, 1). 
La Fraternità nazionale dell’OFS di 
Albania si regge per il diritto proprio 
(Regola, Costituzioni Generali, Rituale 
e Statuto proprio) e deve essere 
costituita dalla Presidenza del 
Consiglio internazionale. 
 
Art. 3 – L’ OFS in Albania si articola su 
due livelli: nazionale e locale; ambedue 
hanno personalità giuridica nella 
Chiesa. (Cf. CC GG 29, 2). 
 
Art. 4 – Tutti i fratelli devono rendersi 
consapevoli dell’ impossibilità 
(d’accordo con le Costituzioni) di una 
doppia appartenenza - con un simile 
impegno permanente - nell’ OFS e in 
un altro movimento ecclesiale (eccetto 
nel caso della GiFra). (Cf. CC. GG 53, 
5). 

KAPITULLI 1 
 UFSH-ja NË SHQIPËRI 

 

TITOLO I 
L’ OFS IN ALBANIA 
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NENI 5 
UFSH-ja në Shqipëri do të pranojë dhe 
duhet të kujdeset për mbështetjen e 
grupeve të fëmijëve (FËM-FRA) në 
vëllazëritë ku ata ndodhen. Për këtë do 
të realizohet një statut i veçantë (K.P., 
25).  
 
NENI 6 
Të gjithë vëllezërit janë përgjegjës për 
jetën e vëllazërisë së cilës i përkasin. 
Për këtë edhe detyrë e çdo vëllai në 
vëllazërinë e tij është: prania (të mos 
mungojë pa arsye për më shumë se tre 
muaj rresht), dëshmia (të jetojë një jetë 
si i krishterë dhe ta pranojë jetën në të 
gjitha vështirësitë e saj), në lutje dhe në 
sakramente (të marrë pjesë rregullisht 
në lutjet dhe sakramentet, akoma më 
mirë së bashku me vëllezërit e tjerë të 
vëllazërisë), bashkëpunimi aktiv në 
UFSH (në shërbime konkrete dhe në 
ndihma materiale për vëllazërinë). 
(K.P., 30, 2). 
 
NENI 7 
Sasia minimale dhe mënyra e 
kontributeve që duhen derdhur si në 
Vëllazërinë kombëtare ashtu edhe në 
atë lokale, do të aprovohet dhe do të 
rishikohet vetëm nga kapitulli 
kombëtar (K.P., 30, 3). 
 
NENI 8 
Këshillohet që vëllezëritë të vendosin, 
nëse e shikojnë të nevojshme, seksione 
apo grupe, veçanërisht kur një grup i  
madh në numër fillon së bashku ecjen 
në UFSH (K.P., 31, 3). 
 
 
 
 

 
Art. 5 –  L’ OFS in Albania promuoverà 
e curerà l’esistenza dei gruppi dei 
bambini (FEM-FRA) accanto alle 
proprie Fraternità. Per questi si 
preparerà uno Statuto proprio. (Cf.  CC 
GG  25) 
 
Art. 6 – Tutti i fratelli sono 
corresponsabili della vita della 
Fraternità alla quale appartengono. 
Perciò è dovere di ogni fratello nella 
sua Fraternità: la presenza (non assenze 
ingiustificate per più di tre mesi di 
seguito), la testimonianza (condurre 
una regolare vita cristiana ed accettare 
la vita con le sue difficoltà), la pratica 
della preghiera e dei sacramenti 
(partecipare regolarmente, meglio 
insieme agli altri fratelli della 
Fraternità), e l’attiva collaborazione 
nell’OFS (nei servizi concreti e negli 
aiuti materiali alla Fraternità). (CC.GG. 
30, 2). 
 
Art. 7 - La quantità minima e le 
modalità del contributo da versare, sia 
per la Fraternità locale che Nazionale, 
verrà approvata e riveduta soltanto dal 
Capitolo Nazionale (CC.GG. 30, 3). 
 
 
Art. 8 - Si consiglia che le Fraternità 
stabiliscano, se lo vedono opportuno, 
sezioni o gruppi, specialmente quando 
un gruppo numeroso inizia insieme il 
cammino nell’OFS  (CC.GG. 31, 3). 
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NENI 9 
Koha fillestare e caktuar është një vit 
(K.P., 38, 2). Këshilli i Vëllazërisë 
mundë t’ia heqë ose t’ia zvogëlojë këtë 
periudhë atij që ka bërë Premtimet e 
Rifra-së. Qëllimi i kësaj periudhe është 
hyrja e kandidatit në njohjen e shën 
Françeskut dhe të historisë së familjes 
françeskane, në organizimin e 
përshpirtërisë së saj. Pas kësaj periudhe 
hyrjeje, kandidati do të formalizojë 
kërkesën për hyrjen në Urdhër, sipas 
nenit 39.1 të Kushtetutës së 
Përgjithshme. 
 
 
NENI 10  
Pas hyrjes në Urdhër fillon koha e 
formimit fillestar, që zgjat të paktën një 
vit, që mund të zgjatet edhe me një vit 
tjetër me kërkesë të të interesuarit, ose 
sipas vendimit të këshillit të 
Vëllazërisë (K.P., 41, 3). 
Përmbajtja e formimit fillestar dhe 
etapat e zhvillimit të tij janë të treguara 
në nenin 40 të Kushtetutës së 
Përgjithshme. 
 
NENI 11 
Në fund të etapës së formimit fillestar, 
kandidati do të formalizojë kërkesën e 
tij për të bërë kushtet në Urdhër, sipas 
nenit 41.1 të K.P-së. Kandidati, përpara 
kushteve të përhershme, duhet të bëjë 
kushtet e përkohshme për të paktën një 
vit, për të verifikuar thirrjen e tij e për 
të thelluar formimin fillestar.  
 
 
 

 
 
 
 

Art 9 – Il tempo fissato per 
l’iniziazione sarà generalmente di un 
anno (CC.GG. 38, 2). Il Consiglio della 
Fraternità potrà dispensare o ridurre 
questo tempo a chi ha fatto la Promessa 
nella GiFra. Lo scopo di questo periodo 
è introdurre il candidato nella 
conoscenza di san Francesco, della 
storia della famiglia francescana, della 
sua organizzazione e spiritualità. Alla 
fine di questo periodo iniziale, il 
candidato formalizzerà la richiesta per 
l’ammissione nell’Ordine, secondo 
l’articolo 39.1 delle Costituzioni 
Generali. 
 
Art. 10 – All’ammissione nell’Ordine fa 
seguito il tempo di formazione iniziale, 
della durata di almeno un anno, che 
può essere prorogata di un altro anno a 
richiesta dell’interessato o per 
decisione del Consiglio di Fraternità 
(CC.GG. art. 41.3). I contenuti della 
formazione iniziale e le sue modalità di 
svolgimento sono quelli indicati 
nell’art. 40 delle CC.GG. 
 
Art 11 - Alla fine del periodo di 
formazione iniziale, il candidato 
formalizzerà la richiesta per emettere la 
Professione nell’Ordine, secondo 
l’articolo 41.1 delle Costituzioni 
Generali. Il candidato, prima della 
Professione definitiva, dovrà emettere 
almeno per un anno la Professione 
temporanea per una più solida verifica 
della vocazione e per un 
approfondimento della formazione 
iniziale. 

KAPITULLI 2 
 HYRJA NË URDHËR 

DHE FORMIMI 
 

 

TITOLO 2 
INGRESSO NELL’ ORDINE  

E FORMAZIONE 
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NENI 12 
Mosha minimale për Kushtet e para 
është e fiksuar në 18 vjeç dhe pasi ka 
marrë sakramentin  e Krezmimit. (K.P., 
41, 2 dhe 43). 
 
 
NENI 13 
Natyra e kushteve të përhershme dhe 
angazhimet që rrjedhin si për 
kandidatin edhe për Vëllazërinë, 
tregohen në nenin 42 të K.P-së.  
 
 
NENI 14 
Shenja që i përket UFSH-së në Shqipëri 
është Tau françeskan (K.P., 43). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Art. 12 – L’età minima richiesta per la 
prima Professione è fissata a 18 anni e 
dopo aver ricevuto il sacramento della 
Cresima (CC.GG 41, 2 e 43). 
 
 
 
Art. 13 – La natura della Professione 
perpetua e gli impegni che ne derivano 
per il candidato e per la Fraternità sono 
quelli indicati nell’art. 42 delle 
CC.GG. 
 
Art. 14 – Il segno dell’appartenenza all’ 
OFS in Albania è il Tau francescano. 
(CC.GG 43). 
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NENI 15 
Çdo vëllazëri lokale duhet të jetë në 
mirëkuptim me këshillin kombëtar të 
UFSH-së. Nga cilado vëllazëri, edhe 
nëse është zgjedhur kanonikisht në 
rregull, nuk ka asnjë mundësi që 
brenda territorit kombëtar - të mos jetë 
e bashkuar me UFSH-në e Shqipërisë 
(K.P., 46, 1). 
 
 
NENI 16     
Organet e qeverisë së vëllazërisë 
kombëtare janë: këshilli kombëtar, 
këshilli ekzekutiv dhe ministri 
kombëtar. 

a) Këshilli kombëtar është i 
formuar, përveç ministrit 
kombëtar nga zëvendës ministri, 
sekretari, arkëtari, përgjegjësi 
kombëtar i formimit dhe nga 
këshilltari ndërkombëtar, me 
kompetencat që u jep kushtetuta 
e përgjithshme (neni 66, 2). 
Marrin pjesë në këshillin 
kombëtar me të drejtë, edhe 
asistenti shpirtëror kombëtar,i 
emëruar nga ministri provincial 
OFM (K.P., 90, 2 dhe 3, b) 

b) Këshilli ekzekutiv është i 
formuar nga ministri, sekretari, 
arkëtari dhe nga një tjetër 
këshilltar kombëtar. Funksioni i 
tij është realizimi (ekzekutimi) i 
vendimeve të këshillit kombëtar 
(K.P., 66. 1). 

c) Ministri kombëtar ka 
kompetencat që i jep kushtetuta e 
përgjithshme (K.P., 67. 2). 

 

 
 
 
 
Art. 15 – Ogni Fraternità locale deve 
essere in rapporto di fratellanza con il 
Consiglio Nazionale dell’OFS. Non c’è 
alcuna possibilità che dentro il 
territorio nazionale una qualche 
Fraternità OFS – anche se 
canonicamente eretta - non sia unita 
all’OFS di Albania (CC.GG 46, 1). 
 
 
Art. 16 – Organi del governo della 
Fraternità Nazionale sono: il Consiglio 
Nazionale, il Consiglio Esecutivo e il 
Ministro Nazionale. 

a) il Consiglio Nazionale è 
formato, oltre che dal Ministro 
nazionale, dal Vice ministro, dal 
Segretario, dal Tesoriere 
(Economo), dal Responsabile 
nazionale della formazione e dal 
Consigliere internazionale, con 
le competenze che gli assegnano 
le Costituzioni generali 
(art.66,2). Forma parte, per 
diritto, di questo Consiglio, 
l’Assistente spirituale nazionale 
nominato dal Ministro 
provinciale (CC.GG. 90,2 e 3b). 

b) il Consiglio esecutivo è formato 
dal Ministro, Segretario, 
Tesoriere, e un altro membro del 
Consiglio nazionale. La sua 
funzione è di dare esecuzione 
alle decisioni prese dal 
Consiglio nazionale (CC.GG. 66 
,1). 

c) Il Ministro nazionale ha le 
competenze che gli attribuiscono 
le Costituzioni generali (CC.GG. 
67,2).  

KAPITULLI 3 
VËLLAZËRIA 

 
 

TITOLO 3 
LA FRATERNITA’ 
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NENI 17 
Çdo vëllazëri lokale duhet të ketë një 
ministër dhe këshillin lokal të përbërë 
nga: zv. ministri, sekretari, përgjegjësi i 
formuar dhe arkëtari. Njëkohësisht 
duhet të ketë dhe një Asistent 
shpirtëror, të emëruar nga Ministri 
Provincial kompetent. Çdo 3 vjet bëhen 
zgjedhjet lokale në praninë e ministrit 
kombëtar të OFS-së ose nga një i 
deleguar prej tij K.P., 49, 1). 
 
Këshilli duhet të ketë takime të paktën 
tri herë në vit. Kompetencat e 
anëtarëve të këshillit tregohen në 
Kushtetutën e përgjithshme (K.P., 51, 
52). 
  
NENI 18 
Për çdo tre vjet arkëtari kombëtar do të 
japë llogari për administrimin e tij në 
Asamble, ndërsa arkëtari lokal në 
Vëllazërinë e tij, duhet të japë llogari, 
të paktën një herë në vit (K.P., 52, 4c). 
 
 
NENI 19 
Vëllazëria lokale ka për detyrë të 
kontaktojë ose të takojë të paktën dy 
ose tri herë në vit (për festën e Shën 
Françeskut, Krishtlindje dhe për 
Pashkë) të gjithë vëllezërit me Kushtet 
e përhershme, të cilët nuk mund të 
marrin pjesë në takim. (K.P., 53, 3). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Art. 17 – Ogni Fraternità locale dovrà 
avere un Ministro con il suo Consiglio 
che è composto di: Vice ministro, 
Segretario, Responsabile della 
formazione ed Economo. Ugualmente 
dovrà avere un Assistente spirituale, 
nominato dal competente Ministro 
Provinciale. Questo Consiglio locale 
verrà eletto ogni 3 anni alla presenza 
del Ministro nazionale OFS o di un suo 
delegato (CC.GG. 49,1).                   
Il Consiglio dovrà avere incontri 
almeno tre volte all’anno. Le 
competenze dei membri del Consiglio 
vengono indicate nelle Costituzioni 
generali (CC.GG. 51,52).  
  
Art. 18 – L’ Economo nazionale 
renderà conto della sua 
amministrazione nell’Assemblea ogni 
tre anni, e l’Economo locale nella sua 
Fraternità, almeno una volta all’anno 
(CC.GG. 52,4c). 
 
Art. 19 – Ogni Fraternità locale ha il 
dovere di incontrare o contattare 
almeno 2-3 volte all’anno (per San 
Francesco, Natale e Pasqua, per 
esempio) tutti i fratelli con Professione 
perpetua che non possono prendere 
parte degli incontri (CC.GG. 53, 3). 
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NENI 20 
Të gjithë ata që nuk mund të marrin 
kushtet në UFSH do të thirren "Miqtë e 
Shën Françeskut". Çdo Vëllazëri lokale 
do të vendosë konkretisht se në cilat 
momente dhe aktivitete ata mund të 
marrin pjesë në jetën Vëllazërore, duke 
rezervuar një moment të veçantë vetëm 
për vëllezërit me kushte (K.P., 53, 5). 
 
 
 
NENI 21 
Qoftë në nivel kombëtar po në nivel 
lokal, ministri e zëvendës ministri do të 
jenë përgjegjës bashkarisht përballë 
jurisdiksionit civil të Vëllazërisë (K.P., 
54, 2). 
 
 
NENI  22 
Pasi është njohur si personalitet 
juridiko-civil, çdo Vëllazëri lokale 
duhet të ketë një Regjistër (inventar) 
për të gjitha të mirat që përdoren në 
emër të UFSH-së, dhe duhet të 
mbikqyren me kujdes dispozitat e 
përcaktuara në nenin 54, 2, 3 të K.P., 
njëkohësisht edhe në statutin e FIOFS-

it. 
 
 
NENI 23  
Selia e vëllazërisë kombëtare e UFSH-së 
në Shqipëri është e pranishme në 
Kuvendin Françeskan të Kishës së 
Shën Françeskut – Gjuhadol Shkodër. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Art. 20 – Tutti quei simpatizzanti, che 
non possono emettere la Professione 
nell’ OFS, vengono chiamati “Amici di 
san Francesco”. Ogni Fraternità locale 
determinerà, in modo concreto, in quali 
momenti e a quali attività loro possono 
prendere parte alla vita della Fraternità, 
riservandosi sempre un qualche 
momento speciale solo per i fratelli 
professi (CC.GG. 53,5). 
 
Art. 21 – Di fronte alla giurisdizione 
civile, saranno responsabili della 
Fraternità congiuntamente il Ministro 
con il Vice ministro, sia nel livello 
locale che nel nazionale (CC. GG 54, 
2). 
 
 
Art. 22 – Dopo aver acquistato la 
personalità giuridica, ogni Fraternità 
locale dovrà avere un Registro 
(inventario) di tutti i beni che si 
acquistano a nome dell’OFS e dovrà 
osservare scrupolosamente le 
disposizioni contenute nell’art. 54, 2 e 
3 delle CC.GG., nonché nello Statuto 
FIOFS. 
 
 
Art. 23 – La Fraternità nazionale 
dell’OFS di Albania ha sede presso il 
Kuvendi Françeskan – Kisha e Shën 
Françeskut – Gjuhadol in Shkodër. 
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NENI 24 
Ministri kombëtar, në momentin e 
ardhjes së Kapitullit Kombëtar, dëgjon 
Këshillin e tij për të zgjedhur temat për 
diskutim dhe programin konkret të 
Kapitullit. Më e favorshme është që të 
kërkohen përpara propozimet e 
vëllazërive për temat e Kapitullit (K.P., 
67, a). 
 
NENI 25 
Kapitulli Kombëtar i zgjellur kremtohet 
në Shqipëri çdo tre vjet. Marrin pjesë 
në këtë Kapitull, me vota: 

- Ministri kombëtar dhe Këshilli i 
tij  

- Të gjithë anëtarët e Këshilleve 
lokale dhe dy vëllezër të tjerë të 
zgjedhur nga çdo Vëllazëri 
lokale  
[në raste që dikush ka të drejtë 
për të votuar për të marrë pjesë 
në Këshillin e nivelit më të lartë, 
për të mos votuar dy herë, mund 
të zgjedhë, brenda vëllazërisë së 
tij, një vëlla tjeter që mundë ta 
zëvendësojë]. 

Janë kapitullarë, por pa të drejtë 
vote për të zgjedhur angazhimet dhe 
çështjet ekonomike, Asistenti 
shpirtëror kombëtar plus një 
përfaqësues tjeter për të gjithë 
Asistentët shpirtërorë lokalë, i 
zgjedhur nga ata me letër ose me 
ndonjë mënyrë tjetër. 
Marrin pjesë për të drejtë, por pa 
votë, ministri i përgjithshëm i 
UFSH-së ose një delegat i tij dhe një 
Asistent i përgjithshëm anëtarë i 
Konferencesë së Asistentëve të 
përgjithshëm të UFSH-së ose një 
delegat i tyre. 

 
 
Art. 24 – Il Ministro nazionale, arrivato 
il momento del Capitolo Nazionale, 
senta il suo Consiglio per scegliere i 
temi da discutere e il programma 
concreto del Capitolo. Conviene 
richiedere prima le proposte delle 
Fraternità per i temi di Capitolo (CC. 
GG. 67 a). 
 
Art. 25 – Il Capitolo Nazionale elettivo 
si celebra ogni tre anni. Partecipano a 
questo Capitolo con voto:  

- il Ministro nazionale e il suo 
Consiglio, 

- tutti i membri dei Consigli locali, 
e altri 2 fratelli scelti per ogni 
Fraternità locale. [In caso 
qualcuno abbia diritto a votare 
per appartenere ad un Consiglio 
di livello superiore, per non 
votare due volte, può essere 
scelto - entro la sua fraternità – 
un altro fratello che li 
rappresenti]. 

 
Sono capitolari, ma non hanno 
diritto di voto per le elezioni dei 
vari uffici e per le questioni 
economiche, l’Assistente spirituale 
nazionale e un rappresentante di 
tutti gli Assistenti spirituali locali, 
scelto da loro stessi per lettera o con 
altro modo di comunicazione. 
  
Prendono parte per diritto, ma senza 
voto, il Ministro Generale dell’OFS 
o un suo delegato e un Assistente 
generale membro della Conferenza 
degli Assistenti generali dell’OFS o 
un loro delegato. 
 

KAPITULLI 4 
ZGJEDHJET  

DHE KAPITUJT 
 
 

 

TITOLO 4 
ELEZIONI  

E CAPITOLI 
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NENI 26 
Kapitulli kombëtar vendosë për: 

1.   Korrigjimin e statutit kombëtar  
2. Përparësitë e tri viteve të 
ardhshme sipas Kapitullit të 
përgjithshëm të UFSH-së dhe 
domosdoshmëritë kombëtare. 
3.  Zgjedhjet e ministerit dhe 

këshillit kombëtarë çdo tre vjet. 
 
 
NENI 27 
Ministri kombëtar i lajmëron vëllezërit 
për kapitullin tre muaj përpara, në 
mënyrë që të kenë kohë të përgatisin: 
a) Të gjitha raportet që duhet të 

përgatisin për Kapitullin, (relacionin 
e ministrave, njoftimet ekonomike, 
informacionet ndërkombëtare, 
relacionet e formimit etj.). 

 
b) Në këtë periudhë zgjidhen 

përfaqësuesit e çdo Vëllazërie për të 
marrë pjesë në Kapitull. 

    
c) Diskutohen temat e Kapitullit, të 

cilat do të prezantohen brenda datës 
që ka fiksuar Këshilli Kombëtar. 

 
d) Çdo Vëllazëri duhet të paraqesë të 

pakten dy kandidatura (dy emra) për 
çdo të ngarkuar të Këshillit 
Kombëtar, jo vetem nga vetë 
Vëllazëria. 

 
Mund të jenë të zgjedhur për 
angazhimet në UFSH vetëm kush ka 
marrë kushtet e përhershme (K.P., 
77, 2). 
Rizgjedhja do të bëhet në përputhje 
me   K.P., NENI 79.  
 
 

Art. 26 – Il Capitolo nazionale 
deciderà: 
1. le modifiche degli Statuti, 
2. le priorità per i prossimi tre anni, 

secondo il Capitolo generale 
OFS e le necessità nazionali, 

3. l’elezione del Ministro e 
Consiglio nazionale ogni tre 
anni. 

 
 
Art. 27 – Il Ministro Nazionale convoca 
i fratelli per il capitolo tre mesi prima, 
in modo che abbiano il tempo di 
preparare: 
 

a) tutte le informazioni che devono 
presentare per Capitolo: 
relazioni dei Ministri locali, 
relazione economica, della 
formazione, del Consigliere 
internazionale, etc; 

b) in questo periodo si scelgano i 
rappresentanti scelti da ogni 
Fraternità per prendere parte al 
Capitolo; 

c) si discutono i temi del Capitolo, 
da presentare nelle date fissate 
dal Consiglio nazionale; 

d) ogni Fraternità dovrà presentare 
almeno 2 candidature (2 nomi) 
per ogni carica del Consiglio 
Nazionale, scegliendole non 
soltanto all’interno della propria 
Fraternità. 

 
    Possono essere eletti per le cariche 

nell’ OFS solamente i professi 
perpetui. (CC.GG. 77, 2). 

 
La rielezione si concederà in 

conformità alle CC.GG. art. 79 
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NENI 28 
Të paktën një muaj përpara nga 
fillimi i Kapitullit duhet të jetë e 
plotësuar lista e emrave me të gjitha 
komponentët e Kapitullit  
(Kapitullarët ). Kush nuk mund do 
të marrë pjesë në ato data, duhet të 
njoftojë dhe të justifikojë këtë 
mungesë brenda kohës së 
nevojitshme, sepse mund të zgjidhet 
një vëlla tjeter në vendin e tij. 
 
NENI 29 
Mund të marrë pjesë në Kapitujt, 
edhe vëllezërit me kushtet e 
përkohshme në Urdhër, që marrin 
pjesë rregullisht në takime dhe që 
bashkëpunojnë edhe ekonomikisht 
në mirëmbajtjen e UFSH-së.  
Mund të marrin pjesë si të ftuar 
edhe vëllezër nga Vëllazëritë e tjera 
kombëtare – mbi të gjitha nga 
vendet që flasin gjuhën shqipe – 
edhe persona të tjerë që marrin 
pjesë si konsulent (K.P., 68, 1). 
 
 
NENI 30 
Anëtarët e këshillit Kombëtar duhet: 
- Të kenë marrë pjesë të paktën tre 

vjet në një Vëllazëri. 
- Të kenë kohë të mjafueshme për 

punët në UFSH. 
- Të mbajnë sekrete të gjitha ato 

që diskutohen në brendësinë e 
këshillit, mbi të gjitha ato që u 
përket personave konkretë. 

Për zgjedhjen e ministrit, sekretarit dhe 
anëtarit, merret parasysh edhe 
gatishmëria e tyre për të shkuar në 
selinë kombëtare sa herë që të jetë e 
nevojshme nga angazhimet e tyre . 
 
 

 
Art. 28 – Almeno un mese prima 
dell’inizio del Capitolo dovrà essere 
completa la lista dei nomi di tutti i 
componenti del Capitolo (Capitolari). 
Chi non potesse prendere parte nelle 
date stabilite, dovrà notificare e 
giustificare la assenza in tempo utile 
perché si possa scegliere un altro 
fratello al suo posto. 
 
 
Art. 29 – Possono prendere parte ai 
Capitoli, i fratelli con la Professione 
anche temporanea nell’Ordine e che 
prendono parte regolarmente agli 
incontri e collaborano anche 
economicamente nel sostentamento 
dell’OFS 
 
Possono prendere parte come invitati 
anche fratelli di altre Fraternità 
nazionali – anzitutto di luoghi che 
parlano la lingua albanese – e altre 
persone che partecipano come 
consulenti. (CC.GG. 68, 1). 
 
Art. 30 - I membri del Consiglio 
Nazionale devono: 

a) aver partecipato da almeno tre 
anni alla vita in una Fraternità; 

b) avere tempo disponibile per il 
lavoro nell’OFS; 

c) mantenere il segreto su tutto 
quello che si discute all’interno 
del Consiglio, anzitutto riguardo 
alle persone concrete. 

 
Per l’elezione del Ministro, del 
Segretario e del Tesoriere si tenga 
anche presente la loro disponibilità ad 
accedere alla sede nazionale con la 
frequenza richiesta dal loro ufficio. 
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NENI 31 
Për votimet rregulluese në Vëllazëritë 
lokale, mjaftojnë që të jenë të 
pranishëm më shumë se gjysma e atyre 
vëllezërve që marrin pjesë zakonisht në 
takime, por duke qënë të njoftuar të 
gjithë përpara (K.P., 77, 4). 
Mënyra e votimit, (votime të fshehta, 
apo me ngritjen e dorës) çdo herë do të 
vendoset sipas vendimit të shumicës të 
të pranishmëve. Votimet që u 
refuzohen personave duhet të jenë të 
fshehta. 
 
 
NENI 32  
Anëtarët e zgjedhur të këshillit të ri – të 
pranishëm ose jo në zgjedhje – nuk 
marrin pjesë efektivisht në qeverinë e 
UFSH-së derisa nuk kanë provuar në 
mënyrë të shprehur këtë ngarkim dhe 
përgjegjësia që ajo sjell, sipas ritualit 
(K.P., 78,4). 
 
 
NENI 33  
Ministri, zëvendës ministri dhe të 
ngarkuarit e tjerë të Këshillit – në të 
dyja nivelet - zgjidhen në Shqipëri 
vetëm për tre vjet. (K.P., 79,1,3). 
 
 
NENI 34 
Në rast se mungon ministri apo 
zëvendës ministri do të aplikohet neni 
81,1-2. Në rast se mungon një tjetër 
anëtar i Këshillit, zëvëndësimi - deri në 
votimet e ardhshme – do të bëhet sipas 
vendimit të anëtarëve të Këshillit dhe 
pas panimit të ftesës nga vëllai që është 
propozuar (K.P., 81,3). 
  
 
 
 

Art. 31 – Per le votazioni ordinarie 
nella Fraternità locale basta che siano 
presenti più della metà dei fratelli che 
prendono parte abitualmente agli 
incontri, purché tutti siano stati avvisati 
prima. (CC.GG. 77, 4). 
Il modo di votazione (votazione segreta 
o a mano alzata) si stabilirà ogni volta 
secondo la decisione della maggioranza 
dei presenti. Le votazioni che si 
riferiscono alle persone devono essere 
segrete. 
 
 
 

Art. 32 – I membri eletti del nuovo 
Consiglio – presenti o no nell’elezione 
– non prendono parte effettivamente al 
governo dell’OFS finché non hanno 
accettato espressamente la carica e la 
responsabilità che essa comporta, 
secondo il Rituale (CC.GG. 78, 4). 
 
 
 
Art. 33 – Il Ministro e Viceministro e le 
altre cariche del Consiglio, in tutte due 
livelli, vengono eletti per tre anni. 
(CC.GG. art. 79. 1 e 3).  
 
 
Art. 34 – In caso venisse a mancare il 
Ministro o il Vice Ministro si applica 
l’art. 81.1 e 2. Qualora venga a 
mancare un altro membro del 
Consiglio, la sostituzione – fino alle 
prossime votazioni – si farà per 
designazione dei membri del Consiglio 
stesso e dopo l’accettazione del fratello 
che è stato proposto (CC.GG. art. 81. 
3). 
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1. Statuti aktual, pas aprovimit do të 

ketë një skadencë pas tre vitesh, 
“ad modum experimentum” deri në 
Kapitullin e ardhshëm kombëtar, në 
të cilin do të jetë rregulluar apo 
miratuar pëfundimisht.  

 
2. Qoftë në nivel kombëtar apo lokal, 

do të verifikohet gjendja 
ekonomike çdo entiteti përpara 
realizimi të zgjedhjeve të kapitulli 
tjetër, me një raport të aprovuar dhe 
të firmosur nga këshilli respektiv. 

 
3. Aprovimi dhe rregullimi i Statutit 

aktual do të jetë kompetencë e 
Kapitullit kombëtar apo e një 
Asambleje të thirrur posaçërisht për 
këtë qëllim , përpara se të kërkohet 
miratimi i tij nga CIOFS-ja.  

 
 
 
Shkodër, më 30 prill 2009. 
 
Ky statut është lexuar dhe aprovuar 
nga kapitulli kombëtar UFSH në   
Shkodër, më 11 tetor 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Il presente Statuto, dopo la sua 
approvazione, avrà una validità di tre 
anni, ”ad modum experimenti”, fino al 
prossimo Capitolo Nazionale, il quale 
lo modificherà o lo approverà 
definitivamente. 
 
2. Sia a livello nazionale che locale, si 
verificherà lo stato economico di ogni 
Entità, prima della realizzazione del 
prossimo Capitolo elettivo, in un 
rapporto che venga approvato e firmato 
dal rispettivo Consiglio. 
 
3. L’ approvazione e modificazione del 
presente Statuto sarà competenza del 
Capitolo nazionale o di una Assemblea 
convocata appositamente a questo 
scopo, prima di chiedere la sua 
approvazione al CIOFS. 
 
 
 
Scutari, 30 aprile 2009. 
 
Questo Statuto è stato letto e approvato 
nel Capitulo Nazionale OFS a Scutari, 
il 11 ottobre 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOZITA 
KALIMTARE  

 
 

DISPOSIZIONI 
TRASITORIE 
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