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Hyrje

Viti 2020 shënoi marrjen e kryesimit të OSBE-së nga shteti shqiptar dhe si rrjedhim, krahas angazhimeve 
në nivel kombëtar, shteti shqiptar mbajti në vëmendje edhe angazhimet në nivel rajonal dhe ndërkombëtar. 

Një grup organizatash të shoqërisë civile në vendin tonë, përkatësisht Komiteti Shqiptar i Helsinkit 
(KShH), Civil Rights Defenders (CRD), Instituti për Studime Politike (ISP), Rrjeti Ballkanik për Gazetarinë 
Investigative Shqipëri (BIRN Albania), Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNLQ), Shërbimi Ligjor Falas 
(TLAS) kanë zbatuar nismën “Vlerësimi i të drejtave të njeriut dhe shtetit të së drejtës gjatë kryesimit të 
shtetit shqiptar në OSBE”. Kjo nismë vjen në kuadër të kryesisë së Shqipërisë në Organizatën për Siguri 
dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), nën koordinimin e rrjetit ndërkombëtar “Platforma e Solidaritetit 
Qytetar” (CSP) dhe me mbështetjen financiare të SIDA dhe Rrjetit Suedez të OSBE-së. 

Në sajë të përvojës dhe ekspertizës së tyre këto organizata kanë pasqyruar këndvështrimin objektiv, 
profesional dhe të paanshëm,  performancën e shtetit shqiptar gjatë kryesimit të OSBE-së, sa i takon 
respektimit të të drejtave të njeriut lidhur me këto fusha:

1. Ecuria e Reformës në Drejtësi;
2. Lufta ndaj korrupsionit dhe pandëshkueshmërisë;
3. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme’ 
4. Liria e medias’
5. Të drejtat e njeriut në kushtet e Covid-19;
6. Barazia Gjinore.

Për secilën nga fushat e mësipërme është hartuar një raport me gjetjet dhe rekomandimet kryesore, 
bazuar në një metodologji pune të dakordësuar ndërmjet ekspertëve të organizatave të shoqërisë civile 
dhe me orientimin e Civic Solidarity Platform. Raportet janë përgjegjësi e ekspertëve të organizatave 
që i kanë punuar dhe nuk pasqyrojnë detyrimisht këndvështrimet e CSP-së, SIDA-s dhe Rrjetit Suedez të 
OSBE-së.

Gjashtë raportet i janë nënshtruar fillimisht një procesi konsultimi publik me aktorë vendas të institucioneve 
shqiptare dhe shoqërisë civile (përfshi organizatat ndërkombëtare të akredituara në vendin tonë), në tre 
sesione të zhvilluara në datat 16, 17 dhe 18 nëntor 2020. Komentet dhe sugjerimet e palëve të interesuara 
në këto sesione janë rishikuar me një qasje tjetër, atë të respektimit të pavarësisë së brendshme dhe të 
jashtme të ekspertëve të gjashtë organizatave që kanë kontribuar për përgatitjen e tyre. 

Civic Solidarity Platform dhe gjashtë organizatat e shoqërisë civile në vend realizuan tryezën përmbyllëse 
ku u prezantuan gjetjet dhe rekomandimet kryesore në fushat e monitoruara dhe të vlerësuara. Në këtë 
tryezë morën pjesë përfaqësues nga OSBE dhe vendet anëtarë të Organizatës, institucionet vendase 
shqiptare (legjislativ, ekzekutiv, gjyqësor dhe ato të pavarura), institucione të tjera ndërkombëtare (Këshilli 
i Evropës, Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, etj), anëtarë të rrjetit të CSP-së, aktorë të shoqërisë 
civile, si dhe medias.
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(i) Ecuria e zbatimit të Reformës në Drejtësi

Kuadri i ri ligjor i sistemit të drejtësisë në Shqipëri është konceptuar nën frymën e standardeve dhe 
praktikave të mira ndërkombëtare që synojnë forcimin e pavarësisë dhe paanshmërisë së gjyqësorit dhe 
drejtësisë në tërësi. Por si rezultat i klimës politike në vend, zbatimi i tij në praktikë mbetet sfidë, kjo edhe 
për shkak të vështirësive për gjetjen e kandidaturave në institucionet e reja të drejtësisë që plotësojnë 
kriteret dhe gëzojnë integritet të lartë moral dhe profesional, sikurse dhe vështirësive për të patur burime 
njerëzore të specializuara që lehtësojnë funksionarët e rinj të sistemit të drejtësisë, etj.  

Vettingu vlerësohet si një nga shtyllat më të rëndësishme të reformës në drejtësi, i cili u bë realitet fillimisht 
me miratimin e amendamenteve kushtetuese 4 vite më parë. Bilanci i procesit të vettingut në këto 3 vite 
të zbatimit është pozitiv në drejtim të pastrimit të sistemit të drejtësisë nga gjyqtarë dhe prokurorë që u 
gjetën me probleme më së shumti lidhur me kriterin e pasurisë dhe më pak me kriterin e pastërtisë së 
figurës, ose lidhjet me krimin e organizuar dhe me kriterin e aftësive profesionale. Vettingu theu mitin e 
“pandëshkuesshmërisë”, duke filluar nga nivelet më të larta të instancave të drejtësisë, edhe pse kjo në 
aspektin administrativ dhe jo penal. Megjithatë, për të përmbushur besimin e publikut, ritmi i këtij procesi 
duhet rritur dhe duhet unifikuar më tej vendimmarrja lidhur me këtë proces. Vendimet e shkarkimit dhe të 
konfirmimit në 10 muajt e parë të këtij viti janë pothuajse në përqindje të përafërta, por nëse marrim si 
referencë dhe rastet e ndërprerjeve/përfundimit për shkak të dorëheqjeve, daljes në pension, etj, numri i 
prokurorëve dhe gjyqtarëve që mbeten në sistem pas procesit të vettingut është në pakicë. 

Pas gati 2 vitesh me vonesë, në dhjetor të vitit 2018, u ngritën dy institucione të reja kushtetuese dhe të 
pavarura të drejtësisë, KLP dhe KLGJ, përgjegjëse për të qeverisur përkatësisht sistemin e prokurorisë 
dhe gjyqësorit. Pavarësisht rezultateve të punës që këto Këshilla kanë arritur deri më tani, sfidave dhe 
vështirësive jo të pakta me të cilat janë përballur në dy vitet e para të punës së tyre, ekziston nevoja 
për përmirësimin e nivelit të transparencës ndaj publikut, rritjen e besimit për përgjegjshmërinë dhe 
llogaridhënien e këtyre institucioneve dhe përshpejtimin e ritmeve të punës për t’iu përgjigjur vakancave 
në sistemin e prokurorisë dhe gjyqësorit. Aktualisht, sistemi gjyqësor dhe/ose i prokurorisë përballet 
me (i) mungesë të burimeve njerëzore si pasojë e procesit të rivlerësimit kalimtar; (ii) rritje progresive të 
numrit të çështjeve nga viti në vit; (iii) ngarkesë pune për gjyqtar disa-fishin e normës evropiane në vit 
dhe (iv) rritje të stokut të çështjeve të prapambetura. 

Themelet e institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë, edhe pse kanë kaluar rreth 4 vite e gjysmë 
nga miratimi i ndryshimeve kushtetuese nuk janë ende të plota. Vendi nuk ka një Gjykatë Kushtetuese 
funksionale që prej vitit 2018, Byroja Kombëtare e Hetimit që pritet të luftojë korrupsionin dhe krimin e 
organizuar nuk është plotësuar ende me hetues (në proces), ndërkohë që Gjykata e Lartë (institucioni më 
i lartë që ushtron pushtetin gjyqësor në RSH) nuk mund të ushtrojë plotësisht funksionet e saj pasi ka 3 
nga 17 anëtarë, çka krijon ndër të tjerash vonesa në aksesin dhe dhënien e drejtësisë prej saj. 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë, institucioni më i ri i drejtësisë i krijuar 3 vite me vonesë, në janar të këtij viti, 
rezulton se është në proces administrimi dhe shqyrtimi fillestar të një numri të konsiderueshëm ankesash 
(1339) lidhur me veprimtarinë e gjyqtarëve/prokurorëve, të mbartura ndër vite. ILD operon me kapacitete 
të kufizuara si rezultat i vakancave në inspektorë dhe vështirësive me karakter objektiv që janë ndeshur 
në drejtim të rekrutimit të inspektorëve në radhët e gjyqtarëve/prokurorëve, por edhe nga jashtë sistemit. 

(ii) Lufta kundër korrupsionit dhe pandëshkueshmërisë

Gjatë këtyre tre dekadave të demokracisë, zbatimi në praktikë i konventave ndërkombëtarë në fushën e 
anti korrupsionit dhe legjislacionit të brendshëm përkatës dhe veçanërisht lufta ndaj pandëshkueshmërisë, 
sidomos në radhët e zyrtarëve të nivelit të lartë publikë, vijon të mbetet një sfidë për Shqipërinë.

Grupi i Shteteve kundër Korrupsionit në Këshillin e Evropës (GRECO), publikoi raportin periodik për 
Shqipërinë, më 3 dhjetor 2020,  ku ndër të tjera evidentohet se, mungojnë “historitë e suksesit” në luftën 
kundër korrupsionit, të cilat do të rrisnin besimin e publikut tek sistemi. Si vend pjesëmarrës i OSBE-së 
dhe kryesuese e organizatës për vitin 2020, Shqipëria vlerësohet se duhet t’i forcojë përpjekjet në luftën 
kundër korrupsionit, veçanërisht kundër korrupsionit në nivelet e larta. Sipas këtij raporti, vendi duhet të 
shtojë përpjekjet për të rritur konkurrueshmërinë, të ulë humbjet në fushën e prokurimeve publike dhe të 
bëjë një monitorim më të saktë dhe të thelluar të kontratave koncesionare.  

Analiza e një larmishmërie të dhënash (raporte të organizatave ndërkombëtare, vendase dhe të dhëna të 
siguruara zyrtarisht nga autoritetet përgjegjëse) tregojnë se, Shqipëria regjistron mungesë konkurrence 
në fushën e prokurimeve publike, ndërkohë që dëmi ekonomik si pasojë e shkeljes së barazisë së 
operatorëve pjesëmarrës në tendera është i lartë. Sipas Raportit vjetor të Performancës për vitin 2019 
të Kontrollit të Lartë të Shtetit, efektet negative për buxhetin e shtetit në fushën e prokurimeve arrijnë në 
vlerën 50.5 miliardë lekë ose 408 milionë euro. Sipas databazës së prokurimeve publike të publikuar 
nga Instituti Shqiptar i Shkencës (AIS), institucione nga sektori i shëndetësisë, ndërmarrjet shtetërore, 
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit, nga 1 janari 2020 deri në 31 gusht 
2020kanë kryer 2,598 procedura prokurimesh publike, me një vlerë totale prej 32.4 miliardë lekë. Nga 
520 procedurat e klasifikuara nga AIS me flamur të kuq, 323 procedura prokurimi kanë rezultuar me 
mungesë konkurrence, pasi prokurimi është zhvilluar me një operator të vetëm pjesëmarrës. Megjithë 
denoncimet e shpeshta nga media apo në publik të rasteve të shkeljes së barazisë në tendera publikë 
dhe korrupsionit me prokurime publike, të dhënat e Prokurorisë së Përgjithshme tregojnë se numri i 
procedimeve për veprën penale të parashikuar nga neni nr. 248 i Kodit Penal: “Shkelja e barazisë në 
tenderë apo ankande publike” është i ulët.

Të dhënat sasiore për procedimet penale të veprave të lidhura me korrupsionin, tregojnë se goditja e 
këtij fenomeni përqendrohet kryesisht tek zyrtarët e nivelit të ulët dhe të mesëm, ndërkohë që procedimet 
kundër zyrtarëve të nivelit të lartë numërohen me gishtat e njërës dorë. Të dhënat e Prokurorisë së Posaçme 
Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, SPAK, e cila efektivitsht ka filluar të funksionojë në dhjetor 
të vitit 2019, tregojnë që në 8 muajt e parë të vitit 2020 janë regjistruar 117 procedime penale për vepra 
që lidhen me korrupsionin dhe 119 persona të dyshuar janë vendosur nën hetim. SPAK ka regjistruar 
3 procedime penale për nenet 245 dhe 260 të Kodit Penal, që lidhen me korrupsion aktiv dhe pasiv 
të zyrtarëve të lartë dhe të zgjedhurve vendorë.  SPAK, njoftoi më 30 prill se po kryen hetime intensive 
për prokurimet e zhvilluara në kushte emergjence të pandemisë COVID-19 nga Ministria e Mbrojtjes 
dhe se po verifikohen denoncimet publike për prokurimet e zhvilluara nga Ministria e Shëndetësisë me 
procedurë të klasifikuar “sekret”.

Prej vitit 2016, Shqipëria ka një ligj të veçantë për sinjalizimin e korrupsionit apo praktikave të paligjshme 
në vendin e punës, i cili ofron garanci dhe mbrojtje të sinjalizuesve nga hakmarrja e punëdhënësve të tyre. 
Sinjalizuesit në shumë vende të botës njihen ndryshe si bilbilfryrës. Zbatimi i këtij ligji në praktikë evidenton 
një numër të ulët sinjalizimesh korrupsioni në vendin e punës (në sektorin publik dhe privat), veçanërisht 
në mekanizmin e sinjalizimit të brendshëm. Asnjë rast i sinjalizuar që është hetuar administrativisht dhe 
që i është dërguar prokurorisë përgjegjëse, nuk ka kontribuar në dënimin penal të personave ndaj të cilit 
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është bërë sinjalizimi. 

(iii) Zgjedhjet e lira dhe të ndershme

Gjatë vitit 2020 të kryesimit të OSBE-së, Shqipëria nuk shfrytëzoi mundësinë të realizonte një reformë 
zgjedhore të plotë, të hapur, gjithëpërfshirëse dhe në përputhje të plotë me të gjitha rekomandimet 
prioritare të OSBE/ODIHR. 

Në tërësi, proceset për ndryshimet kushtetuese të datës 30 korrik dhe ndryshimi dy herë i Kodit Zgjedhor 
brenda të njëjtit vit (në 23 korrik dhe në 5 tetor) u shoqëruan me tensione, mosbesim dhe kontestime 
ndërmjet forcave politike kryesore në vend, si dhe kaluan përmes një procesi jo transparent dhe jo 
bashkëpunues me shoqërinë civile. 

Legjislacioni i ri zgjedhor ka reflektuar pjesërisht rekomandimet prioritare të OSBE-së, të dhëna në dy 
dekadat e fundit, si dhe ka sjellë elementë të ri eksperimentalë në sistemin zgjedhor. Pavarësisht se listat e 
hapura (pjesërisht) vlerësohen si më demokratike nga një pjesë e aktorëve të shoqërisë civile, ndryshimi 
i sistemit zgjedhor që preku fillimisht aktin themeltar në hierarkinë e legjislacionit, Kushtetutën e RSH-së, 
nuk u shoqërua as me një studim të thelluar dheas me një debat gjithëpërfshirës të maturuar në kohë sa i 
takon avantazheve dhe disavantazheve të tij në kontekstin social, ekonomik si edhe politik të vendit tonë. 
Mosdepolitizimi i organeve të administrimit zgjedhor në të tre nivelit dhe ruajtja e formulës partiake njësoj 
si në Kodin e mëparshëm të emërimit të komisionerëve në nivelet e dyta dhe të treta, si dhe mungesa e 
progresit në reformimin e legjislacionit mbi partitë politike mbetet ende shqetësim

Megjithatë, praktika e zhvillimit të zgjedhjeve parlamentare apo të qeverisjes vendore në vitet e kaluara 
në vendin tonë, ka evidentuar se ka qenë kryesisht mungesa e vullnetit politik, brishtësia e institucioneve 
dhe situatat e tensionuara ndërmjet forcave politike kryesore, dhe jo mangësitë në ligj, faktorët 
apo arsyet kryesorë që nuk kanë garantuar zgjedhje të standardeve ndërkombëtare. Edhe pse fushata 
zgjedhore për zgjedhjet e ardhshme parlamentare të vitit të ardhshëm (2021) nuk ka filluar zyrtarisht, 
efektet e saj kanë filluar të ndihen dukshëm në publik në mënyrë të parakohshme. Kryesisht nga muaji 
shtator dhe në vijim të këtij viti, artikulohen publikisht në mënyrë të përshkallëzuar, akuza të ndërsjellta, 
me elementë të gjuhës së urrejtjes dhe denigrues, që reflektojnë klimën e mosbesimit të thellë reciprok nga 
përfaqësues të forcave kryesore politike në vend. 

Tri rekomandimet kryesore lidhur me raportin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme janë:

a. Në funksion të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2021, organet e administrimit zgjedhor, 
veçanërisht KQZ, si dhe çdo organ tjetër publik i ngarkuar me përgjegjësi për mbarëvajtjen 
e procesit zgjedhor duhet të dëshmojnë përgjegjësi, llogaridhënie dhe transparencë ndaj 
publikut, jashtë çdo ndikimi politik, për të përmbushur në kohë dhe me cilësi detyrimet dhe 
kompetencat përkatëse;

b. Partitë politike të tregojnë akte konkrete të vullnetit për garantimin e barazisë së garës brenda 
tyre, për standarde etike dhe kandidatë më integritet, si dhe për t’i dhënë prioritet parimeve 
kushtetuese mbi zgjedhjet e përfaqësimin;

c. Organeve të drejtësisë penale, i rekomandohet të hetojnë me objektivitet, në mënyrë të 
gjithanshme dhe të plotë dhe kur është rasti me vetë iniciativën e tyre (sipas dispozitave 
përkatëse të Kodit të Procedurës Penale), rastet e denoncuara apo të sinjalizuara të shitblerjes 
së votës.

(iv) Liria e medias

Analiza e të dhënave cilësore dhe sasiore të mbledhura tregon se liria e medias gjatë kryesisë së OSBE-së 
nga Shqipëria, ka qenë nën presion nga sulmet e vazhdueshme, fizike dhe verbale, ndaj gazetarëve dhe 
medias online, përndjekje nga policia me akuza për shpërndarje paniku, mbyllje të faqeve të internetit 
dhe medias online, përpjekjet e qeverisë për të zgjeruar kompetencat e Këshillit të Etikës dhe të Autoritetit 
të Mediave Audiovizive për kontrollin e përmbajtjes së medias online, si dhe rënien e të ardhurave nga 
reklamat si pasojë e situatës së emergjencës shëndetësore të krijuara nga pandemia  COVID-19.      

Qeveria pritet  të hartojë një draft të ri të projektligjit për median audiovizive, por është e paqartë dhe 
ka mungesë transparence ndaj aktorëve të shoqërisë civile, medias dhe grupeve të interesit se kur do 
të prezantohet projektligji i ri për konsultim publik.Sipas vendimit të Këshillit të Bashkimit Europian, në 
mars të këtij viti, për hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut para konferencës 
së parë ndërqeveritare, qeveria shqiptare duhet të zbatojë një numër kushtesh, përfshirë “ndjekjen e 
rekomandimeve të Komisionit të Venecias për legjislacionin kontrovers kundër medias.”.1 

Nën perspektivën e kryesimit të OSBE-së nga Shqipëria, qeverisë shqiptare i rekomandohet të përmbushë 
frymën e angazhimeve të ndërmarra si anëtare e Këshillit të Europës dhe OSBE-së për të siguruar një 
mjedis të favorshëm për lirinë e shprehjes dhe medias, duke ndaluar sulmet verbale ndaj gazetarëve dhe 
duke rritur përpjekjet për të zbardhur sulmet fizike ndaj tyre. Bazuar në referencat kushtetuese për lirinë 
e medias, që parashikojnë se kufizimet ndaj kësaj të drejte duhet të jenë proporcionale dhe të bazohen 
në jurisprudencën e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, qeveria shqiptare duhet të tërhiqet nga 
përpjekjet për ta vënë përmbajtjen e medias online nën kontroll të enteve administrative, pa garanci për 
pavarësinë dhe paanësinë e tyre. 

Duke u mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare për të luftuar lajmet e rreme, propagandën, 
dezinformimin dhe shkeljet etike në median online, shoqërisë civile, medias dhe gazetarëve iu 
rekomandohet të punojnë për forcimin e entit vetërregullues të pavarur që përfshin të gjitha palët e 
interesuara nga komuniteti i medias.  

(v) Të drejtat e njeriut në kushtet e pandemisë globale Covid -19

Për shkak të situatës së krijuar nga pandemia e COVID-19, më datë 4 mars të këtij viti (2020), qeveria 
shqiptare shpalli gjendjen e fatkeqësisë natyrore e cila zgjati tre muaj. Gjatë kësaj gjendje, Shqipëria 
derogoi zyrtarisht nga disa nene të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ), të cilat afirmojnë 
lirinë e lëvizjes, lirinë e tubimit, të drejtën për jetë private dhe familjare, të drejtën e pronës dhe të drejtën 
për edukim. 

Pavarësisht detyrimeve ligjore dhe nevojës së shtuar për informacion, masat kufizuese dhe zhvendosja 
e komunikimeve dhe veprimtarisë së institucioneve online, patën ndikim negativ në ushtrimin e të drejtës 
për informim. Kjo ka prekur veçanërisht njerëzit në nevojë që i përkasin grupeve të margjinalizuara 
(psh. personat me aftësi të kufizuar, ata në vështirësi ekonomike, pa akses në internet), etj. Gazetarët dhe 

1 Konkluzione të Këshillit mbi zgjerimin dhe stabilizimin dhe procesin e asociimit - Shqipëria dhe Republika e Maqedonisë 
së Veriut, Këshilli i Bashkimit Europian, 2020, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/en/
pdf, aksesuar në 04.0.2020.
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përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile kanë hasur vështirësi për të marrë informacion zyrtar dhe 
kanë raportuar rënie të transparencës. Numri i ankesave të marra nga zyra e Komisionerit për Mbrojtjen 
e të Dhënave Personale dhe të Drejtën e Informimit, gjatë periudhës së pandemisë mars – korrik 2020 
është i lartë dhe shënon një shifër prej 235 ankesash, ku në 65% të këtyre rasteve institucionet e kanë 
përmbushur detyrimin e tyre vetëm pas ankimit nga subjektet që kanë patur vështirësi për të marrë 
informacion. Në vetëm 6% të rasteve, Komisioneri është shprehur me vendim dhe në asnjë prej tyre 
nuk është vënë sanksion administrativ/gjobë. Megjithatë, është pozitiv fakti që disa institucione i janë 
përshtatur nevojës për të informuar publikun për veprimtarinë e tyre, duke qasur forma inovatore të 
teknologjisë së informacionit si për shembull Kuvendi i Shqipërisë, disa prej bashkive në vend, etj. 

Gjatë periudhës së pandemisë u miratuan ndryshime të rëndësishme të ligjeve të rëndësisë së veçantë si 
në Kodin Penal, Kodin Zgjedhor, në legjislacionin për taksat, buxhetin, etj. Një pjesë e konsiderueshme 
e këtyre ndryshimeve nuk respektuan kërkesat e konsultimit publik efektiv, u kritikuan nga organizatat e 
shoqërisë civile dhe grupe interesi, ndërkohë që vendi nuk kishte (dhe nuk ka) një Gjykatë Kushtetuese 
funksionale ku këto ligje të kundërshtoheshin sa i takon pajtueshmërisë me Kushtetutën. Në një situatë 
krejtësisht jo të përshtatshme për vendin, qeveria vendosi të shembë godinën e Teatrin Kombëtar, 
pavarësisht kundërshtive të vazhdueshme të një pjese të artistëve dhe aktivistëve të të drejtave të njeriut. 

Pezullimi i përkohshëm i veprimtarisë gjyqësore shkaktoi reagime të ndryshme duke filluar nga cenimi i 
së drejtës për një proces të rregullt ligjor, veçanërisht në komponentin e aksesit në drejtësi dhe ndikimin 
që pati në vonesat në proceset gjyqësorederi tek implikimet për të drejtën për të ushtruar profesionin, 
veçanërisht të avokatëve. Të dhënat për vitin 2020 raportojnë se numri i dosjeve të mbartura që presin 
të gjykohen në të gjitha gjykatat në vend është 92,602, ndërkohë që një vit më parë, për vitin 2019 
numri i dosjeve të mbartura ishte 77,853. Në shumë vende u prezantuan masa, si dhe legjislacioni i ri 
për videokonferencat, dosjet digjitale gjyqësore, etj, ndërkohë që në vendin tonë, asnjë prej masave nuk 
lidhej me përshtatjen e shërbimeve të gjykatës me metodat digjitale.

Disa nga kufizimet e vendosura gjatë pandemisë, si edhe kontrollet për të vërtetuar nëse njerëzit po 
respektojnë̈ karantinën, gjurmimi i kontakteve të tyre, raportimi i detyrueshëm i të̈ dhënave mjekësore, 
publikimi i të dhënave sensitive lidhur me shëndetin e pacientëve kanë krijuar pikëpyetje mbi respektimin 
e së drejtës për jetë private dhe familjare, si dhe proporcionalitetin apo domosdoshmërinë e kufizimeve 
të vendosura. 

Nga muaji marsi deri në korrik të vitit 2020, ka patur 48 organizime tubimesh , për të cilat janë proceduar 
penalisht 307 individë për oganizim dhe pjesëmarrje në tubime të paligjshme. Ndër këto tubime, 9 
janë shpërndarë nga Policia dhe në disa prej tyre është përdorur dhunë. Disa prej këtyre rasteve, janë 
ende nën hetim nga Avokati i Popullit,2 i cili ka rekomanduar ndërprerjen e praktikës së Policisë së 
Shtetit për moslejimin e tubimeve dhe përmirësimin e kuadrit ligjor, me qëllim garantimin e kësaj të 
drejte kushtetuese, duke respektuar protokollet përkatëse shëndetësore gjatë pandemisë. Komisioneri për 
Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka theksuar se pas shpërthimit të pandemisë, zbatimi i urdhrit të ndalimit 
të tubimeve ka ceduar, pasi nuk aplikohet në mënyrë të njëtrajtshme. Shpërndarja e tubimeve dhe 
procedimet e pjesëmarrësve kanë vijuar edhe gjatë muajve pasues, edhe pse pas shtatorit të vitit 2020 
aktivitetet elektorale të partive politike janë zhvilluar normalisht pas shpalljes së datës së zgjedhjeve nga 
Presidenti i Republikës së Shqipërisë  më 6 shtator 2020. Së fundmi, për shkak të Covid, qeveria ka 
ndaluar grumbullimet me më shumë se 10 persona, duke përfshirë këtu ato të partive politike, gjë e cila  
është kontestuar nga Partia Republikane si antikushtetuese në Gjykatën Kushtetuese3.

2 Avokati i Popullit, Kërkesë zyrtare për 27.8.2020
3 https://www.oranews.tv/ndalimi-i-aktiviteteve-politike-mediu-con-ne-kushtetuese-vendimin-e-eksperteve/

(vi) Dhuna me bazë gjinore dhe diskriminimi ndaj grave

Pavarësisht përmirësimit të vazhdueshëm që ka pësuar kuadri ligjor në vendin tonë, veçanërisht atij për 
luftën kundër dhunës në familje, zbatimi efektiv i tij në praktikë mbetet një sfidë, sidomos në lidhje me 
vlerësimin e riskut dhe lëshimin e urdhrit për masat paraprake të mbrojtjes së menjëhershme.

  
Një vend të veçantë në drejtim të luftës kundër  dhunës me bazë gjinore dhe parandalimit, por edhe 
adresimit të diskriminimit ndaj grave ka zënë kontributi i organizatave të shoqërisë civile, përmes 
shërbimeve të mbështetjes dhe monitorimeve të veprimtarive institucionale. Këto organizata kanë 
konstatuar se, situata e pandemisë vështirësoi aksesin e viktimave të dhunës në familje në sistem dhe në 
disa raste Mekanizmat e Koordinuar të Referimit janë gjendur të papërgatitur për t’iu përgjigjur rasteve 
me masa të menjëhershme dhe të përshtatura, me qëllim parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna me 
bazë gjinore, përfshirë dhunën në familje. Institucionet përgjegjëse për barazinë gjinore në nivel qendror 
dhe mekanizmat kundër dhunës në familje vuajnë nga mungesa në burime njerëzore dhe financiare. 
Sistemet që gjenerojnë të dhëna në lidhje me viktimat e dhunës në familje rezultojnë se nuk janë të 
sinkronizuara ndërmjet  tyre.

Rritja e bashkëpunimit ndërmjet  institucioneve përgjegjëse, fuqizimi i strukturave të barazisë gjinore dhe 
kundër dhunës në familje, zgjerimi i shërbimeve për viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare dhe 
buxhetimi i shërbimeve, janë disa nga rekomandimet më të rëndësishme që adresohen në këtë raport si 
të domosdoshme, me qëllim përmirësimin e zbatimit të legjislacionit kundër dhunës në familje. 

Nga të dhënat e Policisë së Shtetit, gjatë 8 mujorit të parë të këtij viti, një pjesë e të cilës përkon me 
periudhën e karantinimit gati 3 mujor si rezultat i masave anti-Covid, ka filluar procedimi penal për 1006 
raste për veprën penale të dhunës në familje , si dhe për 91 raste për shkelje të urdhrit të mbrojtjes. 

Sipas disa burimeve të analizuara në këtë raport, dhuna ndaj grave në zgjedhje dhe politikë ka qenë 
prezente duke u evidentuar si dhunë e ushtruar ndaj pjesëmarrëseve gra në zgjedhje, për të penguar 
votimin e tyre të fshehtë e të lirë, përfshirë këtu mjaft raste të votimit familjar. Gjithashu, është evidentuar 
edhe gjuha e urrejtjes për shkaqe gjinore ndaj grave në zgjedhje, grave që ushtrojnë funksione në 
politikë, etj.  Organizatat e shoqërisë civile sjellin në vëmendje nevojën e monitorimit të dhunës ndaj 
grave në zgjedhje e politikë, si dhe kanë ngritur çështjen e forcimit të mekanizmit të kuotës gjinore në 
legjislacionin zgjedhor, me qëllim që të mos ketë kthim mbrapa në këtë drejtim.  

Megjithëse, gratë dhe vajzat përballen me diskriminim për shkak të gjinisë dhe/ose të shumëfishtë, 
përdorimi i mjeteve ligjore si ankesa për Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi (duke përfshirë 
këtu edhe fillimin e hetimit të rasteve me iniciativë) apo paditë drejtuar gjykatës kanë qenë instrumente të 
kufizuar dhe pak të përdorur.
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KREU 1

ECURIA E REFORMËS NË SISTEMIN E DREJTËSISË

KOMITETI SHQIPTAR I HELSINKIT

Përmbledhje ekzekutive

Reforma në drejtësi vlerësohet si një ndër proceset më transformues në vendin tonë në këto 30 vite të 
demokracisë. Kjo për faktin jo vetëm se kjo reformë do të përmblidhte ndryshime të konsiderueshme 
në Kushtetutë, ndryshime në ligjet organike të institucioneve kyç të drejtësisë të cilat u hartuan nga e 
para, por edhe procesin e vettingut ose të pastrimit të sistemit të drejtësisë nga gjyqtarët dhe prokurorët 
me probleme me pasurinë, me lidhje të papërshtatshme me krimin e organizuar dhe paaftësi të rënda 
profesionale. Të gjitha këto ndryshime, kryesisht synuan të luftojnë korrupsionin në radhët e sistemit të 
drejtësisë, forcimin e pavarësisë, transparencës dhe llogaridhënies së sistemit të ri të drejtësisë, si dhe 
përmirësimin e aksesit në drejtësi të qytetarëve.

Bilanci i procesit të vettingut në këto 3 vite të zbatimit është pozitiv në drejtim të pastrimit të sistemit të 
drejtësisë dhe thyerjes së mitit të ‘pandërshkuesshmërisë’, edhe pse kjo në aspektin administrativ dhe jo 
penal. Megjithatë, për të përmbushur besimin e publikut, ritmi i këtij procesi duhet rritur dhe duhet unifikuar 
më tej vendimmarrja e lidhur me këtë proces. Për periudhën janar – tetor 2020, rezultojnë 88 vendime 
të shpallura nga organi që realizon procesin e vettingut në shkallën e parë, prej të cilave, 25 konsistojnë 
në ndërprerje të procesit të rivlerësimit, 2 vendime të përfundimit të procesit, 31 vendime konfirmimi 
në detyrë, 29 vendime shkarkimi nga detyra dhe 1 pezullim nga detyra. Vendimet e shkarkimit dhe të 
konfirmimit janë pothuajse në përqindje të njëjta, por nëse marrim si referencë dhe rastet e ndërprerjeve/
përfundimit për shkak të dorëheqjeve, daljes në pension, etj, numri i prokurorëve dhe gjyqtarëve që 
mbeten në sistem pas procesit të vettingut është në minorancë. Kjo dikton nevojën për prurje të reja të 
mëtejshme me cilësi në sistem, e cila pritet të vijnë me rritjen që kanë pësuar kuotat e pranimit në Shkollën 
e Magjistraturës.

Ngritja me vonesë e institucioneve të vettingut dhe vështirësitë/mangësitë me të cilat ato u përballën në 
muajt e parë të punës së tyre, kanë ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë në ngritjen dhe 
funksionimin e një sërë institucionesh të reja të sistemit të drejtësisë si Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, 
Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP) dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ). 

Pas gati 2 vitesh me vonesë, më dhjetor të vitit 2018, ngrihen dy institucione të reja kushtetuese dhe të 
pavarura të drejtësisë, KLP dhe KLGJ, përgjegjëse për të qeverisur sistemin e prokurorisë dhe gjyqësorit. 
Përbërja e këshillave me anëtarë me kohë të plotë, brenda sistemit dhe jashtë sistemit (por jo politikë), 
duke garantuar shumicën e anëtarëve nga vetë sistemi (përkatësisht prokurorë dhe gjyqtarë), është një 
nga garancitë për të siguruar pavarësinë dhe llogaridhënien e tyre4. Aktualisht, sistemi gjyqësor dhe/ose 
i prokurorisë përballet me (i) mungesë të burimeve njerëzore si pasojë e procesit të rivlerësimit kalimtar; 
(ii) rritje progresive të numrit të çështjeve nga viti në vit; (iii) ngarkesë pune për gjyqtar disa fishin e 
normës evropiane në vit dhe (iv) rritje të stokut të çështjeve të prapambetura. 

Pavarësisht rezultateve të punës që këto Këshilla kanë arritur deri më tani, ekziston nevoja për përmirësimin 
e nivelit të transparencës përballë publikut dhe besimit të këtij të fundit në punën e tyre, përgjegjshmërisë 
dhe llogaridhënies së tyre dhe përshpejtimin e ritmeve të punës për t’iu përgjigjur vakancave në sistemin 
e prokurorisë dhe atë gjyqësor, por gjithashtu dhe rritjen e pro-aktivizimit në propozimin e zgjidhjeve se 
si mund të dilet për disa nga ngërçet e krijuara në zbatimin e legjislacionit. 

Baza institucionale e sistemit të drejtësisë, edhe pse kanë kaluar rreth 4 vite e gjysëm nga miratimi i 

4 Këshillat gjyqësorë dhe mekanizmat kombëtarë për zgjedhjen, emërimin, promovimin, transferimin, pezullimin ose largimin 
e gjyqtarëve ose linku: https://ëëë.ohchr.org/Documents/Issues/IJudiciary/JudicialCouncils/InternationalCommissionJurists.
pdf  
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ndryshimeve kushtetuese nuk është ende i plotë, megjithatë  bilanci në tërësi vlerësohet pozitiv sërish, pasi 
shumica e institucioneve janë ngritur pavarësisht vështirësive të shumta të natyrës objektive dhe subjektive 
me të cilat u përball kjo reformë. Vendi nuk ka një Gjykatë Kushtetuese funksionale prej vitit 2018, Byroja 
Kombëtare e Hetimit që pritet të luftojë korrupsionin dhe krimin e organizuar nuk është plotësuar ende 
me hetues (në proces) ndërkohë që Gjykata e Lartë (institucioni më i lartë që ushtron pushtetin gjyqësor 
në Republikën e Shqipërisë) nuk mund të ushtrojë plotësisht funksionet e saj, pasi ka 3 nga 17 anëtarë, 
gjë e cila krijon ndër të tjerash vonesa në aksesin dhe dhënien e drejtësisë prej saj.

Inspektori i Lartë i Drejtësisë, institucioni më i ri i drejtësisë, i krijuar me vonesë në janar të këtij viti rezulton 
se, është në proces administrimi dhe shqyrtimi fillestar të një numri të konsiderueshëm ankesash lidhur 
me veprimtarinë e gjyqtarëve/prokurorëve, ankesa të mbartura ndër vite. Gjatë periudhës kohore shkurt 
- korrik 2020, pranë këtij institucioni janë depozituar rreth 1339 ankesa. ILD operon me kapacitete të 
kufizuara si rezultat i vakancave për inspektor. Deri në shtator të këtij viti, rezulton se ka operuar me 1 
inspektor magjistrat, i komanduar përkohëshisht nga KLGJ.  

1. Standardet ndërkombëtare

Pavarësia dhe paanëshmëria e sistemit të drejtësisë janë gur themel i shtetit të së drejtës dhe demokracisë. 
Dokumentet dhe marrëveshjet e shumta ndërkombëtare të tilla si: Parimet Themelore të OKB-së rreth 
Pavarësisë së Gjyqësorit, Karta Evropiane mbi Statusin e Gjykatësve, Parimet Bungalore të Kodit të 
Sjelljes së Gjyqtarëve, Rekomandimet e Kievit për Pavarësinë e Gjyqësorit në Evropën Lindore, Kaukazin 
Jugor dhe Azinë Qendrore, etj, hedhin dritë dhe elaborojnë rëndësinë e këtyre standardeve. 

Për efekt analize, në fokus të këtij punimi janë standardet e OSBE-së si një ndër organizatat ndërkombëtare 
më të hershme me kontribut të çmuar në ndërtimin e paqes, sigurisë dhe demokracisë në rajon. Në këtë 
kontekst, rekomandimet e Kievit për Pavarësinë e Gjyqësorit në Evropën Lindore, Kaukazin Jugor dhe Azinë 
Qendrore,5 risjellin konceptin e pavarësinë gjyqësore përmes administrimit të gjyqësorit, përzgjedhjes së 
gjyqtarëve, përgjegjshmërisë së tyre dhe pavarësisë në gjykim. Kur bëhet fjalë për pavarësi të gjyqësorit 
përfshihet pavarësia e jashtme dhe ajo e brendshme. Pavarësia e jashtme është shmangia e influencës 
dhe ndikimit të pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ në vendimmarrjet e sistemit gjyqësor. Ndërsa pavarësia 
e brendshme ka të bëjë me pavarësinë individuale të gjyqtarëve, për të mos u interferuar nga palë të 
treta në gjykimin e çështjeve individuale, zgjidhja e të cilave është tërësisht në diskrecionin e gjyqtarit. 

Gjithashtu, sipas opinionit të publikuar nga OSBE –ODIHR (Opinion-Nr.: JUD -KAZ/341/2018) mbi 
standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare në lidhje me procedurat disiplinore kundër gjyqtarëve, 
disa nga parimet më të rëndësishme, të cilat duhet të shërbejnë si model për t’u ndjekur nga organet 
përgjegjëse për dhënien e masave disiplinore janë garantimi i të drejtës për t’u mbrojtur në mënyrë 
efektive, qartësia dhe parashikueshmëria e legjislacionit që përcakton shkeljet, masat dhe procedurat 
disiplinore, dallimi i procedurës disiplinore nga ajo penale, etj. Ndër të tjera, ky opinion bën dallimin 
midis Kodit të Sjelljes së Gjyqtarëve nga rregullat me natyrë disiplinore. 

Nën frymën e këtyre standardeve ndërkombëtare që synojnë forcimin e pavarësisë dhe paanshmërisë 
së gjyqësorit është konceptuar edhe kuadri i ri ligjor i sistemit të drejtësisë, ndërkohë që zbatimi i tij në 

5 Rekomandimet e Kievit për Pavarësinë e Gjyqësorit në Evropën Lindore, Kaukazin Jugor dhe Azinë Qendrore https://www.
osce.org/files/f/documents/9/d/75490.pdf

praktikë mbetet sfidë si rezultat edhe i klimës së polarizuar politike në vendin tonë, vështirësive për të 
gjetur kandidatura që plotësojnë kriteret dhe gëzojnë integritet të lartë moral dhe profesional, vështirësive 
për të patur burime njerëzore të specializuara që të lehtësojnë funksionarët e rinj të sistemit të drejtësisë 
në përmbushjen e përgjegjësive të tyre, etj.  

2. Ngërçi për “funksionalitetin e Gjykatës Kushtetuese”

Pavarësisht objektivave të kuadrit të ri ligjor të drejtësisë, Gjykata Kushtetuese në vend nuk është 
funksionale nga viti 2018, dhe procesi i dhënies së vendimeve përfundimtare është i bllokuar për shkak 
të mungesës së kuromit të nevojshëm për vendimmarrje. Aktualisht, Gjykata Kushtetuese përbëhet prej 4 
nga 9 gjyqtarë që duhet të ketë në total. Me këtë përbërje, kjo gjykatë mund të shqyrtojë çështje dhe të 
miratojë në kolegje të përbëra nga 3 gjyqtarë, vetëm vendime për kalimin ose moskalimin e çështjeve në 
seancë plenare. 

Pasi u vu në lëvizje fillimisht nga Kryetari i Kuvendit dhe më pas nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë, 
Komisioni i Venecias doli me opinionin “Për emërimet e Gjyqtarëve në Gjykatën Kushtetuese” nr. 
978/2020 CDL-AD(2020)010, datë19 qershor 20206. Ky opinion erdhi në vijim të mosmarrëveshjeve 
të krijuara ndërmjet Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) si organi që verifikon, rendit dhe propozon 
kandidatët për në gjykatën Kushtetuese tek organet e emërtesës, përkatësisht tek Presidenti i Republikës 
së Shqipërisë që emëron tre gjyqtarë në këtë Gjykatë dhe Kuvendit që emëron tre gjyqtarë të tjerë. 
Ndërkohë që tre gjyqtarë emërohen nga mbledhja e Gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, mekanizëm i cili 
nuk është ende funksional pasi edhe kjo Gjykatë po përballet me vende vakante të konsiderueshme nga 
viti 2018 dhe ka në përbërje të saj 3 nga 17 gjyqtarë. 

Ndërkohë që Komisioni i Venecias analizon disa nga shkaqet që sollën vendet vakante në Gjykatën 
Kushtetuese dhe vonesat e krijuara për emërimin e gjyqtarëve të rinj, vlerëson se ka një rëndësi jetike 
për Shqipërinë rivendosja e Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës së Lartë, sa më shpejtë të jetë e mundur. 
Kjo diktohet veçanërisht nga nevoja për të zgjidhur mosmarrëveshjet kushtetuese që kanë kompleksitet të 
lartë dhe që prekin jetën publike në vend. Për të kaluar këtë krizë, Komisioni i Venecias propozon ndër 
të tjerash një dialog konstruktiv ndërinstitucional dhe bashkëpunim ndërmjet institucioneve shtetërore, të 
nevojshme dhe esenciale për të arritur një konsensus sa më të gjerë. 

3. Vettingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve (rivlerësimi kalimtar)

Vettingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve në vendin tonë është një proces i jashtëzakonshëm, me natyrë të 
përkohshme dhe që vlerësohet si një model unik në botë. 

Ngritja dhe funksionimi i institucioneve të vettingut (KPK, IKP dhe KPA7) u bë e mundur në qershor të vitit 
20178 dhe është shoqëruar me disa vonesa, të cilat janë analizuar që në raportet e para të monitorimit 
të kryer nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH). Këto vonesa konsistojnë në klimën e polarizuar politike 

6  https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)010-e 
7 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, Komisionerët Publikë dhe Kolegji i Posaçëm i Apelimit
8 Kuvendi miratoi në datën 17/06/2017, Vendimin nr. “Për miratimin e listës në bllok të kandidatëve të zgjedhur në 
institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016”.
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në të cilën u miratuan ligjet e para organike të sistemit të drejtësisë, kundërshtimin e ligjit të vettingut 
nr.84/2016 në Gjykatën Kushtetuese dhe bojkotin e përkohshëm të opozitës parlamentare në atë periudhë. 
Edhe pas ngritjes së këtyre institucioneve, pati disa vonesa në drejtim të akomodimit të funksionarëve që 
iu besua procesi i vettingut, në godina me infrastrukturën e përshtatshme, miratimit të buxhetit të tyre dhe 
pajisjes me personel mbështetës9. 

3.1. Ecuria dhe dinamikat e procesit

Vendimmarrjet e para të vettingut dhe përkatësisht të KPK-së që realizon procesin e vettingut në shkallë 
të parë datojnë nga datë 16 shkurt 2018, kur vendosi të ndërpresë procesin e vettingut për 14 subjektet 
e para që u dorëhoqën nga funksionet e tyre në nivelet më të larta të drejtësisë (Gjykatë Kushtetuese, 
Gjykatë e Lartë, Prokurori i Përgjithshëm, etj).10 Ky ishte një tregues për pasojat që ky proces pati që në 
fillimet e tij në radhët e gjyqtarëve/prokurorëve që në fund iu shmangën procesit me anë të dorëheqjeve.

Vettingu pati efekte të ndjeshme duke filluar nga subjektet e para prioritare që iu nënshtruan atij, të 
pozicionuar në hierarkinë më të lartë të sistemit të drejtësisë. Në total nga 26 gjyqtarë të Gjykatës 
Kushtetuese dhe Gjykatës së Lartë, 11 prej tyre dhanë dorëheqjen dhe vetëm 3 prej tyre janë konfirmuar 
në detyrë, ndërsa 12 të tjerë janë shkarkuar11. 

Në përgjigje të kërkesave për informacion që KShH i ka drejtuar këtyre organeve rezulton se, nga 
momenti i krijimit deri në korrik 2020, KPK ka përfunduar procesin e rivlerësimit me vendimmarrje për 
286 subjekte, nga 635 të tillë dhe aktualisht ka në proces shqyrtimi 349 çështje12. Nëse do të projektonim 
progresin e veprimtarisë së KPK-së për subjektet që janë në proces shqyrtimi, rezulton se sipas këtij ritmi 
(mesatarisht 10 vendime në muaj), KPK-së do t’i nevojiten pothuajse 3 vite për të përfunduar totalisht 
procesin e rivlerësimit, duke e patur të pamundur të përfundojë procesin e rivlerësimit për të gjithë 
subjektet brenda mandatit të tij ligjor 5 vjeçar. Ky konstatim është evidentur edhe nga Avokati i Popullit 
në raportin vjetor të 2019 . Ndërsa, nësë i referohemi të dhënave statistikore për periudhën janar - 
tetor 2020, rezulton që KPK ka marrë 88 vendime gjithsej, ku në mënyrë të drejtpërdrejtë, kufizimet e 
shkaktuara si pasojë e pandemisë së Covid-19 kanë ndikuar ndjeshëm edhe në ritmet dhe dinamikat 
që ka patur ky proces gjatë tre muajve të karantinës së detyrueshme (23 mars -  22 qershor 2020). 
Konkretisht, për 88 vendimet e shpallura deri në tetor të këtij viti, 61 vendime janë vendime themeli, 25 
konsistojnë në ndërprerje të procesit të rivlerësimit dhe 2 vendime të përfundimit të procesit. Nga 61 
vendimet e themelit konstatohet se 31 vendime janë konfirmime në detyre të subjekteve të rivlerësimit, 29 
vendime shkarkimi dhe 1 pezullim nga detyra. Vendimet e shkarkimit dhe të konfirmimit në shkallën e 
parë të procesit të vettingut janë pothuajse në përqindje të njëjta, por nëse marrim si referencë dhe rastet 
e ndërprerjeve për shkak të dorëheqjeve, daljes në pension, etj., numri i prokurorëve dhe gjyqtarëve që 
mbeten në sistem pas procesit të vettingut është në minorancë, e cila dikton nevojën për prurje të reja të 

9 Komiteti Shqiptar i Helsinkit, RAPORT STUDIMOR “Monitorimi i Procesit të Vettingut të Gjyqtarëve dhe  Prokurorëve në 
periudhën Janar 2017 – Qershor 2018”, i aksesueshëm në këtë lhttps://ahc.org.al/wp-content/uploads/2018/11/RAPORT-
studimor-Monitorimi-i-procesit-te-vettingut-te-gjyqtareve-dhe-prokuroreve_Jan17-Qer18.pdf
10 Raport studimor: Monitorimi i procesit të vettingut të gjyqtarëve dhe prokurorëve në periudhën janar 2017 – qershor 
2018, Komiteti Shqiptar i Helsinkit http://www.osfa.al/sites/default/files/raport-studimor-monitorimi-i-procesit-te-vettingut-
te-gjyqtareve-dhe-prokuroreve_jan17-qer18.pdf
11 3 vite nga krijimi i KPK dhe KPA–Bilanci i vetingut deri tani, https://exit.al/3-vite-nga-kr3ijimi-i-kpk-dhe-kpa-bilanci-i-
vetingut-deri-tani/ (nga Gjykata Kushtetuese janë shkarkuar 5 anëtarë, 3 dhanë dorëheqjen dhe 1 anëtar është konfirmuar 
në detyrë. Ndërsa nga Gjykata e Lartë janë shkarkuar 7 anëtarë, 2 janë konfirmuar dhe 8 dhanë dorëheqjen)
12 Shkresa nr. 5514/1 Prot. Datë 3.09.2020

mëtejshme, cilat pritet të vijnë me rritjen që kanë pësuar kuotat e pranimit në Shkollën e Magjistraturës13. 

Për sa i përket vendimmarrjes së KPA-së, sipas informacioneve të përcjella nga vetë institucioni, rezulton 
se për të njëjtën periudhë kohore (dhjetor 2018 – korrik 2020) janë regjistruar 132 çështje të juridiksionit 
të rivlerësimit, nga të cilat 65 çështje14 kanë përfunduar dhe janë në proces shqyrtimi 67 të tjera15. Deri 
më tani KPA ka përfunduar rivlerësimin për 49% të subjekteve, duke realizuar një mesatare prej më pak 
se 3.8 vendimmarrjesh në muaj. Nëse nuk do të ndryshonte asnjë rrethanë që do të sillte ndryshimin e 
këtij ritmi gjykimi, shqyrtimi i 67 çështjeve aktuale për rivlerësim nga Kolegji do të realizohet përgjatë 
18 muajve të ardhshëm ose ndryshe deri në mesin e vitin 2022. Përgjatë vitit 2020, Kolegji në kushtet e 
pezullimit të përkohëshëm të veprimtarisë si pasojë e Covid-1916 ka vijuar punën online për përgatitjen 
e çështjeve të juridiksionit të rivlerësimit, si rezulat i të cilës ishte zhvillimi i 29 seancave gjyqësore dhe 
shpallja e 14 vendimeve vetëm gjatë muajve qershor- korrik 202017.  

Sa më sipër, ritmet e procesit të vettingut vlerësohen si relativisht të ngadalta, në disporporcion me vetë 
mandatin ligjor te këtyre organeve. Megjithatë, në kushtet e mangësive të ndeshura në drejtim të plotësimit 
të vendeve vakante në Gjykatën Kushtetuese, Gjykatën e Lartë dhe tashmë në Gjykatat e Apelit, ky ritëm 
vlerësojmë se ka kontribuar deri diku në lehtësimin e efekteve akoma më të ndjeshme që do të kishte një 
proces vettingu me ritme më të shpejta, sa i takon vonesave për aksesin në drejtësi të qytetarëve. 

Në përgjithësi, situata e ilustruar përmes statistikave të mësipërme rezonon edhe me mungesën e burimeve 
të mjaftueshme njerezore për të realizuar këtë proces hetimi administrativ të thelluar. Shtimi i burimeve 
njerëzore do t’i sillte ritëm të shtuar procesit. Kjo është sfida kryesore sidomos për KPA-në, e cila krahas 
juridiksionit rivlerësues, Kushtetuta i ka atribuar edhe juridiksionin disiplinor18. Sipas informacioneve të 
përcjella nga Kolegji, prashikohet që kjo strukturë, me krijimin edhe funksionimin e Inspektorit të Lartë 
të Drejtësisë (ILD) gjatë vitit 2020, të ketë një numër të rritur të kërkesave për procedime disiplinore ndaj 
anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit 
të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. 

3.2. Kompleksiteti i procesit dhe nevoja për standardizimin e tij  

13 KPK raporton gjithashtu se ka filluar procedurat për rivlerësimin e 19 subjekteve që kandidojnë për pozicionet vakante në 
sistemin gjyqësor dhe ka nisur procesin e rivlerësimit për: 6 kandidatë për në Gjykatën e Lartë; 10 kandidatë për gjykatat e 
juridiksionit të apelit të përgjithshëm dhe atij administrativ; 3 kandidatë për në Gjykatën kundër Korrupsionit dhe Krimit të 
Organizuar.
14 Nëse do i referoheshin vendimmarrjes së KPA-së, 65 çështje në total që kanë përfunduar, Kolegji ka vendosur Lënien në 
fuqi të vendimit të KPK-së – në 46 raste, ndryshimin e vendimit të KPK – në 15 raste, prishjen e vendimit të KPK – në 2 
raste, pushimin e shqyrtimit të çështjes për shkak të tërheqjes së ankimit nga ankuesi – në 2 raste.
15 Shkresa nr.551/1 Prot. Datë 15.09.2020 “Kthim përgjigje” nga KPA. 
16 Akti Normativ nr. 9 datë 23.05.2020 ‘Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë 
kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19’
17 Sipas vetvlerësimit të Kolegjit të Posacëm të Apelimit, përcjellë me shkresen nr. 551/1 Prot., datë 15.9.2020
18 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, neni 179 pika7: ‘Gjatë mandatit të tyre nëntëvjeçar gjyqtarët e Kolegjit të Apelimit, 
sipas nenit 179/b, kanë juridiksion disiplinor ndaj gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, anëtarëve të Këshillit të Lartë 
Gjyqësor, anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Kolegji 
i Apelimit shqyrton ankimet ndaj vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektorit 
të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore, përkatësisht ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të 
tjerë’.
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Procesi i vettingut, vijon të jetë një proces sa i rëndësishëm aq dhe i vështirë. Kjo për faktin se gjatë hetimin 
administrativ të thelluar kërkohet dhe menaxhohet një mori informacionesh, duke kërkuar ndërveprimin 
dhe bashkëpunimin me disa autoritete njëkohësisht. 

Eksperienca e deritanishme ka dëshmuar se informacionet e marra nga organet ndihmëse si Drejtoria e 
Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK), sa i takon kriterit të figurës dhe Inspektorati i Deklarimit 
të Pasurisë, ILDKPI, sa i takon kriterit të pasurisë, kanë shërbyer si prova për shkarkimin e subjekteve të 
rivlerësimit. Pjesa dërmuese e gjyqtarëve/prokurorëve janë shkarkuar kryesisht për shkak të mosjustifikimit 
të pasurisë së tyre. Megjithatë, nuk kanë qenë të pakta rastet kur informacioni, i ofruar në deklarimin 
vjetor pranë ILDKPKI-së dhe në deklaratën vetting, është kontradiktor dhe përmbyset nga të dhënat e 
hetimit të thelluar administrativ të KPK-së ose organeve të tjera të vettingut në varësi të stadit të çështjes 
(IKP apo KPA). 

Në të kaluarën, është vërejtur se në vendimmarrjet e KPK-së, edhe brenda të njëjtës trupë gjyqësore ka 
patur interpretime të ndryshme lidhur me faktin se deri në çfarë mase pasaktësitë në deklarimin e pasurisë 
do të konsiderohen të justifikueshme. Lidhur me këtë konstatim, KPK sqaron se, çdo çështje rivlerësimi 
paraqet specifikat e saj dhe secili komisioner krijon bindjen e tij të brendshme për gjykimin e secilit rast, 
bazuar në gjetjet dhe analizimin e tyre. Tashmë trupat gjykuese të Komisionit e kanë standardizuar 
strukturën e analizës financiare sipas komponentëve të hetuar që kanë të bëjnë me rivlerësimin e kriterit 
pasuror të subjekteve, duke e pasqyruar atë edhe në format tabelor.  

 
Gjithnjë e më shumë po vihet re roli pozitiv i jurisprudencës së KPA-së, në kuadër të konsolidimt të 
praktikës së organeve të vettingut për një zbatim më të qartë dhe të unifikuar të parimit të proporcionalitetit 
sidomos në drejtim të vlerësimit pasuror. 

3.3. Transparenca

Sot pas 3 viteve nga fillesat e procesit të vettingut, elementët e transparencës në veprimtarinë dhe 
vendimmarrjet e organeve të rivlerësimit janë përmirësuar ndjeshëm. Për këtë qëllim, vihet re që KPK dhe 
KPA kanë treguar kujdes në strukturimin apo arsyetimin ligjor të vendimmarrjeve të tyre. Krahasimisht, 
vendimet e KPA-së vijojnë të paraqesin një standartdmë të mirë sa i takon strukturimit dhe cilësisë së 
arsyetimit. Gjithashtu, në disa nga vendimet e KPA-së është vërejtur referim edhe në jurisprudencën e 
Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut19. 

Pavarësisht progresit të arritur, Avokati i Popullit vëren se një pjesë jo e vogël e vendimmarrjeve janë 
arsyetuar dhe publikuar përtej afatit ligjor të përcaktuar. Nga totali prej 61 vendimesh themeli të dhëna 
nga KPK gjatë këtij viti (deri në tetor) rezulton se vetëm 13 vendime, ose ndryshe 21,3 % e tyre janë 
arsyetuar brenda afatit ligjor prej 30 ditësh. Vendimet e arsyetuara përtej afatit ligjor variojnë nga disa 
ditë deri në 6 muaj vonesë nga shpallja e vendimit. Arsyetimi i vendimeve është pjesë e rëndësishme, jo 
vetëm në kuadër të garantimit të transparencës, por edhe sigurimit të një procesit të rregullt ligjor. 

19 Raport studimor: Vettingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve, Nëntor 2019 – Korrik 2020, Komiteti Shqiptar i Helsinikit https://
ahc.org.al/wp-content/uploads/2020/09/KShH_Raport-studimor-_-Vettingu-dhe-dinamikat-e-tij-_-Nentor-2019-Korr-
ik-2020.pdf

Gjithashtu, një tjetër element që ndikon në transparëncën e procesit të vettingut është njoftimi për 
organizimin e seancave dëgjimore, që i ofron publikut mundësi të drejtpërdrejtë aksesi në këtë proces. 
Nga praktika rezulton se KPA është më e kujdesshme në publikimin në kohë të njoftimeve sikurse edhe 
në publikimin e vendimeve të arsyetuara. Situata në shkallën e parë të rivlerësimit paraqitet ndryshe, ku 
KPK-ja, për shkaqe që lidhen dhe me volumin e lartë të seancave dëgjimore, por dhe me konsultimin/
koordinimin e datave të seancave me vëzhguesit ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të 
Monitorimit (ONM), ka patur raste kur i publikon njoftimet edhe 24 orë përpara zhvillimit të tyre. 

4. Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë (KLP, KLGJ dhe ILD) 

4.1. Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP)

Ngërçi i krijuar për ngritjen e KLP-së u zhbllokua pas dy viteve e gjysmë nga miratimi i amendamenteve 
kushtetuese të reformës në drejtësi, konkretisht në datë 11 dhjetor 2018. Ndër arsyet që sollën këto 
vonesa ishin vonesat në fillimin e zbatimit të ligjit të vettingut, ritmet jo dinamike në drejtim të rivlerësimit 
kalimtar të kandidatëve prokurorë, mos kalimi me sukses i vettingut nga disa prej këtyre kandidatëve, si 
dhe vështirësitë e paraqitura në drejtim të gjetjes së kandidatëve që plotësojnë kriteret ligjore, veçanërisht 
në radhët e shoqërisë civile20. 

Mungesa e burimeve njerëzore dhe vështirësitë infrastrukturore nga njëra anë, të cilat u ndjenë që në 
muajt e parë të veprimtarisë së tij, ashtu sikurse mungesa e bazës ligjore për shkak të disa neneve të 
shfuqizuara nga Gjykata Kushtetuese në dy ligjet kuadër të punës së tij, si dhe nevoja për të hartuar 
kuadrin nënligjor të domosdoshëm, e vendosën Këshillin në pozita sfiduese për kryerjen e funksioneve të 
tij, veçanërisht në vitin e parë të punës së tij.

4.2. Arritjet kryesore 

Gjatë vitit të parë të punës, Këshilli u përball më çështje të organizimit të brendshëm që nga hartimi dhe 
miratimi i akteve me karakter të brendshëm rregullues, akteve me karakter individuale dhe kolektiv në 
lidhje me statusin e prokurorëve dhe deri tek ngritja e strukturave të posaçme. Megjithatë, konstatohet 
se aktet që normojnë procese të rëndësishme në funksion të miradminstrimit të sistemit, të tilla si ngritja 
në detyrë dhe lëvizja paralele janë ende të pa miratuara nga Këshilli. Në mungesë të një dokumenti 
strategjik gjatë vitit të parë të funksionimit të tij, KLP përgjatë vitit 2020, ka filluar procesin për hartimin e 
një plani strategjik për periudhën 2021- 2024 që pritet të miratohet gjatë mbledhjeve plenare të muajit 
tetor21. 

Gjatë harkut kohor janar –15 shtator 2020, KLP ka zhvilluar 26 seanca plenare në total, mesatarisht 

20 Komiteti Shqiptar i Helsinkit - RAPORT KRIJIMI DHE FUNKSIONIMI I ORGANEVE TË REJA TË QEVERISJES SË DREJTËSISË 
Referuar gjetjeve të monitorimit në periudhën Prill 2018 – Mars 2019, i aksesueshëm nëwhttps://ahc.org.al/wp-content/
uploads/2019/08/RAPORT-%E2%80%93-KRIJIMI-DHE-FUNKSIONIMI-I-ORGANEVE-T%C3%8B-REJA-T%C3%8B-
QEVERISJES-S%C3%8B-DREJT%C3%8BSIS%C3%8B.pdf
21 https://klp.al/2020/10/02/keshilli-i-larte-i-prokurorise-harton-planin-strategjik-2021-2024/
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pothuajse 3 seanca në muaj. Muaji më intensiv është muaji korrik, gjatë të cilit janë organizuar 6 seanca 
plenare. Ndërsa muajt me aktivitet më të reduktuar, përkatësisht me 3 seanca, vlerësohen muaji shkurt, 
mars dhe maji të cilët përkojnë edhe me muajt në të cilën veprimtaria e Këshillit është zhvilluar online 
për shkak të pandemisë Covid- 19. Këto 26 seanca plenare janë materializuar në 189 vendimmarrje të 
Këshillit. 

Nga faqja zyrtare e internetit konstatohet se vendimmarrjet e Këshillit janë të publikuara në kategoritë: 
vendime/akte administrative si dhe akte nënligjore. Mirëpo, një publikim i tillë vlerësohet se e vështirëson 
identifikimin e akteve të Këshillit sipas përcaktimeve ligjore parashikuar në nenin 189 të ligjit nr. 115/ 
2016, i cili i kategorizon aktet e Këshillit në: akte administrative individuale, akte administrative kolektive, 
akte normative nënligjore, akte për miratimin e rregullave të brendshme proceduriale, dhe udhëzime 
jo detyruese. Gjatë periudhës së monitoruar janar – shtator 2020, konstatohet se KLP ka miratuar 4 
rregullore,22 të cilat janë botuar në fletoren zyrtare, ndërsa nuk ka informacione lidhur me udhëzimet jo 
detyruese që Këshilli ka nxjerr lidhur me jetën profesionale të prokurorëve.

 
Në përgjithësi, konstatohet që KLP ka vendosur standarde pozitive në kuadër të garantimit të transparencës 
mbi veprimtarinë e saj dhe kjo duket në publikimin e regjistrimeve audio dhe procesverbaleve për çdo 
seancë plenare. Nga regjistrimet audio konstatohet se mbledhjet plenare të KLP-së karakterizohen nga 
diskutime profesionale ku marrin pjese pothuajse të gjithë anëtarët. Mendimet kundër të pakicës janë 
në shumicën e rasteve të publikuara në procesverbal. Megjithatë, parashikimi ligjor për të bërë publik 
draft aktet, vendimet, relacionet apo propozimet e Komisioneve të Përhershme që kalojnë për diskutim, 
shqyrtim apo vlerësim në seancë plenare, nuk rezulton të jetë respektuar në mënyrë konstante nga Këshilli.

KLP, në ushtrim të kompetencave të tij, ka pasur në fokus të veçantë, krijimin e Prokurorisë së 
Posaçme, si një prej detyrimeve ligjore më të rëndësishme për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar23. Ky procesi, i nisur në fillim të viti 2019, është finalizuar më 19 dhjetor 2019 me emërimin 
e 8 prokurorëve prej 15 kandidatëve, të cilët e kanë kalur me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar 
(Vetting) me vendim të formës së prerë24. Gjatë periudhës janar – korrik 2020, KLP ka emëruar edhe 5 
prokurorë të tjerë,25 duke e çuar numrin total të prokurorëve në 13 nga 15 që parashikon ligji. 

Ngritja me vonesë e Prokurorisë së Posaçme ndikoi gjithashtu në krijimin me vonesë të Byrosë 
Kombëtare të Hetimit, si një njësi e specializuar për hetimin dhe ndjekjen penalisht të zyrtarëve 
qeveritarë dhe të tjerë që dyshohen se janë të përfshirë në vepra penale në lidhje me krimin e organizuar 
dhe korrupsionin. Shtatë muaj pas ngritjes së Prokurorisë së Posaçme, KLP miratoi në mbledhjen e datës 
10.07.2020 vendimin për ‘Emërimin e Drejtuesit të Byrosë Kombëtare të Hetimit znj. Aida Veizaj26. 

Procedurat e përzgjedhjes së Prokurorit të Përgjithshëm, kanë shënuar vonesa për shkak të 
teknikaliteteve ligjore që lidhen me procesin e rivlerësimit kalimtar të kandidatëve dhe atë të ankimimit në 

22 Rregullore “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë në pozicionin e drejtuesit në prokuroritë e juridiksionit të 
përgjithshëm”; 
Vendim nr. 96, datë 15.04.2020 për krijimin dhe administrimin pranë këshillit të lartë të prokurorisë të dosjes personale dhe 
të regjistrit të prokurorëve Rregullore “Mbi kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të prokurorit”; 
Rregullore për caktimin e përkohshëm të prokurorëve
23 Raporti Vjetor 2019, Këshilli i Lartë i Prokurorisë 
https://klp.al/wp-content/uploads/2020/05/RAPORTI_KUVENDI_VJETOR_WEB.pdf
24 Shkresa nr. 1332/1 Prot., datë 20.08.2020
25 Shkresa nr. 1332/1 Prot., datë 20.08.2020
26 Ibid

Gjykatën Administrative. Procesi i përzgjedhjes së Prokurorit të Përgjithshëm filloi në mars të vitit 2019 
dhe u finalizua 9 muaj më pas (dhjetor), me emërimin nga Kuvendi i Shqipërisë27 të kandidatit që u rendit 
i pari nga vlerësimi i KLP.

4.3. Sfidat dhe problematikat kryesore 

Ashtu si sistemi gjyqësor, edhe prokuroria u përball me vakumin e shkaktuar nga procesi i vettingut si 
pasojë e shkarkimit apo dorëheqjeve të prokurorëve. Në sistemin e prokurorisë, aktualisht janë 27 vende 
vakante (të përhershme) si dhe 23 vende të tjera, vendeve vakante të përkohshme si rezultat i prokurorëve 
të shkarkuar me vendim të KPK-së, por për shkak të ankimit, vendimmarrja nuk ka marrë formë të prerë28. 
Sikurse vetë Këshilli raporton, kjo situatë ka sjellë rritjen e ngarkesës në punë për ata që janë në sistem.  

Në këto kushte, është i nevojshëm një qëndrim më proaktiv dhe një qasje vizionare më strategjike nga 
ana e Këshillit në drejtim të rishikimit të kuadrit ligjor, me qëllim gjetjen e mekanizmave për plotësimin 
e vendeve vakante të krijuara. Gjithashtu, është e domosdoshme që KLP të realizojë procedura më 
dinamike të verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për magjistratë të diplomuar në programin 
fillestar të Shkollës së Magjistraturës29. 

Një sfidë më vete për KLP ishte dhe mbetet hartimi i akteve dhe ngritja e mirëfilltë e strukturave përgjegjëse 
për shqyrtimin e karrierës së prokurorëve (karrierë e cila përfshin që nga kandidimi për magjistratë në 
Shkollën e Magjistraturës, deri tek kandidimi për prokurorë, apo tek ata që kanë dalë nga sistemi i 
Prokurorisë dhe kërkojnë të rikthehen në karrierën e prokurorit, ashtu sikurse procedura e ngritjes në 
detyrë të këtyre të fundit30. 

Pavarësisht arritjeve të Këshillit, disa prej sfidave apo objektivave në veprimtarinë e tij janë plotësimi me 
kapacitete të plota të Prokurorisë së Posaçme, proces i ndërvarur edhe nga procesi i vettingut, si dhe 
garantimi i mbarëvajtjes me kapacitete normale të prokurorive në vend. Ky fakt dëshmon për vendosjen 
e afateve ligjore jorealiste dhe mungesën e një parashikimi të qartë dhe të saktë si rezultat i ritmeve të 
procesit të vettingut. 

5. Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ)

Ashtu si në rastin e KLP-së, edhe për Këshillin e Lartë Gjyqësor (KLGJ-në), ngërçi për krijimin e tij 
u zhbllokua pas dy vjet e gjysmë nga miratimi i amendamenteve kushtetuese të reformës në drejtësi, 

27 Vendimi nr. 138/2019 Për zgjedhjen e zotit Olsian Cela Prokuror i Përgjithshëm http://www.aksesdrejtesi.al/
dokumenta/1592411331Vendim%20i%20Kuvendit%20nr%20%20138%20dt%20%205 %2012%202019.pdfhttp://www.
aksesdrejtesi.al/dokumenta/1592411331Vendim%20i%20Kuvendit%20nr%20%20138%20dt%20%205%2012%202019.pdf 
28 Shkresa nr. 1332/1 Prot. Datë 20.08.2020
29 Aktualisht, Këshilli ka nisur procedurat e verifikimit të pasurisë dhe figurës të 2 kandidatëve për magjistratë, të diplomuar 
në programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2019 – 2020. Gjithashtu, me vendim nr. 
167 datë 17.07.2020, Këshilli ka filluar procedurat për verifikimin e pasurisë dhe figurës së 28 kandidatëve për pranim në 
programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2020 – 2021. - Shkresa nr. 1332/1 Prot., datë 
20.08.2020
30 Raporti Vjetor 2019, Këshilli i Lartë i Prokurorisë 
https://klp.al/wp-content/uploads/2020/05/RAPORTI_KUVENDI_VJETOR_WEB.pdf
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konkretisht në datë 12 dhjetor 2018. Arsyet dhe shkaqet e vonesave vlerësohen pothuajse të njëjta. 
Edhe KLGJ, që nga momenti i krijimit u përball me vështirësi dhe mungesa përsa i përket infrastrukturës, 
buxhetit dhe pajisjes me personelin e nevojshëm31.

5.1. Arritjet kryesore 

Është pozitiv fakti se KLGJ ka përcaktuar prioritetet e veprimtarisë së tij në dokumentin “Plani Strategjik” 
që mbulon periudhën gjatë viteve 2019-2020. KLGJ referon se, Plani Strategjik shoqërohet me planin 
e veprimit dhe është hartuar me asistencën e partnerëve ndërkombëtarë, duke reflektuar modelet dhe 
praktikat më të mira ndërkombtare në këtë drejtim. 

Periudha janar – 15 shtator 2020 ka qenë një periudhë e ngarkuar për Këshillin. Gjatë kësaj periudhe 
rezultojnë 37 procesverbale të publikuara,  të mbajtura për mbledhjet plenare, kështu që numri i 
mbledhjeve është përcaktuar në bazë të procesverbaleve që janë bërë publike në faqen zyrtare. 
Rezulton se KLGJ ka zhvilluar një mesatare përafërsisht prej 4 mbledhjesh në muaj, duke vlerësuar se 
ligji 115/2016 “Për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë”, në nenin 66, pika 1 parashikon 
kryerjen e jo më pak se 1 mbledhje në muaj. Numri më i lartë i seancave të zhvilluara është gjatë muajit 
janar 2020 me 7 seanca, ndërkohë që për muajin gusht dhe shtator deri më tani nuk është bërë publik 
asnjë procesverbal i mbajtur, megjithëse gjatë këtyre dy muajve ka patur vendimmarrje për të cilën për 
muajin gusht rezultojnë 7 vendimmarrje, ndërsa për muajin shtator rezultojnë 43 vendimmarrje. Në 
total, rezulton se KLGJ ka miratuar gjatë kësaj periudhe 317 vendime. Nga këto vendimmarrje, 5 prej 
të cilave janë akte të mirëfillta nënligjore, të cilat janë publikuar në Fletoren Zyrtare dhe 3 prej 
të cilave kanë përcaktuar ngritjen e 3 komisioneve të përkohshme. Një çështje prioritare e adresuar 
nga Këshilli është ngritja e Gjykatës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, proces i 
cili u shoqërua me caktimin në mënyrë të përhershme të 5 gjyqtarëve dhe në mënyrë të përkohshme të 13 
gjyqtarëve, të cilët vinin nga Gjykatat e Krimeve të Rënda (tashmë të suprimuara)32. Me qëllim plotësimin 
e vendeve vakante në këto gjykata, Këshilli ka shpallur thirrjet për  pozicione të lira33, por në përfundim 
të afatit janë depozituar një numër i ulët aplikimesh. Në këtë drejtim, problematike janë dispozitat e 
paqarta të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, 
ku si transferimi, ashtu edhe lëvizja paralele nuk janë të mundshme për këto gjykata. Një tjetër arsye 
dekurajuese për gjyqtarët është edhe mospërfitimi i pagës shtesë nga vështirësitë që mund të hasin në 
ushtrimin e detyrave dhe përgjegjësive pranë kësaj hallke të gjyqësorit34.

Sipas informacionit të dhënë nga vetë institucioni, KLGJ ka kontribuar në dhënien e opinioneve ligjore mbi 
7 projektakte të ndryshme që ndikojnë në sistemin gjyqësor, bazuar në nenin 93 të ligjit nr. 115/2016, 
pika 4 e këtij neni ku thuhet shprehimisht se Këshilli i propozon Ministrit të Drejtësisë ushtrimin e nismës 
për ndryshime ligjore në lidhje me çdo çështje që është nën përgjegjësinë e tij. 

31 https://ahc.org.al/wp-content/uploads/2019/08/RAPORT-%E2%80%93-KRIJIMI-DHE-FUNKSIONIMI-I-ORGANEVE-
T%C3%8B-REJA-T%C3%8B-QEVERISJES-S%C3%8B-DREJT%C3%8BSIS%C3%8B.pdf 
32 Gjendja aktuale e këtyre gjykatave për shkak të procesit të rivlerësimit kalimtar është e tillë: a. Gjykata e Posaçme e 
Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka vetëm 5 gjyqtarë të emëruar në mënyrë të përhershme nga 11 që 
parashikon organika e saj, b) Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, nga 16 
gjyqtarë që është organika e kësaj gjykate, aktualisht ushtrojnë funksionin 10 gjyqtarë. Nga këta të fundit, 6 janë gjyqtarë 
të caktuar në mënyrë të përkohshme dhe 4 gjyqtarë të emëruar në mënyrë të përhershme.
33 http://klgj.al/vende-vakante-klgj 
34 Raport mbi veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor 2019 , paraqitur në Kuvend.

Mbledhjet plenare të monitoruara të KLGJ-së janë karakterizuar nga diskutime, ku pothuajse të gjithë 
anëtarët kanë qenë aktivë dhe ka pasur një frymë bashkëpunimi dhe diskutimi profesional në mes tyre. 
Gjithashtu, është publikuar mendimi i pakicës për një sërë vendimesh.

5.2. Sfidat dhe problematikat kryesore

Në faqen zyrtare të KLGJ-së janë publikuar vendime të cilat renditen tek aktet normative nënligjore, 
ku gjithsej janë 22 vendime.35 Ligji nuk e përcakton se çfarë do të konsiderohet akt normativ nënligjor, 
por parashikon fuqinë dhe efektet ligjore të aktit, si edhe detyrimin për botimin e këtyre akteve në 
Fletoren Zyrtare. Ndërkohë, rezulton se disa akte normative nënligjore të klasifikuara si të tilla në faqen 
zyrtare të KLGJ-së nuk janë botuar në Fletoren Zyrtare, sipas parashikimeve në nenin 98, pika 4 e ligjit 
nr.115/201636. Akte të tjera normative nënligjore, sipas klasifikimit që vet KLGJ i ka bërë akteve në 
faqen zyrtare, përcaktojnë hyrjen në fuqi të menjëhershme të aktit, në kundërshtim me këtë dispozitë që 
parashikon që aktet normative nënligjore hyjnë në fuqi në datën e botimit në Fletoren Zyrtare37,38. Lidhur 
me këtë çështje, KLGJ referon ndër të tjerash se për shembull, vendimi i saj nr. 286, datë 18.12.2019 
“Për Fillimin e Funksionimit të Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” nuk 
përbën në vetvete një akt nënligjor (nuk përcakton rregulla nënligjore me efekte të përgjithshme detyruese 
për të gjithë gjyqtarët), dhe për pasojë të mbart detyrimin e publikimit në Fletoren Zyrtare.  KLGJ do të 
rikonsiderojë klasifikimin e aktit, me qëllim publikimin e e tij në rubrikën e akteve administrative kolektive. 

Sa më sipër, vlen të evidentohet nevoja për të patur një transparencë më të mirë në metodologjinë që 
përdor KLGJ për kategorizimin e akteve në përputhje me ligjin nr.115/2016.

Një ndër sfidat kryesore të KLGJ-së vijon të mbetet mirëmenaxhimi për të mundësuar garantimin e aksesit 
efektiv të qytetarëve në shërbimet gjyqësore. Aktualisht, sistemi përballet me (i) mungesë të burimeve 
njerëzore si pasojë e procesit të rivlerësimit kalimtar; (ii) rritje progresive të numrit të çështjeve nga viti 
në vit; (iii) ngarkesë pune për gjyqtar disa fishin e normës evropiane në vit dhe (iv) me rritjen e stokut të 
çështjeve të prapambetura. Bazuar në informacionin e dhënë nga KLGJ, në komunikim me Kuvendin, 
KLGJ ka kërkuar punonjës administrate shtesë. Pushtetit gjyqësor i janë akorduar specifikisht për vitin 
2019, 20 punonjës më shumë, për vitin 2020, 100 punonjës shtesë dhe 80 punonjës shtesë për vitin 
2021. Në total, administrata gjyqësore është plotësuar me 200 punonjës shtesë.

35 Sipas ligjit Nr. 115/2016, Neni 34, pika 2/a, Mbledhja Plenare e Këshillit të Lartë Gjyqësor miraton aktet normative 
nënligjore me efekt të përgjithshëm detyrues mbi të gjithë gjyqtarët, administratën gjyqësore, personat privatë dhe organet 
publike.
36 Në brendësi të aktit parashikohet ‘Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me botimin e tij në faqen zyrtare të internetit të Këshillit 
të Lartë Gjyqësor’.
37 Vendim-Nr.7-Datë-21.12.2018-Rregullore-për-Miratimin-e-Rregullave-për-Zgjedhjen-e-Zëvendëskryetarëve-të-Gjykatave, 
i Ndryshuar; Vendim-Nr.22-Datë-7.02.2019-Mbi-Miratimin-e-Rregullores-për-Kriteret-dhe-Procedurën-e-Funksionimit-të-
Skemës-së-Delegimit-të-Gjyqtarit; Vendim-Nr.23-Datë-7.02.2019 Mbi Miratimin e Rregullores për Kriteret dhe Procedurën 
e Transferimit të Përkohshëm të Gjyqtari, i Ndryshuar; Vendim-Nr.30-Datë-14.02.2019 Mbi Miratimin e Vendimit për 
Rregullat dhe Procedurën e Caktimit të Gjyqtarit për Gjykimin e një Çështjeje Gjyqësore të Veçantë në një Gjykatë tjetër, të 
ndryshme nga ajo ku ushtron Funksionin në Mënyrë të Përhershme, i Ndryshuar, etj. 
38 Vendimi Nr. 286, datë 18.12.2019 “Për Fillimin e Funksionimit të Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin 
e Organizuar”. http://klgj.al/wp-content/uploads/2019/12/Vendim-Nr.286-date-18.12.2019-P%C3%ABr-fillimin-e-
funksionimit-t%C3%AB-gjykatave-t%C3%AB-posa%C3%A7me-p%C3%ABr-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar.pdf 
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Një nga prioritet më të rëndësishme strategjike të KLGJ mbetet plotësimi i vendeve vakante në Gjykatën 
e Lartë si institucioni më i lartë që ushtron pushtetin gjyqësor në Republikën e Shqipërisë. Përgjatë fillim 
vitit 2020, KLGJ ka bërë përpjekje për funksionimin e Gjykatës së Lartë. Tre anëtarë jo gjyqtarë janë 
emëruar në mars të vitit 2020, me dekret të Presidentit të RSH. Ndërkohë, Këshilli ka hapur thirrjet për të 
gjitha vendet vakante në këtë gjykatë nga radhët e gjyqtarëve dhe aktualisht, pas përfundimit të afatit të 
aplikimit, Këshilli ka filluar procedurat për verifikimin e kritereve ligjore të kandidaturave të paraqitura. 
Ritmet e këtij procesi duhet të kishin qënë më të shpejta, në kuadër të stokut tepër shqetësues të çështjeve 
të prapambetura që presin për t’u gjykuar nga kjo gjykatë. 

Bazuar në nenin 94, të ligjit nr. 115/2016, KLGJ miraton rregullat standarde për funksionimin e 
brendshëm të gjykatave39. KLGJ mund të kryejë studime pilot në bashkëpunim me gjykatat, me qëllim 
rritjen e cilësisë dhe efiçiencës se gjykatave40. Deri më tani, nuk rezulton të ketë nisur puna për këto detyra 
të rëndësishme të KLGJ-së. 

Ngritja me vonesë e ILD-së ka ndikuar me efekt domino në vonesat lidhur me ushtrimin e kompetencave 
të KLGJ-së që lidhen me disiplinën ndaj gjyqtarëve. Deri në korrik të këtij viti, ILD ka miratuar 8 vendime 
për fillimin e hetimit disiplinor, 5 prej të cilave janë vendime për fillimin e hetimeve disiplinore ndaj 
gjyqtarëve. Kërkesa e parë e ILD-së daton në datë 2 prill të këtij viti. Nga këto hetime disiplinore të kryera 
janë dërguar 2 kërkesa për procedim disiplinor për një magjistrat gjyqtar dhe një magjistrat prokuror 
pranë KLGJ dhe KLP. Po gjatë kësaj periudhe, rezulton se, KLGJ ka marrë vetëm një vendim për masë 
disiplinore të pezullimit, që është vendimi nr. 315, datë 14.09.2020.

5.3. Transparenca e KLGJ

Duke vlerësuar nivelin e lartë të transparencës së mbledhjeve plenare dhe vendimmarrjeve në Këshill, 
vërehet se janë bërë përpjekje për përmirësimin e saj, ku përgjatë këtij fillim viti, janë publikuar shtojcat e 
vendimeve apo pjesëve të tjera integrale të tyre. KLGJ referon se si rezultat i një volumi të lartë pune dhe 
njëkohësisht detyrimit ligjor për anonimatin e vendimmarrjeve të tij, procesi i zbardhjes dhe publikimit 
të procesverbaleve dhe regjistrimeve audio në disa raste të veçanta shkon përtej përcaktimeve ligjore. 

Bazuar në nenin 69/2 të Ligjit nr. 115/2016, “Regjistrimi audio i mbledhjes plenare bëhet publik në 
faqen zyrtare të Këshillit brenda 24 orëve nga dita e mbledhjes”. Duke marrë për bazë muajin shtator, 
i cili ka një numër të konsiderueshëm aktesh, rezulton se Këshilli nuk e ka respektuar këtë normë për të 
publikuar procesverbalet dhe regjistrimet audio brenda afatit ligjor. 

Në terma të transparencës, vlerësohet se KLGJ duhet të marrë masa të mëtejshme në këto drejtime:

a) të përcaktojë arsyen e mungesës së anëtarëve në mbledhjet plenare (neni 61 dhe 88 i ligjit 
nr.115/2016);

b) të publikojë të gjitha procesverbalet për mbledhjet e mbajtura dhe të shoqëruara nga regjistrimet 
audio, pasi deri në periudhën 1 janar 2020- korrik 2020 janë publikuar 33 regjistrime audio nga 
37 procesverbale të mbajtura nga KLGJ;

c) të publikojë raportet periodike të vetdeklarimit për punën e bërë nga këshilli, 3 ose 6 mujore, të 

39 Ligji Nr. 115/2016, Neni 94, pika 1.
40 Ligji Nr. 115/2016, Neni 94, pika 6.

cilat do të tregojnë ecurinë administrative të organeve gjyqësore dhe ku çdokush mund të marrë 
informacionin e nevojshëm rreth zhvillimit të veprimtarisë të secilës gjykatë (neni 147/a, pika 1/3 
e Kushtetutës41);

d) përmirësimi i faqes zyrtare, pasi renditja e vendimeve është bërë sipas rendit kronologjik dhe 
kategorizimi është respektuar vetëm për aktet normative nënligjore;

e) publikimit të të dhënave statistikore në lidhje me gjykatat me dosje të mbartura nga vitet e kaluara, 
si dhe hapat e ndërmarrë për menaxhimin e kësaj ngarkese në ushtrim të kompetencave të KLGJ-
së.   

6. Inspektori i Lartë i Drejtësisë (ILD)

Legjislacioni i ri i reformës në drejtësi kishte vendosur një afat të detyrueshëm, datën 1 shkurt 2017 për 
Këshillin e Emërimeve në Drejtësi (KED-në), i cili është institucioni që realizon procedurën e vlerësimit të 
përmbushjes së kritereve dhe renditjen e kandidatëve për ILD. Ky afat nuk u respektua, edhe për faktin 
se KED 2017 nuk u mblodh asnjëherë, ndërkohë që KED 2018 u mblodh vetëm një herë dhe pezulloi 
veprimtarinë e mëtejshme të saj, ndërkohë që KED 2019 ndeshi problematika në drejtim të mos arritjes së 
kuorumit të nevojshëm kushtetues për të pasur të paktën 5 persona si kandidatë për vendin vakant të ILD-
së, pasi një pjesë e tyre nuk përmbushnin kriteret kushtetuese dhe ligjore. Me një vonesë gati 3 vjeçare, 
më datë 20.01.2020 në funksionin e ILD u zgjodh nga Kuvendi i Shqipërisë, z.Artur Metani42.

Vonesat në ngritjen e ILD-së krijoi ngërçe problematike për ushtrimin e kompetencave ligjore që ky 
institucion ka në drejtim të verifikimit të shkeljeve me natyrë disiplinore të kryera nga gjyqtarë dhe 
prokurorë, si dhe për fillimin e procedimit disiplinor pranë KLGJ-së dhe KLP-së. 

6.1. Sfidat pas krijimit të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë

Ashtu si institucionet e reja pararendëse të drejtësisë, ecuria e veprimtarisë së ILD-së është me ritme të 
ngadalta, për shkak se institucioni vuan mungesën e burimeve njerëzore, infrastrukturës së përshtatshme 
për ushtrimin e punës43, si dhe buxhetit financiar. 

Në 8 muaj të veprimtarisë së tij, ILD raporton se ka filluar nga puna për verifikimin e një numri të 
konsiderueshëm të ankesave të qytetarëve, ka miratuar aktet rregullatore, ka hartuar dhe miratuar 
strategjinë afatmesme dhe planin e masave të punës, si dhe janë marrë masat e nevojshme për ngritjen e 
institucionit nga fillimi. ILD vlerëson si faktor ngadalësues në këtë drejtim mungesën e burimeve njerëzore 
dhe infrastrukturës së punës.

41  Sipas kësaj dispozite, “KLGJ- ja informon publikun dhe Kuvendin për gjendjen e sistemit gjyqësor”, ndërkohë që deri 
më 15 Shtator 2020 është bërë publik vetëm një raport nga KLGJ në lidhje me menaxhimin e buxhetit
42 Me vendimin nr. 2/2020, datë 20.01.2020 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë “Për zgjedhjen e Z. Artur Metani, 
Inspektor i Lartë i Drejtësisë’
43 Si pasojë e pandemisë botërore COVID-19, gjatë kësaj periudhe nuk është bërë e mundur zhvendosja tek godina 
e ish- Ministrisë së Integrimit Evropian, si dhe janë pezulluar procedurat e rekrutimit të nëpunësve civil, të inspektorëve 
jomagjistratë apo dhe atyre magjistratë. 
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Aktualisht, ILD ka përfunduar procedurat e emërimit vetëm për 1/3 e punonjësve, sipas organikës së 
miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë (34 punonjës nga 94 të tillë). Për sa i përket emërimeve për pozicionin 
inspektor pranë ILD-së, ligji nr.115/201644 ka parashikuar dy kategori kandidatësh për inspektorë 
që janë kandidatët për inspektorë magjistratë dhe kandidatët për inspektorë jo 
magjistratë. Kategoria e parë komandohet në këtë detyrë nga KLGJ ose KLP, të cilët kanë hapur 
procedurat e kandidimit. Nga rezultatet e këtyre procedurave konstatohet në tërësi një mungesë interesi 
nga ana e magjistratëve për t`u komanduar pranë Zyrës së ILD-së45.  Lidhur me kategorinë e dytë, Zyra 
e ILD-së ka shpallur procedurën për pozicionin e inspektorit jo magjistrat fillimisht për 6 vende vakante 
dhe aktualisht është në pritje të informacioneve nga institucionet e tjera në kuadër të procesit të verifikimit 
të figurës, integritetit dhe të pasurisë së kandidatëve në fjalë.

Për sa i përket buxhetit të miratuar për Inspektorin e Lartë të Drejtësisë për vititn 2020, është përllogaritur 
në vlerën 100.2 milione lekë. Ky buxhet është rritur me një shtesë në zërin e pagave në shumën prej 10 
milion lekësh, e cila reflekton efektin financiar të shtimit të numrit të punonjësve. Megjithatë, në kuadër të 
ngritjes së infrastrukturës së përshtatshme, Inspektori i Lartë i Drejtësisë i ka kërkuar Këshillit të Ministrave 
rishikimin e mbështetjes financiare për ILD-në.  

6.2. Hetimi disiplinor dhe nisja e procedimit disiplinor 

ILD referon se është në proces administrimi dhe shqyrtimi fillestar të një numri të konsiderueshëm ankesash 
lidhur me veprimtarinë e magjistratëve të mbartura ndër vite. Përkatësisht, gjatë periudhës kohore shkurt 
- korrik 2020, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, janë depozituar rreth 1339 ankesa46, nga 
të cilat: 

- 442 ankesa nga qytetarët;
- 757 ankesa të marra nga KLGJ si ankesa të prapambetura;
- 140 ankesa të depozituara nga institucione të tjera.

Në kuadër të këtyre ankesave që kanë për objekt pretendime për shkelje disiplinore nga gjyqtarë apo 
prokurorë të të gjitha niveleve, nga ILD është bërë një punë paraprake në drejtim të konfirmimit të marrjes 
së tyre. Kështu, në 6 muaj, ILD ka dërguar 1275 konfirmime ose ndryshe pas përpunimit të informacionit 
fillestar ka konfirmuar administrimin dhe trajtimin për pothuajse 95% të totalit të ankesave të ardhura në 
drejtim të tij. Ndërkohë që në raport me këtë numër, rastet për të cilat ILD ka vendosur të fillojë hetimin 
disiplinor janë në numër tepër të ulët. Konkretisht, gjatë këtij harku kohor, ILD ka miratuar 6 vendime për 
fillimin e hetimit disiplinor ndaj 4 gjyqtarëve dhe 2 prokurorëve47. Nga hetimet disiplinore të kryera, ILD 
ka dërguar 2 kërkesa për procedim disiplinor për një gjyqtar dhe një prokuror pranë KLGJ-së dhe KLP-së, 
nga ku rezulton se ende nuk ka një vendimmarrje nga ana e Këshillave përkatës.

44 Ligji nr.115/2016 ‘Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë’, neni 209 
45 Konkretisht, KLGJ ka hapur dy raunde procedurash kandidimi, të cilat rezultojnë të jenë mbyllur pa asnjë kandidat 
(Shkresa e ILD-së kthim përgjigje nr. 1878/1 Prot. Datë 3.09.2020), ndërsa, nga ana tjetër KLP ka pranuar 6 kandidatura 
dhe aktualisht është në proces vlerësimi të këtyre kandidaturave të paraqitura (shkresa kthim përgjigje nr. 1878/1 Prot. Datë 
3.09.2020)
46 Raport mbi veprimtarinë e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, Janar – Korrik 2020 https://ild.al/wp-content/uploads/2020/08/
RAPORTI-FINAL-ILD-NE-KUVEND-2020-1.pdf
47 Ibid

Vështirësi në këtë drejtim përbën fakti që aktualisht, ILD operon me 1 inspektor magjistrat48, komanduar 
përkohëshisht nga KLGJ, i cili kryen procedurat për shqyrtimin flllestar të ankesave, si dhe përgatitjen e 
projekt vendimeve përkatëse që paraqiten për miratim pranë Inspektorit të Lartë.  

Në përfundim, 1339 ankesat e mbartura ndër vite dhe nevoja për hetimin e shkeljeve, si dhe fillimin e 
procedurave disiplinore kundër gjyqtarëve dhe prokurorëve të të gjitha niveleve, anëtarëve të KLGJ-së, 
KLP-së, Prokurorit të Përgjithshëm, etj, rrit nevojën për përshpejtimin e procedurave për rekrutimin e 
inspektorëve magjistratë dhe jo magjistratë pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe rishikimin 
e legjislacionit nëse eventualisht ky përbën të vetmin problem strukturor për zhbllokimin e ngërçit të 
krijuar. 

7. REKOMANDIME

Procesi i rivlerësimit kalimtar

- Përshpejtimi i ritmit të procesit të rivlerësimit për gjyqtarët dhe prokurorët në të dyja shkallët, por 
sidomos në shkallën e parë të rivlerësimit, me fokus të veçantë subjektet, të cilët kanë kandiduar 
për pozicione të reja në sistemin e drejtësisë. Në këtë drejtim, ndër të tjerash do të kontribuonte 
pozitivisht vendimmarrja e Kuvendit për rishikimin  dhe rritjen e numrit të punonjësve të miratuar 
sipas organikës së burimeve njerëzore në të trija instancat e vettingut.

- Përmirësimi i koherencës në vendimmarrje si dhe unifikimi i mëtejshëm i standardeve të procesit 
të vettingut, duke krijuar një databazë të veçantë dhe publikimin e saj në faqet zyrtare të të tre 
institucioneve (KPK, IKP dhe KPA), me rastet që kanë kontribuar pozitivisht dhe në cilin aspekt.  

Këshilli i Lartë i Prokurorisë

- Adoptimi i një qasje vizionare më strategjike në drejtim të prioriteteve që Këshilli duhet të ketë në 
planin afatshkurtër dhe afatmesëm. 

- Realizimi i procedurave më dinamike të verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për 
magjistratë.

- Finalizimi i konfigurimit të sistemit gjyqësor përmes miratimit të hartës së re gjyqësore do të ndihmojë 
KLP-në jo në një shpërndarje më të balancuar dhe efikase të prokurorëve në të gjithë vendin.

- Të qartësojë dhe të bëjë trasparente mënyrën se si Këshilli kategorizon aktet që nxjerr.
- Të plotësojë (dy) vendet vakante në Prokurorinë e Posaçme SPAK në sajë të një koordinimi më të 

mirë me institucionet e vettingut.
- Të miratojë aktet nënligjore që kanë të bëjnë me rregulloret për ngritjen në detyrë dhe lëvizjen 

paralele të prokurorëve, të cilat do të mundësojnë emërimin e drejtuesve të prokurorive bazuar në 
vlerësime transparente, profesionalizëm dhe meritokraci.

48 Shkresa nr. 1878/1 Prot. Datë 3.09.2020
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Këshilli i Lartë Gjyqësor

1. Të përshpejtojë ritmet për plotësimin e vendeve vakante në gjykata, kryesisht në Gjykatën e Lartë, 
sipas nenit 47, të ligjit 96/2016, sipas edhe afateve tashmë të kaluara të Planit të Veprimit dhe 
Planit Strategjik;

2. Të marrë një rol akoma më aktiv në procesin e përmirësimit dhe qartësimit të legjislacionit të 
diskutueshëm që përbën problem strukturor për ecurinë dhe mbarëvajtjen e veprimtarisë së tij, siç e 
parashikon edhe neni 93, i ligjit nr. 115/2016 (si p.sh nevoja për të qartësuar dhe përmirësuar ligjet 
nr.115/2016, nr. 96/2016 dhe nr. 98/2016, duke përfshirë këtu edhe plotësimin e boshllëqeve 
ligjore, si dhe adresimin në kohë të nevojave të gjykatave); 

3. Të vazhdojë të marrë masa të mëtejshme për të rritur personelin në të gjitha gjykatat në vend dhe 
veçanërisht tek ato gjykata që kanë një numër të lartë të çështjeve të prapambetura sipas nenit 90 
të ligjit nr. 115/2016; 

4. Të qartësojë dhe të bëjë trasparente mënyrën se si Këshilli i Lartë Gjyqësor kategorizon aktet që 
nxjerr, duke bërë klasifikimin e duhur juridik, si tek faqja zyrtare e Këshillit, ashtu edhe tek vet akti. 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë

- Të forcojë urat e bashkëpunimit me institucionet përgjegjëse me qëllim zgjidhjen e ngërçit ligjor 
dhe institucional që ka sjellë vonesa në rekrutimin e inspektorë magjistratë dhe jo magjistratë pranë 
Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.Të shohë mundësitë, që në bashkëpunim me institucione 
të pavarura të drejtësisë, profesionistë të paanshëm në fushën e drejtësisë (gjyqtarë, prokurorë, 
avokatë, lektorë të së drejtës),organizatave të specializuara të fushës, të bëhet rishikimi në ligj i 
kritereve për rekrutimin e inspektorëve, në kushtet kur KLGJ ka hapur katër herë thirrje për aplikim 
dhe nuk ka patur kandidatë.

- I rekomandojmë Kuvendit  të mbështesë ILD-në, si në aspektin financiar ashtu edhe atë infrastrukturor, 
me qëllim që si institucion i krijuar rishtazi të disponojë të gjitha mjetet dhe kushtet në funksion të 
rritjes së besimit të publikut, përmes verifikimit me përgjegjësi dhe profesionalizëm të ankesave, 
hetimit të shkeljeve dhe fillimit të procedurave disiplinore. 

KREU 2

LUFTA KUNDËR KORRUPSIONIT DHE 
PANDËSHKUESHMËRISË

Rrjeti Ballkanik për Gazetari Investigative në Shqipëri 
(BIRN Albania) dhe KOMITETI SHQIPTAR I HELSINKIT 
(KSHH)
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Përmbledhja ekzekutive

Gjatë këtyre tre dekadave të demokracisë, zbatimi në praktikë i konventave ndërkombëtarë në fushën 
e anti korrupsionit, të ratifikuar nga vendi ynë dhe legjislacionit të brendshëm përkatës dhe veçanërisht 
lufta ndaj pandëshkueshmërisë, sidomos në radhët e zyrtarëve të nivelit të lartë publikë, vijon të mbetet 
një sfidë për Shqipërinë.

Si vend pjesëmarrës i OSBE-së dhe kryesuese e organizatës për vitin 2020, Shqipëria vlerësohet se duhet 
t’i forcojë përpjekjet në luftën kundër korrupsionit, në mënyrë të veçantë kundër korrupsionit në nivelet e 
larta. Gjithashtu, vendi duhet të shtojë përpjekjet për të rritur konkurrueshmërinë, të ulë humbjet në fushën 
e prokurimeve publike dhe të bëjë një monitorim më të saktë dhe të thelluar të kontratave koncesionare.  

Ky kre u përpilua, duke mbledhur dhe analizuar një larmishmëri të dhënash të hapura dhe me kërkesë 
për të drejtë informimi nga institucionet ligjzbatuese, organizatat kombëtare dhe ndërkombëtare që 
monitorojnë korrupsionin në vend apo kanë në përgjegjësi të ndryshme ligjore në luftën ndaj këtij 
fenomeni. Të dhënat e analizuara në këtë kre janë fokusuar në katër drejtime kryesore, sa i takon 
zbatimit të Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit, zbatimit të legjislacionit për sinjalizimin dhe 
mbrojtjen e sinjalizuesve të korrupsionit, situatës së korrupsionit me prokurimet publike dhe korrupsionin 
e nivelit të lartë. 

Analiza e të dhënave tregon se, Shqipëria regjistron mungesë konkurrence në fushën e prokurimeve 
publike, ndërkohë që dëmi ekonomik si pasojë e shkeljes së barazisë së operatorëve pjesëmarrës në 
tendera është i lartë. Sipas raportit vjetor të performancës për vitin 2019 të KLSH-së, efektet negative për 
buxhetin e shtetit në fushën e prokurimeve arrijnë vlerën 50.5 miliardë lek ose 408 milionë euro. Sipas 
databazës së prokurimeve publike të publikuar nga Instituti Shqiptar i Shkencës (AIS), institucione nga 
sektori i shëndetësisë, ndërmarrjet shtetërore, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara dhe Fondi Shqiptar i 
Zhvillimit, nga 1 janari 2020 deri në 31 gusht 2020, janë kryer 2,598 procedura prokurimesh publike, 
me një vlerë totale prej 32.4 miliardë lek. Nga 520 procedurat e klasifikuara nga AIS me flamur të kuq, 
323 procedura  prokurimi kanë rezultuar me mungesë konkurrence, pasi prokurimi është zhvilluar me 
një operator të vetëm pjesëmarrës. Megjithë denoncimet e shpeshta nga media apo në publik, të rasteve 
shkeljes së barazisë në tenderë publik dhe korrupsionit me prokurime publike, të dhënat e Prokurorisë së 
Përgjithshme tregojnë se, numri i procedimeve për veprën penale të parashikuar nga neni nr. 248, i Kodit 
Penal “Shkelja e barazisë në tenderë apo ankande publike” është i ulët.

Të dhënat sasiore për procedimet penale të veprave të lidhura me korrupsionin, tregojnë se goditja e 
këtij fenomeni përqendrohet kryesisht tek zyrtarët e nivelit të ulët dhe të mesëm, ndërkohë që procedimet 
kundër zyrtarëve të nivelit të lartë numërohen me gishtat e njërës dorë. Të dhënat e Prokurorisë së Posaçme 
Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, SPAK, e cila efektivitsht ka filluar të funksionojë në dhjetor 
2019, tregojnë që në 8 muajt e para të vitit 2020 janë regjistruar 117 procedime penale për vepra që 
lidhen me korrupsionin dhe janë vendosur nën hetim 119 persona të dyshuar. SPAK ka regjistruar 3 
procedime penale për nenet nr. 245 dhe 260 të Kodit Penal, që lidhen me korrupsion aktiv dhe pasiv 
të zyrtarëve të lartë dhe të zgjedhurve vendorë.  SPAK, njoftoi më 30 prill se po kryen hetime intensive 
për prokurimet e zhvilluara në kushte emergjence të pandemisë së COVID-19 nga Ministria e Mbrojtjes 
dhe se po verifikohen denoncimet publike për prokurimet e zhvilluara nga Ministria e Shëndetësisë me 
procedurë të klasifikuar “sekret“.

Gjykata e Posaçme Kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit ka filluar punë në dhjetor 2019. 

Çështja më e rëndësishme që lidhet me zyrtarë të lartë që ajo ka gjykuar deri tani, është apeli i ish-
ministrit të Brendshëm, S.T, i cili ishte dënuar më parë nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda 
për shpërdorim detyre. 

Prej vitit 2016, Shqipëria ka një ligj të veçantë për sinjalizimin e korrupsionit apo praktikave të paligjshme 
në vendin e punës, i cili ofron garanci dhe mbrojtje të sinjalizuesve nga hakmarrja e punëdhënësve të 
tyre. Sinjalizuesit njihen ndryshe si bilbilfryrës në shumë vende të botës. Bazuar në raportin e KSHH-së, 
në raportet vjetore të ILDKPKI-së, por edhe në përgjigjet e 11 ministrive dhe 10 bashkive të monitoruara 
në vendin tonë, vërehet një numër i ulët sinjalizimesh korrupsioni në vendin e punës, veçanërisht në 
mekanizmin e sinjalizimit të brendshëm. Asnjë rast i sinjalizuar që është hetuar administrativisht dhe që 
i është dërguar prokurorisë përgjegjëse, nuk ka kontribuar në dënimin penal të personave ndaj të cilëve 
është bërë sinjalizimi. 

Perceptimi i korrupsionit në vend vazhdon të jetë i lartë referuar raporteve të organizatave ndërkombëtare. 
Lufta ndaj korrupsionit dhe pandëshkueshmërisë së tij kërkon angazhimin e ndër-koordinuar të aktorëve 
institucionalë dhe aktorëve të  shoqërisë civile, përfshirë median, të cilat duhet të monitorojnë progresin e 
bërë nga qeveria në luftën kundër korrupsionit dhe ta mbajnë atë përgjegjëse për objektivat e shpallura 
në këtë drejtim.   

1. Standardet dhe praktikat e mira në nivel ndërkombëtar

Vendi ynë ka miratuar një sërë traktatesh dhe konventash, në cilësinë e instrumentave ndërkombëtare “anti 
– korrupsion” dhe që janë hartuar në kuadër të angazhimeve të Kombeve të Bashkuara, Këshillit të Evropës 
dhe Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD). Në dritën e këtyre instrumentave 
ndërkombëtare, legjislacioni i brendshëm ka pësuar ndryshime dhe përmirësime të vazhdueshme. 

Si vend anëtar i OSBE-së, Shqipëria ka ndërmarrë një sërë angazhimesh për parandalimin dhe luftën 
kundër korrupsionit. Që nga viti1999, OSBE ka miratuar një sërë  dokumentesh strategjikë, të cilët 
udhëzojnë luftën e institucionit kundër korrupsionit; përfshirë dokumentin Strategjik të  Maastricht-it të 
vitit 2003 për dimensionin ekonomik dhe mjedisor, si dhe vendimet e Këshillit Ministerial në Sofje në 
vitin 2004, në vitin 2014 në Bazel dhe në vitin 2016 në Hamburg, si dhe deklaratën e Dublinit të 
vitit 2012. Këto dokumente e inkurajojnë zyrën e OSBE-së për aktivitetet ekonomike dhe mjedisore të 
punojë me vendet anëtare, për të rritur transparencën dhe llogaridhënien në sektorin publik. Gjithashtu, 
OSBE mbështet përpjekjet e vendeve anëtare në luftën kundër korrupsionit me programe për rritjen e 
kapaciteteve dhe të ndërgjegjësimit ndaj këtij fenomeni negativ.49  

Deklarata e Ministerialit të OSBE-së në Dublin për “Forcimin e Qeverisjes së Mirë dhe Luftën Kundër 
Korrupsionit, Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit,” pranon  faktin se, qeverisja e mirë është 
një shtyllë themelore për sigurinë dhe stabilitetin politik dhe i inkurajon vendet anëtare që t’i shtojnë 
përpjekjet, për t’i realizuar angazhimet ndërkombëtare dhe kombëtare kundër korrupsionit, duke 
përfshirë shoqërinë civile dhe komunitetin e biznesit. Sipas deklaratës së Dublinit, lufta kundër korrupsionit 
kërkon institucione të forta, qasje strategjike dhe afatgjata dhe duhet të mbahet larg nga ndikime të 
papërshtatshme. Për shkak të rolit qendror që institucionet e drejtësisë dhe agjencitë ligjzbatuese kanë në 
luftën e korrupsionit, OSBE njeh rëndësinë e ruajtjes së pavarësisë së këtyre institucioneve nga pushteti 

49 Parandalimi dhe Lufta Kundër Korrupsionit, OSBE, https://www.osce.org/oceea/446212, aksesuar më 04.09.2020.
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politik, si dhe mbështetjen e tyre me burimet e nevojshme.50 

Promovimi i mirëqeverisjes dhe parimeve të luftës kundër korrupsionit është një nga objektivat e programit 
të kryesisë shqiptare të OSBE-së në vitin 2020. Sipas këtij programi pune, korrupsioni vazhdon të jetë një 
pengesë serioze për rritjen ekonomike në vendet anëtare, pasi ushqen pabarazinë, paqëndrueshmërinë 
dhe pandëshkueshmërinë. Kryesia shqiptare e OSBE-së pranon se  në programin e saj për vitin 2020, 
e ka një lidhje midis korrupsionit, pastrimit të parave, terrorizmit dhe degradimit mjedisor dhe premton 
se do të përpiqet të inkurajojë vendet anëtare të përdorin shërbimet digjitale publike, për të forcuar 
qeverisjen e mirë dhe luftën kundër korrupsionit.51 Në korrik 2020, nën kujdesin e kryesisë së OSBE-së, 
u organizua një konferencë ndërkombëtare e titulluar: “Qeverisja e mirë dhe lufta kundër korrupsionit 
në epokën digjitale.” Në konferencë morën pjesë rreth 200 përfaqësues të nivelit të lartë nga vendet 
pjesëmarrëse të OSBE-së, organizatat ndërkombëtare dhe shoqëria civile.”52   

2. Vështrim i përgjithshëm në raportet e organizmave ndërkombëtare dhe 
institucioneve vendase për gjendjen e korrupsionit në vendin tonë

Sipas indeksit mbi Perceptimin e Korrupsionit për vitin 2019, të publikuar nga organizata me qendër në 
Berlin, ‘Transparency International’, Shqipëria renditet e në vendin e 106-të nga 182 vende të radhitura 
në indeks. 53 Në vitin 2019, Shqipëria mori një vlerësim prej 35 pikësh nga 100 të mundshme në indeks, 
duke u rreshtuar krahas  vendeve si Algjeria dhe Egjipti dhe prapa vendeve të rajonit si Kosova, Serbia 
dhe Bosnje Hercegovina. 

Sipas Raportit të Komisionit Evropian të publikuar në datë 6 tetor 202054, Shqipëria rezulton se ka shënuar 
disa nivele përgatitjesh në luftën kundër korrupsionit. Autoritetet Shqiptare rezultojnë se kanë fuqizuar 
kapacitetet operative, koordinuese dhe monitoruese në luftën kundër korrupsionit, duke përmbushur 
kushtin e parë për konferencën e ardhshme ndërqeveritare. Gjithashtu, Shqipëria rezulton se ka vijuar 
me përpjekjet ndaj krijimit të një mekanizmi të qëndrueshëm të regjistrimit të rasteve të hetimit, ndjekjes 
penale dhe gjykimit të çështjeve të korrupsionit. Ndërkohë që numri i çështjeve që janë nën hetim mbetet i 
lartë, deri në datën e këtij raporti, nga ana tjetër vërehet se, dënimi përfundimtar në çështjet që implikojnë 
zyrtarët e nivelit të lartë është i kufizuar. Strukturat e specializuara antikorrupsion (SPAK dhe Gjykatat 
kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar) pritet të fuqizojnë ndjeshëm kapacitetet e përgjithshme për 
të hetuar dhe ndjekur penalisht korrupsionin. Megjithatë, në tërësi, Komisioni Evropian tërheq vëmendjen 
se korrupsioni mbetet një shqetësim i përhapur dhe serioz. 

Grupi i Shteteve kundër Korrupsionit në Këshillin e Evropës (GRECO), në deklaratën për shtyp të datës 

50 Deklarata mbi Forcimin e Qeverisjes së Mirë dhe Luftimin e Korrupsionit, Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit, 
OSBE, https://ëëë.osce.org/cio/97968, aksesuar më 04.09.2020.
51 Programi i kryesisë së OSBE-së nga Shqipëria, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme,  https://punetejashtme.
gov.al/wp-content/uploads/2020/01/2020_osce_albanian_chair-programme_booklet-1219-web-r2.pdf, aksesuar me 
04.09.2020. 
52 Fjala e Kryetarit të Radhës së OSBE, Kryeministrit, Edi Rama në Konferencën e Nivelit të Lartë për Anti-Korrupsionit, 
Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme, 2020, https://punetejashtme.gov.al/6-july-2020-osce-chairperson-in-office-the-
prime-minister-of-albania-h-e-edi-rama-addresses-the-high-level-conference-on-anti-corruption/, akesuar me 04.09.2020.
53 Indeksi i Perceptimit tw Korrupsionit, Transparency International, 2019, https:// www.transparency.org/en/cpi/2019/
results/alb#details, aksesuar me 04.09.2020. 
54 Raporti i Komisionit Evropian për Shqipërinë, dt.6 Tetor 2020, fq 5-6, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlarge-
ment/sites/near/files/albania_report_2020.pdf 

3 dhjetor 202055, publikon raportin periodik për Shqipërinë të miratuar në datë 29 tetor 2020, ku 
theksohet se vendi ynë ka një kuadër ligjor gjithëpërfshirës sa i takon parandalimit të korrupsionit të 
ministrave dhe këshilltarëve të tyre politikë si dhe policisë, megjithëse ky kuadër mbetet disi i shkëputur 
dhe kompleks. GRECO thekson se janë dënuar për vepra penale të korrupsionit disa nëpunës të nivelit të 
lartë shtetëror(përfshirë gjyqtarë, prokurorë dhe një ish-sekretar i përgjithshëm i Ministrisë së Drejtësisë). 
Megjithatë, mungojnë “historitë e suksesit” në luftën kundër korrupsionit, të cilat do të rrisnin besimin 
e publikut te sistemi. Disa raste në lidhje me politikanët kanë dalë në titujt kryesorë, për shembull mbi 
korrupsionin dhe kontrabandën e drogës që dyshohet se janë përdorur për financimin e fushatave 
elektorale, mbi pastrimin e parave dhe falsifikimin e dokumenteve shtetërore dhe pagesën e kontratave 
të lobimit përmes shoqërive offshore. Një gazetare britanike u bë objekt shënjestre nga një fushatë 
shpifjesh në mars  të vitit 2019 pas artikujve të saj në lidhje me korrupsionin, manipulimin e votave, 
dhunën në protesta dhe lidhjet e qeverisë me krimin e organizuar dhe pastrimin e parave. GRECO i 
bën thirrje Shqipërisë të përqendrohet në zbatimin efektiv të kuadrit ligjor, veçanërisht duke përmirësuar 
kapacitetet e institucioneve apo mekanizmave përgjegjës për parandalimin e korrupsionit dhe me anë të 
një qasje pro-aktive të hetimeve. GRECO bën thirrje për miratimin e Planeve të Integritetit në çdo Ministri 
dhe për marrjen parasysh të rreziqeve specifike të integritetit, me të cilat mund të përballen ministrat dhe 
këshilltarët e tyre politikë gjatë ushtrimit të detyrave të tyre56.

Raportit vjetor i Departamentit të Shtetit në SHBA për të drejtat e njeriut në vendin tonë gjatë vitit 2019, 
thekson se edhe pse prokurorët shqiptarë kanë bërë progres në hetimin e rasteve të korrupsionit të nivelit 
të ulët dhe të mesëm, përfshirë rastet e korrupsionit brenda gjyqësorit, hetimi i suksesshëm i rasteve të 
korrupsionit të nivelit të lartë është i rrallë, për shkak të frikës nga hakmarrja politike, mungesa e burimeve 
dhe vetë korrupsionit në radhët e gjyqësorit. 57  Sipas raportit vjetor për Lirinë në Botë të organizatës 
me qendër në Uashington D.C, ‘Freedom House’, korrupsioni në Shqipëri është i gjithëpërhapur dhe se 
Prokuroria Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, e themeluar në vitin 2016, nuk i ka arritur 
akoma kapacitet operacionale.

Sipas raportit të Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit, në vitin 2019 janë shënuar 155 
procedime penale të regjistruara, me 109 të pandehur për vepra penale që lidhen me korrupsionin, 
ndërkohë që janë dërguar në gjykatë 58 çështje me 91 të pandehur. Nga këto procedime, 91 çështje 
penale kanë qenë rrjedhojë e hetimeve pro aktive. Gjatë vitit 2019, janë dënuar 68 të pandehur për 
çështje të lidhura me korrupsionin. Megjithatë, vetëm një fraksion i këtyre çështjeve ishin të lidhura me 
raste korrupsioni të nivelit të lartë. Numri i procedimeve bazuar në nenin 245, të Kodit Penal: “Korrupsion 
aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë” ishte vetëm 3, me 4 të pandehur. 
Gjatë vitit 2019, numri i të pandehurve në gjykata për nenin.245, ka qenë 4 dhe 1 prej tyre është 
dënuar. Ndërkohë, për nenin 260 të Kodit Penal: “Korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë 
ose të zgjedhurve vendorë,” numri i procedimeve penale të regjistruara në vitin 2019, ka qenë 4, me 1 
të pandehur. Një procedim është dërguar në gjykatë, me 1 të pandehur. 58 

55 Njoftim për shtyp i GRECO, dt.3 Dhjetor 2020, i aksesueshëm në këtë lidhje Albania must implement the legal framework 
to prevent corruption of ministers, their advisers and the police - Newsroom (coe.int)
56 Raporti i GRECO në anglisht mund të aksesohet në këtë lidhje https://rm.coe.int/fifth-evaluation-round-preventing-
corruption-and-promoting-integrity-i/1680a0923d 
Raporti I GRECO në shqip mund të aksesohet në këtë lidhje GRECO (coe.int)
57 Raportet e vitit 2019 mbi Praktikat e të Drejtave të Njeriut: Shqipëria, Departamenti i Shtetit në SHBA, https://www.state.
gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/albania/, aksesuar më 04.09.2020.
58 Raport i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2019, Prokuroria e Përgjithshme, 2020,  http://
pp.gov.al/wweb/kuvendit_raporti_vjetor_2019_28_3_2020_pp_perf_1864.pdf, aksesuar më 04.09.2020.
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3. Analizë

3.1. Mbi zbatimin e Strategjisë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit 2015-
2023 dhe Planit të Veprimit 2020-2023

Dokumentet, të cilat do të vlerësohen në këtë kre janë: Strategjia Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit 
2015-2020 dhe Planit të  Veprimit 2018-2020, të ndryshuar me vendim të Këshillit të Ministrave nr. 516, 
datë 01.07.2020 në Strategjinë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit (SSKN), e cila u zgjat deri në vitin 
2023 dhe në zbatim të saj, u miratua Plani i Veprimit Kundër Korrupsionit 2020-2023.

Vizioni i SNKK është, “Institucione shqiptare transparente dhe me integritet të lartë, që gëzojnë besimin 
e qytetarëve dhe garantojnë shërbim cilësor dhe të pa korruptueshëm”59.Strategjia ndërsektoriale u 
ndërtua, duke u bazuar në tre qasje kryesore: Qasja Parandaluese, Qasja Ndëshkuese dhe Qasja 
Ndërgjegjësuese, të cilat përbëjnë 3 shtyllat kryesore të gjithë strategjisë. Bazuar në këto tre shtylla, u 
hartuan 18 objektiva dhe 83 masa në zbatim të tyre. 

Bazuar në raportet vjetore të monitorimit të zbatimit të strategjisë ndërsektoriale kundër korrupsionit dhe 
planit të veprimit, vërehet një tendence pozitive në përmbushjen e objektivave dhe masave, për të cilat 
shteti shqiptar është angazhuar të realizojë brenda vitit 2020, vit i cili përkon edhe me marrjen e kryesisë 
në OSBE.

Referuar raportit vjetor të vitit 2019 të Koordinatorit Kombëtar Kundër Korrupsionit, mbi zbatueshmërinë 
e SNKK-së vërehet se, ka patur një rritje të inspektimeve dhe kontrolleve të funksionarëve publikë, rritje të 
evidentimit, trajtimit dhe procedimit të veprave penale për korrupsion dhe krimeve në detyrë. Gjithashtu, 
është shtuar numri i kontrolleve dhe verifikimi (hetimi administrativ) i zbatimit të ligjshmërisë dhe/ose 
denoncimeve për praktika abuzive, korrupsioni apo arbitrare në të gjitha institucionet e administratës 
publike. Bazuar në raportin 6 mujor të zbatimit të SNKK, në periudhën janar - qershor 2020 është 
realizuar instalimi i regjistrit elektronik tek 21 autoritete publike. Është shtuar numri i ankesave në 
platformën e qeverisjes dhe trajtimi i tyre duke marrë masa konkrete nga organet kompetente.60 

Në lidhje me qasjen ndëshkuese, në raportin e monitorimit të vitit 2019, evidentohet përmirësimi i nivelit 
të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve ligj zbatuese në nivel kombëtar por edhe ndërkombëtar në 
ndjekjen penale dhe ndëshkimin penal të korrupsionit, nëpërmjet nënshkrimit të disa marrëveshjeve. 

Në lidhje me Qasjen Ndërgjegjësuese, referuar raportit të vitit 2019, janë realizuar trajnime për pikat 
e kontaktit në institucionet publike, takime konsultative në lidhje me masat e planit të veprimit. Gjatë 6 
mujorit të parë të vitit 2020, janë realizuar disa aktivitete me objekt ndërgjegjësimin e qytetarëve për 
luftën kundër korrupsionit (Java  e Integritetit, aktiviteti Vrapo kundër Korrupsionit”). 

Por pavarësisht progresit dhe ecurisë së raportuar nga Koordinatori Kombëtar Kundër Korrupsionit për 
zbatimin e SNKK-së,  Shqipëria është renditur në vendin e 106, për sa i përket shkallës së korrupsionit 
nga 198 vende të analizuar, duke humbur 7 shkallë, referuar Indeksit të Perceptimit të Korrupsionit 

59 SNKK 2015-2023
60 Raport 6 Mujor i SNKK (janar -qershor 2020) fq. 83

2019, raportuar nga Transparency International.61 Shqipëria është vlerësuar me 35 pikë për sa i përket 
korrupsionit. Pikët më të larta të mundshme në perceptimin e korrupsionit janë 0, ndërsa rezultati 100 
tregon që asnjë korrupsion nuk perceptohet në vendin përkatës. Rezultati i Shqipërisë është rritur nga 33 
në vitin  2012 në 35 deri në vitin 2019.62

Por cilat janë arsyet apo faktorët që Shqipëria pavarësisht gjithë ndryshimeve apo progresit të 
sipërpërmendur, klasifikohet ende si një ndër vendet me korrupsion në nivele shqetësuese në Evropë?

Sipas një studimi të realizuar nga U4 Anti-Corruption Resource Center, iniciativat e shtetit shqiptar për 
luftimin e korrupsionit janë të bazuara në qasjen “sistematike”, e cila synon vendosjen e disa masave të 
centralizuara kundër korrupsionit. “Disa elemente dalluese të qasjes sistematike përfshijnë ndërhyrjet 
për të mbështetur komisionet anti-korrupsion, gjykatat e specializuara, agjencitë supreme të auditimit 
dhe Avokatin e Popullit; ndërgjegjësimi dhe trajnimi i zyrtarëve publik; dhe krijimin e regjistrave të 
përfitimit të pronësisë. Qëllimi është krijimi ose forcimi i një sistemi gjithëpërfshirës ligjor, institucional 
dhe organizativ për parandalimin ose zvogëlimin e korrupsionit”.63 Vende si Shqipëria të cilat janë 
në zhvillim, sipas këtij studimi, në luftën kundër korrupsionit duhet të zgjedhin dhe synojnë ndërmarrjen 
e masave apo ndërhyrjeve me fizibilitet dhe ndikim të lartë dhe kjo nuk arrihet duke synuar krijimin e 
një kornize gjithëpërfshirëse institucionale apo praktikash anti-korrupsion, por duke targetuar sektorë 
specifikë ku korrupsioni është mjaft i dëmshëm, duke identifikuar praktikat e përdorura për të kryer 
veprime korruptive dhe hapësirat që kanë favorizuar zhvillimin e korrupsionit dhe duke identifikuar 
masat reale të cilat do të luftojnë këto praktika.

Gjithashtu, një element i rëndësishëm është ndërgjegjësimi i funksionarëve publikë, i nëpunësve të cilët 
trajtojnë ose kanë përgjegjësi për procese mjaft të rëndësishme, pjesë e praktikave të korrupsionit. Këta 
nëpunës duhet realisht të kenë integritet të lartë, të jenë të ndërgjegjshëm për rëndësinë e pozicionit në 
luftën kundër korrupsionit. Institucionet duhet të kenë të ngritura mekanizma për vlerësimin e figurës dhe 
integritetit të nëpunësit. Institucioni duhet të trajnojë periodikisht punonjësit e tij, të marrë të dhëna mbi 
sfidat, problematikat që hasen nga specialistët, të cilët janë pjesë e proceseve ku korrupsioni gjen më 
shpesh hapësirë për t’u zhvilluar. Pozicionet e funksionarë publikë apo nëpunësve nëpër agjencitë apo 
strukturat ku identifikohet apo hetohen veprimet e korrupsionit duhet të kenë një qëndrueshmëri afatgjatë 
dhe rrjedhimisht, të mos kenë ndryshime të burimeve njerëzore në terma afatshkurtër apo afatmesëm.

Ndër sfidat që evidentohen nga raporti i monitorimit të SNKK-së janë si më poshtë:

a) nevoja për rritjen e nivelit të bashkëpunimit midis institucioneve në lidhje me raportimet në kohë 
mbi objektivat e vendosura, rritja e ndërgjegjësimit të institucioneve përgjegjëse të përfshira në 
Planin e Veprimit, lidhur me rëndësinë që paraqet puna e vazhdueshme për zbatimin e duhur dhe 
në kohë të Planit të Veprimit;

b) sigurimi i një procesi gjithëpërfshirës dhe transparent konsultimi gjatë fazave të raportimit, 
monitorimit dhe rishikimit të Planit të Veprimit me institucionet përgjegjëse dhe grupet e interesit. 

Gjithashtu është e rëndësishme ndërgjegjësimi dhe edukimi i publikut të gjerë mbi pasojat negative të 
korrupsionit, për rëndësinë që ka përdorimi aktiv i mekanizmave për parandalimin dhe denoncimin e 

61 www.transparency.org/en/cpi/2019/results/alb#details 
62 https://www.statista.com/statistics/872566/corruption-perception-index-albania/
63 (Faqe nr.1) https://www.u4.no/publications/identifying-feasible-high-impact-anti-corruption-interventions 
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korrupsionit, për transmetimin e informacionit të saktë dhe të plotë mbi mënyrën e trajtimit të ankesave 
dhe denoncimeve të publikut, në mënyrë që masat e mara, mekanizmat dhe instrumentet e ngritur për 
luftimin e korrupsionit. 

3.2. Mbi zbatimin e legjislacionit për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve 
të korrupsionit në vendin tonë

Vendi ynë ka miratuar ligjin nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e Sinjalizuesve”prej gati 4 
vitesh, i cili synon të parandalojë dhe godasë korrupsionin në sektorin publik e privat, të mbrojë individët 
që sinjalizojnë veprimet ose praktikat e dyshuara të korrupsionit në vendin e tyre të punës, të nxisë 
sinjalizimin e veprimeve ose praktikave të dyshuara të korrupsionit.

Ligji parashikon dy struktura ku mund të raportohet një veprim korrupsioni, duke i kategorizuar këto 
struktura në sinjalizim të brendshëm dhe sinjalizim të jashtëm. Pranë çdo autoriteti publik, i cili ka më 
shumë se 80 të punësuar dhe subjekti privat, i cili ka më shumë se 100 të punësuar, caktohet një njësi 
përgjegjëse që përbën mekanizmin e sinjalizimit të brendshëm, përgjegjës për hetimin administrativ dhe 
shqyrtimin e rasteve të sinjalizimit. Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit 
të Interesave (ILDKPKI) përbën mekanizmin e jashtëm të sinjalizimit që heton drejtëpërdrejtë sinjalizimin 
për veprimet ose praktikat e dyshuara të korrupsionit në vendin e punës, në ato institucione apo subjekte 
të cilat nuk kanë një njësi përgjegjëse për këtë qëllim ose dhe në raste të tjera të parashikuara në nenin 
11, të ligjit nr.60/2016. 

Në një raport monitorimi të kryer nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, deri në nëntor të vitit 2019, nuk 
rezulton të jetë bërë asnjë sinjalizim i brendshëm në Ministritë e Linjës, me përjashtim të një rasti të 
sinjalizuar nga një punonjës i Ministrisë së Drejtësisë, që ka zgjedhur mekanizmin e sinjalizimit të jashtëm 
pranë ILDKPKI-së. 64 Në 3 vitet e para të zbatimit të ligjit, për periudhën 2017 – 2019, si mekanizëm i 
jashtëm sinjalizimi, ILDKPKI referon se janë shënuar dhe trajtuar rreth 38 raste sinjalizimi dhe 5 kërkesa 
për mbrojtje nga hakmarrja. Asnjë sinjalizim korrupsioni, pas përcjelljes së tij tek organet kompetente, 
nuk ka kontribuar për të dënuar penalisht personat ndaj të cilëve është bërë sinjalizimi.

Për të siguruar të dhëna më të përditësuara dhe aktuale në kuadër të zbatimit të legjislacionit për 
sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve, KSHH iu drejtua me kërkesë për informacion disa autoriteteve 
në nivel qendror, për periudhën janar-gusht 2020. Nga përgjigjet zyrtare rezulton se, në ministritë e linjës 
ka patur vetëm dy raste të sinjalizimit në njësitë e brendshme, ndërkohë që kryesisht në ministritë e tjera 
nuk ka asnjë rast të regjistruar të sinjalizimit të brendshëm. Në nivel vendor me përjashtim të një rasti, 
nuk është regjistruar asnjë sinjalizim tjetër i brendshëm. Gjatë kësaj periudhe, KShH ka bashkëpunuar 
ngushtësisht me ILDKPKI-në, duke realizuar disa sesione ndërgjegjësuese me punonjës të Bashkive, në 
kuadër të nismës së zbatuar nga KShH “Fuqizimi i pushtetit lokal për të zbatuar Ligjin për sinjalizuesin“65. 
Përgjatë tre viteve të zbatimit të ligjit, ILDKPKI i ka kushtuar një vëmendje trajnimit, ndërgjegjësit dhe 
rritjes së kapaciteve të njësive përgjegjëse, si në sektorin publik dhe atë privat, duke bashkëpunuar me 
partnerë vendas dhe ndërkombëtarë, si BE, OSBE, Ambasada Hollandeze, ASPA, Komiteti Shqiptar i 
Helsinkit, etj. Megjithatë, nevojiten përpjekje të mëtejshme në drejtim të ndërgjegjësimit të punonjësve në 

64 RAPORT MONITORIMI “SINJALIZIMI I KORRUPSIONIT NË SHQIPËRI: SFIDAT E ZBATIMIT TË KUADRIT TË RI LIGJOR” 
Referuar gjetjeve të monitorimit të kryer gjatë periudhës Nëntor 2018 – Nëntor 2019, i aksesueshëm në këtë lidhje: https://
ahc.org.al/wp-content/uploads/2020/03/Raport-Monitorimi_Sinjalizimi-i-korrupsionit-n%C3%AB-Shqip%C3%ABri_Sfidat-
e-zbatimit-t%C3%AB-kuadrit-t%C3%AB-ri-ligjor.pdf 
65 Shkresë ILDKPKI Nr.2597/1 dt. 04.09.2020, drejtuar KSHH

sektorin publik dhe atë privat, mbi ekzistencën dhe rëndësinë e ligjit nr.60/2016, si dhe nevojitet fuqizimi 
dhe pajisja me kapacitetet e nevojshme njerëzore dhe financiare, me qëllim që ILDKPKI të realizojë 
monitorimin sistematik dhe efektiv të Njësive Përgjegjëse që janë ngritur në të dy sektorët.

Referuar informacionit të siguruar nga ILDKPKI, për periudhën janar-gusht 2020, janë regjistruar 8 raste 
sinjalizimi dhe 1 kërkesë për mbrojtje nga hakmarrja. Për shkak të situatës së Covid-19, është kërkuar 
shtyrje afati të hetimit administrati për një rast. Pranë ILDKPKI-së është regjistruar një rast si kundërvajtje 
administrative, për të cilin është marrë masë me gjobë.

Bazuar në raportin e KSHH66 dhe raportin e  ILDKPKI67, por edhe në përgjigjet e autoriteteve në nivel qendror 
dhe vendor68, vërehet një numër shumë i vogël sinjalizimesh korrupsioni në vendin e punës, veçanërisht 
në mekanizmin e sinjalizimit të brendshëm. Asnjë rast i sinjalizuar që është hetuar administrativisht dhe 
më pas i është dërguar prokurorisë përgjegjëse, nuk ka kontribuar në dënimin penal të personave ndaj 
të cilit është bërë sinjalizimi. 

Përzgjedhja e nëpunësve të njësive të Auditit, në cilësinë njëkohësisht të anëtarëve të njësive përgjegjëse 
(mekanizmi i brendshëm i sinjalizimit) është parashikuar në VKM nr. 816, datë 16.11.2016 “Për 
Strukturën, Kriteret e Përzgjedhjes dhe Marrëdhëniet e Punës së Punonjësve të Njësisë Përgjegjëse në 
Autoritetet Publike”, në zbatim të ligjit nr. 60/2016 “Për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve”, 
si dhe në udhëzimin e Inspektorit të Përgjithshëm të ILDKPKI nr. 1, datë 23.9.2016. Njësitë e auditimit 
janë vlerësuar si të përshtatshme për të kryer rolin e njësive të brendshme të sinjalizimit, pasi është 
bërë konsultim i gjerë me aktorët e brendshëm dhe partnerët ndërkombëtarë, për shkak të pavarësisë 
së tyre nga njësitë e tjera të një organizate, si dhe të aftësive dhe kompetencave të tyre për të kryer 
hetime dhe auditimeve të brendshme. Megjithatë, praktika e monitorimit të KShH-së ka evidentuar se 
formula e propozuar nuk është më optimalja. Më konkretisht, gjatë takimeve me përfaqësuesit e njësive 
përgjegjëse të 11 ministrive të linjës të monitoruara nga KShH, por edhe nga diskutimet gjatë sesioneve 
informuese të organizuara nga KShH me punonjës të ministrive, u pohua se mund të krijohet perceptimi 
tek sinjalizuesit e mundshëm se sinjalizimi i tyre do të jetë objekt shqyrtimi nga nëpunësit e auditit, të 
cilët në të ardhmen kontrollojnë dokumentacionin dhe praktikat e ndjekura, përfshirë këtu edhe ato të 
sinjalizuesve. Gjithashtu, pjesëtarët e njësisë përgjegjëse mund të shihen si në konflikt interesi me detyrat 
e tyre audituese për shkak se, nëse do të kishte një veprim apo praktikë të dyshuar korrupsioni në 
institucion, përgjegjës për të konstatuar një gjë të tillë konsiderohet të jetë pikërisht, auditi i brendshëm69. 

Sesionet e ndërmarra bashkarisht nga KShH dhe ILDKPKI, për informimin dhe rritjen e kapaciteteve të 
punonjësve dhe anëtarëve të Njësive Përgjegjëse në 11 ministri dhe në 8 bashki të Vendit deri në nëntor 
të këtij viti (2020), evidentojnë nevojën për vijueshmërinë në mënyrë intensive të trajnimeve të ngjashme 
në njësitë përgjegjëse që janë krijuar në sektorin publik dhe atë privat. 

Mënyra e raportimit nga strukturat përgjegjëse mbi zbatimin e ligjit për sinjalizimin, është mjaft e 

66 Raport Monitorimi “Sinjalizimi i Korrupsionit në shqipe: Sfidat e Zbatimit të Kuadrit të Ri Ligjor” https://ahc.org.al/
wp-content/uploads/2020/03/Raport-Monitorimi_Sinjalizimi-i-korrupsionit-n%C3%AB-Shqip%C3%ABri_Sfidat-e-zbatimit-
t%C3%AB-kuadrit-t%C3%AB-ri-ligjor.pdf 
67 ILDKPKI Raporti Vjetor 2019 http://ëëë.ildkpki.al/ëp-content/uploads/2020/06/Raporti-Vjetor-Viti-2019.pdf 
68 Të dhëna të publikuara nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit në kuadër të nismës “Fuqizimi i pushtetit vendor për të zbatuar 
ligjin për sinjalizuesit”, mbështetur nga “Programi i Shoqërisë civile të Shqipërisë dhe Kosovës”, financuar nga Ministria e 
Punëve të Jashtme të Norvegjisë, KCSF, në partneritet me  Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim.
69 Shih për më shumë faqen 22 të raportit të KShHsë të publikuar në këtë lidhje Raport-Monitorimi_Sinjalizimi-i-korrupsion-
it-në-Shqipëri_Sfidat-e-zbatimit-të-kuadrit-të-ri-ligjor.pdf (ahc.org.al)
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përgjithshme dhe nuk jepen informacione të detajuara mbi llojin e sinjalizimit, hetimeve të kryera, 
masave administrative të ndërmarra, në mënyrën e trajtimit dhe përfundimit të rasteve të sinjalizuara. 

Monitorimi nga ILDKPKI-se i Njësive Përgjegjëse për zbatimin e ligjit 60/2016, vazhdon të mbetet vetëm 
në kuadrin e raportit vjetor që këto të fundit dërgojnë në formë shkresore, ku raportojnë nëse ka pasur 
apo jo raste sinjalizimi. Nuk ka asnjë formë raportimi në nivel qendror apo vendor, mbi masat e marra 
për të siguruar zbatueshmërinë e këtij ligji apo funksionimin e këtyre mekanizmave të brendshëm për 
të luftuar korrupsionin. (raportim mi veprimtarinë e tyre dhe sfidat apo problematikat e hasura)

3.3. Korrupsioni me prokurimet publike 

Institucionet publike dhe kompanitë shtetërore kanë nevojë të prokurojnë mallra, shërbime dhe punë, si 
pjesë e detyrimeve dhe përgjegjësive të tyre. Sipas të dhënave të raportit vjetor të Agjencisë së Prokurimit 
Publik, për vitin 2019, fondi total limit i prokuruar zë 6.5% të Produktit të Brendshëm Bruto (PBB).70 Në 
total, gjatë këtij vitit janë realizuar procedura prokurimi me vlerë 90.3 miliardë lekë dhe vlera totale e 
procedurave të fituara ka qenë 82.4 miliardë lekë, me një kursim prej 8.7 %. Sipas APP-së, përqindja që 
zë numri i procedurave me negocim pa shpallje ndaj numrit total të procedurave të fituara për vitin 2019 
është 3.2 përqind ose 2.6 % përqind e fondit limit total të prokuruar. 

Të dhënat e analizuara për efekt të këtij raporti evidentojnë se jo të gjithë operatorët kanë rënë dakord 
me dokumentet e tenderit ose vlerësimin që i kanë bërë ofertave të tyre autoritetet kontraktore. Për 
vitin 2019, janë paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit Publik (KPP), 1052 ankesa për procedurat 
e prokurimit publik, për mbikëqyrje dhe analizë të ligjshmërisë, me një ulje prej rreth 10 % ndaj atyre 
të vitit 2018. Gjatë vitit 2019 nga 7384 procedura të publikuara në sistemin e prokurimit publik, (pa 
përfshirë ankande dhe koncesione), për 715 prej tyre (9.6 %) janë paraqitur ankesa në Komisionin e 
Prokurimit Publik. Këto ankesa janë drejtuar kundër 739 autoriteteve kontraktore, nga 1337 të tilla. KPP 
ka marrë vendime lidhur me ankesat e paraqitura për procedura, të cilat në total referuar fondit limit 
të prokuruar, arrijnë një vlerë prej 30.4 miliardë lekë, nga totali prej 110.6 miliardë lekë të publikuara 
për prokurim, pra 27 % e fondit limit total të publikuar për prokurim, është shoqëruar me ankesa në 
procedurat përkatëse.71 Gjatë periudhës janar-dhjetor 2019-të, 47 vendime të KPK-së, ose 5.9 % të totalit 
janë ankimuar në gjykatë.  

Sipas Raportit vjetor të Performancës për vitin 201972, të hartuar nga Kontrolli i Lartë 
i Shtetit, efektet negative për buxhetin e shtetit në fushën e prokurimeve arrijnë 
vlerën 50.5 miliardë lekë ose 408 milionë euro. Në Raportin e  Zbatimit të Buxhetit për vitin 
2019, përcjellë në Kuvendin e Shqipërisë në tetor 2020, Kontrolli i Lartë i Shtetit thekson se, për sa i 
përket prokurimit publik problematikë mbetet “shkalla e konkurrencës në procedurat e prokuruara dhe 
konkretisht, zhvillimi i procedurave me një ofertues.” Sipas KLSH-së, gjatë vitit 2019, prokurimet 
me një ofertë kapin një vlerë prej 14.8 miliardë lekë ose 16 % të fondit limit total. 
Gjatë vitit 2019, KLSH ka bërë 28 kallëzime/indicie penale (7 kallëzime penale dhe 21 indicie penale) 
për 40 drejtues të rangut të mesëm dhe të lartë si pasojë e shkeljeve në fushën e prokurimeve publike.

70 Agjencia e Prokurimit Publik, Raporti Vjetor 2019, http://www.app.gov.al/GetData/DoënloadDoc?documentId=2a69a5
ce-d232-47ef-b290-0cfa79f97b15, aksesuar në 04.09.2020. 
71 Raporti Vjetor 2019, Komisioni i Prokurimit Publik, 2020, http://www.kpp.gov.al/ppadv/DF_DocumentViewer.aspx-
?id=9dff47e6-d697-4b15-8f3b-b76e34a5127a, aksesuar me 21.11.2020.
72 Raporti vjetor i performancës 2019, Kontrolli i Lartë i Shtetit, 2020, http://www.klsh.org.al/web/raporti_vjetor_i_perfor-
mances_2019_30_04_2020_5671.pdf, aksesuar në 21.11.2020

Përveç raportit të KLSH-së, shqetësime për procedurat e prokurimit publik janë ngritur edhe nga 
organizatat e shoqërisë civile. Sipas databazës së prokurimeve publike të publikuar nga Instituti Shqiptar 
i Shkencës (AIS), e cila përmban të dhëna mbi prokurimet e disa institucioneve, përfshirë njësitë e 
qeverisjes vendore, institucione nga sektori i shëndetësisë, ndërmarrjet shtetërore, Agjencia e Blerjeve 
të Përqendruara dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit, nga 1 janari 2020 deri në 31 gusht 2020-të, kryen 
2,598 procedura prokurimesh publike, me një vlerë totale prej 32.4 miliardë lekë. Nga këto prokurime, 
520 procedura ose 20 % e totalit janë klasifikuar nga AIS me ‘flamur të kuq’. Nga 520 procedurat e 
klasifikuara me flamur të kuq, 323 procedura prokurimi kanë rezultuar me mungesë konkurrence, pasi 
prokurimi është zhvilluar me një operator të vetëm pjesëmarrës. Në 2 raste ka pasur mungesë gare, pasi 
prokurimi ka qenë me negocim të drejtpërdrejtë dhe me vlerë më të madhe se 5 milionë lekë. Në 196 
raste, prokurimi është klasifikuar me flamur të kuq për shkak se autoriteti prokurues ka skualifikuar të 
gjithë operatorët pjesëmarrës në garë, të cilët kanë pasur ofertë më të ulët se oferta fituese, ndërsa në 2 
raste të tjera flamuri i kuq vjen prej faktit se tenderi është anuluar dy ose më shumë herë nga autoriteti 
kontraktor.73 

Gjatë vitit 2020, procedura e prokurimit publik për punë publike, kontratat koncesionare dhe të Partneritetit 
Publik Privat, si dhe prokurimet për mallra dhe shërbime gjatë periudhës së pandemisë së COVID-19, kanë 
qenë pjesë e debatit publik pas denoncimeve nga opozita si raste korruptive, raste të dyshuara të prishjes 
së barazisë së operatorëve pjesëmarrës në prokurime publike ose të konfliktit të interesit. Vëmendje 
të veçantë kana marrë prokurimet e bëra nga qeveria gjatë periudhës së pandemisë së COVID-19, 
për pajisje mjekësore dhe paketa ushqimore në ndihmë të familjeve të varfëra. Prokuroria e Posaçme 
kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, SPAK, njoftoi më 30 prill se po kryen hetime intensive 
për prokurimet e zhvilluara në kushte emergjence të pandemisë së COVID-19 nga Ministria e Mbrojtjes 
dhe se po verifikohen denoncimet publike për prokurimet e zhvilluara nga Ministria e Shëndetësisë me 
procedurë të klasifikuar “sekret“.74

Në gusht 2020, mësohet se SPAK ka regjistruar një procedim penal për pastrim parash dhe falsifikim 
dokumentesh edhe për përfituesit e koncesioneve të inceneratorëve në Elbasan, Fier dhe Tiranë.75 Në 
SPAK janë dorëzuar kallëzime nga opozita dhe organizata të shoqërisë civile edhe kundër përfituesve të 
kontratave koncesionare në fushën e shëndetësisë.76     

   

3.4. Korrupsioni i nivelit të lartë

Korrupsioni në Shqipëri është i përhapur kudo dhe gati në nivel endemik, por lufta kundër tij ka pasur 
efikasitet të kufizuar për shkak se arrin në nivelet më të larta të qeverisjes. Lufta kundër korrupsionit të 
nivelit të lartë mbetet një sfidë madhore për Shqipërinë. 

73 Open Procurement Albania, http://openprocurement.al/, akesesuar në 04.09.2020.
74 SPAK heton tenderat “sekretë” të qeverisë gjatë pandemisë, Reporter.al, 2020, https://www.reporter.al/spak-heton-
tenderat-sekrete-te-qeverise-gjate-pandemise/, Aksesuar me 19.09.2020.
75 Spak ve nën hetim zyrtarë dhe përfitues të koncesioneve të inceneratorëve, Gazeta Tema, 2020, http://www.gazetatema.
net/2020/08/27/spak-ve-nen-hetim-zyrtare-e-perfitues-te-koncesioneve-te-inceneratoreve-akuza-per-pastrim-parash-e-
falsifikim-dokumentesh/, aksesuar me 19.09.2020.
76 Koncesioni i sterilizimit/ Zbardhet padia e plotë e dorëzuar në SPAK, Faxneës, 2019, https://www.faxweb.al/
koncesioni-i-sterilizimit-zbardhet-padia-e-plote-e-dorezuar-ne-spak/, aksesuar 19.09.2020.
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Të dhënat e Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, SPAK, e cila efektivitsht 
ka filluar të funksionojë në dhjetor 2019, tregojnë që në 8 muajt e parë të vitit 2020, janë regjistruar 
117 procedime penale për vepra që lidhen me korrupsionin dhe janë vendosur nën hetim 119 persona 
të dyshuar. Ndërkohë, në të njëjtën periudhë janë dërguar në gjykata 33 kërkesa për gjykim, me 49 të 
pandehur për çështje që lidhen me korrupsionin. Nga këto 33 dosje penale, në 21 kërkesa me 38 të 
pandehur SPAK kërkon gjykimin e çështjes dhe në 12 kërkesa, me 11 të pandehur pushimin e saj. Deri 
në 31 gusht 2020, SPAK ka regjistruar 3 procedime penale për nenet 245 dhe 260 të Kodit Penal, që 
lidhen me korrupsion aktiv dhe pasiv të zyrtarëve të lartë dhe të zgjedhurve vendorë.77 

Po ashtu si prokuroria, Gjykata e Posaçme Kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsioni ka filluar punë 
në dhjetor 2019. Deri tani, çështja më e rëndësishme që lidhet me zyrtarë të lartë që ajo ka gjykuar, është 
apeli i ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri, i cili ishte dënuar më parë nga Gjykata e Shkallës së Parë 
për Krime të Rënda, për shpërdorim detyre. Më 26 qershor, Gjykata e Posaçme e Apelit vendosi ta kthejë 
për rigjykim në shkallë të parë çështjen kundër ish-ministrit të Brendshëm.78   

4. REKOMANDIME

Rekomandime  mbi zbatueshmërinë e Strategjisë Ndër-Sektoriale Kundër 
Korrupsionit dhe Planit të Veprimit:

a. Në zbatim të SNKK vlerësojmë se, nevojitet një vëmendje e shtuar ndaj identifikimit real të sektorëve, 
praktikave, metodave të përdorura për realizimin e veprimeve që favorizojnë korrupsionin.

b. Hartimi dhe zbatimi efektiv i planeve të integritetit në Ministri, në përputhje me rekomandimet e 
fundit të GRECO për Shqipërinë;

c. Koordinimi i masave të SNKK me reformën në administratën publike, me qëllim garantimin 
e qëndrueshmërisë afatgjatë të nëpunësve publikë, sidomos në agjencitë apo strukturat ku 
identifikohet apo hetohen veprimet e korrupsionit;

d. Ndërgjegjësimi i mëtejshëm i publikut në përdorimin e instrumentave të krijuar nga shteti për të 
luftuar korrupsionin, si dhe garantimi i mekanizmave të llogaridhënies efektive për çdo rast të 
dyshuar korrupsioni të denoncuar nga qytearët.

Rekomandime mbi zbatueshmërinë e legjislacionit për sinjalizimin dhe mbrojtjen e 
sinjalizuesve në vendin tonë:

a. Përpjekje të mëtejshme nevojiten në drejtim të ndërgjegjësimit të punonjësve në sektorin publik dhe 
atë privat dhe trajnimit të vazhdueshëm të anëtarëve të njësive përgjegjëse, mbi ekzistencën dhe 
rëndësinë e ligjit nr.60/2016;

b. Rekomandojmë fuqizimin dhe pajisjen me kapacitetet e duhura njerëzore dhe financiare, me 
qëllim që ILDKPKI të realizojë monitorimin sistematik dhe efektiv të Njësive Përgjegjëse që janë 
ngritur në të dy sektorët.

c. Rekomandohet marrja e masave nga autoritetet në nivel qendror dhe vendor, mbi rishikimin e 

77 SPAK, 2020, përgjigje ndaj kërkesës për informacio
78 Gjykata e Apelit kthen për rigjykim çështjen “Tahiri”, Reporter.al, 2020, https://www.reporter.al/gjykata-e-apelit-kthen-
per-rigjykim-ceshtjen-tahiri/, aksesuar me 19.09.2020.

profilit profesional (përshkrimi i punës) të anëtarëve të Njësive Përgjegjëse, për avantazhimin e 
tyre në drejtim të një shpërblimi më të mirë financiar, si dhe forcimi i mekanizmave që sigurojnë 
pavarësinë e tyre të brendshme efektive dhe ruajtjen e konfidencialitetit, në ushtrimin e detyrave 
si anëtar të Njësisë.

d. Raportet vjetore të Njësive Përgjegjëse të përfshijnë në mënyrë të detajuar ecurinë mbi zbatimin e 
ligjit, rastet e sinjalizuara, masat e marra gjatë hetimit administrativë, reflektimin e pengesave dhe 
vështirësive të hasura në zbatim të ligjit. Dorëzimi në kohë i raporteve pranë ILDKPKI-së.

e. Në funksion të rritjes së besimit të publikut tek mekanizmat e sinjalizimit të korrupsionit, i 
rekomandojmë ILDKPKI-së të mundësojë një panoramë akoma më të plotë në raportet vjetore të 
natyrës së sinjalizimeve, të masave konkrete të marra, zbatueshmërinë e ligjit nga mekanizmat e 
sinjalizimit, etj.

 Rekomandime mbi luftën ndaj korrupsionit në fushën e prokurimeve publike

a. I rekomandohet Qeverisë të rrisë konkurrueshmërinë në procedurat e prokurimit publik për mallra 
dhe shërbime.

b. I rekomandohet Qeverisë të zbardhë përfituesit fundorë të kontratave të partneritetit publik privat 
dhe koncesioneve.

c. I rekomandohet Ministrisë së Financave të bëjë monitorimin e kontratave koncesionare dhe PPP-
ve. 

d. I sugjerohet medias dhe organizatave të shoqërisë civile të monitorojnë progresin e bërë në luftën 
kundër korrupsion dhe t’i shtojnë kërkesat për llogaridhënie ndaj qeverisë. 

Rekomandime mbi luftën ndaj korrupsionit në nivelet e larta 

a. Bazuar në angazhimet e ndërmarra nga qeveria shqiptare si vend pjesëmarrës i OSBE-së, 
rekomandojmë forcimin e luftës kundër korrupsionit në të gjitha nivelet, në mënyrë të veçantë 
kundër korrupsionit në nivelet e larta të qeverisjes.  

b. Ngritja e Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe konsolidimi i SPAK duhet të sjellë rritjen e procedimeve 
penale pro-aktive (përfshi dhe ato ex-officio), të thelluara, objektive dhe të gjithanshme për veprat 
e lidhura me korrupsionin dhe korrupsionin e zyrtarëve të lartë. Veprimtaria e këtyre institucioneve 
duhet të përçojë tek publiku perceptimin se lufta ndaj korrupsionit kryhet pa selektivitet, në përputhje 
me ligjin dhe në funksion të interesit publik.  
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KREU 3

ZGJEDHJET E LIRA DHE TË NDERSHME

INSTITUTI PËR STUDIME POLITIKE (ISP) DHE KOMITETI 
SHQIPTAR I HELSINKIT (KSHH)

Përmbledhje ekzekutive 

Marrja e kryesimit të OSBE-së për vitin 2020 e gjeti Shqipërinë në një situatë unike politike, e cila sipas 
raportit të Freedom House, u shoqërua me rënien e nivelit të demokracisë funksionale dhe përfaqësuese79. 
Vendimi politik i opozitës (PD dhe LSI) për heqjen dorë nga mandatet (dorëzimin kolektiv), në shkurt të 
vitit 2019 u shoqërua me protesta politike dhe më pas edhe me bojkotimin prej saj të zgjedhjeve të 
qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019. Në mungesë të konkurrencës politike, këto zgjedhje u 
fituan 100% nga Partia Socialiste, e cila gjithashtu ka mazhorancë në parlament prej vitit 2013. Deputetët 
e rinj zëvendësues nuk kanë qenë të organizuar në parti politike, duke mos arritur të krijojnë opozitë 
funksionale. Të gjithë këta faktorë çuan në dobësimin e rolit të parlamentit në sistemin qeverisës, si dhe të 
parimit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve, në raport me kompetencat kushtetuese të parlamentit80. 

Praktika e zhvillimit të zgjedhjeve parlamentare apo të qeverisjes vendore në vitet e kaluara në vendin 
tonë, ka evidentuar se ka qenë mungesa e vullnetit politik, brishtësia e institucioneve dhe situatat e 
tensionuara, dhe jo mangësitë në ligj, faktorët apo arsyet kryesorë që nuk kanë garantuar zgjedhje 
të standardeve ndërkombëtare. Edhe pse fushata zgjedhore për zgjedhjet e ardhshme parlamentare të 
vitit të ardhshëm (2021) nuk ka filluar zyrtarisht, efektet e saj kanë filluar të ndihen dukshëm në publik 
në mënyrë të parakohshme. Veçanërisht nga muaji shtator dhe në vijim të këtij viti, publikisht artikulohen 
në mënyrë të përshkallëzuar, akuza të ndërsjella, me elementë të gjuhës së urrejtjes dhe denigrues, që 
reflektojnë klimën e mosbesimit të thellë reciproke dhe të polarizuar, nga përfaqësues të forcave kryesore 
politike në vend. 

Në janar 2020, me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar, tri partitë kryesore politike, (PS, PD dhe LSI) 
së bashku me opozitën parlamentare, ranë dakord për inicimin e dialogut politik në kuadër të reformës 
zgjedhore. Ato krijuan Këshillin Politik dhe shpallën një pakt politik për dialog (shih në vijim të 
raportit), i mbështetur fuqishëm nga faktori ndërkombëtar81. Rezultati kryesor i kompromisit ishte ndalimi 
i përkeqësimit të krizës politike, si dhe përfshirja e saj në reformën zgjedhore. Bazuar në këtë zhvillim 
pozitiv, më 25 mars 2020, Bashkimi Evropian vendosi të hapë bisedimet për anëtarësimin e Shqipërisë 
në BE82. Përkundrejt këtij vendimi, Shqipërisë ju caktuan 6 kushte paraprake përpara konferencës së parë 
Shqipëri-BE. Në krye të kushteve ishte kërkesa që “Shqipëria duhet të miratojë reformën zgjedhore 
plotësisht në përputhje me rekomandimet e OSBE / ODHIR, duke siguruar financim transparent të 
partive politike dhe fushatave elektorale”83. E njëjta kërkesë, shoqëruar me nevojën e hetimeve të 
dosjeve për trafikun e votës, u miratua edhe nga parlamenti gjerman (Bundestag)84. Kërkesat përputhen 
me rekomandimin prioritar të OSBE/ODIHR 2019, sipas të cilit “partitë politike dhe aktorët e tjerë 
zgjedhorë duhet të angazhohen në një dialog të hapur dhe gjithëpërfshirës dhe të lehtësojnë 
reformën zgjedhore për adresimin e rekomandimeve që përmban ky raport dhe raportet e mëparshme 
të ODIHR-it”.  

79 Raport i Freedom House https://freedomhouse.org/country/albania/freedom-ëorld/2020 dhe referimi në Reporter.al  
https://www.reporter.al/raporti-i-freedom-house-demokracia-ne-shqiperi-shenon-renie/ 
80 For more info see: Raport i BTI, https://www.bti-project.org/content/en/downloads/reports/country_report_2020_ALB.
pdf ; Raport progresi mbi Shqipërinë 2020 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/COUNTRY_20_1794, 
Raport i Freedom House https://freedomhouse.org/country/albania/nations-transit/2020? dhe raporti mbi monitorimin e 
Kuvendit 2020 http://isp.com.al/index.php/2020/09/05/parlamenti-ne-kohen-e-pandemise-bilanci-dhe-problematika/
81 SHBA, Britanisë së Madhe dhe Bashkimi Evropian
82 EU 2020. Opening of accession talks ëith Albania and North Macedonia, full report https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/IP_20_519. 
83 EU, Enlargement and stabilisation and association process, 7002/20,  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/
ST-7002-2020-INIT/en/pdf, p.5.
84  Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD, 19/13509, https://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/19/135/1913509.pdf 
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Më 6 shtator 2020, Presidenti dekretoi datën e zgjedhjeve më 25 Prill të vitit që vjen (2021)85. Sipas 
praktikave të mira të Komisionit të Venecias86, “Elementet themelore të legjislacionit zgjedhor, në veçanti 
të sistemit të duhur zgjedhor, anëtarësimit në komisionet zgjedhore dhe përcaktimit të kufijve elektoralë 
nuk duhet të jenë të hapur për ndryshime në më pak se një vit para zgjedhjeve”. Por praktika në 
Shqipëri, si rezultat i krizës dhe vonesës për konsensus politik e bëri të pamundur respektimin e këtij afati. 
Reforma zgjedhore u dakordësua në qershor 2020, përmes mekanizmit të Këshillit Politik dhe u votua më 
23 korrik, pra jashtë afatit 1 vjeçar përpara zgjedhjeve. Në tërësinë e saj, reforma zgjedhore u përcoll 
në një atmosferë të polarizuar politike, e cila cenoi standardet e transparencës dhe gjithëpërfshirjes. 

Një ditë pas miratimit të tyre në seancën plenare të datës 23 korrik 2020, këto ndryshime u kritikuan nga 
organizatat e shoqërisë civile pasi adresuan vetëm pjesërisht rekomandimet kyç ose prioritare të OSBE/
ODIHR-t, si dhe disa prej dispozitave vendosën në pikëpyetje parime të rëndësishme kushtetuese, sikurse 
është parimi i respektimit të hierarkisë së akteve normative, parimi ndarjes dhe balancimit të pushteteve 
apo parimi i përgjegjësisë disiplinore të gjyqtarëve para ligjit, etj87. Rekomandimi prioritar i OSBE/
ODIHR-it për depolitizimin e organeve të administrimit zgjedhor të të gjitha niveleve nuk gjeti zbatim në 
ndryshimet e dakordësuara për Kodin Zgjedhor. 

Një javë pas miratimit të ndryshimeve në Kodin Zgjedhor, Kuvendi votoi ndryshime kushtetuese të 
iniciuara nga opozita e re parlamentare, të cilat përbëjnë ndryshimet e vetme kushtetuese pas vitit 1998, 
që nuk kalojnë me konsensus politik dhe as opinion paraprak nga Komisioni i Venecias. Paketa e re 
kushtetuese ndryshoi ndjeshëm elementët thelbësorë të sistemit zgjedhor dhe të përkthimit të votave në 
mandate. Argumenti kryesor i mazhorancës për ndryshimet kushtetuese ishte nevoja për kompromis me 
opozitën parlamentare për të patur mbështetjen me votat e saj dhe rrjedhimisht kuorumin e nevojshëm 
ligjor prej të paktën 3/5 e deputetëve, për ndryshimet e dakordësuara dhe të propozuara në paktin e 
datës 5 qershor, në Kodin Zgjedhor. Ky argument në vlerësimin e ekspertëve politologë mbetet relativ. 
Ndryshimet kushtetuese nuk u diskutuan në Këshillin Politik, pavarësisht përcaktimit konsensual të paktit 
politik të datës 14 janar 2020. Në datë 5 tetor, brenda të njëjtit vit, Kodi Zgjedhor pësoi sërish ndryshime, 
të cilat ishin në funksion të konkretizimit dhe detajimit të ndryshimeve kushtetuese për sistemin zgjedhor. 
Këto ndryshime u kryen pa konsultim publik dhe gjithëpërfshirje. 

1. Standardet ndërkombëtare 

Standardet ndërkombëtare për zgjedhjet janë parime dhe udhëzime universale që promovojnë procese 
demokratike zgjedhore. Këto standarde kanë evoluar nga protokollet, deklaratat, traktatet dhe instrumente 
të tjerë ndërkombëtarë që garantojnë demokracinë dhe të drejtat e njeriut. Standardet ndërkombëtare 
për zgjedhjet demokratike nuk kanë karakterin e normave urdhëruese apo detyruese. Ato nuk imponojnë 
një sistem zgjedhor të caktuar apo miratimin e ligjeve të caktuara. Përkundrazi, ato janë parime që 
udhëheqin zhvillimin dhe zbatimin e sistemit zgjedhor, legjislacionit, politikave dhe procedurave që kanë 
lidhje me proceset demokratike zgjedhore. Të gjitha standardet ndërkombëtare të zgjedhjeve kanë si 

85 Faqja zyrtare e Presidentit https://president.al/presidenti-meta-dekreton-daten-e-zgjedhjeve-per-kuvendin-2/ 
86 Në dt.10 Korrik 2020, me opinionin nr.190/2002, Komisioni i Venecias ka miratuar “Udhëzimet për Zgjedhjet” (CDL-AD 
(2002) 13), i aksesueshëm në këtë lidhje 
https://ëëë.venice.coe.int/ëebforms/documents/CDL-AD(2002)013-e.aspx
87 Instituti për Studime Politike, Komiteti Shqiptar i Helsinkit dhe Civil Rights Defenders, Deklaratë e Përbashkët për Shtyp, 
dt.24 korrik 2020, e aksesueshme në këtë link
 http://isp.com.al/ëp-content/uploads/2020/07/Deklarate-e-perbashket_ISP_CRD_KShH-final.pdf 

pikënisje të përbashkët parimin themelor që qytetarët kanë të drejtë të marrin pjesë në qeverisje dhe 
çështjet publike të vendeve të tyre. Neni 21, paragrafi 3, i Deklaratës Universale të Kombeve të Bashkuara 
(KB) për të Drejtat e Njeriut (1948) përmbledh këtë parim themelor: “Vullneti i popullit është bazë e 
pushtetit shtetëror; ky vullnet duhet të shprehet në zgjedhjet e herëpashershme dhe të lira, të cilat duhet 
të jenë të përgjithshme dhe me votë të barabartë, si dhe me votim të fshehtë ose sipas procedurës 
përkatëse të votimit të lirë.”88

Ky parim themelor është mishëruar në kriteret e aderimit për në Bashkimin Evropian, ose siç njihen 
ndryshe si parimet e Kopenhagenit të miratuara në vitin 1998 nga Këshilli Evropian, të cilat janë kushte 
thelbësore që duhet të plotësohen nga të gjitha vendet kandidate për anëtarësim (përfshi Shqipërinë). 
Nën kriterin politik të Kopenhagenit, qëndron “demokracia”, e cila përmbledh parimin e qeverisjes 
demokratike funksionale që kërkon që të gjithë qytetarët duhet të kenë mundësi të marrin pjesë, në 
mënyrë të barabartë, në vendimmarrjen politike në çdo nivel të qeverisjes, nga niveli vendor (bashkiak) 
deri në nivelin më të lartë,kombëtar. Ndër të tjerash, kjo kërkon zgjedhje të lira që garantojnë fshehtësinë 
e votës, si dhe të drejtën për të krijuar lirisht parti politike, pa pengesa nga shteti.89 

2. Reforma zgjedhore 2020   

Në të dy raportet e OSBE/ODIHR-it për monitorimin e zgjedhjeve, përkatësisht të zgjedhjeve parlamentare 
të vitit 2017 dhe zgjedhjeve të qeverisjes vendore të vitit 2019, në pjesën e rekomandimeve kryeson 
rekomandimi për një reformë zgjedhore, me qëllim trajtimin e rekomandimeve të bëra në këto raporte 
por edhe ato të mëparshme. Për realizimin e kësaj reforme, kërkohej dialog i hapur dhe gjithëpërfshirës90. 
Në funksion të këtij rekomandimi, më 25 shtator 2019, Prezenca e OSBE-së në Shqipëri dhe Komisioni 
i Posaçëm për Reformën Zgjedhore ftoi opozitën jashtëparlamentare të marrë pjesë në një konferencë 
për reformën zgjedhore91. Në konferencë opozita jashtëparlamentare e përfaqësuar nga PD, propozoi 
ngritjen e një strukture të veçantë për hartimin e reformës zgjedhore, e përbërë nga përfaqësues në 
rang ndërkombëtar, OSBE-ODIHR-it, BE-së, SHBA-ve, një përfaqësues të Kuvendit dhe një përfaqësues 
të opozitës së bashkuar. Në vijim ,PD dhe partitë aleate në opozitë krijuan grup pune për hartimin e 
drafteve paralele të reformës zgjedhore.

Forcat kryesore politike ranë dakord më 14 janar të këtij viti për krijimin e Këshillit Politik 92. Pjesë e 
Këshillit u bënë PS që ka mazhorancën qeverisëse, opozita e re parlamentare, si dhe dy partitë opozitare 
jashtë parlamentit, PD dhe LSI. Qëllimi kryesor i Këshillit ishte rikthimi dhe përfshirja indirekt e partive 
të opozitës jashtë parlamentit dhe më pas finalizimi i reformës zgjedhore konsensuale brenda afatit 
15 mars, bazuar në rekomandimet e ODIHR/OSBE. Në paragrafin e parafundit të paktit93, Kuvendit i 
diktohej që projekti përfundimtar i dakordësuar ndërmjet palëve të miratohej nga Kuvendi në përputhje 
me procedurat parlamentare dhe se shumica parlamentare angazhohet që të mos kryejë ndryshime në 

88 Applying International Election Standards – A Field Guide for Election Monitoring Groups https://www.ndi.org/sites/
default/files/Applying-International-Standards-ENG.pdf 
89 https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_criteria 
90 Raporti Përfundimtar i Misionit të OSBE/ODIHR-it për Vëzhgimin e Zgjedhjeve 2017, fq 26 dhe Raporti Përfundimtar i 
Misionit të OSBE/ODIHR-it për Vëzhgimin e Zgjedhjeve 2019, fq 29.
91 https://shqiptarja.com/lajm/opozita-theu-bojkotin-sot-ne-tryezen-e-osbese-per-reformen-zgjedhore-me-eksperte 
92 Reporter.al Tre partitë kryesore politike bien dakord për reformë zgjedhore
https://www.reporter.al/tre-partite-kryesore-politike-bien-dakord-per-reforme-zgjedhore/ 
93 Burim, A2CNN (media) - Firmoset marrëveshja, Reforma Zgjedhore përfundon brenda 15 marsit – A2 CNN (a2news.
com)
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Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe në seancë plenare në tekstin e miratuar dhe dakordësuar ndërmjet 
palëve, sipas këtij pakti. Pakti “spostoi” krejtësisht Komisionin e Posaçëm parlamentar për Reformën 
Zgjedhore. Ky i fundit e mbylli mandatin pa mbledhje produktive gjatë vitit 2020 dhe natyrisht, pa 
rezultat e vendimmarrje zyrtare. Veprimtaria e Këshillit Politik u karakterizua nga bisedime jo publike, 
vendimmarrje pa transparencë dhe akte mirëbesimi politik pa konsultim publik apo institucional. 

Me nxitjen dhe ndërmjetësimin ndërkombëtar, më 5 qershor 2020, Këshilli Politik ra dakord për një draft 
konsensual të reformës zgjedhore94. Dakordësimi i këtij drafti u përshëndet nga BE dhe SHBA, duke e 
vlerësuar si pikënisje të rëndësishme drejt maturimit politik, procesin zgjedhor 2021, me standarde më të 
larta dhe rikthimin e normalitetit politik në vend 95. Ndryshimet në Kodin Zgjedhor, bazuar në paktin e 5 
qershorit, u votuan më 23 korrik në parlament 96. Këto ndryshime përmblodhën ndër të tjerash krijimin e 
një KQZ-je të re, në drejtim të organizimit, përbërjes, formulës së përzgjedhjes së anëtarëve të organeve 
drejtuese, por edhe detyrave shtesë që iu caktuan në raport me KQZ-në e mëparshme, përmirësime në 
legjislacionin për financimin elektoral dhe reklamat, parandalimin e përdorimit të burimeve shtetërore në 
fushatë elektorale, forcim të dispozitave lidhur me kuotat gjinore, përfshirjen e teknologjisë në zgjedhje, 
votën e emigrantëve të diasporës, etj. 

Ndryshimet e dakordësuara në paktin e datës 5 qershor, në këndvështrimin e shoqërisë civile, nuk trajtuan 
problemet thelbësore, siç ishin reformimi i legjislacionit mbi partitë politike, financimin zgjedhor dhe 
dekriminalizimin, si dhe nuk morën në konsideratë rekomandimet e shumta të viteve të fundit nga organizatat 
e shoqërisë civile që e kanë monitoruar procesin. Më herët, në deklaratën për shtyp të datës 1 qershor 
2020, Komiteti Shqiptar i Helsinkit u shpreh se, pavarësisht nevojës për dialog dhe konsensus të gjerë 
ndërmjet  forcave të ndryshme politike, ndryshimet në Kodin Zgjedhor nuk duhet të jenë monopol i partive 
politike. KShH bëri thirrje për të për të dëgjuar efektivisht mendimin e grupeve të interesit, ekspertëve, si dhe 
organizatave dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, por kjo kërkesë nuk u morr në konsideratë97.  

3. Ndryshimet kushtetuese të datës 30 korrik për sistemin zgjedhor

Ndryshimi i sistemit zgjedhor nuk është rekomanduar asnjëherë nga ODIHR/OSBE, por kjo çështje 
rezulton të jetë sjellë në vëmendje të axhendës parlamentare vitin e fundit nga deputetët zëvendësues të 
opozitës parlamentare (pas bojkotit të parlamentit nga deputetët e PD dhe LSI). Debati i parë institucional 
për ndryshimin e sistemit zgjedhor në vendin tonë datoi më 25 shtator 2019, në konferencën e realizuar 
bashkarisht nga Prezenca e OSBE-së dhe Komisioni parlamentar për Reformën Zgjedhore98, të titulluar 
“Të mohuar nga sistemi: Ndërtimi i një sistemi gjithëpërfshirës për të mbrojtur demokracinë”. Në këtë 
tryezë, përveç aktorëve politikë ishin ftuar gjithashtu për të dhënë kontributin e tyre në panel, lidhur me 
nevojën për të ndryshuar ose jo sistemin, përfaqësues të shoqërisë civile nga KShH99, ISP, IZhSZGj, si dhe 

94 Top Channel. https://top-channel.tv/2020/07/21/firmoset-marreveshja-mes-ps-se-dhe-opozites-parlamentare-me-23-
korrik-votohet-pakti-i-5-qershorit-me-30-korrik-hapja-e-listave/ 
95 Deklarata e BE https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neës_corner/news/albania-joint-statement-high-rep-
resentative-vice-president-josep-borrell-and_en dhe e SHBA https://al.usembassy.gov/sq/deklarate-e-ambasades-se-
shba-37/.
96 Miratimi i Kodit Zgjedhor. Kuvendi i Shqipërisë http://parlament.al/News/Index/10286 
97 Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Deklaratë për Shtyp, dt. 1 Qershor 2020, i akesueshëm në këtë link https://www.facebook.
com/KomitetiShqiptarIHelsinkit 
98 FJALA E KRYETARIT TË PREZENCËS së OSBE-SË NË KONFERENCËN PËR SISTEMET ZGJEDHORE, 
25 shtator 2019 https://www.osce.org/files/f/documents/b/0/433031.pdf 
99 Mbi nevojën e ndryshimit të sistemit zgjedhor për mbrojtjen e demokracisë, Fjala e Znj. Erida Skëndaj, Drektore Ekze-
kutive e Komitetit Shqiptar të Helsinkit gjatë konferencës së dt. 25 Shtator 2019, të organizuar nga Prezenca e OSBE-së në 
Shqipëri në bashkëpunim me Kuvendin -https://www.facebook.com/KomitetiShqiptarIHelsinkit/posts/2187637001359818 

ekspertë të tjerë të legjislacionit zgjedhor. 

Më 8 tetor 2019, katër organizata të shoqërisë civile i drejtohen me një letër publike partive politike, ndër 
të tjerash duke kërkuar nisjen e një procesi gjithëpërfshirës lidhur me sistemin zgjedhor100, ku theksohej 
se vendimmarrja politike duhet të jetë vijim i kontributit të ekspertizës dhe jo e kundërta. Për ndryshimin e 
sistemit zgjedhor, organizatat nënshkruese propozojnë dy alternativa, bazuar në përvojat e mëparshme 
të vendit tonë. Më 5 nëntor 2019, Komisioni i Posaçëm për Reformën Zgjedhore kreu një dëgjesë me 
përfaqësues të subjekteve politike dhe shoqërisë civile për të diskutuar mbi draftin e përpunuar nga 
ekspertët e këtij komisioni për adresimin rekomandimeve të OSBE/ODIHR-it101. Gjatë kësaj dëgjese, me 
nxitjen e deputetëve të opozitës parlamentare, aktorët e shoqërisë civile u pyetën për sa i takon nevojës 
për të ndryshuar sistemin zgjedhor në vendin tonë.  Më 7 janar të këtij viti, Nisma “Thurje” dorëzoi pranë 
Kuvendit një peticion të firmosur nga 50,000 qytetarë, për ndryshimin e sistemit zgjedhor, nga ai rajonal 
proporcional me lista të mbyllura, në kombëtar proporcional me lista të hapura102.

Pakti politik i 14 janarit e përjashtoi debatin për sistemin zgjedhor nga axhenda prioritare. Opozita e 
re parlamentare paralajmëroi se nuk do të votonte në seancë plenare ndryshimet në Kodin Zgjedhor 
të dakordësuara nga Këshilli Politik, duke e kushtëzuar qëndrimin e tyre “pro” kësaj marrëveshjeje, 
me kërkesën për të kaluar në një sistem zgjedhor me lista të hapura103.  Në 15 qershor 28 deputetë të 
opozitës parlamentare depozituan kërkesën për rishikimin e Kushtetutës. Ata propozuan ndryshime në 
nenet 64 dhe 68 të Kushtetutës, për ndryshimin e sistemit zgjedhor (duke propozuar sistemin zgjedhor 
proporcional me konkurrim rajonal), vendosjen e pragut minimal prej 5% për shpërndarjen e mandateve, 
si dhe heqjen e koalicioneve parazgjedhore. Për konsultimin e kësaj pakete të rëndësishme, Kuvendi i 
la në dispozicion vetëm 4 ditë kohë përfaqësuesve të shoqërisë civile. Në seancën dëgjimore të datës 
3 korrik, në mbledhjen e përbashkët të Këshillit të Legjislacionit dhe Komisionit për Çështjet Ligjore, 
Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, disa prej përfaqësuesve të këtyre organizata, bazuar 
edhe në precedentët e mëparshëm, kritikuan ndryshimet në Kushtetutë në kushtet e urgjencës, në afate të 
ngushta kohore dhe të diktuara nga interesa të partive politike. Ata sugjeruan se, veçanërisht në debatin 
mbi sistemin zgjedhor, ndryshimet duhet të paraprihen nga një studim i plotë dhe gjithëpërfshirës që 
tregon avantazhet dhe disavantazhet e sistemit zgjedhor të kohës dhe atij që propozohet, si dhe duhet t’i 
nënshtrohet një debati të gjerë mes ekspertësh profesionistë të fushës, forcave politike, si dhe debat publik 
me qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile.104

Brenda një harku kohor prej më pak se 1 muaj e gjysmë  muajsh nga hyrja në procedurë e nismës 
kushtetuese, përkatësisht në datë. 30 korrik 2020, Kuvendi miratoi me 106 vota pro dhe 10 kundër 
amendimin e neneve 64 dhe 68 të Kushtetutës së RSH, të cilat në variantin e miratuar pësuan ndryshime 
thelbësore nga varianti fillestar i propozuar nga deputetët nismëtarë. Me ndryshimet kushtetuese, Kuvendi 
ndryshoi sistemin zgjedhor nga ai proporcional rajonal me lista të mbyllura në sistemin proporcional 
rajonal me prag kombëtar, me votim parapëlqyes të jo më pak se 2/3 e listës shumëemërore. Ky formulim 
kushtetues u prezantua publikisht si hapje e listave. Ndaj kritikave për moshapjen 100% të listave në 
seancën parlamentare të datës 30 korrik, një nga deputetët relatorë të mazhorancës qeverisëse u shpreh 
se, “Kushtetuta vendos një nivel, poshtë të cilit nuk mund të shkohet. 2/3 e listës duhet të jenë patjetër 

100 https://a2news.com/video/reforma-zgjedhore-shoqeria-civile-leter-partive-dy-propozime-per-sistemin/ 
101 http://parlament.al/Files/Procesverbale/20200129135842Komisioni%20i%20%20Reformes%20Zgjedhore%20
dat%C3%AB%20%205.11.2019.pdf 
102 https://citizens-channel.com/2020/01/07/sistemi-zgjedhor-nisma-thurje-dergon-ne-kuvend-propozimet-ligjore/ 
103 https://a2news.com/2020/06/06/opozita-parlamentare-takon-ambasadoret-pa-lista-te-hapura-dhe-voten-e-
emigranteve-nuk-votojme-reformen/ 
104 https://www.parlament.al/Files/Procesverbale/20200728134615Kl%20dhe%20Kligj%20%2003.07.2020.pdf 
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të hapura.105” Ndryshimi tjetër i rëndësishëm në nenin 68 të Kushtetutës, ishte ai i heqjes së të drejtës së 
koalicioneve parazgjedhore (i lejuar në formulimin e mëparshëm kushtetues) për të paraqitur kandidatët 
për deputetë në nivel zone zgjedhore106. Kjo e drejtë iu dha  shprehimisht vetëm partive politike ose 
zgjedhësve. Megjithatë, përfaqësues të mazhorancës e mbrojtën ndryshimin me argumentin se  “Kushtetuta 
nuk e ndalon shprehimisht se koalicionet parazgjedhore nuk do të jenë, por sistemi me lista të hapura, 
nuk i pranon formatet e koalicioneve, sipas atyre që zbatohen sot”107. 

Në zbatim të amendamenteve Kushtetuese të lartpërmendura, në datë 5.10.2020, Kuvendi mori në 
shqyrtim disa nisma ligjore të propozuara nga një grup deputetësh dhe miratoi paketën e dytë të 
ndryshimeve në Kodin Zgjedhor, dispozitat e të cilës kokretizojnë dhe detajojnë ndryshimet që ju bënë 
neneve 64 dhe 68 të Kushtetutës. Kjo paketë ligjore nuk ju nënshtrua as formalisht asnjë konsultimi me 
publikun dhe organizatat e shoqërisë civile, të cilat kritikuan edhe faktin se për disa ditë pas miratimit të 
saj, publiku dhe të interesuarit nuk patën mundësi të njiheshin me tekstin zyrtar të ndryshimeve të kaluar 
në Komisionin e Ligjeve dhe më pas në seancë plenare108. Sipas informacioneve të ndryshimeve të reja 
të Kodit Zgjedhor, i cili u publikua në Fletoren Zyrtare vetëm më 3 nëntor 2020, midis të tjerash neni 67 
i njeh kryetarit të partisë apo të partisë udhëheqëse të koalicionit, të drejtën e kandidimit si deputet deri 
në katër zona zgjedhore. Ky parashikim bie ndesh me parimet e barazisë dhe të mosdiskriminimit që 
parashikon neni 18 i Kushtetutës sonë, neni 14 i Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (KEDNJ-
së), neni 26 i Konventës Ndërkombëtare mbi të Drejtat Civile dhe Politike, neni 7 i Deklaratës Universale 
të të Drejtave të Njeriut, si dhe anashkalon Raportin e OSBE/ODHIR-it, të 14 shtatorit 2009, lidhur me 
zgjedhjet parlamentare të 28 qershorit 2009109. 

Ndryshimet e Kodit Zgjedhor më 5 tetor konsistojnë në disa drejtime. Për herë të parë, zbatohet sistemi 
proporcional rajonal me lista të hapura në jo më pak se dy të tretat. Ndryshimi i dytë lidhet me vendosjen 
e pragut zgjedhor kombëtar 1% nga pragu 3% në zgjedhjet e kaluara. Ndryshimi i tretë lidhet me 
formulën e renditjes së kandidatëve në listat e partive politike/ koalicioneve, e cila, në praktikë mund 
të pamundësojë që një kandidat të arrijë të fitojë numrin e nevojshëm të votave, për të qenë fitues në 
renditjen finale të listës së kandidatëve të subjektit zgjedhor. 

Më 23 tetor, Presidenti i Republikës njoftoi mos dekretimin e ndryshimeve të 5 tetorit në Kodin Zgjedhor 
dhe nismën për adresim të çështjeve të diskutuara në Komisionin e Venecias. Argumentet kryesore 
të Presidentit kishin të bënin me cenimin e traditës konsensuale të reformës zgjedhore, ndërhyrjen e 
njëanshme në Kushtetutë, cenimin e barazisë së votës, etj110. Komisioni i Venecias njoftoi për marrjen e 
kërkesës për opinion nga Presidenti111 dhe shqyrtimin e rastit në dhjetor 2020. Ndërkohë që kjo kërkesë 
është në proces për t’u shqyrtuar në Komisionin e Venecias, rezulton se në seancën plenare të datës 29 

105 Kuvendi i RSH, Procesverbali i seancës plenare, dt.30 Korrik 2020 gjatë së cilës u miratuan ndryshimet në 
kushtetutë, pjesë e shkëputur nga fjala e deputetës së PS, Klotilda Bushka, fq.5 https://www.parlament.al/Files/
Procesverbale/20200908085448Proc.%20dt%2030.07.2020.pdf 
106 Neni 68 (Ndryshuar me ligjin nr. 9904, datë 21.4.2008, ndryshuar pika 1 me ligjin nr. 115/2020, datë 30.7.2020), fjalia 
e parë “1. Kandidatët për deputetë paraqiten në nivel zone zgjedhore nga partitë politike ose nga zgjedhësit.”
107 Kuvendi i RSH, Procesverbali i seancës plenare, dt.30 Korrik 2020 gjatë së cilës u miratuan ndryshimet në 
kushtetutë, pjesë e shkëputur nga fjala e deputetës së PS, Klotilda Bushka, fq.5 https://www.parlament.al/Files/
Procesverbale/20200908085448Proc.%20dt%2030.07.2020.pdf 
108 Letër e hapur e KShH-së dhe ISP-së, dt. 8 Tetor 2020 https://www.facebook.com/isp.com.al/
posts/3423473871028941/ 
109  Deklaratë për shtyp, dt.13 Tetor, KShH https://ahc.org.al/njoftim-per-shtyp-ndryshimet-ne-kodin-zgjedhor/ 
110 Për më shumë https://president.al/presidenti-meta-dekreton-kthimin-per-rishqyrtim-ne-kuvend-te-ligjit-nr-118-2020-
arsyet-e-kthimit-per-rishqyrtim-te-ligjit/ 
111 Venice Commission: https://www.venice.coe.int/ëebforms/events/?id=3021 

tetor 2020, Kuvendi, ka votuar kundër me 96 vota dekretin presidencial nr. 11.797, datë  22.10.2020112 
dhe Kodi Zgjedhor, i ndryshuar, hyri në fuqi më datë 18.11.2020.

4. Analizë mbi nivelin e adresimit të disa rekomandimeve kyç të OSBE/
ODIHR-it

4.1. Përpjekje serioze për të trajtuar çështjen e vazhdueshme të blerjes së 
votës 

Në raportet e OSBE/ODIHR-it për monitorimin e zgjedhjeve në vendin tonë, veçanërisht në dy dekadat e 
fundit është adresuar në mënyrë të vazhdueshme shqetësimi për fenomenin e shitblerjes së votës. OSBE/
ODIHR rekomandon se, “Nevojiten përpjekje serioze për të trajtuar çështjen e vazhdueshme të blerjes 
së votës, si nëpërmjet një fushate për ndërgjegjësimin qytetar, ashtu edhe nëpërmjet ndjekjes penale, 
me qëllim forcimin e besimit tek procesi zgjedhor. Partitë politike mund të ndërmarrin një angazhim 
konkret dhe të mirëfilltë për të luftuar praktikat e blerjes së votës. Gjithashtu, një refuzim publik nga 
ana e politikanëve për të pranuar mbështetje financiare nga individë me të kaluar kriminale do të 
ndihmonte në ndërtimin e besimit të publikut në integritetin e zgjedhjeve”113....“Organet e zbatimit të 
ligjit duhet të hetojnë në mënyrë të plotë, të menjëhershme dhe transparente çdo akuzë për shkelje 
zgjedhore”114. 

Me ndryshimet që pësoi neni 64 i Kodit Zgjedhor në dtatë 23 Korrik me ligjin nr.101/2020, është 
parashikuar se për t’u regjistruar si subjekt zgjedhor për çdo lloj zgjedhjeje, një parti politike duhet të 
paraqesë në KQZ, ndër të tjerash, deklaratën me shkrim të nënshkruar nga kryetari i partisë politike 
ku përmendet angazhimi solemn për refuzimin për të marrë pjesë në praktika të blerjes së votës, 
marrjes së financimeve apo përfitimeve të kundërligjshme, veçanërisht nga ato që vijnë nga aktivitete 
kriminale, si dhe përkushtimin për të konkurruar në zgjedhje në mënyrë të ndershme dhe me integritet 
(gërma “e”). Angazhimi solemn i propozuar në këtë dispozitë është i natyrës deklarative dhe nuk kufizon 
apo ndalon shitblerjen e votës, pasi kjo e fundit është e dënueshme penalisht. Nëse kryetari i partisë 
do të nxiste ose do të organizonte veprime të tilla, ai/ajo përgjigjet penalisht sipas dispozitave të Kodit 
Penal. Ajo çka merr rëndësi primare në rekomandimin prioritar të OSBE/ODIHR-it për të parandaluar 
dhe goditur këtë fenomen, është hetimi i plotë, i menjëhershëm dhe transparent nga organet e sistemit të 
drejtësisë penale. 

Për të parë ecurinë e hetimeve të veprave penale në fushën e zgjedhjeve, KSHH iu drejtua me kërkesë për 
informacion zyrtar 21 prokurorive të rretheve gjyqësore në vend dhe për dijeni Prokurorit të Përgjithshëm, 
lidhur me numrin e çështjeve të hetuara për periudhën janar 2019 – korrik 2020. Nga këto prokurori, 
kthyen përgjigje 15 prej tyre, përkatësisht Tropoja, Berati, Dibra, Durrësi, Elbasani, Fieri, Gjirokastra, 
Korça, Lezha, Lushnja, Përmeti, Puka, Tirana, Mati dhe Vlora. Prokuroritë, të cilat nuk i janë përgjigjur 
kërkesës janë Kavaja, Kruja, Kukësi, Kurbini, Pogradeci dhe Saranda115. 

112 https://top-channel.tv/2020/10/29/kodi-zgjedhor-kuvendi-rrezon-dekretin-e-metes/ https://www.parlament.al/
Neës/Index/11408 
113 Raporti Përfundimtar i Misionit të OSBE/ODIHR-it për Vëzhgimin e Zgjedhjeve Parlamentare 2017, fq 27.
114 Raporti Përfundimtar i Misionit të OSBE/ODIHR-it për Vëzhgimin e Zgjedhjeve të Qeverisjes vendore 2019, fq 3
115 Zarfi që është dërguar tek Prokuroria Shkodër është kthyer me datë 19.10.2020, dhe rrjedhimisht prej tyre nuk është marrë 
përgjigje.
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Nga informacioni i marrë nga prokuroritë që ju përgjigjën pozitivisht kërkesës për informacion rezulton 
se gjithsej numri i çështjeve nën hetim për këto vepra penale është 549, ku shumica dërrmuese e tyre 
i atribuohet nenit 326 të Kodt Penal “Falsifikimi i materialit zgjedhor dhe rezultateve të zgjedhjeve”. 
Konkretisht, numri i këtyre çështjeve kategorizohet si vijon: 

a) 581 raste i atribuohen nenit 326 të Kodit Penal, “Falsifikimi i materialit zgjedhor dhe rezultateve 
të zgjedhjeve”;

b) 8 raste sipas nenit 326/a të Kodit Penal, “Dëmtimi me dashje i materialit zgjedhor; 
c) 6 raste sipas nenit 236 të Kodit Penal, “Kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik”; 
d) 6 raste për nenin 325 të Kodit Penal “Pengimi i subjekteve zgjedhore”;  
e) 2 raste sipas nenit 327 të Kodit Penal, “Shkelja e fshehtësisë së votimit”; 
f) 2 raste sipas nenit 327/a, të Kodit Penal, “Votimi më shumë se një herë ose pa u identifikuar”;
g) 2 raste sipas nenit 328, të Kodit Penal,  “Korrupsioni aktiv në zgjedhje”; 
h) 2 raste sipas nenit 329, të Kodit Penal, “Kanosja apo dhunimi ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje”;
i) 1 rast sipas nenit 328/a, të Kodit Penal, “Përdorimi i funksionit publik për veprimtari politike ose 

zgjedhore”; 
j) 1 çështje sipas nenit 328/b, të Kodit Penal, “Korrupsioni pasiv në zgjedhje”; 
k) në 2 raste nuk është specifikuar dispozita.

Pavarësisht se, numri i çështjeve të referuara apo denoncuara në prokurori është i konsiderueshëm, 
të dhënat e sjella nga prokuroritë e kontaktuara tregojnë se  për shumicën dërrmuese të rasteve është 
vendosur mosfillim i procedimit penal, përkatësisht për 523 raste, ose në 95.9% të rasteve. Një pakicë 
më e vogël e rasteve për të cilat ka filluar procedimin penal kanë përfunduar në gjykatë ose dhe janë 
bashkuar, ndërkohë që 6 raste janë ende në proces hetimi ose verifikimi pranë prokurorisë. Konkretisht, 
për 9 nga këto raste, prokuroria ka mbyllur procedimin penal dhe ka ngritur akuzën penale në gjykatë 
ndaj të pandehurve. Por edhe këto të dhëna tregojnë se, shumica e rasteve të dërguara nga prokuroria 
në gjykatë, janë pushuar me vendim gjyqësor, përkatësisht 6 prej tyre. Prokuroria e Tropojës referon se, 
ndaj 6 të pandehurve, Gjykata e Shkallës së Parë Tropojë ka vendosur deklarimin fajtor për kryerjen e 
veprave penale të parashikuara nga nenet 326/a, 236 dhe 262 të Kodit Penal, vendim i cili ka marrë 
formë të prerë. Ndaj një të pandehuri tjetër rezulton se, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë e ka dënuar 
me 4 vjet burg dhe në zbatim të nenit 59 të Kodit Penal, ka pezulluar ekzekutimin e dënimit me burg dhe 
ka vendosur në provë personin e dënuar (dënim alternativ).

4.2. Parandalimi dhe lufta ndaj shpërdorimit të burimeve shtetërore dhe 
presionet lidhur me vendin e punës së zgjedhësit  

Problematika e përdorimit të burimeve shtetërore në fushatën elektorale është renditur në  rekomandimet 
kryesore të OSBE/ODIHR. Sipas rekomandimit 3/2017 “Qeveria duhet të analizojë efektshmërinë e 
përpjekjeve të mëparshme për të luftuar shpërdorimin e burimeve shtetërore dhe presionet e lidhura 
me vendin e punës mbi zgjedhësit. Ajo duhet të marrë në konsideratë ngritjen e një organi transparent, 
të pavarur dhe përfshirës me detyrën dhe kompetencën e veprimit dhe të ndjekjes nëse vihet në dijeni 
për çështje të tilla në periudhën para dhe paszgjedhore. Kjo strukturë mund të ngrihet edhe në nivel 
vendor në një kohë të mjaftueshme përpara zgjedhjeve të radhës”116. Kurse, sipas rekomandimit 2/2019 
“Qeveria duhet të përcaktojë një procedurë përmes së cilës punonjës aktualë apo të mundshëm të 

116 Raporti Përfundimtar i Misionit të OSBE/ODIHR-it për Vëzhgimin e Zgjedhjeve 2017, fq 27.

administratës publike të mund të raportojnë çdo rast presioni politik mbi ta në lidhje me marrjen apo 
mbajtjen e një posti ose në lidhje me vlerësimin e performancës së tyre në punë. Këta persona duhet 
të gëzojnë mbrojtjen që ligji iua garanton aktualisht sinjalizuesve”117.

Sipas nenit 91 të Kodit të ri Zgjedhor, , u bënë përcaktime më të qarta lidhur me konceptin e burimeve 
shtetërore, u zgjerua kategoria e institucioneve të përfshirë në kufizime, ndalimin 4 muaj para datës 
së zgjedhjeve deri në formimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve i  propozimit, miratimit ose nxjerrjes 
së akteve ligjore/ nënligjore, të cilat parashikojnë dhënien e përfitimeve për kategori të caktuara të 
popullsisë, etj. Ndryshimi i dytë i rëndësishëm (neni 92) zgjerimi i kompetencave dhe përgjegjësive të 
KQZ për informimin, pranimin e informacioneve që vijnë nga burime të tjera, etj, për rastet e përdorimit të 
burimeve shtetërore në fushatë. Ndryshimet ndalojnë transmetimin në media të lajmeve mbi veprimtaritë 
e ndaluara nga KQZ, që lidhen me abuzimin me burimet shtetërore në fushatën elektorale. 

Ndryshimet e reja në Kodin Zgjedhor kanë përmbushur përgjithësisht rekomandimet e ODIHR/OSBE, 
por nuk rezulton të jetë trajtuar rekomandimi për “ngritjen e një organi transparent, të pavarur dhe 
përfshirës me detyrën dhe kompetencën e veprimit dhe të ndjekjes për shpërdorimin e burimeve 
shtetërore”. Ngarkimi i KQZ-së me këtë detyrë ,mund të krijojë një barrë jo proporcionale me detyrat 
bazë që ky organ ka në drejtim të miradministrimit të procesit zgjedhor në të gjitha etapat e tij.  

4.3. Depolitizimi dhe pavarësia e organeve të administrimit zgjedhor

Në raportet e OSBE/ODIHR-it për zgjedhjet parlamentare të vitit 2009 dhe zgjedhjet e qeverisjes 
vendore të vitit 2011, kur bëhej fjalë për administratën zgjedhore, tërheq vëmendjen fakti se ajo cilësohej 
se vepronte në mënyrë të njëanshme, nën ndikimin e partive politike. Duke e parë këtë problematikë 
si të përsëritur në mënyrë të vazhdueshme për çdo zgjedhje, në raportin për zgjedhjet e organeve 
të qeverisjes vendore të vitit 2015, OSBE/ODIHR u shpreh hapur, duke nënvizuar se “Ligji mund të 
ndryshojë në mënyrë që të lejojë caktimin e komisioneve jopartiake në të gjitha nivelet dhe në këtë 
mënyrë të depolitizohet administrimi zgjedhor”. Ky rekomandim u përsërit më pas edhe në zgjedhjet që 
u zhvilluan në vitin 2017 dhe vitin 2019. Në rekomandimin nr. 5 të raportit të monitorimit të Zgjedhjeve 
të Qeverisjes Vendore të vitit 2019, OSBE/ODIHR rekomandon se, “...Duhet të garantohen pavarësia 
dhe paanshmëria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe e gjyqësorit”118. Jo vetëm rekomandimet e 
OSBE/ODIHR-it, por edhe praktika e monitorimit të zgjedhjeve nga vëzhguesit vendorë, krijojnë bindjen 
se çështja e depolitizimit të administratës zgjedhore në të gjitha nivelet përbën një nga rekomandimet 
prioritare të tij. Ndryshimet që pësoi Kodi Zgjedhor në datë 23 korrik 2020, me ligjin 101/2020 nuk e 
adresuan plotësisht këtë nevojë dhe mbi të gjitha nuk janë garante të pavarësisë funksionale të organit 
më të lartë të administrimit zgjedhor, KQZ-së. Megjithatë funksionimi në praktikë i këtij organi mbetet për 
t’u vëzhguar në praktikë dhe nuk mund të paragjykohet apriori.  

Sikurse është përmendur në pjesën hyrëse të këtij raporti, ndryshimet në Kodin Zgjedhor parashikuan 
një KQZ pothuajse të re, në organizim dhe përbërje, mënyrën e përzgjedhjes së anëtarëve, por dhe të 
kompetencave pasi ju shtuan disa përgjegjësi të reja, më konkretisht:

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nga një organ kolegjial i përbërë nga 7 anëtarë, me formulën e 
re përbëhet nga 3 organe drejtuese, përkatësisht nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve (organ 
monokratik), Komisioni Rregullator (miraton aktet me karakter normativ, etj.) dhe Komisioni i Ankimeve 

117 Raporti Përfundimtar i Misionit të OSBE/ODIHR-it për Vëzhgimin e Zgjedhjeve 2019, fq 30.
118 Raporti Përfundimtar i Misionit të OSBE/ODIHR-it për Vëzhgimin e Zgjedhjeve 2019, fq 31.
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dhe Sanksioneve (shqyrton ankimet administrative dhe vendosjen e sanksioneve). Vlen të theksohet se, 
në asnjë rekomandim të OSBE/ODIHR-it nuk është kërkuar organizim i ri i KQZ-së. Ndryshimet që pësoi 
përbërja, kompetencat dhe përzgjedhja e anëtarëve të organeve drejtuese KQZ-së, nuk janë shoqëruar 
me argumenta bindëse për nevojën e këtyre ndryshimeve. Ndërkohë që vetë përfaqësues të Këshillit 
Politik pranojnë që ky organ nuk është depolitizuar, por ndryshimet e dakordësuara lidhur me këtë organ 
ishin të kushtëzuara nga konsensusi politik ndërmjet palëve119. Sa i takon depolitizimit të organeve të 
administrimit të zgjedhjeve në nivel të dytë (Komisionet Zonale të Administrimit Zgjedhor) dhe në nivel 
të tretë (Komisionet e Qendrave të Votimit dhe Grupet e Numërimit) vërehet se, ligji nr.101/2020 nuk 
ka mundësuar ndryshime në përbërjen dhe mënyrën e emërimit të anëtarëve të tyre, gjë që  reflekton 
mosadresim të rekomandimeve të OSBE/ODIHR-it për depolitizmin e tyre. Gjatë diskutimeve në Këshillin 
Politik, opozita jashtëparlamentare nuk pranoi depolitizimin e këtyre organeve, me argumentin se 
kandidaturat do të jenë nga administrata publike që është nën ndikimin e mazhorancës (kandidatët që 
ishin propozuar ishin në radhët e arsimtarëve, administratës publike etj)120.

Në datën 5 tetor 2020, Kuvendi zgjodhi në seancë plenare organet drejtuese të KQZ-së së re121. Më 
herët në kohë, në datë 17.09.2020, Kuvendi miratoi vendimin nr. 50/2020 “Për krijimin dhe përbërjen 
e komisionit të posaçëm parlamentar për shqyrtimin dhe përzgjedhjen e kandidaturave për organet 
drejtuese të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve’’. Gjithë procedura për shqyrtimin dhe përzgjedhjen e 
kandidaturave u bë në një hark të shkurtër kohor prej 18 ditësh dhe nuk mundësoi një proces konkurrues, 
meritokratik dhe të paanshëm politikisht. Një raport monitorimi i Komitetit Shqiptar të Helsinkit vërejti se, 
Komisioni i Posaçëm Parlamentar nuk hulumtoi mjaftueshëm nëse anëtarët e rinj të KQZ janë anëtar aktiv 
i  ndonjë partie politike në përputhje me nenin 13, pika 5 dhe nenin 16, pika 5 e  Kodit Zgjedhor122, duke 
u mjaftuar vetëm në vetdeklarimin e tyre. Ndaj vërehet se rekomandimi prioritar i OSBE/ODIHR-it për 
depolitizimin e KQZ-së, rezulton i pazbatuar në praktikë, i cili  rrjedh nga vetë formula që parashikon 
Kodi Zgjedhor për zgjedhjen e funksionarëve të këtij institucioni. 

Lidhur me rolin e gjykatave në fushën e zgjedhjeve, ndryshimet në Kodin Zgjedhor nuk prekën instrumentin 
e gjykatës së posaçme, Kolegji Zgjedhor, por u ndryshuan elementë që lidhen me përbërjen, garancitë 
ligjore dhe vendimmarrjen e tij. Konkretisht, Këshilli Politik dhe më pas parlamenti ra dakord që tetë 
anëtarët e Kolegjit Zgjedhor të jenë “gjyqtarë të përzgjedhur me short nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, nga 
radhët e gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses, me vendim të formës së prerë, procesin e rivlerësimit 
kalimtar të gjyqtarëve, sipas ligjit nr. 84/2016, nga gjykatat e shkallës së parë, gjykatat e apelit, 
gjykatat administrative të shkallës së parë dhe Gjykata Administrative e Apelit Tiranë. Përjashtohen 
nga shorti gjyqtarët e Gjykatës kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit123. Kolegji Zgjedhor u 
zgjodh me short nga KLGJ dhe kreu betimin më 10 shtator. 

4.4. Shfuqizimi i dispozitave penale për shpifjen

Në raportin mbi zgjedhjet e Kuvendit të vitit 2017, OSBE/ODIHR adresoi në rekomandimin nr. 6 që 
lidhet me kërkesën për shfuqizimin e dispozitave penale për shpifjen. Kjo duhet bërë, sipas OSBE-së, 

119 Deklaratë në media e bashkëkryetarit të Këshillit Politik për Reformën Zgjedhore, Z. Damian Gjiknuri https://www.
vizionplus.tv/gjiknuri-ne-quo-vadis-nuk-ju-permbajtem-rekomandimeve-te-osbe-odihr/ 
120 Opozita bllokon depolitizimin! Rama: Për fat të keq i pamundur! PD-së i lamë në dorë teknologjinë, presim ku do ta çojë 
topin Basha - Shqiptarja.com
121 https://www.parlament.al/News/Index/10400 
122 Raport monitorimi i KShH-së, i aksesueshëm në këtë link
123 Kodi Zgjedhor 2020, Fletore Zyrtare https://qbz.gov.al/preview/75122d2e-9ebc-45de-b0ea-b5efde2f6836 

për tu “dhënë përparësi zgjidhjeve juridike civile të hartuara për të rivendosur në vend reputacionin 
e dëmtuar”124. Në Këshillin Politik dhe produktin e tij kjo çështje nuk ishte pjesë e agjendës dhe as nuk 
u diskutua. Për pasojë, në ndryshimet e reja në legjislacionin mbi zgjedhjet nuk ka reflektim ndaj këtij 
rekomandimi. 

4.5. Barazia e të drejtave të vëzhguesve

Në rekomandimet e OSBE/ODIHR-itpër zgjedhjet e Kuvendit të vitit 2017 (nr. 7) theksohet se, “Për 
të forcuar transparencën, ligji duhet të garantojë të drejta të njëjta për të gjithë vëzhguesit dhe të 
përcaktojë qartë se të gjithë vëzhguesit kanë të drejtë të marrin kopje të tabelës së rezultateve”125. 
Në ndryshimet e reja në Kodin Zgjedhor janë reflektuar disa elementë shtesë pozitivë të aksesit të 
vëzhguesve në dokumentacionin zgjedhor. Konkretisht, vëzhguesit marrin kopje të procesverbaleve të 
mbylljes së votimit, të tabelës përfundimtare të rezultatit të zgjedhjeve, të tabelave të qendrave të votimit, 
etj. Kodi Zgjedhor ia njeh këto të drejta vëzhguesve të partive parlamentare dhe vëzhguesve të subjekteve 
zgjedhore konkurruese (neni 122). 

4.6. Liria dhe fshehtësia e votës

Në raportet e OSBE/ODIHR-it janë përfshirë rekomandime konkrete që lidhen me fshehtësinë e votës. 
Konkretisht, më 2017 në rekomandimin 8 theksohej se, “Shteti duhet të garantojë të drejtën për të 
bërë një zgjedhje të lirë dhe të fshehtë. Duhet të parandalohet çdo formë presioni për të zbuluar se 
për kë synojnë të votojnë zgjedhësit apo për kë kanë votuar. Asnjë lidhje midis zgjedhësit dhe një 
vote specifike nuk duhet të jetë e mundur”126. Gjithashtu, në raportin e vitit 2019 në rekomandimin nr. 
3 theksohej “Autoritetet duhet të garantojnë të drejtën e zgjedhësve për të zgjedhur në mënyrë të 
lirë dhe të fshehtë. Procedurat e votimit duhet të rishikohen për të garantuar fshehtësinë e votës dhe 
mbrojtjen nga çdo ndikim i papërshtatshëm ndaj zgjedhësve. Rëndësia e fshehtësisë së votës duhet 
të theksohet gjatë trajnimit të komisioneve zgjedhore dhe në materialet e edukimit të zgjedhësve”127. 

Ligji nr.101/2020 për ndryshimet në Kodin Zgjedhor dhe në legjislacionin plotësues mbi zgjedhjet e 
trajtuan gjerësisht këtë rekomandim, duke u dakordësuar në përforcimin e dispozitave penalizuese për 
rastet e provuara të cenimit të shkeljes së procedurave të votimit dhe të fshehtësisë së votës. 

5. REKOMANDIME 

a. Paketa e reformës zgjedhore mbetet e paplotë pa rishikimin tërësor të legjislacionit mbi partitë 
politike dhe financimin e fushatave elektorale ndaj do të sugjeronim që në një të ardhme jo të 
largët, të iniciohej një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse, transparente dhe në përputhje me 
standardet ndërkombëtare dhe rekomandimet kyç të OSBE/ODIHR-it;

b. Për shkak të problematikave që organizatat e shoqërisë civile dhe OSBE/ODIHR ka vërejtur në 
të kaluarën në funksionimin e organit më të lartë të administrimit zgjedhor, i rekomandojmë të 

124 Raporti Përfundimtar i Misionit të OSBE/ODIHR-it për Vëzhgimin e Zgjedhjeve 2017, fq 27.
125 Raporti Përfundimtar i Misionit të OSBE/ODIHR-it për Vëzhgimin e Zgjedhjeve 2017, fq 27.
126 Raporti Përfundimtar i Misionit të OSBE/ODIHR-it për Vëzhgimin e Zgjedhjeve 2017, fq 27.
127 Raporti Përfundimtar i Misionit të OSBE/ODIHR-it për Vëzhgimin e Zgjedhjeve 2019, fq 30.
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tri organeve drejtuese të KQZ-së që të zbatojnë me korrektesë, paanshmëri, profesionalizëm, 
përgjegjësi e llogardhënie karshi publikut, detyrat dhe kompetencat e parashikuara në Kodin 
Zgjedhor;

c. I rekomandojmë subjekteve zgjedhore që të garantojnë shanse të barabarta midis kryetarëve 
të partive dhe kandidatëve të tjerë brenda partisë, duke treguar shembuj pozitiv në drejtim të 
demokracisë funksionale dhe barazisë efektive në garën brenda partisë dhe në zgjedhje;

d. Sugjerojmë që partitë politike dhe subjektet konkurruese të tregojnë akte konkrete të vullnetit 
për jetësimin e procesit të dekriminalizimit, duke aplikuar Kodet e Etikës në proceset e tyre të 
brendshme zgjedhore dhe duke publikuar CV e detajuar të kandidatëve përpara afatit ligjor 
të regjistrimit në KQZ;

e. Mendojmë se organet e sistemit të drejtësisë penale duhet të tregojnë efikasitet të lartë dhe 
pavarësi efektive në hetimin objektiv, të gjithëanshëm dhe të plotë, brenda një afati sa më të 
arsyeshëm të çdo dyshimi të arsyeshme të bazuara në indicie apo prova, që hedh dritë mbi 
fenomenin e shitblerjes së votës;

f. Portali për denoncimet elektorale dhe për transparencën e përdorimit të burimeve shtetërore në 
fushatën elektorale rekomandojmë të jetë sa më parë funksional dhe të sigurojë transparencë 
maksimale dhe frymë bashkëpunimi me aktorët e shoqërisë civile të përfshirë në monitorimin 
e procesit zgjedhor;

g. Rekomandojmë që dispozitat për listat e hapura dhe për përfaqësimin gjinor të shoqërohen 
me reformimin e vendimmarrjes dhe sistemit të promovimit të karrierës në partitë politike për 
të siguruar prurje më cilësore në parlamentin e ardhshëm.

KREU 4

LIRIA E MEDIAS NË SHQIPËRI

Rrjeti Ballkanik për Gazetari Investigative në Shqipëri 
(BIRN Albania)
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Përmbledhje ekzekutive

Ky kre paraqet  një përmbledhje dhe analizon zhvillimet që kanë ndikuar në lirinë e medias në vend, 
gjatë kryesisë së OSBE-së nga Shqipëria në vitin 2020, përfshirë sulmet ndaj gazetarëve dhe mediave, 
legjislacioni i propozuar nga qeveria për rregullim e përmbajtjes së medias online nëpërmjet të 
ashtuquajturës paketa anti-shpifje, ndikimi në media i tërmetit të 26 nëntorit dhe i masave kufizuese të 
marra nga qeveria për parandalimin e COVID-19. 

Ky raport u përpilua duke mbledhur dhe analizuar të dhënat nga databaza që raportojnë sulme ndaj 
gazetarëve dhe medias, raporte të organizatave vendore dhe ndërkombëtare mbi lirinë e medias në 
Shqipëri, dokumente të Kuvendit të Shqipërisë dhe Komisionit të Venecias dhe shkrime në median 
elektronike. Burimet e përdorura për të shkruar raportin janë të cituara në footnotat (shënimet në fund të 
faqes) përkatëse.

Analiza e të dhënave cilësore dhe sasiore të mbledhura tregon se liria e medias gjatë kryesisë së OSBE-së 
nga Shqipëria, ka qenë nën presion nga sulmet e vazhdueshme,fizike dhe verbale, ndaj gazetarëve dhe 
medias online, përndjekja nga polica me akuza për shpërndarje paniku, mbyllja e faqeve të internetit 
dhe medias online, përpjekjet e qeverisë për të zgjeruar kompetencat e Këshillit të Etikës dhe të Autoritetit 
të Mediave Audiovizive për kontrollin e përmbajtjes së medias online, si dhe kufizimet fizike dhe rënia e 
të ardhurave nga reklamat si pasojë e situatës së emergjencës shëndetësore të krijuara nga pandemia e 
COVID-19.      

Ky kre analizon se si përpjekjet e qeverisë për të kontrolluar përmbajtjen e medias online u kundërshtuan 
me forcë nga shoqëria civile, gazetarët dhe organizatat vendore dhe ndërkombëtare për lirinë e shprehjes. 
Përpjekjet e shoqërisë civile kundër projektligjit që zgjeronte kompetencat e AMA-s dhe të Këshillit të 
Etikës, gjetën gjithashtu mbështetje nga opozita dhe Presidenti i Republikës, si edhe nga  institucionet 
ndërkombëtare si Këshilli i Europës dhe Komisioni Europian.  

Nën perspektivën e kryesimit të OSBE-së nga Shqipëria, qeverisë shqiptare i rekomandohet të përmbushë 
frymën e angazhimeve të ndërmarra si anëtare e Këshillit të Europës dhe OSBE-së, për të siguruar një 
mjedis mundësues për lirinë e shprehjes dhe të medias, duke ndaluar sulmet verbale ndaj gazetarëve, si 
dhe duke rritur përpjekjet për të zbardhur sulmet fizike ndaj tyre.

Bazuar në referencat kushtetuese për lirinë e medias, që parashikojnë se kufizimet ndaj kësaj të drejte 
duhet të jenë proporcionale dhe të bazohen në jurisprudencën e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut, qeveria shqiptare duhet të tërhiqet nga përpjekjet për ta vënë përmbajtjen e medias online nën 
kontroll të enteve administrative, pa garanci për pavarësinë dhe paanësinë e tyre. 

Gjithashtu, duke u mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare për të luftuar lajmet e rreme, 
propagandën, dezininformimin dhe shkeljet etike në median online, shoqërisë civile, medias dhe 
gazetarëve iu rekomandohet të punojnë për forcimin e entit vetërregullues të pavarur që përfshin të gjithë 
palët e interesuara nga komuniteti i medias.  

1.  Standardet dhe praktikat e mira për lirinë e shprehjes dhe të medias – një 
panoramë e përgjithshme e zbatimit të tyre

Legjislacioni shqiptar garanton lirinë e shprehjes dhe lirinë e medias. Kreu i dytë i Kushtetutës, i cili 
përcakton liritë dhe të drejtat vetjake,  në nenin nr. 22128 përcakton se, liria e shprehjes, shtypit, radios 
dhe televizionit është e garantuar. Gjithashtu, ky nen përcakton se ndalohet censura paraprake e mjeteve 
të komunikimit. Kushtetuta e njeh mundësinë e kufizimit të këtyre të drejtave me ligj, por vetëm nëse 
kufizimet janë në interes publik dhe proporcionale, në linjë me Konventën Europiane të të Drejtave të 
Njeriut, të cilën Shqipëria e ka miratuar në vitin 1996. Përveç parashikimeve kushtetuese, liria e medias 
në Shqipëri garantohet edhe nga ligjet për shtypin e shkruar dhe median audiovizive . Sipas ligjit nr. 
7756, të vitit 1993 “Për shtypin”, i ndryshuar, i cili ka një nen të vetëm, shtypi është i lirë dhe liria e tij 
mbrohet me ligj.129 Në mënyrë të ngjashme , ligji nr.97/2013 “Për mediat audiovizive” përcakton në 
parimet e tij themelore garantimin e lirisë së shprehjes.130 

Sipas nenit 10 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut, çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes 
dhe kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit, si dhe  lirinë për të marrë ose për të dhënë informacione dhe 
ide pa ndërhyrjen e autoriteteve publike dhe pa marrë parasysh kufizimet. Megjithatë, kjo e drejtë nuk 
është absolute dhe KEDNJ i njeh të drejtën shteteve për kufizimin e saj me ligj. 

Gjithashtu, vendet anëtare të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë (OSBE), kanë marrë që 
nga viti 1975, një listë të gjatë angazhimesh për lirinë e shprehjes dhe lirinë e medias, duke filluar nga i 
ashtuquajturi “Akti Final i Helsinkit”, i cili njeh rëndësinë e shpërndarjes së informacionit midis vendeve 
anëtare të OSBE-së dhe rolin thelbësor të shtypit, radios dhe televizionit, si dhe të gazetarëve që punojnë 
në këtë fushë.131 

Edhe pse Kushtetuta dhe kuadri rregullator e garantojnë lirinë e shprehjes dhe të medias, në praktikë këto 
të drejta kufizohen nga interesat politike dhe ekonomike të pronarëve të medias, përqendrimi i tregut në 
duart e pak kompanive, sulmet fizike dhe ato verbale ndaj gazetarëve, vetcensura, paditë për shpifje dhe 
dëmtim imazhi, si dhe zbatimi i dobët i legjislacionit për të drejtat në punë. Sipas indeksit për Lirinë e 
Medias në botë të publikuar nga organizata “Reporterët pa Kufij”(RSF), në vitin 2019, Shqipëria renditej 
në vendin e 84 nga 180 vende pjesë të indeksit, duke humbur 2 vende në renditje në krahasim me një 
vit më parë. RSF thekson se në vitin 2019, qeveria shqiptare shtoi përpjekjet për ta vënë nën kontroll 
median, shpesh duke përdorur luftën kundër lajmeve të rreme si justifikim.132 

Shpifja parashikohet dhe rregullohet nga Kodi Penal dhe Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë. Sipas 
nenit 120 të Kodit Penal, “përhapja e qëllimshme e thënieve, si dhe çdo informacion tjetër, duke e ditur 
se janë të rreme, që cenojnë nderin dhe dinjitetin e personit, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet 
me gjobë nga pesëdhjetë mijë deri  në një milion e pesëqind mijë lekë.” Mediat dhe gazetarët gjithashtu 
konsiderohen  përgjegjës për shkaktim dëmi nëpërmjet shpërndarjes së informacioneve të rreme sipas 

128 Kushtetuta e Republikë së Shqipërisë, https://www.parlament.al/Files/sKuvendi/kushtetuta.pdf, aksesuar me 
29.08.2020
129 Ligji 7756 i 1993 “Për Shtypin”, i ndryshuar, http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Ligj:8239:03.09.1997, aksesuar 
më 29.08.2020
130 Ligji 97/2013 “Për median audiovizive,” https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRON-
IC/99706/119118/F-1658809941/ALB-99706.pdf, aksesuar më 29.08.2020
131 Dispozitat kryesore nga 1975 deri në 2001 që përshkruajnë angazhimet e mediave të OSBE-së në lidhje me lirinë e 
shprehjes dhe mediat e lira, OSBE, 2001, https://wwww.osce.org/fom/13881, aksesuar më 03.09.2020. 
132 Indeksi për Lirinë e Medias në Botë, RSF, 2020, https://rsf.org/en/albania, aksesuar më 29.08.2020
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nenit 608 të Kodit Civil. Të dhënat nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, tregojnë se nga viti 2009 deri 
në vitin 2020, ka pasur 238 padi civile për shkaktim dëmi si pasojë e publikimit të informacioneve të 
rreme.133

Sipas një raporti të publikuar nga 9 organizata ndërkombëtare në qershor të vitit 2019, pas një misioni 
faktmbledhës në Tiranë, liria e medias në Shqipëri ka shënuar përkeqësim gjatë viteve të fundit. Misioni 
vuri në dukje se, sulmet fizike ndaj gazetarëve mbeten të pazbardhura, ndërsa politikanët përdorin 
gjuhë fyese ndaj gazetarëve kritikë. Gjithashtu, organizatat ndërkombëtare nënvizuan se institucionet 
shqiptare dhe administrata publike nuk janë transparente dhe shpesh kufizojnë qasjen e gazetarëve në 
informacion. Ato ngritën shqetësimin se Shqipëria nuk po i përmbushte detyrimet e saj për të garantuar 
lirinë e shprehjes si vend kandidat në Bashkimin Europian, anëtare e Këshillit të Europës dheOSBE-së – 
kryesimin e së cilës, Tirana e mori për herë të parë në vitin 2020.134   

Raporti i organizatave ndërkombëtare të lirisë së medias në mënyrë të veçantë ngre shqetësimin për 
ndryshimet e propozuara nga qeveria për rregullimin e medias online, nëpërmjet ndryshimit të ligjit 
“Për median audiovizive” dhe ligjit “Për komunikimet elektronike”, të iniciuara në dhjetor 2018. Këto 
amendamente të propozuara zgjerojnë kompetencat e Këshillit të Ankesave në Autoritetin e Mediave 
Audiovizive (AMA), për të rregulluar përmbajtjen e mediave online, duke i dhënë të drejtën kësaj të fundit 
për të vendosur sanksione administrative dhe gjoba që shkojnë deri në 2 milionë lekë, në kundërshtim me 
praktikat më të mira ndërkombëtare që synojnë vetërregullimin.     

Gjatë viti 2019, në platformën e Këshillit të Europës për Promovimin dhe Mbrojtjen e Gazetarisë dhe të 
Sigurisë së Gazetarëve, u regjistruan 7 ‘alarme’ për shkelje të lirisë së medias në Shqipëri dhe gjatë 9 
muajve të parë të vitit 2020 u regjistruan 4 alarme, mes të cilave përfshihen sulme fizike ndaj gazetarëve 
gjatë ushtrimit të detyrës, sulme verbale nga kryeministri ndaj medias online dhe portaleve, fushata 
njollosëse ndaj gazetarëve kritikë, si dhe shqetësime për presione politike për mbylljen e emisioneve 
kritike ndaj qeverisë në televizionet private.135 

Sipas progres raportit të vitit 2020, të hartuar nga  Komisioni Europian për Shqipërinë136, përveç 
problemeve të theksuara më sipër, një rol në kufizimin e lirisë së medias në Shqipëri kanë dhe 
faktorët ekonomikë, përfshirë mbingopja e tregut mediatik dhe rregullat e mjegullta për pronësinë dhe 
transparencën financiare, të cilat e bëjnë të vështirë që organizatat mediatike të pavarura të konkurrojnë 
në treg. Si rrjedhojë, sipas KE-së, kjo bën që politika editoriale e mediave private, të jetë subjekt presioni 
nga interesat politike dhe ato të bizneseve të mëdha. Këta faktorë ekonomikë kanë krijuar një situatë 
prekariati për gazetarët, të cilët shpesh aplikojnë vetcensurën gjatë raportimit të lajmeve. 

Sipas raportit “Monitorimi i Pluralizmit të Mediave në Epokën Dixhitale: Zbatimi i Monitorimit të Pluralizmit 
të Mediave në Bashkimi Europian, Shqipëri dhe Turqi në vitet 2018-2019,” gjatë 5 viteve të fundit, media 
online ka luajtur një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në tregun shqiptar, por kjo nuk është përkthyer 
domosdoshmërisht në një treg më plural, sepse një grusht kompanish televizive vazhdojnë të kontrollojnë 

133 Paditë civile për shpifje në Gjykatën e Tiranës, BIRN Albania, 2020, https://fb.watch/1U-YBxqQIF/, aksesuar në 
21.11.2020.
134 Shqipëri: Gjetjet preliminare të misionit të përbashkët për lirinë e medias, RSF, 2019, https://rsf.org/en/news/alba-
nia-preliminary-findings-joint-freedom-expression-mission, aksesuar me 29.08.2019
135 Platforma për Promovimin dhe Mbrojtjen e Gazetarisë dhe të Sigurisë së Gazetarëve, 2019, CoE, https://www.coe.int/
en/web/media-freedom/albania, aksesuar me 29.08.2020.
136 Commission Staff Ëorking Document: Albania 2020 Report, 2020, European Commission, https://ec.europa.
eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/albania_report_2020.pdf, aksesuar më 20.11.2020. 

pjesën kryesore të audiencës dhe të ardhurave.137 

Ky raport vlerëson se, për sa i përket indikatorëve bazë të pluralizmit në media, Shqipëria vlerësohet 
me risk të mesëm (53%), për shkak se ka një kuadër rregullator të qëndrueshëm që garanton lirinë e 
shprehjes, por i cili shpeshherë nuk zbatohet. Ndërkohë, për sa i përket indikatorit të pluralitetit të tregut, 
hapësira mediatike shqiptare klasifikohet me risk të lartë (80%), për shkak të mungesës së transparencës 
mbi pronësinë dhe ndikimit të interesave politikë dhe ekonomikë të pronarëve mbi linjën editoriale. Për sa 
i përket indikatorit të pavarësisë nga politika, media shqiptare klasifikohet midis riskut mesatar dhe të lartë 
(62%), ndërsa vlerësimi i indikatorit për gjithëpërfshirjen sociale klasifikohet me risk të lartë (69%), për 
shkak se minoritetet, gratë dhe njerëzit me aftësi të kufizuara kanë pak qasje në mediat konvencionale.  

Me rastin e marrjes së kryesisë së OSBE-së nga Shqipëria në vitin 2020, liria e shprehjes dhe e medias 
marrin një dimension të ri. Në programimin e kryesisë të hartuar nga Ministria për Europën dhe Punët 
e Jashtme, qeveria shqiptare shprehet se liria e shprehjes dhe e medias janë të drejta themelore për 
një shoqëri demokratike, që kërcënohen nga fushata dezinformimi. Programi thekson se gazetarët, në 
përpjekjet e tyre për të informuar publikun janë kthyer në shënjestra sulmesh dhe për këtë arsye, Shqipëria 
mbështet rolin e rëndësishëm që OSBE luan në monitorimin e shkeljeve të lirisë së medias dhe sulmeve 
ndaj gazetarëve.138

2.  Paketa “anti-shpifje”

Në dhjetor të vitit 2018, qeveria shqiptare prezantoi një sërë amendamentesh për ligjin 97/2013 “Për 
media audiovizive” dhe ligjin nr. 9918 të vitit 2008, “Për komunikimet elektronike” - e ashtuquajtura 
‘paketa anti-shpifje.” Sipas relacionit të projektligjit “Për disa ndryshime në ligjin 97/2013”, qëllimi i 
kësaj iniciative ligjore ka qenë disiplinimi i medias në përgjithësi dhe medias online në veçanti, për shkak 
të rritjes së influencës së tyre në aspekte të ndryshme të jetës publike në vend. 

Hartuesit e projektligjit shprehen se, mediat online janë një trend në rritje dhe po zëvendësojnë mediat 
tradicionale, duke u përdorur nga një numër personash në rritje për të marrë informacion. Gjithashtu, ata 
theksojnë se rreziku që vjen nga lajmet e rreme dhe dezinformimi, dikton një ndërhyrje legjislative, me 
qëllim parandalimin e efekteve negative të publikimit të lajmeve të rreme në portalet online, duke shtrirë 
fushën e veprimit të Autoritetit për Median Audiovizive (AMA), për të përfshirë dhe median online.139 

Përpara se të votoheshin në parlament në dhjetor të vitit 2019, dy projektligjet e të ashtuquajturës paketa 
‘anti-shpifje’, u bënë objekt debati ndërmjet  qeverisë, shoqërisë civile, organizatave ndërkombëtare 
për lirinë e medias dhe parlamentit. Me kërkesën e AMA-s, projektligjet janë vlerësuar nga ekspertë të 

137 Monitorimi i Pluralizmit të Mediave në epokën dixhitale: Zbatimi i Monitori i Pluralizmit të Mediave në Bashkimi 
Evropian, Shqipëria dhe Turqi në vitet 2018-2019, 2020, https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/67816/albania_
results_mpm_2020_cmpf.pdf?sequence=1&isAllowed=y, aksesuar më 29.08.2020.
138 Programi i Kryesisë së OSBE-së nga Shqipëri 2020, Ministria për Europan dhe Punët e Jashtme, 2020, https://
punetejashtme.gov.al/wp-content/uploads/2020/01/2020_osce_albanian_chair-programme_booklet-1219-web-r2.pdf, 
aksesuar më 03.09.2020. 
139 Relacion për projektligjin “për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.97, datë 4.3.2013, “për 
mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”, 2019, https://www.parlament.al/Files/
ProjektLigje/20190715110745RELACION%20-%20NDRYSHIME%2097-2013%20-%20AMA.pdf, aksesuar me 
30.08.2020
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angazhuar nga organizma ndërkombëtare si OSBE dhe Këshilli i Europës. Bazuar në rekomandimet e 
këtyre ekspertëve, në mënyrë të veçantë referuar rekomandimeve nga Zyra e Përfaqësuesit për Lirinë e 
Medias në OSBE, draftet u përmirësuan. Megjithatë, ndryshimet e paraqitura nuk e ndryshuan synimin 
thelbësor të projektligjit, që ishte rregullimi i medias online nëpërmjet një enti administrativ. Sipas 
organizatave vendase dhe ndërkombëtare për lirinë e medias, rregullimi i mediave online nëpërmjet 
një enti administrativ - anëtarët e të cilit zgjidhen nga partitë politike është kundër praktikave më të mira 
ndërkombëtare, të cilat theksojnë se vetërregullimi është rruga më e mirë për të luftuar dezinformimin, 
propagandën dhe lajmet e rreme. 

Organizatat e shoqërisë civile për të drejtat e njeriut dhe të lirisë së shprehjes kanë reaguar disa herë 
ndaj të ashtuquajturës paketa ‘anti-shpifje’, duke kërkuar rrëzimin e projektit, megjithë ndryshimet e 
vazhdueshme që ai ka pësuar gjatë procesit legjislativ që ka zgjatur gjatë gjithë vitit 2019.140 Pozicioni i 
tyre nuk ka ndryshuar pavarësisht përmirësimeve që i janë bërë draftit, të cilat janë cilësuar si kozmetike. 
Projektligji është kundërshtuar edhe nga organizatat ndërkombëtare për të drejtat e medias, Këshilli i 
Europës dhe Komisioni Europian141, të cilat kanë theksuar se qasja më e përshtatshme në këtë drejtim 
duhet të materializohet në formën e vetërregullimit.142 Zyra e Përfaqësuesit të OSBE-së për Lirinë e Medias 
ka pasur një pozicion më me ngjyra, duke e inkurajuar qeverinë të bëjë përmirësime të draftit.    

Në raportin e tij për Këshillin e Përhershëm të OSBE-së për periudhën 21 nëntor 2019 - 2 korrik 2020, 
përfaqësuesi i Zyrës së për Lirinë e Medias, Harlem Desir, shprehet se, që nga fundi i vitit 2018 ka 
punuar me qeverinë shqiptare për analizën ligjore të ndryshimeve për ligjin “Për median audiovizive dhe 
ligjin “Për komunikimet elektronike.”143 Desir shprehet se, më 2 nëntor 2019, i ka shkruar Kryeministrit 
të Shqipërisë për draftet e amendimeve ligjore dhe më datë 9 dhjetor 2019, ka nxjerrë një njoftim për 
shtyp, ku është prezantuar një analizë ligjore e përditësuar mbi amendimet e propozuara. Në mënyrë të 
veçantë, Desir ka kërkuar një mekanizëm apelimi për gjobat që vendoseshin nga enti rregullator.

Desir në deklaratën e 9 dhjetorit, shpjegon se ai ka mirëpritur disa përmirësime në projektligjin “Për 
median audiovizive” dhe ndërkohë ka kërkuar disa modifikime shtesë në lidhje me masat mbrojtëse 
ndaj lirisë së shprehjes, në mënyrë që të shmangeshin sanksionet jo të përshtatshme ndaj ofruesve të 
shërbimeve të publikimeve elektronike. Më 17 dhjetor, nëpërmjet një deklarate të bërë në llogarinë e tij në 
rrjetin social Twitter, Desir ka përsëritur se zyra e tij po punonte me qeverinë shqiptare, për të përmirësuar 
draftet e ligjeve për mediat, në linjë me standardet ndërkombëtare dhe angazhimet e OSBE-së. Në këtë 
deklaratë, zyrtari i lartë i OSBE-së ka nënvizuar përmirësimet që kishte pësuar projektligji me asistencën 
e OSBE-së dhe ka kërkuar që niveli i gjobave të ulet dhe të rregullohet me aktet nënligjore. Përfaqësuesi 
OSBE-së për Lirinë e Medias theksoi se zyra e tij do të monitoronte zbatimin e ligjit, që në asnjë mënyrë 
nuk duhet të shkelte  lirinë e medias dhe lirinë e shprehjes.   

Deklarata e Desir e 17 dhjetorit është interpretuar nga qeveria dhe kryeministri, si aprovim për miratimin 
e ligjit nga përfaqësuesi për Lirinë e Medias në OSBE. Në një konferencë për shtyp në 17 janar 2020 në 
Vienë - pas marrjes së kryesisë së OSBE-së, kryeministri shqiptar deklaroi se, ligji që shkoi në parlament 

140 “Ligj Censure”! Shoqatat e medias i kërkojnë Ramës të tërheqë nismën antishpifje, Reporter.al, 2019, https://www.
reporter.al/ligj-censure-shoqatat-e-medias-i-kerkojne-rames-te-terheqe-nismen-antishpifje/, Aksesuar në 30.08.2020.
141 Soreca kritikon projektligjet “Rama” për mediat online, Reporter.al, 2019, https://www.reporter.al/soreca-kritikon-pro-
jektligjet-rama-per-mediat-online/, Aksesuar në 30.08.2020
142 Organizatat ndërkombëtare përsërisin thirrjen për ndalimin e “paketës antishpifje”, Reporter.al, 2019, https://www.
reporter.al/organizatat-nderkombetare-perserisin-thirrjen-per-ndalimin-e-paketes-antishpifje/, Aksesuar në 30.08.2020.
143 Raporti i rregullt për Këshillin e Përhershëm, Përfaqësuesi për Lirinë e Medias në OSBE, Harlem Desir, 2020, https://
www.osce.org/files/f/documents/4/9/456130.pdf, Aksesuar me 03.09.2020

kishte “100 përqind mbështetjen e OSBE.” 144

Edhe pse parlamenti mbajti konsultime me përfaqësues të medias, shoqërisë civile dhe akademikë të 
fushës së gazetarisë përpara votimit të projektligjeve në dhjetor 2019, organizatat e shoqërisë civile 
e kanë cilësuar procesin si jotransparent, duke theksuar se ato nuk kanë pasur qasje në draftet e 
ndryshme që janë diskutuar të projektligjit përpara votimit të tij në seancë plenare.145 Si rrjedhojë, votimi 
i projektligjit në parlament në 18 dhjetor 2019, u bë në një klimë mosbesimi. Ndërsa, mazhoranca 
votonte projektligjin në sallën e Kuvendit, gazetarët dhe aktivistët e shoqërisë civile protestuan jashtë 
tij.146 Megjithë kundërshtitë nga shoqëria civile, komuniteti i gazetarëve, organizatat ndërkombëtare të 
medias, Këshilli i Europës dhe Komisionit Europian – krahu ekzekutiv i BE-së ku Shqipëria aspiron të 
anëtarësohet, kryeministri nuk lëshoi pe për sa i përket miratimit të paketës ‘anti-shpifje’. Madje, gjatë 
fjalës së tij në parlament në seancën kur u miratua paketa ligjore, Rama pretendoi se BE dhe Këshilli i 
Europës ‘nuk e kishin lexuar ligjin” dhe si rrjedhojë nuk dinin se çfarë po kundërshtonin.147   

Ndryshimet kryesore që sjell drafti i fundit i projektligjit i miratuar nga mazhoranca e majtë e kryeministrit 
Rama, lidhen me zgjerimin e fushës së veprimit të ligjit për të përfshirë publikimet online, duke rregulluar 
Ofruesit e Shërbimeve të Publikimeve Elektronike (OSHPE). Vendosja e detyrimeve të reja mbi përmbajtjen 
e publikimeve të OSHPE-ve dhe fuqizimi i Këshillit të Ankesave dhe i Autoritetit të Mediave Audiovizive, 
AMA, duke i dhënë fuqinë ligjore për të zbatuar detyrimet e reja që vendosen mbi mediat online, 
vendosja e procedurave të reja për trajtimin e ankesave ndaj mediave online, si dhe vendosja e masave 
administrative dhe gjobave për shkelje të ligjit.   

Më 11 janar 2020, Presidenti i Republikës ktheu dy projektligjet për rishqyrtim në Kuvend ,pjesë të 
ashtuquajturës paketa ‘anti-shpifje”, duke arsyetuar se këto projektligje ishin në kundërshtimin me 
principet e demokracisë, proporcionalitetit dhe lirisë së shprehjes. Pas kthimit të paketës anti-shpifje në 
parlament nga Presidenti i Republikës, më 13 janar Përfaqësuesi për Lirinë e Medias në OSBE, Harlem 
Desir, ka nxjerrë një deklaratë ku konfirmon vullnetin e tij për të vazhduar punën me autoritetet shqiptare, 
për t’i përmirësuar ligjet për median, në linjë me standardet ndërkombëtare dhe angazhimet e OSBE-
së.148  

Pas dekreteve të Presidentit të Republikës për rikthimin e paketës anti-shpifje në parlament për rishqyrtim, 
më 20 janar 2020, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës i kërkoi Komisionit Europian për 
Demokraci Nëpërmjet Ligjit (Komisionit të Venecias) të hartonte një opinion ligjor mbi projektligjin “Për 
disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 97/2013, “Për media audiovizive në Republikën e Shqipërisë.” 

Më 23 janar, Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit në Kuvendin e Shqipërisë mori në shqyrtimin 
dekretin e Presidentit, për kthimin e projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 97/2013” 
dhe pasi dëgjoi argumentet e përfaqësuesve të Presidencës dhe Ministren e Drejtësisë, Etilda Gjonaj, 

144 Rama: Paketa anti-shpifje që miratuam ka 100% mbështetjen e OSBE-së (VIDEO), Shqiptarja.com, 2020, https://
shqiptarja.com/lajm/rama-paketa-antishpifje-qe-miratuam-ka-100-mbeshtetjen-e-osbese, akesuuar në 03.09.2020.  
145 Komisioni Europian për Demokraci Nëpërmjet Ligjit (Komisioni i Venecias), Opinion, Projektligji për amendamentet e 
medias audiovizive, https://rm.coe.int/vc-opinion-albania-0620/16809ec9c9, Aksesuar në 30.08.2020  
146 Shqipëri, parlamenti miratoi paketën antishpifje, gazetarët në protestë, Zëri Amerikës, 2019, https://www.zeriamerikes.
com/a/5210531.html, akesuar në 30.08.2020
147 Ligjet e ‘censurës’ ngrenë pikëpyetje për angazhimin e Shqipërisë për integrim në BE, Reporter.al, 2019, https://www.
reporter.al/ligjet-e-censures-ngrene-pikepyetje-per-angazhimin-e-shqiperise-per-integrim-ne-be/, aksesuar në 30.08.2020. 
148 Raporti i rregullt për Këshillin e Përhershëm, Përfaqësuesi për Lirinë e Medias në OSBE, Harlem Desir, 2020, https://
ëëë.osce.org/files/f/documents/4/9/456130.pdf, aksesuar me 03.09.2020
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vendosi rrëzimin e tij.149 Më 30 janar, ndërsa pritej që mazhoranca ta hidhte poshtë me forcën e kartonit 
dekretin e presidentit dhe ta kthente në ligj paketën anti-shpifje, në momentin e fundit u tërhoq, duke 
votuar vetëm ndryshimet në ligjin “Për komunikimet elektronike.” Nga foltorja e parlamentit, kreu i grupit 
parlamentar të Partisë Socialiste, deklaroi se mazhoranca do të priste për opinionin e Komisionit të 
Venecia përpara se të miratonte ligjin për median audiovizive.150      

Në datat 11-12 shkurt 2020, përfaqësues të Komisionit të Venecias vizituan Shqipërinë dhe mbajtën 
takime me Presidentin e Republikës, Nënkryetaren e Parlamentit, deputetë nga mazhorana dhe opozita, 
anëtarë të Komisionit për Edukimin dhe Media dhe Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike 
dhe të Drejtat e Njeriut në Kuvend, përfaqësues të Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë 
së Infrastrukturës dhe Energjisë, me kryetaren e përkohshme të Gjykatës Kushtetuese, Avokatin e Popullit, 
gjyqtarë të gjykatave administrative, anëtarët e Autoritetit të Mediave Audiovizive, anëtarët e Autoritetit 
të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, si dhe me përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe shoqatave 
të mediave. Gjatë këtyre takimeve, përfaqësuesit e Komisionit të Venecias mblodhën pikëpamje mbi 
projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 97/2013, “Për mediat audiovizive në Republikën 
e Shqipërisë;” si dhe më gjerë mbi situatën e medias në Shqipëri.  

Pas shqyrtimit të projektligjit, më 19 qershor 2020, Komisioni i Venecias miratoi dhe publikoi opinionin e 
tij, ku shprehet se media në Shqipëri përballet me një sërë sfidash që lidhen me mungesën e standardeve 
etike, vetcensurën në rritje, mungesën e transparencës mbi pronësinë dhe financimin e saj, ndikimin e 
interesave ekonomikë, si dhe politikë në linjën redaksionale. Në analizën e tij të projektligjit “Për disa 
ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 97/2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë;” 
Komisioni i Venecias shprehet se fushëveprimi i ligjit është i paqartë sepse nocioni i “publikimeve 
elektronike” është shumë i mjegullt dhe i përkufizuar shumë gjerë. 

Komisioni mbetet veçanërisht i shqetësuar nëse ky përkufizim i gjerë do të përfshijë dhe ‘blogger’ individualë 
që publikojnë nëpërmjet rrjeteve sociale si Facebook, Twitter ose Instagram. Në opinion theksohet se 
nocioni që “publikimi elektronik” nënkupton faqe interneti me përmbajtje të “formësuar editoriale” është 
amorf, pasi edhe një ‘blogger’ individual mund të publikojë një faqe interneti të “formësuar” nga ana 
editoriale. Gjithashtu, fakti që shtypi mbetet jashtë fushës së veprimit të ligjit, përveç rasteve kur publikohet 
online, për Komisionin e Venecias ngre pikëpyetjen pse i njëjti material i publikuar, do të gëzojë mbrojtje 
të ndryshme ligjore kur publikohet në gazetë.151   

Gjithashtu, Komisioni i Venecias vë re se, drafti i miratuar nga Kuvendi parashikon një zgjerim të 
kompetencave të AMA-s dhe të Këshillit të Ankesave. Por, për Komisionin mënyra e përzgjedhjes së 
anëtarëve të të dy institucioneve ngre shqetësime për pavarësinë e këtyre enteve administrative. Edhe 
pse nuk ka një model të përbashkët Europian për organizimin e autoriteteve të mediave, parimi 
gjithëpërfshirës është që autoritetet që mbikëqyrin median duhet të jenë të pavarura dhe të paanshme. 
Ky parim duhet të respektohet në mënyrë të veçantë në përzgjedhjen e anëtarëve të këtyre autoriteteve. 
Ndërkohë, perceptimi i gjithëpërhapur i mediave dhe organizatave të shoqërisë civile në Shqipëri është 
se AMA nuk është një institucion i pavarur nga politika dhe mënyra se si përzgjidhen anëtarët e tij, i jep 

149 Kuvendi, Raport për shqyrtimin e dekretit të Presidentit të Republikës sh.t.z.Ilir Meta, me nr.11413, datë 
11.01.2020, “për kthimin e ligjit nr.91/2019, “për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.97/2013 “Për mediat 
audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”, 2020, https://www.parlament.al/Files/LigjeRishqyrtim/
KEMIPRaportiDekretinPresidentitligjinperMedian.pdf, Aksesuar në 30.08.2020. 
150 Në pritje të Komisionit të Venecias, “ngrin” Paketa Antishpifje, Fajtoje.al, 2020,  https://faktoje.al/ne-pritje-te-
komisionit-te-venecias-ngrin-paketa-antishpifje/, Aksesuar në 30.08.2020,
151 Komisioni Europian për Demokraci Nëpërmjet Ligjit (Komisioni I Venecias), Opinion, Projektligji për amendamentet e 
medias audiovizive, https://rm.coe.int/vc-opinion-albania-0620/16809ec9c9, Aksesuar në 30.08.2020  

një avantazh të lehtë mazhorancës. Përveç pavarësisë nga partitë politike, ka shqetësime gjithashtu mbi 
pavarësinë e anëtarëve të AMA-s dhe të Këshillit të Ankesave nga industria dhe mediat e mëdha. 

Gjithashtu, Komisioni i Venecias ngre shqetësimin nëse anëtarët e Këshillit të Ankesave kanë edukimin 
dhe përgatitjen e duhur për të zbatuar detyrën që pritet t’u besohet për të gjykuar për përmbajtjen e 
medias online, që në parim do ishte diçka që është në kompetencat e një gjyqtari. Komisioni i Venecias 
shprehet se duke pasur parasysh zgjerimin e kompetencave të AMA-s dhe të Këshillit të Ankesave, modeli 
i tyre institucional duhet të ndryshojë, në mënyrë që këto dy ente administrative të jenë të pavarura nga 
politika dhe industria dhe në të njëjtën kohë pluraliste.  

Projektligji i vlerësuar nga Komision i Venecias vendos një sërë detyrimesh mbi Ofruesit e Shërbimeve 
të Publikimeve Elektronike, ku përfshihen detyrimi për të bërë publik identitetin e botuesit, detyrimi për 
publikimin e paralajmërimeve të përshtatshme për përmbajtjen e publikimeve, detyrimi për të lejuar 
të drejtën e korrigjimit dhe të përgjigjes ndaj informacionit të publikuar, detyrimi për të mos publikuar 
përmbajtje që nxit ose përhap gjuhë urrejtje apo diskriminim, si dhe detyrimi për mbrojtjen e minorenëve. 
Sipas Komisionit, disa nga detyrimet që ligji i ngarkon OSHPE-ve, si ai për mbrojtjen e minorenëve nuk 
janë konstroverse, ndërsa disa nga detyrimet janë të debatueshme. Detyrimi për bërë publik indentitetin e 
ofruesit të shërbimit ngre shqetësimin se nuk respekton balancën për të drejtën e anonimitetit në internet, 
e cila është njohur nga Gjykata e Europiane e të Drejtave të Njeriut si e rëndësishme për lirinë e shprehjes 
dhe të drejtën për privatësi. 

Sipas Komisionit, detyrimi më i rëndë që vendoset mbi OSHPE-të, është ai për të mos publikuar përmbajtje 
me urrejtje apo diskriminuese në bazë të racës, prejardhjes etnike, ngjyrës së lëkurës, gjinisë, gjuhës, 
fesë, prejardhjes kombëtare ose sociale, gjendjes financiare, arsimit, statusit social, gjendjes martesore 
ose familjare, moshës, gjendjes shëndetësore, paaftësisë, trashëgimisë gjenetike, identitetit gjinor apo 
orientimit seksual. Komisioni shprehet i shqetësuar se kjo listë për raste diskriminimi është shumë e gjatë 
dhe mund të përdoret për të ndaluar publikimin e mendimeve kritike në interes publik, të cilat mund të 
perceptohen nga disa grupe njerëzish si diskriminuese. Në mënyrë të veçantë, Komisioni thekson se, 
diskriminimi për shkak “të gjendjes financiare”, mund të përdoret nga të pasurit, multimilionerët dhe 
oligarkët për të kufizuar publikimet kritike, duke i cilësuar si diskriminuese. Edhe për sa i përket të drejtës 
së përgjigjes, Komisioni sugjeron që një e drejtë e tillë nuk është pa limite për një individ dhe duhet të 
lihet në diskrecionin editorial të medias.      

Procedura e shqyrtimit të ankesave nga Këshilli i Ankesave dhe AMA është cilësuar gjithashtu problematike 
nga Komisioni i Venecias, i cili vëren se është e paqartë nëse Këshilli mund të marrë masa ndaj OSHPE-ve 
për heqjen e një publikimi, vendosjen e ‘pop-up’, apo vendosjen e gjobës për çdo ankesë të marrë apo 
vetëm në rastet që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare, pornografinë me fëmijë dhe vepra me qëllime 
terroriste. Gjithashtu, Komisioni shprehet i shqetësuar për procedurën e ankesës, pasi nuk parashikon të 
drejtën për të dëgjuar argumentet e OSHPE-së së akuzuar, ose prezantimin e fakteve në rastet e ankesave 
për shpifje ose diskriminim. Gjithashtu, vendimet e Këshillit të Ankesave, edhe pse të ankimueshme në 
bordin e AMA-s dhe në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë në Tiranë, mund të ekzekutohen 
menjëherë dhe nuk ka një mekanizëm për të pezulluar ekzekutimin gjatë procesit të ankimit. Sipas 
Komisionit në formën që ekziston në projektligj, procedura administrative nuk jep mjaftueshëm garanci 
për mbrojtjen e lirisë së shprehjes në internet. 

Vlera e sanksioneve që Këshilli i Ankesave mund të vendosë ndaj OSHPE-ve është cilësuar nga Komisioni i 
Venecias si ndëshkuese dhe shkatërruese, ndërkohë që në projektligj nuk vendosen kritere mbi diskrecionin 
për t’i përshtatur gjobat për madhësinë dhe kapacitetin ekonomik të medias ndaj të cilës vendosen. 
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Komisioni i Venecias gjykon se vetëm kërcënimi i vendosjes së këtyre sanksioneve të larta mund të ketë 
një efekt frikësues ndaj mediave dhe gazetarëve. Duke qenë se, rroga mesatare në Shqipëri është shumë 
më e ulët se në Bashkimin Europian, sanksionet e larta administrative mund të jenë të papërballueshme 
për disa OSHPE të vogla, të cilat mund të detyrohen të mbyllin aktivitetin në qoftë se gjobiten. Gjithashtu, 
fakti që këto gjoba ekzekutohen menjëherë i bën ato edhe më të rënda.     

Në përfundim të opinionit të tij, për shkak të problematikave të konstatuara në draftin e projektligjit “Për 
disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 97/2013, ‘Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë;” 
Komisioni i Venecias i rekomandon Kuvendit të mos e miratojë atë në versionin aktual. Komisioni pranon 
se, disa nga problemet e identifikuara nga autoritetet shqiptare për sa i përket medias online janë 
serioze dhe disa sanksione administrative mund të jenë të përshtatshme për të luftuar abuzimet në 
median online. Megjithatë, ato mund të vendosen vetëm nga ente administrative vërtet të pavarura, me 
procedura të qarta që përfshijnë vetëm një kategori të ngushtë të publikimeve online dhe jo të gjitha 
publikimet në internet.Këto sanksione administrative nuk mund të kenë forcën e ‘titujve ekzekutivë’ të cilët 
zbatohen menjëherë, duhet të jenë proporcionalë dhe subjekt të kontrollit nga gjykatat. Ndërkohë, për 
t’iu përgjigjur problematikave të sjelljes abuzive nga media online, Komisioni rekomandon forcimin e një 
enti vetrregullues të pavarur që përfshin të gjithë palët e interesuara nga komuniteti i medias.  

Opinioni i Komisionit është përshëndetur nga shoqëria civile. Nëpërmjet një deklarate, një grup 
organizatash për lirinë e medias dhe të drejtat e njeriut, i kanë bërë thirrje gjithashtu qeverisë që të 
tërheqë projektligjin dhe të ndryshojë qasje ndaj çështjeve të lirisë së shprehjes.152 Në një notë pozitive, 
në shkurt 2020-të, me mbështetjen e Bashkimit Europian dhe Këshillit të Europës, 19 media elektronike 
dhe audiovizive themeluan Aleancën për Media Etike, e cila synon të ngrejë një mekanizëm vetrregullues 
funksional, në mënyrë që të rrisë raportim etik dhe profesional në median shqiptare.153 

Qeveria pritet që të hartojë një draft të ri të projektligjit për median audiovizive, por është e paqartë 
kur do të prezantohet një projektligj i ri për konsultim me palët e interesuara dhe publikun. Megjithatë, 
edhe pse një draft i ri që rregullon median online pritet të hartohet, qeveria mund ta ketë të vështirë të 
anashkalojë opinionin e dhënë nga Komisioni i Venecias, jo vetëm për respektin që ky institucion gëzon 
në fushën e së drejtës, por edhe prej faktit se, respektimi i opinionit për paketën anti-shpifje është vendosur 
si një nga kushtet e BE-së për procesin e integrimit. Sipas vendimit të Këshilli të Bashkimit Europian në 
muajin mars, për hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, para konferencës së 
parë ndërqeveritare, qeveria shqiptare duhet të zbatojë një sërë kushtesh, përfshirë “ndjekjen e këshillës 
së Komisionit të Venecias për legjislacionin kontrovers kundër medias.”.154 

Një tjetër pasojë e drejtpërdrejtë e opinionit të Komisionit të Venecias në fushën e medias ka qenë 
pezullimi i garës për përzgjedhjen e kryetarit të ri të Autoritetit të Mediave Audiovizive, AMA, ku garonin 
tre këshilltarë të qeverisë dhe një drejtor informacioni në bashkinë e Tiranës, për të cilët kishte pikëpyetje 
nëse e plotësonin kriterin formal të vjetërsisë në punë dhe pavarësisë nga ndikimi politik.  Ky proces ngriti 
shqetësime ndërmjet  organizatave të shoqërisë civile, jo vetëm për fiktivitetin e garës, por edhe për rritjen 

152 Opinioni i Venecias për paketën “anti-shpifje”/ Organizatat e shoqërisë civile: Qeveria të reflektojë sa është në kohë, 
Politiko.al, 2020 https://politiko.al/opinioni-i-venecias-per-paketen-anti-shpifje-organizatat-e-shoqerise-civile-qeveria-te-
reflektoje-sa-eshte-ne-kohe/, aksesuar në 30.08.2020.
153 Tiranë: Themelohet Aleanca për Media Etike, Zëri Amerikës, 2020, https://ëëë.zeriamerikes.com/a/5285520.html, 
Aksesuar me 21.11.2020.
154 Konkluzione të Këshillit mbi zgjerimin dhe stabilizimin dhe procesin e asociimit - Shqipëria dhe Republika e Maqedonisë 
së Veriut, Këshilli i Bashkimit Europian, 2020, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/en/
pdf, aksesuar në 04.0.2020.

e varësisë politike të institucionit. 155 

3.  Sulmet ndaj medias pas tërmetit dhe gjatë epidemisë së COVID-19

Pas tërmetit vdekjeprurës të 26 nëntorit, i cili shkaktoi 51 viktima, plagosi qindra të tjerë dhe la mijëra 
të pastrehë në Durrës, Tiranë, Laç dhe Lezhë, media dhe gazetarët e kanë gjetur gjithmonë e më shumë 
veten shënjestër të sulmeve verbale nga krerët politikë dhe të hetimeve për shpërndarje paniku nga 
Policia e Shtetit. Situata kritike e medias ka vazhduar edhe pas shpërthimit të pandemisë së COVID-19, 
kur sulmeve dhe ngacmimeve nga politika i janë shtuar edhe kufizimet e vendosura për shkak të masave 
të distancimit social, kufizimet ndaj qasjes në informacion, si dhe rënia e të ardhurave për shkak të uljes 
së buxhetit të reklamave nga kompanitë private të prekura nga kriza ekonomike.  

Gjatë kësaj periudhe, sulmet ndaj medias dhe gazetarëve në Shqipëri janë raportuar nga një numër 
platformash online për lirinë e medias në rajon dhe më gjerë. Pas tërmetit dhe gjatë periudhës së 
pandemisë, në platformën e Këshillit të Europës për Promovimin dhe Mbrojtjen e Gazetarisë dhe të 
Sigurisë së Gazetarëve, u regjistruan gjashtë ‘alarme’ për shkelje të lirisë së medias në Shqipëri, përfshirë 
bllokimin e faqeve të internetit dhe të mediave kritike online, si dhe sulmet verbale nga kryeministri ndaj 
portaleve dhe gazetarëve.156 Një numër rastesh për shkeljen e lirisë së shprehjes dhe sulme ndaj medias 
dhe gazetarëve janë raportuar gjithashtu nga platforma rajonale për advokim ‘safejournalis.net’, që 
mirëmbahet nga një rrjet shoqatash gazetarësh në Ballkanin Perëndimor. 157 Vetëm gjatë periudhës 
së pandemisë, platforma ‘Mapping Media Freedom’, ka raportuar 4 raste të sulmeve ndaj medias në 
Shqipëri të lidhura me COVID-19.158

Sipas një hulumtimi të Rrjetit Ballkanik për Gazetari Investigative në Shqipëri (BIRN Albania), në periudhën 
pas tërmetit shkatërrimtar të 26 nëntorit dhe gjatë pandemisë së COVID-19, Policia e Shtetit përndoqi një 
numër gazetarësh dhe drejtues mediash, me akuzën se shpërndanë panik nëpërmjet publikimit të lajmeve 
të rreme.159 Policia e Shtetit referoi për ndjekje penale 5 gazetarë dhe 3 administratorë mediash online, 
për shkrime lidhur me tërmetet e shtatorit dhe dhjetorit 2019. 

Një kallëzim i dorëzuar në prokurori nga Drejtoria e Antiterrorit në Policinë e Shtetit ndaj televizionit 
News 24, lidhej direkt me akuza të bëra ndaj medias nga kryeministri.  Pas tërmetit të 21 shtatorit 
2019, me magnitudë 5.8 ballë, 5 gazetarë të medias online “Syri.net” u proceduan nga policia, pasi 
një ditë më pas botuan një lajm, ku paralajmëronin lëkundje të reja ‘të fuqishme” sizmologjike, të cilat 
shkaktuan shqetësim mes banorëve të Tiranës. Edhe në këtë rast policia është akuzuar si e frymëzuar nga 
kryeministri, i cili e sulmoi ashpër postimin, duke e cilësuar si një ‘fakenews kriminal”. 

Gjithashtu, dy ditë pas tërmetit të 26 nëntorit, Drejtoria e Antiterrorit dhe Krimit Kibernetik në Policinë e 
Shtetit procedoi penalisht Erald Dalliun dhe Gentian Çengelin, administratorët e medias online “Jeta Osh 

155 Gara për kryetarin rrezikon të rrisë ‘tutelën e qeverisë’ mbi AMA-n, Reporter.al, 2020, https://www.reporter.al/gara-
per-kryetarin-rrezikon-te-rrise-tutelen-e-qeverise-mbi-ama-n/, aksesuar në 30.08.2020.
156 Platforma për Promovimin dhe Mbrojtjen e Gazetarisë dhe të Sigurisë së Gazetarëve, 2019, CoE, https://www.coe.int/
en/web/media-freedom/albania, aksesuar më 29.08.2020.
157 Safejournalist.net, https://safejournalists.net/news-2/,aksesuar më 29.08.2020.
158 CoronaWatch, https://www.mappingmediafreedom.org/corona-watch-the-latest-violations-of-press-and-media-free-
dom-during-the-covid-19-crisis/, aksesuar me 29.08.2020.
159 ‘Shpërndarje paniku’: Policia përndoqi gazetarët pas tërmetit dhe COVID-19, Reporter.al, 2020, https://wwww.
reporter.al/shperndarje-paniku-policia-perndoqi-gazetaret-pas-termetit-dhe-covid-19/, aksesuar më 29.08.2020.
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Qef” dhe i kërkoi ISP-ve të bllokonin faqen e saj në internet me akuzën se shpërndanin panik nëpërmjet 
lajmeve të rreme. Më 11 dhjetor, Policia referoi në Prokurori administratorin e faqes online “Nova 
Media Albania”, i cili gjithashtu akuzohej se përhapi informacione mbi një tërmet që pritej të godiste 
vendin. Ndërkohë, vetëm gjatë periudhës 2 mujore të izolimit për shkak të pandemisë së COVID-19, janë 
referuar në prokurori për shpërndaje paniku 5 raste, 4 nga Policia dhe 1 nga deputetët e një komisioni 
parlamentar - përfshirë dhe një rast ndaj publikimit online ‘Nova Media Albania’. 

Përveç sulmeve verbale nga politikanët, pas shpërthimit të epidemisë së koronavirusit të ri në mars, media 
shqiptare dhe gazetarët janë përballur gjithashtu me probleme të shtuara për shkak të masave kufizuese 
të vendosura nga qeveria për shkak të pandemisë së COVID-19, si dhe rënie të të ardhurave si pasojë e 
prerjes së buxhetit të reklamave nga shumë kompani private. Pandemia e COVID-19 i detyroi gazetat të 
pezullonin printimin e tyre për më shumë se një muaj, si pasojë e mbylljes së pikave të shitjes dhe kufizimit 
të lëvizjes së popullatës. Edhe mediat audiovizive në vend u detyruan të mbyllnin një duzinë emisionesh, 
si pasojë e aktit normativ të marrë nga qeveria që kufizonte grumbullimet dhe gjithashtu u detyruan të 
punonin me stafe të përgjysmuara dhe orare të alternuara. Por goditja më e madhe ndaj mediave në këtë 
periudhë krize, ishte tërheqja e bizneseve nga shpenzimet për reklama, çfarë i shtyu disa media të ulnin 
pagat për punonjësit e tyre deri në masën 20 %. Ndërkohë, reporterët e terrenit, duke qenë në linjën e 
parë të raportimit të epidemisë së COVID-19, ishin ndër kategoritë profesionale më të rrezikuara nga 
infektimi me SARS-CoV-2.160 Në javën e tretë të muajit mars, Unioni Shqiptar i Gazetarëve iu drejtua 
qeverisë nëpërmjet një deklarate, duke kërkuar përfshirjen e medias në paketat e ndihmës financiare.161  
Kërkesa për ndihmë nga qeveria kanë ardhur edhe nga vetë mediat162 dhe gazetarët. 163

Gjatë periudhës se pandemisë, gazetarët kanë qenë gjithashtu shënjestër e sulmeve verbale dhe mediat 
janë sanksionuar me masa administrative nga qeveria për shkeljen e aktit-normativ për parandalimin 
e COVID-19. Inspektorati Shëndetësor Shtetëror gjobiti dy herë dhe kërkoi mbylljen e televizionit Ora 
News për shkelje të kufizimeve të imponuara nga qeveria në kuadër të koronavirusit. Në vendimin e 
parë, Ora News u gjobit me 1 milionë lekë për shkak se kishte pasur tre persona në studion e emisionit 
‘360 Gradë’, ndërsa në vendimin e dytë kërkohej mbyllja e aktivitetit, përveç një gjobe të dytë, me vlerë 1 
milionë lekë.164 Në një deklaratë për mediat me 15 mars, Autoriteti i Mediave Audivizive pranoi se kishte 
marrë njoftim për vendimin e Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor, por saktësoi se nuk kishte asnjë vendim 
për mbylljen e televizionit Ora News.165 Dy javë më herët, ISHSH kishte konstatuar të njëjtën problematikë 
- për prezencë të më shumë se dy personave në studio televizive në programet “Open” në televizionin Top 
Channel dhe “Klanifornia” në televizionin Klan, po ka vendosur për mosaplikimin e gjobave.166  

160 Kriza e koronavirusit trondit edhe industrinë e medias në Shqipëri, Reporter.al, 2020, https://www.reporter.al/kriza-e-
koronavirusit-trondit-edhe-industrine-e-medias-ne-shqiperi/, aksesuar mw 29.08.2020.
161 COVID-19 dhe rrjedhojat në industrinë e medias, Unioni I Gazetarëve Shqiptar, 2020, http://www.institutemedia.org/
wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-dhe-industria-e-medias-1-2-converted.pdf, aksesuar mw 29.08.2020.
162 EDITORIAL/ Mos lejoni të vijë “errësira” në ditët e karantinës. Gazetarët duhen ndihmuar!, Top Channel, 2020, https://
top-channel.tv/2020/03/23/editorial-mos-lejoni-te-vije-erresira-ne-ditet-e-karantines-gazetaret-duhen-ndihmuar/, 
aksesuar mw 29.08.2020. 
163 Gazetarët e “luftës” kërkojnë ndihmë: Po përballemi me shkurtime pagash dhe shkurtime stafi, Top Channel, 2020, 
https://top-channel.tv/2020/04/03/gazetaret-e-luftes-kerkojne-ndihme-po-perballemi-me-shkurtime-pagash-dhe-
shkurtime-stafi/, aksesuar mw 31.08.2020. 
164 Inspektorati Shëndetësor urdhëron mbylljen e televizionit Ora Neës, Reporter.al, 2020, https://www.reporter.al/
inspektorati-shendetesor-urdheron-mbylljen-e-televizionit-ora-news/, aksesuar më 31.08.2020.  
165 AMA: Nuk ka asnjë vendim apo qëllim për mbylljen e ndonjë televizioni, ATSH, 2020, https://ata.gov.
al/2020/05/15/ama-nuk-ka-asnje-vendim-apo-qellim-per-mbylljen-e-ndonje-televizioni/, aksesuar më 03.09.2020. 
166 Kishin më shumë se dy të ftuar në studio, AMA paralajmëron dy televizionet kombëtare: Falenderon MSH që nuk 
i vendosi gjoba, Panorama, 2020, http://www.panorama.com.al/kishin-me-shume-se-dy-te-ftuar-ne-studio-ama-
paralajmeron-dy-televizionet-kombetare-falenderon-msh-qe-nuk-i-vendosi-gjoba/, aksesuar mw 03.09.2020. 

Më 16 maj, përfaqësuesi i OSBE-së për Lirinë e Medias, Harlem Desir i ka shkruar ministrit në detyrë për 
Europën dhe Politikën e Jashtme, Gent Cakaj, duke theksuar se televizione të tjera ku ishin konstatuar 
shkelje të ngjashme të Aktit Normativ për masat kundër përhapjes së COVID-19, kishin marrë vetëm 
paralajmërim nga Inspektorati Shtetëror Shëndetësor. Desir i kërkoi qeverisë që mos ta mbyllte sinjalin e 
televizionit Ora News edhe pse e kuptonte nevojën e qeverisë për të marrë masa që siguronin shëndetin 
publik.167   

Më 7 prill, gazetarja dhe prezantuesja, Sonila Meço u përball me një vërshim sulmesh verbale dhe 
ngacmime në internet, pasi disa media e akuzuan atë për mosrespektim të mjekëve të vendit në një 
postim në mediat sociale. Meço, e cila drejton lajmet dhe emisionin  Tempora në RTV ORA, postoi një 
koment në Facebook duke kritikuar komentet e bëra nga një mjek për shtetasit shqiptarë të ngecur në 
kufirin me Greqinë fqinje dhe që nuk ju lejohej hyrja në vend për shkak të COVID-19.168

Më 1 gusht, Gjykata e Posaçme  për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, vendosi sekuestrimin e 
pronave të Ylli Ndroqit, pronar i televizioneve Ora News dhe Channel One, pasi dyshohet se pasuria e 
tij është rrjedhojë e aktiviteteve kriminale në fushën e trafikimit të narkotikëve.  Agjencia e Administrimit të 
Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara ka emëruar një administrator për administrimin e televizionit. 
Ndroqi është shprehur se, kërkesa e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, 
SPAK, është e motivuar politikisht dhe vjen si rrjedhojë e raportimeve kritike të televizionit Ora News 
ndaj qeverisë dhe kryetarit të bashkisë së Tiranës. Vendimi i Gjykatës së Posaçme  për Korrupsionin dhe 
Krimin e Organizuar është konfirmuar nga Apeli.169 

Për shkak të situatës së krijuar nga pandemia e COVID-19, në 29 qershor Autoriteti i Mediave Audiovizive, 
AMA, vendosi të shtynte me 3 muaj – deri më 30 shtator 2020, procesin e digjitalizimit në qarqet 
Elbasan, Shkodër, Lezhë dhe Vlorë.170 Pas 30 shtatorit, procesi i digjitalizimit të transmetimeve në këto tre 
rrethe të vendit ka ecur përpara. 

4. REKOMANDIME

i. Bazuar në angazhimet e marra nga Shqipëria si anëtare e Këshillit të Europës, OSBE-së dhe 
nënshkruese e Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut, qeveria duhet të tërhiqet nga miratimi 
i legjislacionit që vendos kufizime mbi lirinë e shprehjes dhe medias online nëpërmjet enteve 
administrative në varësi të saj;

ii. Çdo legjislacion për median duhet të hartohet në mënyrë transparente, në konsultimme gazetarët, 
shoqërinë civile dhe palë të tjera të interesuara;

167 Raporti i rregullt për Këshillin e Përhershëm, Përfaqësuesi për Lirinë e Medias në OSBE, Harlem Desir, 2020, https://
ëëë.osce.org/files/f/documents/4/9/456130.pdf, aksesuar më 03.09.2020
168 Shqipëri: gazetarja Sonila Meço merr lumë abuzimi pas postimit në Facebook, Mapping Media Freedom, 2020, 
https://www.mappingmediafreedom.org/country-profiles/albania/,, aksesuar më 31.08.2020.   
169 SPAK sekuestron pasuritë e Ylli Ndroqit me dyshimin se rrjedhin nga trafiku i drogës, Reporter.al, 2020, https://www.
reporter.al/spak-sekuestron-pasurite-e-ylli-ndroqit-me-dyshimin-se-rrjedhin-nga-trafiku-i-droges/, aksesuar më 31.08.2020.  
170 Shtyhet edhe 3 muaj procesi i digjitalizimit në qarqet Elbasan, Shkodër, Lezhë dhe Vlorë, AMA, 2020 http://ama.gov.
al/2020/06/29/shtyhet-edhe-3-muaj-procesi-i-digjitalizimit-ne-qarqet-elbasan-shkoder-lezhe-dhe-vlore/, aksesuar më 
03.08.2020
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iii. Kryeministri dhe çdo politikan tjetër duhet të ndalojnë gjuhën fyese dhe njollosëse ndaj gazetarëve 
dhe medias online;

iv. Policia e Shtetit duhet të ndalojë referimet ndaj gazetarëve dhe mediave për shpërndarje paniku 
që frymëzohen nga deklarata politike të kryeministrit ose të çfarëdo politikani tjetër;

v. Qeveria dhe Kuvendi duhet të marrin në konsideratë rekomandimin e Komisionit të Venecias dhe 
mos të miratojë projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 97/2013, ‘Për mediat 
audiovizive në Republikën e Shqipërisë;” sipas draftit të votuar në dhjetor 2019; 

vi. Bazuar në rekomandimin e Komisionit të Venecias, shoqëria civile duhet të punojë për forcimin e 
një enti vetrregullues të pavarur që përfshin të gjithë palët e interesuara nga komuniteti i medias;

vii. Organizatat e shoqërisë civile në vend duhet të vazhdojnë të monitorojnë shkeljet e lirisë së 
medias dhe sulmet ndaj gazetarëve;

viii. Gazetarët dhe shoqëria civile duhet t’i forcojnë përpjekjet për të forcuar solidaritetin me punonjësit 
e medias që bëhen shënjestra sulmesh diskriminuese. 

KREU 5

TË DREJTAT E NJERIUT NË KUSHTET E PANDEMISË 
GLOBALE, COVID-19

CIVIL RIGHTS DEFENDERS (CRD) DHE SHËRBIMI LIGJOR 
FALAS TIRANË (TLAS)
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Përmbledhje ekzekutive

Ky kre trajton situatën e respektimit të të drejtave të njeriut në kushtet e Pandemisë Globale të COVID-19 
në vendin tonë. Nën këtë kre janë analizuar kufizimet e vendosura nga Qeveria Shqiptare mbi respektimin 
e katër të drejtave dhe lirive themelore, duke u fokusuar në disa prej te drejtave më të prekura si rezultat 
i pandemisë dhe masave kundër saj, si e drejta për informim me fokus të veçantë konsultimin publik, e 
drejta për një proces të rregullt ligjor duke u fokusuar në pasojat që shkaktuan kufizimet kryesisht për 
grupet më të margjinalizuara, e drejta për jetë private dhe familjare si dhe e drejta e tubimit. 

Për shkak të situatës së krijuar nga pandemia e COVID-19, më datë 24 mars të këtij viti (2020), qeveria 
shqiptare shpalli gjendjen e fatkeqësisë natyrore, e cila zgjati deri më 23.6.2020. Si rrjedhojë, masat 
kufizuese të marra për mbrojtjen e shëndetit ndikuan në të drejtat dhe jetën e të gjithë njerëzve dhe 
pasojat pritet të jenë më afatgjata në kohë. 

Gjatë gjendjes së fatkeqësisë natyrore, Shqipëria derogoi zyrtarisht nga disa nene të Konventës Europiane 
për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ), përkatësisht: liria e lëvizjes, liria e tubimit, e drejta për jetë private dhe 
familjare, e drejta e pronës dhe e drejta për edukim. Nga ana tjetër, puna e administratës publike dhe 
sistemit gjyqësor u ndikua ndjeshëm, dhe për rrjedhojë të drejta si e drejta për një proces të rregullt ligjor, 
e drejta e informimit dhe e drejta e konsultimit publik, edhe pse nuk u kufizuan zyrtarisht, shënuan raste 
të shkeljeve. Puna e gazetarëve dhe organizatave të shoqërisë civile u vështirësua, për shkak të kufizimit 
të mundësisë për të monitoruar dhe kryer kontroll të fakteve. Për disa grupe si personat me aftësi të 
kufizuar dhe ata pa akses në internet/televizion, aksesi në informacion të vazhdueshëm ishte veçanërisht 
i vështirë.

1. E drejta e informimit në Shqipëri gjatë pandemisë COVID-19                                                    

Derogimi i shtetit shqiptar nga KEDNJ nuk përfshiu nenin 10 (Liria e shprehjes), i cili lidhet me të drejtën 
për informim. Sa i përket të drejtave dhe detyrimeve që rrjedhin nga ‘’Ligji 119/2014 për të drejtën 
e informimit” nuk pati kufizime formale as në nivel kombëtar . Megjithatë zbatimi i kësaj të drejte në 
praktikë u përball me shumë sfida.

Sipas standardeve të Këshillit të Europës171, çdo kufizim që shtetet anëtare bëjnë në aksesin në informacion 
zyrtar në kuadër të pandemisë duhet të jetë përjashtimor, proporcional dhe të synojë mbrotjen e shëndetit 
publik.172 E drejta për akses në informacion zyrtar duhet të menaxhohet sipas parimeve të vendosura nga 
jurisprudenca e GJEDNJ173 e cila, ka gjetur shkelje të lirisë së shprehjes kur është refuzuar dhënia e një 
informacioni zyrtar, kur kjo e drejtë ka qenë e garantuar nga ligji vendas apo nga një vendim gjykate. 
Për të vlerësuar këtë, GJEDNJ merr në konsideratë faktin që aksesi në informacion është element kyç i 
ushtrimit të lirisë së shprehjes, është me interes publik dhe kërkohet, me qëllimin për t’u publikuar e për 
të kontribuar në debatin publik. Rëndësia e detyrimit të qeverive për të siguruar akses në informacion 

171 Udhëzues Për Shtetet Anëtare të Këshillit të Europës ‘’Respektimi i demokracisë, sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut 
në kuadër të krizës sanitare të COVID-19’’ 7.4.2020, https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-
and-human-rights-in-th/16809e1f40 
172  Ibid. https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40 
173 Kenedi v. Hugary, 26.5.2009; Youth Initiative for Human Rights v.Serbia 25.6.2013; Roşiianu v. Rumania 24.6.2014; 
Guseva v. Bulgaria 14.2.2015.

gjatë pandemisë sidomos për gazetarët, personat me aftësi të kufizuar apo për personat me akses të 
kufizuar në internet, është theksuar edhe nga Reporterët Specialë për Lirinë e Medias pranë OSCE174, 
OKB175 dhe OSHA. Gjithashtu, në udhëzuesin e Këshillit të Europës176, kërkohet që shtetet anëtare të jenë 
proaktivë në kohë krize dhe t’u garantojnë gazetarëve liri në lëvizje, akses në informacion dhe kur është 
e përshtatshme të akreditojnë gazetarët për të aksesuar zonat e krizës. 

Pavarësisht detyrimeve ligjore dhe nevojës së shtuar për informacion, masat kufizuese dhe zhvendosja e 
komunikimeve dhe veprimtarisë së institucioneve online, patën ndikim negativ në ushtrimin e të drejtës për 
informim. Kjo ka prekur veçanërisht njerëzit në nevojë që i përkasin grupeve të marxhinalizuara, ata pa 
akses në internet, dhe grupet e interesit si gazetarët dhe organizatat e shoqërisë civile. Burimi kryesor i 
informacionit gjatë pandemisë ka qënë interneti dhe shumica e vendimeve të rëndësishme janë komunikuar 
nga qeveria ose kryeministri nëpërmjet rrjeteve sociale, në disa raste edhe para publikimit në fletoren 
zyrtare. Botimi në fletoren zyrtare i akteve është detyrim kushtetues dhe domosdoshmëri për marrjen e 
fuqisë juridike dhe praktika e zbatimit të VKM-ve të pabotuara në fletoren zyrtare është kritikuar edhe 
nga Avokati i Popullit.177 Ndryshimet e vazhdueshme të rregullave apo masave penalizuese, si dhe mos 
publikimi i tyre sipas detyrimeve ligjore, ka krijuar hapësirë për cenimin e parimit kushtetues të sigurisë 
juridike. Gjithashtu, centralizimi i informacionit në lidhje me pandeminë është kritikuar nga eskpertët e 
komunikimit dhe medias, duke përfshirë Qendrën Europiane për Lirinë e Medias dhe Shtypit.178 Sipas 
udhëzimit të Këshillit të Europës179 komunikimet zyrtare nuk mund të jenë të vetmet kanale informimi për 
pandeminë, pasi kjo do të çonte në censurë dhe në shtypjen e shqetësimeve legjitime. Gazetarët, media, 
profesionistët e fushës së mjekësisë, aktivistët e shoqërisë civile dhe publiku në përgjithësi duhet të jenë në 
gjendje të kritikojnë autoritetet dhe të mbikëqyrin reagimin e tyre ndaj krizës.

Gazetarët dhe përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile kanë hasur vështirësi për të marrë 
informacion zyrtar dhe kanë raportuar rënie të transparencës. Organizatat e shoqërisë civile dhe 
mediat180 kanë patur vështirësi në aksesimin e informacionit nga Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti i 
Shëndetit Publik në lidhje me çështje shumë të rëndësishmë për debatin publik si: numri i respiratorëve 
që ndodheshin në vend në fillimin e pandemisë, kapacitetet për kryerjen e testeve serologjike dhe 
molekulare181 dhe numrin e mjekëve specialistë të punësuar në spitalet rajonale dhe bashkiake182. 
Institucione të tjera të rëndësishme kanë vënë në duke mungesën e transparencës gjatë kësaj periudhe. 
Avokati i Popullit ka ngritur shqetësime në lidhje me mungesën e transparencës për situatën në burgje 

174 Deklarata për shtyp e Reporterëve Specialë pranë OSCE, OKB dhe OSHA, 19.3.2020 https://www.osce.org/
representative-on-freedom-of-media/448849 
175 Raporti i Reporterit Special tw OKB pwr promovimin dhe mbrojtjen e lirisw sw mendimit dhe shprehjes, 23.4.2020 
https://www.undocs.org/A/HRC/44/49 
176 Udhëzim i Komitetit të Ministrave të Këshillit të Europës për mbrojtjen e lirisë së shprehjes dhe informacionit në kohë 
krize, 26.9.2007 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805ae60e 
177 https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-472/ 
178 Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa 11.6.2020 https://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/Albania/
Albania-public-information-becomes-a-casualty-of-COVID-19-202724 ; Zëri i Amerikës, 20.7.2020 https://www.
zeriamerikes.com/a/5510015.html 
179 Udhëzues Për Shtetet Anëtare të Këshillit të Europës ‘’Respektimi i demokracisë, sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut 
në kuadër të krizës sanitare të COVID-19’’ 7.4.2020, https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-
and-human-rights-in-th/16809e1f40
180 https://faktoje.al/covid-19-pandemia-qe-po-rrit-infektimet-dhe-terrin-informativ/ 
181 Faktoje.al, 3.7.2020 https://faktoje.al/emergjence-nga-covid-19-dhe-mungesa-e-tranpsarences-se-ishp/ ; Porta 
Vendore 19.7.2020 https://portavendore.al/2020/07/19/institucionet-ulen-transparencen-dhe-kufizuan-informacionet-
pas-termetit-dhe-gjate-pandemise-se-covid-19/ 
182 Vendim nr. 24/2020 i Komisionerit për të Drejtën e Informimit https://www.idp.al/wp-content/uploads/2020/06/
Vendim_nr_16_MSHMS.pdf
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gjatë COVID-19183, ndërsa Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi i konsultuar për këtë raport 
është shprehur se, ka hasur vështirësi në kryerjen e hetimeve sepse institucionet nuk i kanë vënë në 
dispozicion informacionin e kërkuar. Nga ana tjetër, Presidenti i Republikës i është drejtuar me kërkesë 
zyrtare184 Ministrisë së Shëndetësisë në lidhje me masat e marra në lidhje me pandeminë, kapacitetet 
teknike, strategjinë, buxhetin e alokuar etj. Subjektet185 e konsultuara për këtë raport, gjatë periudhës 
mars-gusht 2020, që përkon me periudhën e pandemisë, kanë marrë përgjigjie nga institucionet brenda 
afatit ligjor vetëm për 80 kërkesa për informacion nga 209 ose 38 % të rasteve që kanë dërguar gjithsej.. 
Në shumicën e rasteve ata patën vonesa dhe përgjigje të pjesshme, për shkak të të cilave informacioni 
shpeshherë e kishte humbur vlerën në kohë, pasi proceset për të cilat ai ishte kërkuar kishin përfunduar. 
Në disa raste ata nuk kanë marrë përgjigjje as pas ankimit tek Komisioneri për të Drejtën e Informimit. 
Shumica prej tyre raportuan që aksesimi i informacionit gjatë kësaj periudhe ka qënë sfidues sepse 
shumica e institucioneve kanë punuar nga shtëpia dhe me staf të reduktuar. 

Zyra e Komisionerit ka raportuar rritje të numrit të ankesave gjatë periudhës së pandemisë duke e 
shpjeguar me faktin që kufizimi i lëvizjes ka sjellë vështirësi për koordinatorët e së drejtës së informimit 
që të përgjigjen sipas afateve ligjore. Megjithatë, pavarësisht situatës së krijuar, zyra e Komisionerit 
ka deklaruar186 që nuk ka përjashtuar në asnjë rast autoritetet publike nga detyrimi për të ushtruar 
veprimtarinë e tyre në lidhje me trajtimin e kërkesave për informacion dhe transparencë. Numri i 
ankesave të marra nga zyra e Komisionerit gjatë periudhës së pandemisë (mars-korrik 2020) është i lartë 
dhe shënon një shifër prej 235 ankesash187, ku  në 65% të këtyre rasteve institucionet e kanë përmbushur 
detyrimin e tyre vetëm pas ankimit. Në vetëm 6% të rasteve Komisioneri është shprehur me vendim 
dhe në asnjë prej tyre nuk është vënë sanksion administrativ/gjobë. Gjatë kësaj periudhe , disa nga 
nstitucionet me numrin më të madh të ankesave rezultojnë të jenë Bashkia Tiranë,Ministria e Shëndetësisë 
dhe Mbrojtjes Sociale dhe institucionet e saj të varësisë.

Nga ana tjetër, ka patur një praktikë shumë të mirë që është zbatuar nga disa institucione, duke rritur 
mundësinë për monitorim dhe informim. Disa bashki188, kanë gjetur mënyra efektive për të siguruar 
transparencë duke përdorur teknologjinë dhe kanë transmetuar drejtpërdrejtë mbledhjet e Këshillave 
Bashkiakë në media lokale dhe/ose media sociale.189 Megjithatë bashkia më e madhe në vend, ajo 
e Tiranës, nuk e ka aplikuar një praktikë të tillë. Ndërkohë pozitive ishte edhe praktika e Kuvendit të 
Shqipërisë, institucion i cili, gjatë kësaj periudhe ka transmetuar live mbledhjet e komisioneve parlamentare, 
duke mundësuar që të ndiqen në disa prej kanaleve të tij të komunikimit.

Në një situatë kur rëndësia e aksesit në informacion ishte e madhe, zhvillimet në vend ishin dinamike 
dhe rregullat dhe sanksionet ndryshonin vazhdimisht, disa grupe vulnerabël si personat me aftësi të 
kufizuar (PAK) mbetën të përjashtuar për një kohë të gjatë. Sipas një monitorimi të kryer nga Citizens 

183 https://a2news.com/2020/04/23/mungesa-e-informacionit-per-situaten-e-krijuar-ne-burgje-avokati-i-popullit-reagon-
per-a2/ 
184 https://www.newsbomb.al/rritja-i-rasteve-me-covid-19-meta-kerkese-manastirliut-ve-ne-dijeni-ramen-dhe-rucin-situata-
po-perkeqesohet-shkelja-e-5-qershorit-do-e-coje-drejt-katastrofes-225462 
185 Lista e subjekteve të konsultuara: BIRN, Porta Vendore, Qendra Europiane, Faktoje, Qendresa Qytetare, Qendra TREJA, 
Qendra për Nisma Ligjore dhe Qytetare, Lëvizja Rinore Egjiptiane dhe Rome, Instituti për Studime Politike, Qendra për 
Advokim Social, Citizens Channel, Res Publica
186 Faqja e Komisionerit për të Drejtën e Informimit: https://www.idp.al/regjistri-i-kerkesave-dhe-pergjigjeve-2020/
187 Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit, kërkesë zyrtare për informacion 17.8.2020
188  Shkodër, Vlorë, Fier, Kukës, Elbasan, Bulqizë, Mat, Dropull, Tepelenë, Maliq
189 Raport: Për një qeverisje funksionale në përgjigje të sfidës covid-19 në bashkëpunim me komunitetet vendore, Bashki të 
Forta, 2020  http://bashkiteforta.al/wp-content/uploads/2020/06/Raporti-Javor-19Maj-3Qershor.pdf 

Channel190 në konferencën ditore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit të Shëndetit Publik për situatën 
e pandemisë në vend, përkthimi në gjuhën e shenjave u bë i mundur për herë të parë pas 27 ditësh, në 
datën 4 prill dhe pas kësaj dite kjo praktikë është hequr dhe nuk ka qënë konsistente, duke përjashtuar 
PAK nga e drejta për informacion.191 Edhe pse materialet vizuale të përkthyera në gjuhën e shenjave 
kanë qënë të aksesueshme, në kanalet e komunikimit të Ministrisë së Shëndetësisë, ISHP dhe UNDP, është 
e nevojshme që ky informim të bëhet i unifikuar dhe në baza ditore të rregullta për të reflektuar ndyshimet 
e shpeshta dhe zhvillimet e përditësuara. 

Aksesi në informacion ka qënë një sfidë edhe për individët me të ardhura të ulëta, sidomos për ata pa 
akses në internet dhe/ose energji elektrike. Sipas INSTAT, rreth 18% e familjeve shqiptare nuk kanë akses 
në internet192 ndërsa një anketë193 e qendrës TREJA, tregon se familjet Rome dhe Egjiptiane janë veçanërisht 
në vështirësi në këtë aspekt. Sipas kësaj ankete, nga 1200 familje të intervistuara në prill të 2020, 62% nuk 
kishin akses në internet, duke dhënë kështu një indikator për aksesin e ulët në internet të këtyre grupeve. 
Nga ana tjetër, një zhvillim pozitiv në lidhje me aksesin në informacion të grupeve vulnerabël ishte 
mundësimi i udhëzuesve në lidhje me COVID-19 në Shqipëri në të gjitha gjuhët e minoriteteve.194 

Si përfundim, mund të thuhet se,  aksesimi i informacionit zyrtar gjatë periudhës së pandemisë ka qenë 
më i vështirë për disa grupe si PAK apo persona në vështirësi ekonomike, pa akses në internet etj. 
Për të lehtësuar këtë, institucionet duhet të kishin qenë proaktive dhe më konsistente në përshtatjen e 
informacionit ditor për këto grupe. Në lidhje me transparencën e përgjithshme të institucioneve gjatë kësaj 
periudhe, është për t’u vlerësuar praktika e disa bashkive dhe Kuvendit, për transmetimin e drejtpërdrejtë 
të mbledhjeve, por nga ana tjetër, disa nga institucionet më të rëndësishme në menaxhimin e situatës së 
pandemisë nuk kanë qenë transparente, kanë punuar me staf të reduktuar dhe e kanë bërë të vështirë që 
gazetarët/organizatat e shoqërisë civile të monitorojnë, kontrollojnë faktet apo të investigojnë. 

2. E drejta e Konsultimit Publik në Shqipëri gjatë pandemisë COVID-19           
                                           

E drejta e konsultimit publik në Shqipëri parashikohet nga ligji nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin 
publik”, i cili rregullon procesin e njoftimit dhe të konsultimit publik të projektligjeve, projektdokumenteve 
strategjike kombëtare dhe vendore, si dhe politikave me interes të lartë publik. Megjithatë zbatimi i këtij ligji 
kufizohet në periudhën e emergjencave civile.195 Për këtë arsye dhe të tjera, nuk është e rekomandueshme 
të bëhen ndryshime të rëndësishme ligjore apo kushtetuese në kushtet e emergjencës dhe krizave. Këshilli 
i Evropës, në një udhëzues196 lidhur me respektimin e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe sundimit 
të ligjit gjatë krizës COVID-19 ka tërhequr vëmendjen se në kushtet e gjendjes së emergjencës, është e 

190 Citizens Channel, 7.4.2020 https://citizens-channel.com/2020/04/07/personat-qe-nuk-degjojne-te-perjashtuar-nga-
aksesi-ne-informacionet-per-covid-19/ 
191 Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar; Ligji nr. 10 221/2010 për mbrojtjen nga diskriminimi; Ligji 
93/2014 për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara; Plani Kombëtar i Veprimit për Personat 
me Aftësi të Kufizuara 2016 -2020
192 INSTAT http://www.instat.gov.al/media/6435/anketa-mbi-p%C3%ABrdorimin-e-teknologjis%C3%AB-s%C3%AB-
informacionit-dhe-komunikimit-tik-n%C3%AB-familje-dhe-nga-individ%C3%ABt-2018-2019.pdf 
193 Qendra Treja, 14.9.2020 https://www.facebook.com/1630624913618299/posts/4045640228783410/  
194 Këshilli i Europës https://www.coe.int/en/web/tirana/-/covid19-outbreak-information-in-minority-languag-1 
195 Neni 4, ligji nr. 146/2014 Për Konsultimin Publik
196 Udhëzues Për Shtetet Anëtare të Këshillit të Europës ‘’Respektimi i demokracisë, sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut 
në kuadër të krizës sanitare të COVID-19’’ 7.4.2020, https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-
and-human-rights-in-th/16809e1f40
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këshillueshme që reformat apo ndryshime thelbësore legjsilative të ndalojnë përkohësisht.13 

Megjithatë, gjatë periudhës mars – korrik 2020, në Shqipëri u miratuan ndryshime të rëndësishme në 
Kodin Penal, Kodin Zgjedhor dhe në Kushtetutë, si dhe në legjislacionin për taksat, buxhetin, pronësinë, 
zhvillimin rajonal dhe kohezionin dhe sektorë të tjerë të rëndësishëm. 

Ndryshimet në Kodin Penal, u miratuan më datë 16 prill dhe përfshinë ndër të tjera dënime për 
shkelje të urdhërit të karantinës dhe përhapjen e sëmundjeve infektive. Edhe pse puna dhe konsultimet 
për ndryshime në nene të tjera të Kodit Penal kishin filluar më herët, propozimet për ndryshimet e 
sipërpërmendura të nenit 242/1 dhe 242/2 të Kodit Penal, të lidhura me pandeminë, u depozituan 
nga deputetja përkatëse në Kuvend më 8 prill 2020, vetëm një javë para miratimit.197 Miratimi i këtyre 
ndryshimeve në këtë hark kohor kaq të shkurtër bie në kundërshtim me Kushtetutën e cila ndalon miratimin 
me këtë procedurë të ligjeve që miratohen me shumicë të cilësuar, siç është Kodi Penal. 31 organizata të 
shoqërisë civile198 reaguan kundër miratimit të dënimeve të ashpra dhe shkeljes së Kushtetutës dhe ishte 
pozitiv fakti  që disa prej rekomandimeve të tyre u reflektuan në draftin që u miratua. Nga ana tjetër, 
edhe Avokati i Popullit199 i ka kritikuar këto ndryshime të bëra në një situatë të jashtëzakonshme dhe e ka 
konsideruar ashpërsimin e politikës penale në këtë rast si joproporcionale.

Ndryshimi i ligjeve me rëndësi të veçantë si Kodi Penal, pa respektuar procedurën kushtetuese dhe pa u 
bazuar në studime dhe konsultime të thelluara, shënon një precedent negativ për shtetin e së drejtës, në 
një situatë ku vendit ende i mungon një Gjykatë Kushtetuese funksionale si mekanizëm kontrollues në këto 
raste. Këshilli i Evropës, në një udhëzues200 lidhur me respektimin e të drejtave të njeriut, demokracisë 
dhe sundimit të ligjit gjatë krizës COVID-19 ka nënvizuar që çdo legjislacion i miratuar në periudha 
emergjencash duhet të jetë në përputhje me Kushtetutën dhe me standardet ndërkombëtare dhe, sipas 
rastit, të jetë objekt i rishikimit nga Gjykata Kushtetuese. Vlen për t’u përmendur që Gjykatat Kushtetuese në 
rajon dhe Europë kanë rrëzuar disa vendimmarrje gjatë periudhës së pandemisë. Ndërkohë në Shqipëri, 
kontrolli kushtetues, element i domosdoshëm për funksionimin e shtetit të së drejtës, ende mugon.

Ndryshime të tjera të rëndësishmë që u miratuan në korrik të vitit 2020 në Kuvend, ishin ndryshimi i 
Kodit Zgjedhor dhe Kushtetutës, në kuadër të reformës zgjedhore. Edhe në këtë rast, institucioni 
i Kuvendit të Shqipërisë në kundërshtim me legjislacionin në fuqi për njoftimin dhe konsultimin publik, 
nuk zhvilloi konsultime publike për ndryshimet e propozuara dhe të miratuara në Kodin Zgjedhor, por i 
dha përparësi marrëveshjes së arritur ndërmjet  palëve në Këshillin Politik, duke bërë që procesi të ishte i 
mbyllur dhe jo gjithëpërfshirës.201 Edhe ndryshimet e tjera të tetorit 2020 në Kodin Zgjedhor, u miratuan 
në një proces të mbyllur, të polarizuar, në kushtet e një krize shëndetësore, në mungesë të një Gjykate 
Kushtetuese funksionale, si dhe në një moment që është 6 muaj larg zgjedhjeve parlamentare. Gjithashtu, 
gjatë periudhës së pandemisë, Kuvendi ka bërë vlerësimet vjetore të disa institucioneve të 
pavarura, ndër to edhe të Komisionerit për të Drejtën e Informimit. Ky proces u kritikua nga organizatat 
e shoqërisë civile dhe mediat,202 të cilat edhe pse e monitorojnë vazhdimisht punën e Komisionerit, nuk 

197 https://www.parlament.al/Files/ProjektLigje/20200409112749amendament.pdf 
198 Citizens Channel 10.4.2020 https://citizens-channel.com/2020/04/10/30-organizata-kunder-ndryshimeve-ne-kodin-
penal-cenojne-te-drejtat-dhe-lirite-themelore-te-njeriut/ 
199 https://www.avokatipopullit.gov.al/media/manager/website/reports/Mendim%20p%C3%ABr%20projektligjin_d40L-
wTY.pdf 
200 https://rm.coe.int/sg-information-document-albanian/16809e2116 
201 Instituti për Studime Politike 24.7.2020 https://isp.com.al/index.php/2020/07/24/isp-ksh-cdr-deklarate-mbi-ndry-
shimet-ne-kodin-zgjedhor/ 
202 Reporter.al, 26.5.2020 https://www.reporter.al/organizatat-kundershtojne-projekt-rezoluten-e-kuvendit-per-
komisionerin-per-te-drejten-e-informimit/ 

u ftuan në konsultim nga Kuvendi dhe raportet203 e tyre të monitorimit, të cilat kanë identifikuar regres 
në zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit gjatë vitit 2019, nuk u morën parasysh gjatë hartimit të 
rezolutës.

Një tjetër vendim i kontestuar gjerësisht dhe i marrë në shmangie të konsultimeve publike ishte ai i 
shembjes së godinës së Teatrit Kombëtar. Aksioni i kundërshtuar me një protestë 2 vjeçare, 
u realizua në orët e para të mëngjesit të datës 17 maj 2020, në një kohë kur kufizimet e lëvizjes dhe 
grumbullimeve ishin ende në fuqi.Vendimi u mor në më pak se një javë, duke përfshirë vendimmarjen 
e Këshillit të Ministrave për kalimin e pronësisë nga shteti tek Bashkia Tiranë, hartimin e raportit të 
vlerësimit të ekspertëve, si dhe realizimin e mbledhjes online së Këshillit të Bashkisë Tiranë për të marrë 
vendimin e prishjes së godinës.204 Procedura e vendimmarrjes ka qenë e diskutueshme edhe për sa i 
përket mungesës së transparencës dhe respektimit të të drejtës për informim. Kjo lëvizje është parë me 
shqetësim edhe nga komuniteti ndërkombëtar, duke përfshirë Komisionin e Bashkimit Europian, i cili kishte 
bërë vazhdimisht thirrje për dialog mes qeverisë, shoqërisë civile dhe grupeve të interesit.205 Edhe Avokati 
i Popullit në një rekomandim të veçantë206 për këtë çështje, ndër të tjera ka konstatuar paligjshmëri në 
veprimet/mosveprimet e punonjësve të policisë, duke nënvizuar që kanë rrezikuar shëndetin e qytetarëve 
dhe kanë cenuar të drejtën e informimit duke penguar gazetarët në raportim. Vendimi për shembjen e 
Teatrit ka shënuar një tjetër precedent negativ, duke qenë se anashkaloi dialogun dhe rekomandimet 
e organizatave dhe partnerëve ndërkombëtarë, nxiti protesta masive në kohë pandemie dhe u mor në 
një kohë kur Gjykata Kushtetuese, pavarësisht se kishte dy ankesa në pritje për këtë çeshtje, nuk mund 
të shprehej me vendim për shkak të mungesës së kuorumit të anëtarëve. Përveç kësaj, gjatë periudhës 
së pandemisë, Bashkia Tiranë ka marrë 30 vendime të rëndësishme, duke nisur nga shembja 
e objekteve të rëndësisë së veçantë siç ishte gjimnazi “Sami Frashëri” dhe Teatri Kombëtar dhe deri 
tek masat për sektorë si mbetjet, transporti urban, dezinfektimi i ambienteve dhe pezullimi e shtyrja 
e taksave vendore. Sipas monitorimit207 të kryer nga Qëndresa Qytetare, këto vendime janë marrë pa 
zhvilluar konsultime me qytetarët dhe projekt-vendimet nuk janë publikuar para miratimit, siç parashikon 
ligji për për Vetëqeverisjen Vendore.

Një zhvillim pozitiv sa i përket të drejtës së konsultimit, ishte miratimi i urdhrit208 të Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në qershor të 2020 për përfshirjen e fëmijëve, i cili synon përfshirjen 
e tyre në proceset konsultuese dhe vendimmarrëse që lidhen me fëmijët dhe për fëmijët. Një tjetër 
praktikë pozitive është mundësia e përdorimit të platformës online të Kuvendit për të dërguar komente 
për projektligje të ndryshme.209

 
Së fundmi, mund të thuhet që pandemia dhe gjendja e fatkeqësisë natyrore nuk e penguan veprimtarinë 
vendimmarrëse të shumë institucioneve apo ecurinë e punimeve të Kuvendit, i cili përgjatë periudhës 
mars-korrik 2020, ka miratuar një numër të madh ligjesh, rezolutash dhe ndryshimesh, por ndikuan 

203 Raport monitorimi, E drejta e informimit 2019, Res Publica https://www.respublica.org.al/wp-content/
uploads/2020/01/E-drejta-e-informimit-2019-Res-Publica-web.pdf 
204 Instituti për Studime Politike 23.5.2020 https://isp.com.al/index.php/2020/05/23/an-overview-of-facts-and-
development-related-with-the-albanian-national-theatre2-deeply-related-with-the-rule-of-law-and-democracy/ 
205 Përgjigja e Komisionit Europian ndaj pyetjes parlamentare mbi Teatrin Kombëtar https://www.europarl.europa.eu/
doceo/document/E-9-2020-003104-ASW_EN.pdf 
206 Rekomandim i Avokatit të Popullit datë 17.11.2020 https://shqiptarja.com/uploads/
ckeditor/5fb652531498favokati%20rekomandime%2019%20nentor.pdf 
207 Raport informues: Vendimmarrja e Këshillit Bashkiak Tiranë gjatë situatës së COVID, Qëndresa Qytetare https://
portavendore.al/wp-content/uploads/2020/06/final_compressed.pdf 
208 Urdhër 367/2020 i Ministres së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/06/09/367 
209 http://konsultimi.parlament.al/ 
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negativisht në mundësinë për konsultime efektive dhe përjashtimin e grupeve të interesit, medias dhe 
organizatave të shoqërisë civile nga disa procese.

3. E drejta për një proces të rregullt ligjor gjatë pandemisë COVID-19 (me fokus 
akses në drejtësi për grupet në nevojë)

Masat kufizuese të vendosura për shkak të pandemisë prekën veprimtarinë e të gjithë administratës 
shtetërore, përfshirë ato në fushën e drejtësisë. Pas shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore nga 
Qeveria, edhe Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) me vendimin nr.127, datë 10.03.2020210 vendosi 
pezullimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në të gjitha gjykatat në Republikën e Shqipërisë. 
Nga ky pezullim u përjashtuan veprimtaria dhe shërbimet gjyqësore që lidheshin me çështje me natyrë të 
ngutshme, të vlerësuara si të tilla rast pas rasti nga gjyqtari, si përshembull seancat gjyqësore që kishin 
lidhje me masat e sigurimit, afatet e paraburgimit, etj. 

Kohëzgjatja e këtyre masave zgjati për një periudhë 2 (dy) javore, deri më datë 24.03.2020. Më 
12 mars, KLGJ vendosi të pezullojë edhe ushtrimin e veprimtarisë së tij dhe të gjitha kompetencat që 
lidheshin me administrimin e sistemit gjyqësor në përgjithësi.211 Me vendimin nr.128, datë 24.03.2020, 
vendosi sërish të vijojë pezullimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në të gjitha gjykatat në 
Republikën e Shqipërisë për një periudhë 2 (dy) javore, duke filluar nga data 25.03.2020 deri më datë 
07.04.2020.212 Por edhe pas kësaj date, KLGJ vendosi ta shtyjë sërish çeljen e veprimtarisë gyqësore 
deri më datë 22.04.2020. Gjyqtarët u orientuan të zhvillojnë gjykime vetëm për ato çështje që në çmimin 
e tyre  kategorizoheshin si “të ngutshme” apo “urgjente”. Nga ana tjetër, publiku dhe përdoruesit e 
gjykatave u orientuan nga KLGJ të mos paraqiteshin në gjykata.

Efektet e pezullimit ndaluan rrjedhimisht praninë e publikut në mjediset e gjykatave. Gjatë periudhës së 
pezullimit, komunikimi i publikut me gjykatat u realizua vetëm nëpërmjet postës zyrtare, postës elektronike 
(email), ose online, nëpërmjet faqeve zyrtare të internetit, edhe pse në fakt jo të gjitha gjykatat në 
Republikën e Shqipërisë kanë një faqe interneti. Më konkretisht,Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, një 
gjykatë e vlerësuar për transparencën dhe komunikimin me publikun213, publikoi vetëm disa postera 
informativë për të orientuar qytetarët se cilat procese gjyqësore po zhvilloheshin dhe kur lejohej paraqitja 
në gjykatë.214 KLGJ vendosi përfundimisht rifillimin e veprimtarisë gjyqësore më datë 27 prill 2020,215 
duke orientuar gjykatat për miratimin e rregullave të veçanta për zhvillimin e proceseve. 

Megjithatë, tejzgjatja dhe pezullimi i veprimtarisë gjyqësore shkaktoi reagime të ndryshme, duke filluar 
nga shqetësimet mbi ligjshmërinë e vendimarrjes për të penguar një të drejtë themelore siç është e 
drejta për një proces të rregullt ligjor dhe aksesi në drejtësi si pjesë e saj, dhe deri tek implikimet për të 
drejtën për të ushtruar profesionin, veçanërisht të avokatëve.216 Konsiderata të ndryshme pati lidhur me 
formalitetin e miratimit të kufizimeve. Konkretisht, qeveria miratoi aktin normativ nr.9, datë 25.3.2020 

210 KLGJ Njoftim për shtyp 10 Mars 2020: http://klgj.al/njoftim-per-shtyp-10-mars-2020/ 
211 KLGJ Njoftim për shtyp 12 Mars 2020: http://klgj.al/njoftim-per-shtyp-12-mars-2020/ 
212 KLGJ Njoftim për shtyp 24 Mars 2020: http://klgj.al/njoftim-per-shtyp-24-mars-2020-per-pezullim-veprimtarie/ 
213 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë – Programi i transparencës: http://www.gjykatatirana.gov.al 
214 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë – Njoftime për publikun: http://www.gjykatatirana.gov.al 
215 KLGJ Njoftim për shtyp 22 Prill 2020: http://klgj.al/njoftim-per-shtyp-22-prill-2020/ 
216 A2 News Pa punë nga COVID-19, avokatët: Disa prej nesh duhet ta përfitonin “pagën e luftës”
- https://a2news.com/2020/04/20/pa-pune-nga-covid-19-avokatet-disa-prej-nesh-duhet-ta-perfitonin-pagen-e-luftes/ 

“Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes  së gjendjes 
së epidemisë së shkaktuar nga Covid-19”217, mirëpo ky akt normativ u miratua me fuqinë e ligjit nga 
Parlamenti më vonë218 gjë që w shkaktoi një tjetër vonesë në zbatimin e këtyre masave, duke çuar në 
ulje të efiçiencës së institucioneve të Drejtësisë me ndikim të drejtëpërdrejtë në të drejtën për një proces të 
rregullt, pasi akti normativ trajtoi aspekte me rëndësi si afatet, paraqitja e padive, ankimet dhe një sërë 
veprimesh të tjera proceduriale.219 

Tejzgjatja e pezullimit të aktivitetit të gjykatave implikoi shqetësimet për tejzgjatjen e proceseve gjyqësore 
dhe problemin tashmë ndër vite të sistemit të drejtësisë shqiptare lidhur me zvarritjen e proceseve220. Të 
dhënat për vitin 2020 raportojnë se numri i dosjeve të mbartura që presin të gjykohen është 92,602221. 

Pezullimi i veprimtarisë gjyqësore dhe asaj administrative ndikoi në mënyrë thelbësore grupet vulnerabël 
dhe perfaqësimin e çështjeve të tyre. Shërbimi Ligjor Falas Tiranë (TLAS)222 si një organizatë vendase 
e specializuar në ofrimin e ndihmës juridike për shumë individë dhe komunitete të margjinalizuara në 
Shqipëri, në mars 2020, numëroi 170 procese gjyqësore të pezulluara dhe 421 çështje administrative, të 
cilat u tejzgjatën për shkak të burokracisë dhe mungesës së efiçiencës së administratës. Datat e proceseve 
gjyqësore u shtynë edhe më shumë për shkak të pushimeve vjetore të gjykatave në muajin gusht. Gjithashtu, 
masat kufizuese dhe detyrimi per të qendruar në shtëpi, nuk e minimizuan nevojën për përfaqësim ligjor 
dhe kompleksitetin e çështjeve që u paraqitën dhe kërkuan ndihmë gjatë kësaj periudhe, situatë e cila e 
përballur dhe me mbylljen e gjykatave, i vuri shumë viktima të shkeljes së të drejtave themelore përpara 
një rreziku të paprecedentë. 

Kufizimet e lëvizjes, karantina dhe  oraret e mbylljes në shtëpi ndihmuan në frenimin e përhapjes së 
COVID-19, por në Shqipëri (si dhe në mjaft vende të tjera të Ballkanit Perëndimor) është raportuar se ato 
përkeqësuan gjendjen e shumë grave tashmë viktima të abuzimit në familje pasi rastet e raportuara të 
dhunës në familje dhe sistemimi në qendra emergjence u rritën. 223 

Përballja me masat kufizuese diktoi dhe solli edhe nevojën për një qasje më të madhe të gjykatave veçanërisht 
drejt digjitalizimit. Në shumë vende u prezantuan masa si dhe legjislacion i ri për videokonferencat, 

217 Akti i disponueshëm në: https://qbz.gov.al/eli/akt-normativ/2020/03/25/9/ea9736ae-997b-4d4b-92d4-
3e9c170552c6 dhe i ndryshuar me aktin Normativ nr. 21 datë. 27.05.2020.
218 Ligj nr. 75/2020 për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 21, datë 27.5.2020 “për disa ndryshime në 
aktin normativ nr. 9, datë 25.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “për marrjen e masave te veçanta në fushën e veprimtarisë 
gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga covid-19”, miratuar me ligjin nr. 30/2020 http://
www.parlament.al/Files/projektligje/20200702100916ligj%20nr.%2075%20,%20dt.%20%2025.6.2020.pdf 
219 Komiteti Shqiptar i Helsinkit – “Raport i pjesshëm mbi veprimtarinë e gjyqësorit dhe disa organeve të qeverisjes të 
drejtësisë në kushtet e pandemisë Covid-19” 15 Mars – 15 Qershor 2020, faqe 13, i disponueshëm në: https://ahc.org.al/
ëp-content/uploads/2020/07/Raport-i-pjesshem-mbi-veprimtarine-e-Gjyqesorit-dhe-Organeve-te-Reja-_-Covid-19.pdf 
220 Raport mbi Gjendjen e Sistemit Gjyqësor dhe Veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor 2019: https://www.parlament.
al/Files/Kerkese/20200514101551RAPORTI%20VJETOR%20%20KLGJ%202019_compressed.pdf
221Ibid. Për 2019 numri i dosjeve të mbartura ishte 77,853. Numrin më të madh të tyre e kishin Gjykata e Shkallës së Parë 
Tiranë, Gjykata e Apelit Tiranë, Gjykata Administrative e Apelit dhe Gjykata e Lartë, me 55 972 çështje. 
222 Tirana Legal Aid Society (TLAS) - Informacion mbi veprimtarinë e organizatës i disponueshëm në faqën e internetit: 
www.tlas.org.al  
223 Balkaninsight – COVID-19 dhe dhuna në familje: Kur shtëpia s’është vendi më i sigurtë: https://balkaninsight.
com/2020/04/21/covid-19-dhe-dhuna-ne-familje-kur-shtepia-seshte-vendi-me-i-sigurt/?lang=sq si dhe Exit.al: Pandemia e 
COVID-19 rrit rastet e dhunës në familje në Shqipëri dhe Kosovë: https://exit.al/pandemia-e-covid-19-rrit-rastet-e-dhunes-
ne-familje-ne-shqiperi-dhe-kosove/ 
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dosjet digjitale gjyqësore apo komunikimet elektronike.224 Më datë 12.05.2020, qeveria miratoi një 
rregullore tip “Për marrjen e masave organizative për ushtrimin e veprimtarisë së institucioneve të 
administratës shtetërore gjatë gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19’’.225 Po ashtu, edhe 
gjykatat miratuan rregulloret për zbatim të këtyre masave por asnjë prej masave nuk lidhej me përshtatjen 
e shërbimeve të gjykatës me metodat digjitale.226 Të gjitha kërkesëpaditë, seancat gjyqësore dhe aksesi 
në dosjet gjyqësore vijoi të zhvillohej sipas mënyrës tradicionale dhe duke nënkuptuar prezencën fizike 
në godinat e gjykatave.

Sidoqoftë masat kufizuese nuk prekën thelbësisht punën e prokurorive dhe procesin e hetimit penal, i 
cili vijoi i pandërprerë gjatë gjithë periudhës që masat kufizuese ishin në fuqi, duke bërë që kufizimet të 
ndikonin vetëm komponentin e përfaqësimit në gjykatë të veprimeve hetimore.227

4. E drejta për jetë private dhe familjare gjatë pandemisë COVID-19

Interesat e mbrojtura nën kuadrin e nenit 8 të KEDNJ përfshijnë mbrojtjen e jetës private dhe familjare, 
(paprekshmërinë) e banesës dhe korrespondencës228. Ashtu sikurse ka konsoliduar GJEDNJ në praktikën 
e saj dinamike në këtë kuadër, nëse një pretendim i tillë do të ngrihej, do të ekzaminohej hollësisht 
proporcionaliteti i ndërhyrjes pavarësisht nga derogimi i përkohshëm i shtetit për respektimin e kësaj të 
drejte.229

E drejta për respektimin e jetës private dhe familjare paraqet kështu një prej të drejtave më të kërcënuara 
gjatë pandemisë. Nën dritën e interpretimit evolutiv të GJEDNJ, në kuadrin e nenit 8 janë trajtuar edhe 
çështje të tilla si përshembull trajtimi dhe kujdesi shëndetësor, neglizhenca mjekësore, disponueshmëria e 
trajtimit dhe kujdesit shëndetësor, ruajtja e privacisë dhe reputacionit, mbrojtja e të dhënave personale, 
ruajtja e marrëdhënieve personale dhe familjare, si dhe çështje që lidhen me paprekshmërinë e banesës 
që lidhen me implikime të drejtëpërdrejta që vijnë nga pandemia.230 

Gjendja e diktuar nga Pandemia dhe kufizimet që lidhen me aktivitetet e zakonshme shoqërore, si 
dhe ceremonitë familjare si dasma apo varrime, por edhe kontrollet për të vërtetuar nëse njerëzit po 
respektojnë karantinën, gjurmimi i kontakteve të tyre, raportimi i detyrueshëm i të dhënave mjekësore 
apo qoftë dhe matja e temperaturës nëpër vende apo qendra të mbyllura përbëjnë ndërhyrje në këtë të 
drejtë. Ekzaminimi i detyrueshëm për COVID-19 nën kontekstin e gjurmimit të përhapjes së infeksionit 

224 Emma van Gelder, Xandra Kramer and Erlis Themeli - Access to justice in times of corona: https://conflictoflaws.
net/2020/access-to-justice-in-times-of-corona/ 
225 Urdhër nr. 2049/5 prot datë 12.05.2020 “Për marrjen e masave organizative për ushtrimin e veprimtarisë së 
institucioneve të administratës shtetërore gjatë gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19’. 
226 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë – Rregullore nr. 47/5 prot datë 24.04.2020: http://www.gjykatatirana.gov.al/
previewdoc.php?file_id=791 
227 Këshilli i Lartë i Prokurorisë - Ndikimi i pandemisë Covid-19 në mbarëvajtjen e punës së Këshillit të Lartë të Prokurorisë - 
http://www.gjykatatirana.gov.al/previewdoc.php?file_id=791 
228 European Court of Human Rights, Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights, 31 Gusht 2020, e 
disponueshme në: https://echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf 
229 Council of Europe - Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the COVID-19 sanitary crisis 
- A toolkit for member states, SG/Inf(2020)11, 7 April 2020 – page 6.  
230 Supra at 1, faqe 13, 18, 29, 32, 44, 47, 53. 

dhe izolimit, ka implikuar me të drejtën për jetë private si dhe të drejtën e privatësisë, por edhe aspektin e 
të drejtës për të patur kujdes e trajtim shëndetësor, kryesisht për shkak të pamjaftueshmërisë për të kryer 
testime dhe dështimit të sistemit shëndetësor, për të gjurmuar efektivisht pandeminë. 

Aksesi në testime ka qënë jo vetëm i pamjaftueshëm, por shpeshherë në media janë ngritur dyshime për 
testime selektive dhe jo në përputhje me rrezikun e diktuar nga ekspozimi me virusin.231  Ndër të tjera, 
shqetësuese ka qenë ruajtja dhe administrimi i të dhënave personale të personave të testuar për virusin. 
Në media kanë qarkulluar lista të personave të testuar të pancensuruara dhe të cilat përmbanin emrin, 
moshën, adresën, si dhe informacion nëse ata janë të shtruar në spital apo jo.232 Komisioneri për të 
Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka reaguar lidhur me shqetësimet në rritje, 
me abuzimin me të dhënat personale, si dhe keqpërdorimin e tyre nga ana e institucioneve,233 po ashtu 
edhe Avokati i Popullit.234 Një prej rasteve më flagrante ishte raportimi i vetë kryeministrit Edi Rama, i cili 
publikoi më 19 qershor emrat e dy artistëve, që sipas sipas tij kishin rezultuar pozitiv me COVID-19.235 
Kjo u konsiderua dhe interpretua si e qëllimshme për shkak të pjesëmarrjes aktive të artistëve në disa 
protesta kundër vendimit të qeverisë për shembjen e Teatrit Kombëtar.236

Shqetësime serioze që kanë shoqëruar këtë situatë lidhen edhe me brishtësinë e sistemit shëndetësor 
sa i takon kapaciteteve dhe mundësisë për të ofruar shërbim cilësor. Sipas një studimi nga Organizata 
Botërore e Shëndetësisë, Shqipëria ka vetëm 12 mjekë për 10,000 banorë, e listuar mbrapa vendeve 
të tilla si Afganistani, Kongo, Pakistani dhe India.237 Ndërsa, këto të dhëna vijnë nga 2016, besohet se 
numri gjatë përballjes me pandeminë ka qenë edhe më i ulët, pasi mjekët dhe profesionistë të tjerë të 
kujdesit shëndetësor kanë emigruar masivisht në vitet e fundit kryesisht në vende si Gjermana.238 Më 
herët, OKB-ja raportoi se, Shqipëria është një nga vendet që shpenzon më pak se vendet e tjera, vetëm 
2.3% të GDP-së për shëndetin. Nga vlerësimet e saj OKB, konsideron se ‘për të përmbushur nevojat e 
kujdesit primar mjekësor, qeveria duhet të kishte investuar 25% të buxhetit të saj’.239 

Masat e marra për përballimin e pandemisë kanë prekur dhe aspekte të tjera të jetës familjare dhe 
akspekteve të mbrojtura nga neni 8, veçanërisht të grupeve të margjinalizuara. Konkretisht, anëtarë të 
minoritetit Rom në Shqipëri u prekën në mënyrë disproporcionale nga masat e izolimit të vendosura nga 
qeveria. Për shumë romë që punojnë në sektorin informal, aftësia e tyre për të dalë dhe për të punuar, 

231 Reporter.al - Mungesa e testimeve pengon luftën e Shqipërisë ndaj COVID-19: https://www.reporter.al/
mungesa-e-testimeve-pengon-luften-e-shqiperise-ndaj-covid-19/?fbclid=IëAR1FQUKKCLak-A5Jd9N9zjvJraYCWcLb_-
IFb2n6igxatoJCVKxAUHey0I0 
232 Exit. Al - Të dhënat personale të pacientëve COVID-19 po rrjedhin e shpërndahen në WhatsApp çdo ditë - https://exit.
al/te-dhenat-personale-te-pacienteve-covid-19-po-rrjedhin-e-shperndahen-ne-whatsapp-cdo-dite/ 
233 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe  Mbrojtjen e të Dhënave Personale Udhezime: https://www.idp.al/
udhezime-ne-kuader-te-covid-19/ 
234 Gjatë periudhes deri në korrik 2020 institucioni i Avokatit të Popullit ka nxjerrë gjithsej rreth 101 rekomandime, prej të 
cilave rreth 15 ose 15% e tyre lidhen me masat përkatëse në kuadër të gjendjes së epidemies. Një pjesë e këtyre rekomandi-
meve janë të aksesueshme në këtë link: https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/list/publications/rekomandimet-4/
235 Euronews.al - Zyra për të Drejtën e Informimit: Pandemia e COVID-19 shtoi më tej abuzimet me të dhënat e qytetarëve: 
https://euronews.al/al/aktualitet/2020/08/12/zyra-per-te-drejten-e-informimit-pandemia-e-covid-19-shtoi-me-tej-
abuzimet-me-te-dhenat-e-qytetareve 
236 Hashtag.al - Rama shkel konfidencialitetin e të dhënave të pacientit me vëllezërit Budina
https://hashtag.al/index.php/2020/06/19/rama-shkel-konfidencialitetin-e-te-dhenave-te-pacientit-me-vellezerit-budina/ 
237 World Health Organization, The Global Health Observatory - https://www.who.int/data/gho/data/indicators/
indicator-details/GHO/medical-doctors-(per-10-000-population)
238 Ibid. 
239 UN Albania - Covid-19 Socio-Economic Recovery & Response Plan, July 8, 2020, Faqe 17, i disponueshëm në: https://
albania.un.org/sites/default/files/2020-08/Socio%20Economic%20Plan%20Albania_0.pdf 
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për të siguruar familjet e tyre, u kufizua rëndë nga masat emergjente që kufizuan lirinë e lëvizjes si dhe 
tregjet informale. Për më tepër, masat e qeverisë shqiptare për të luftuar vështirësitë ekonomike me të cilat 
përballen familjet me të ardhura të ulëta nuk ishin të zbatueshme për ata që punojnë në sektorin informal, 
një numër i konsiderueshëm i të cilëve janë romë, duke ngritur shqetësime serioze edhe për diskriminim 
indirekt të këtij komuniteti.240

Më 28 mars 2020, qeveria njoftoi një skemë të ndihmës financiare në formën e një shume shtesë për t’iu 
paguar personave në nevojë ekonomike.241 Sistemi i pagesave u krye nëpërmjet  drejtorisë së përgjithshme 
të taksave me anë të platformës së qeverisë “E-filing”. Sistemi siguroi që njerëzit të cilët më parë punonin 
në sektorin privat por kishin mbetur të papunë mund të përfitonin nga një pagë minimale prej 26,000 
lekësh (210 EUR). Kjo skemë nuk parashikoi për ata që punonin në sektorin informal dhe nuk pati asnjë 
trajtim për të përfshirë këtë kategori në sistemin e pagesave emergjente.

Në përgjigje të mungesës së vëmendjes për Romët që punonin në sektorin informal, pati edhe protesta 
kundër institucioneve qeveritare për mungesën e mbështetjes. Më 18 maj, aktivistët, së bashku me familjet 
rome dhe egjiptiane, paraqitën një peticion të nënshkruar, ku kërkuan legalizimin e punëve të veçanta 
joformale të kryera zakonisht nga grupe të margjinalizuara. Qeveria shqiptare u përgjigj duke zbatuar 
mbështetjen për punëtorët e angazhuar në punësim joformal, duke njoftuar se ata do të përfshihen në 
atë që u quajt si ‘paga e luftës’. Në konsultim dhe me Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe 
organizatat e shoqërisë civile, qeveria i ftoi punëtorët informalë të vetëpunësuar të regjistroheshin si 
punëkërkues të papunë në mënyrë që ata të marrin pagësën.242

Gjendja e diktuar nga pandemia e COVID-19 rëndoi edhe më tepër situatën e familjeve të dëmtuara nga 
tërmetet e 21 shtatorit dhe 26 nëntorit 2019, gjendja ekonomike e të cilave u vështirësua edhe më shumë si 
pasojë e mungesës së punës dhe mundësive për punësim gjatë vendosjes së masave kufizuese.243 UNECE 
vuri në dukje se pandemia COVID-19 zvogëloi më tej burimet buxhetore për strehim të përballueshëm.244 
Sipas Ministrisë së Financave, masat kufizuese i kushtuan ekonomisë 16 milion Euro në të ardhura nga 
taksat.245 Mijëra shqiptarë ende jetojnë në çadra, strehim të përkohshëm ose struktura të pasigurta, më 
shumë se 9 muaj pas tërmetit.246

Në mënyrë disproporcionale nga pandemia janë prekur edhe personat me aftësi të kufizuara, të 
cilët kanë nevoja të tjera shëndetësore dhe që shpeshherë përbëjnë një grup me rrisk të lartë për t’u 
infektuar për shkak të sëmundjeve të tjera shoqëruese që ata mund të kenë.247 Në muajin prill, Ministria 

240 ERRC - Roma Rights in Time of Covid, Shtator 2020, faqe 5, i aksesueshëm: http://www.errc.org/uploads/upload_en/
file/5265_file1_roma-rights-in-the-time-of-covid..pdf?fbclid=IwAR3YYylV7uKETpqmz5d4paYrtQdSq9yRa61vqCnFsT4x-
jNe-tjPTNF96-LM 
241 Qendra e Botimeve Zyrtare: https://qbz.gov.al/news/33b00e4f-8efb-4c99-8c45-595cd9b84f1b 
242 Ibid.
243 Reportel.al ‘Pa mbështetje: Nënat e vetme përballen me sfida të shtuara gjatë pandemisë’: https://www.
reporter.al/pa-mbeshtetje-nenat-e-vetme-perballen-me-sfida-te-shtuara-gjate-pandemise/?fbclid=IëAR2ya4yK-XT-
QnqëmoZe1d2ëfChTHsI3_ctkuTaKLeËUIldFuRz1U54ëM-M 
244 UNECE - Building back better in Albania: UNECE supports housing sector reforms and urban resilience: https://www.unece.org/
info/media/news/housing-and-land-management/2020/building-back-better-in-albania-unece-supports-housing-sector-reforms-and-
urban-resilience/doc.html 
245 OECD - COVID-19 crisis response in South East European economies:
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-south-east-european-economies-
c1aacb5a/ 
246 Ibid.
247 Citizens Channel - Ndikimet e pandemisë Covid – 19 tek jeta e personave me aftësi të kufizuara: https://citizens-channel.

e Shëndetësisë vendosi pezullimin e funksionimit të komisioneve të vlerësimit të personave me aftësi të 
kufizuar dhe invaliditetit të punës.248 Ky vendim nuk preku pagesat e aftësisë së kufizuar për personat 
që ishin komisionuar më parë, por ka penguar të gjithë personat e rinj me aftësi të kufizuar që duhet të 
paraqiteshin për herë të parë në këto komisione, pezullimi i veprimtarisë së të cilëve është i papërcaktuar 
deri në përfundimin e pandemisë, siç përcaktohet në urdhër. 

Veçanërisht e vështirë është paraqitur situata e të sëmurëve me patologji të tjera, të cilët marrin shërbime 
nga spitali infektiv, i cili për shkak të pandemisë u kthye në një spital ekskluzivisht për trajtimin e të 
prekurve me COVID249. Kjo ka qenë veçanërisht e komplikuar për pacientët me virusin HIV/AIDS dhe 
pothuaj 300.000 të sëmurë të tjerë me sëmundje kronike, trajtimi i të cilëve u vështirësua në mënyrë 
kritike që në fillim të pandemisë, por edhe më shumë gjatë vazhdimit të saj.250

Masat kufizuese të distancimit dhe mbylljes sociale sollën pasoja veçanërisht të dëmshme në komunitetin 
LGBTI,veçanërisht ata të refuzuar nga familja e tyre, që kanë probleme të shëndetit mendor, ose që 
vuajnë nga dhuna fizike ose psikologjike dhe që përbëjnë një prej komuniteteve më të diskriminuara në 
Shqipëri.251 Organizatat që punojnë për përfaqësimin e komunitetit, si dhe Komisioneri për Mbrojtjen 
nga Diskriminimi konstatuan se masat kufizuese kanë ndikuar ndjeshëm shërbimet dhe mbështetjen që 
personat e komunitetit marrin nga miqtë, qendrat LGBTI, OJQ-të dhe institucionet arsimore, si dhe aksesin 
e tyre në punësim.252

5. E drejta e tubimit në Shqipëri gjatë pandemisë COVID-19  

E drejta e tubimit paqësor në Shqipëri është e drejtë kushtetuese253 dhe e rregulluar me ligj të 
veçantë254. Më datë 1 prill 2020, qeveria shqiptare derogoi nga disa nene të KEDNJ, ndër të cilat 
ishte dhe neni 11 (Liria e tubimit dhe organizimit). Duke vënë në dukje rëndësinë e respektimit 
të lirisë së tubimit edhe gjatë kësaj periudhe, në prill të vitit 2020, Raporteri Special i Organizatës 
së Kombeve të Bashkuara për lirinë e tubimit dhe organizimit u bëri thirrje të gjithë shteteve 
anëtare që me masat e marra ndaj COVID-19 të mos cënojnë lirinë e tubimit dhe organizimit.255 

com/2020/09/20/ndikimet-e-pandemise-covid-19-tek-jeta-e-personave-me-aftesi-te-kufizuara/?fbclid=IëAR12ËëXiyds8ivc
olqXNYJfIsf05YIjPbjiYRr1bj-VF-7HST86EezEQVGQ 
248 Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 220 datë 01.04.2020.
249 Shoqata Together for Life, në bashkëpunim me Shoqata e Pacienteve me Hepatit, i ka përcjellë Ministrisë së Shëndetësisë 
dhe Mbrojtjes Sociale, si dhe instucioneve të varësisë, përmes një kërkesë/thirrje të hapur, shqetësimin e personave me 
trajtime kronike që i marrin informacionet vetëm nga specialistët e Qendrës Spitalore Universitare Nënë Tereza (QSUT) 
dhe tërheqin medikamentetet vetëm pranë QSUT-së, si: pacientët me Hemofili; pacientët me Hepatite; të Transplantuarit; 
personat me HIV-AIDS etj. Pas këtij reagimi, Fondi i Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor, udhëzoi që shërbimi për këtë kategori 
pacientësh të ofrohej në spitalet rajonale. Kjo zgjidhje u konsiderua e pjesshme dhe jo efektive për të gjithë kategoritë e 
pacientëve përshembull pacientët me talasemi duhet të paraqiteshin për të marrë gjak pranë qendrës së Hemoglobinopative 
ndërkohë pagesat për shpenzimet e udhëtimit si dhe kufizimet e lëvizjes i rritën dhe më shumë kostot. Shumë familje i lanë 
fëmijët pa gjak për shkak të shpenzimeve të papërballueshme. Gjithashtu distancimi në rast pandemie ka qënë totalisht 
i pazbatueshëm (vazhdon të jetë) pasi 4-5 persona marrin gjak në dhoma me kapacitet prej 1-2 personash. Nuk u mor 
asnjë masë për uljen e mundësisë së infektimit. Për më tepër informacion mbi çështjen: https://togetherforlife.org.al/sq/
shendetesi/  
250 Faktoje.al - Covid-19 ‘penalizon’ 300 mijë të sëmurë kronikë - https://faktoje.al/covid-19-penalizon-300-mije-te-
semure-kronike/ 
251 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi - Deklaratë e “Aleancës kundër urrejtjes”, 25 Maj 2020: https://www.kmd.
al/deklarate-e-aleances-kunder-urrejtjes/ 
252 Historia-ime.com https://www.historia-ime.com/art-kulture/pro-lgbt-pjese-e-nates-se-diktatures/ 
253 Neni 47 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë 
254 Ligji Nr.8773/2001 Për Tubimet
255 Deklaratë e Reporterit Special të OKB për të drejtën e tubimit dhe organizimit https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25792&LangID=E 
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Në Shqipëri, me aktin normativ të datës 15 mars 2020256 u parashikua që subjektet apo individët që 
organizojnë zhvillimin e aktiviteteve publike dhe jopublike, si aktivitete sportive, kulturore dhe konferenca, 
apo grumbullimet masive në vende të mbyllura apo të hapura, si koncerte, tubime dhe dëgjesa publike, 
dënohen me gjobë në masën 5 milionë lekë të reja për organizatorët dhe ndalimin e aktivitetit. Kjo gjobë 
është parë si jo proporcionale, duke patur parasysh që është e barabartë me 166 paga të një qytetari 
shqiptar me pagë minimale. Sipas të dhënave të marra nga Drejtoria  Vendore e Policisë Tiranë,257 kjo 
masë është aplikuar 3 herë gjatë periudhës mars-shtator 2020. Megjithëse, më datë 7.10.2020 masat 
administrative të vendosora gjatë pandemisë u falën258, efekti intimidues që kanë patur tek qytetarët është 
shqetësues.

Nga ana tjetër, edhe pse qeveria shqiptare u tërhoq nga derogimi i KEDNJ pas përfundimit të gjendjes 
së fatkeqësisë natyrore më datë 24 qershor 2020259, shpërndarja e tubimeve dhe procedimet penale 
të pjesëmarrësve kanë vijuar edhe pas kësaj date.260 Nga marsi deri në korrik të 2020 ka patur 48 
organizime tubimesh dhe gjatë këtyre janë proceduar penalisht 307 individë261 për oganizim dhe 
pjesëmarrje në tubime të paligjshme. Sipas një monitorimi të kryer gjatë kësaj periudhe, ndër këto tubime, 
9 janë shpërndarë nga Policia dhe në disa prej tyre është përdorur dhunë.262 Disa prej këtyre rasteve janë 
ende në hetim nga zyra e Avokatit të Popullit,263 e cila ka rekomanduar ndërprerjen e praktikës së Policisë 
së Shtetit për moslejimin e tubimeve, si dhe  përmirësimin e akteve normative në fuqi që rregullojnë lirinë 
e tubimit, me qëllim garantimin e kësaj të drejte kushtetuese edhe në periudha pandemie duke respektuar 
protokollet përkatëse shëndetësorë.264 Edhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka theksuar 
se pas shpërthimit të pandemisë ka pasur një deficit arsyeshmërie, si edhe çalim në zbatueshmërinë e 
urdhrit të ndalimit të tubimeve, i cili nuk zbatohet në mënyrë të njëtrajtshme.265 Shpërndarja e tubimeve 
dhe procedimet e pjesëmarrësve kanë vijuar edhe gjatë muajve pasues, edhe pse nga ana tjetër, pas 
shtatorit 2020, aktivitetet elektorale të partive politike janë zhvilluar normalisht pas shpalljes së datës së 
zgjedhjeve nga Presidenti më 6 shtator 2020. 

Sipas standardeve të OSBE-së për lirinë e tubimit, mbrojtja e shëndetit mund të shërbejë si arsye legjitime 
për të kufizuar lirinë e tubimit, por kjo mund të aplikohet vetëm kur ky ndalim aplikohet edhe për llojet e 
tjera të grumbullimeve të individëve, si shkollat, koncertet, eventet e sportit etj.266 Duke qenë se, aktivitete 
që sjellin grumbullime njerëzish janë organizuar ose janë lejuar, duke përfshirë koncerte/festivale, takime 

256 Akti normativ 15.3.2020 https://qbz.gov.al/eli/akt-normativ/2020/03/15/3 
257 Drejtoria Vendore e Policisë Tirane nëpërmjet kërkesës zyrtare për informacion
258 Akti normativ nr. 31, date. 7.10.2020-Për faljen e masave administrative me karakter ndëshkues të vendosura gjatë 
COVID-19
259 Nota verbale e shtetit shqiptar për derogimin nga KEDJN https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conven-
tions/treaty/005/declarations 
260 Citizens Channel, 27.7.2020  https://citizens-channel.com/2020/07/27/gjate-pandemise-policia-shperndau-nente-tu-
bime-dhe-procedoi-penalisht-119-qytetare/#respond 
261 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Kërkesë zyrtare për informacion 2.9.2020
262 Citizens Channel 27.7.2020 https://citizens-channel.com/2020/07/27/gjate-pandemise-policia-shperndau-nente-tu-
bime-dhe-procedoi-penalisht-119-qytetare/#respond 
263 Avokati i Popullit, Kërkesë zyrtare për 27.8.2020
264 Rekomandim i Avokatit të Popullit për marrjen e masave të nevojshme për respektimin e lirisë kushtetuese të tubimit edhe 
gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, 2020 https://www.avokatipopullit.gov.al/media/manager/website/media/Rekoman-
dim%20p%C3%ABr%20marrjen%20e%20masave%20t%C3%AB%20nevojshme%20p%C3%ABr%20respektimin%20e%20lir-
is%C3%AB%20kushtetuese%20t%C3%AB%20tubimit%20edhe%20gjat%C3%AB%20gjendjes%20s%C3%AB%20jasht%C3%A-
Bzakonshme.%20.pdf 
265 https://www.reporter.al/e-drejta-e-tubimit-standardet-e-dyfishta-qe-fshihen-pas-luftes-ndaj-covid-19/ 
266 Udhëzues i OSCE për lirinë e tubimit paqësor ,2010  https://www.osce.org/files/f/documents/4/0/73405.pdf 

elektorale, inagurime dhe evente të tjera, aplikimi i penaliteteve dhe ndalimeve për tubimet është parë si 
i padrejtë.267 Aplikimi i standardeve të dyfishta në lidhje me lirinë e tubimit është identifikuar edhe nga 
institucioni i Avokatit të Popullit, i cili ka rekomanduar ndër të tjera unifikimin e praktikës së rasteve të 
ndjekjeve penale që lidhen me organizimin/pjesëmarrjen në tubime të paligjshme.268 Ndërsa në nëntor 
2020, 35 organizata të shoqërisë civile269 iu drejtuan me letër të hapur270 institucioneve përkatëse për 
të kërkuar respektimin e të drejtës së tubimit gjatë pandemisë, dhe hartimin e një protokolli të posaçëm 
anti-covid.

Si përfundim, ndalimi i tubimeve, gjobat e larta, ushtrimi i dhunës, aplikimi i standardeve të dyfishta, 
shoqëruar me paqartësitë ligjore të ligjit për tubimet, kanë dekurajuar dhe shkelur të drejtën e tubimin 
gjatë pandemisë. Duke parë praktikën e demokracive europiane271 dhe qëndrimin e OKB-së272, mund të 
thuhet që këto kufizime duhet dhe mund të ishin shmangur, duke  lejuar ushtrimin e drejtës së tubimit me 
detyrimin për të respektuar masat për mbrojtjen e shëndetit.

6. REKOMANDIME    

i) Çdo akt ligjor apo nënligjor i ri, i miratuar gjatë gjendjes së fatkeqësisë natyrore të këtij lloji duhet 
të jetë në përputhje me Kushtetutën dhe standardet ndërkombëtare, në mënyrë që të respektohet 
parimi i ligjshmërisë.    

ii) Kohëzgjatja e regjimit të gjendjes së jashtëzakonshme dhe e masave emergjente duhet të jenë të 
kufizuara dhe qëllimi kryesor i tyre duhet të jetë rikthimi sa më parë në normalitet.  Zgjatja e regjimit 
të gjendjes së jashtëzakonshme duhet t’i nënshtrohet kontrollit parlamentar. Veçanërisht, nuk është 
e këshillueshme të bëhën reforma të thella ligjore gjatë kohëzgjatjes së krizës. 

iii) Funksioni thelbësor i gjyqësorit, në veçanti i gjykatave kushtetuese, gjatë gjendjes së vazhdimit të 
pandemisë apo gjendjes së jashtëzakonshme duhet të ruhet. Është e rëndësishme që gjykata të 
shqyrtojë kufizimet e të drejtave të njeriut të paraqitura nga legjislacioni nën regjimin e masave të 
emergjencës dhe njerëzve në nevojë t’u garantohet akses efektiv para gjykatës.

iv) Institucionet e qeverisjes qendrore dhe vendore duhet të jenë proaktive në publikimin e e 
projektvendimeve para miratimit, publikimin e informacioneve të rëndësishmë pa kërkesë, përfshirjen 
e qytarëve dhe grupeve të interesit në vendimmarrje nëpërmjet teknologjisë në të gjithë mbledhjet/
takimet, në të cilat në situatë të zakonshme publiku do të kishte akses.                             

267 Citizens Channel, 10.7.2020  https://citizens-channel.com/2020/07/10/standarde-te-dyfishta-protestat-shperndahen-
me-dhune-politika-vijon-aktivitetin/
268 Ibid. Rekomandim i Avokatit të Popullit për marrjen e masave të nevojshme për respektimin e lirisë kushtetuese të tubimit 
edhe gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, 2020 
269 https://qq.com.al/index.php/2020/11/19/35-organizata-dhe-sindikata-leter-te-hapur-institucioneve-per-te-drejten-e-
protestes-ne-kohe-pandemie-mungesa-e-protestes-vret-demokracine-e-per-pasoje-jeten-e-qytetareve-te-cilet-nese-qeverisen-
nuk/ 
270 Letra e hapur https://qq.com.al/wp-content/uploads/2020/11/Leter-e-Hapur-E-drejta-e-Protestes-ne-Kohe-
Pandemie-1.pdf 
271 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese Gjermane 16 Prill 2020 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-
germany-protests/germans-have-right-to-protest-during-coronavirus-pandemic-court-idUSKCN21Y220 
272 Deklaratë e Reporterit Special të OKB për të drejtën e tubimit dhe organizimit https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25792&LangID=E
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v) Të gjithë institucionet e administratës publike duhet të marrin masa për të siguruar funksionim me 
kapacitet normal të burimeve njerëzore, duke përdorur teknologjinë dhe duke siguruar infrastrukturë 
për stafin. Në muajt e parë të pandemisë, shumë institucione kanë kërkuar më shumë kohë dhe 
tolerancë në lidhje me kërkesat për informacion, duke u justifikuar me kapacitetet e kufizuara, por 
kjo situatë nuk duhet të vazhdojë për gjithë kohëzgjatjen e pandemisë.

vi) Institucionet përgjegjëse për menaxhimin e krizës shëndetësore, si Ministria e Shëndetësisë dhe 
Instituti i Shëndetit Publik duhet të sigurojnë transparencë të plotë të informacionit në lidhje me 
pandeminë, duke iu përgjigjur ineresit të lartë publik për çështjen. Gjithashtu, ky informacion duhet 
të jetë i unifikuar, i përshtatur dhe i përkthyer në gjuhën e shenjave për personat me aftësi të 
kufizuara.

vii) Monitorimi, ndjekja dhe parandalimi janë hapa thelbësorë të një mbikëqyrjeje epidemike, por nuk 
duhet të lihen të pakontrolluara dhe të paekuilibruara ndaj nevojës për të respektuar jetën private. 
Veprimet duhet të sigurojnë që të dhënat personale të mblidhen, analizohen dhe ruhen në mënyra 
legjitime dhe të përgjegjshme.

viii) Komisioneri për të Drejtën e Informimit duhet të marrë vendim për çdo ankesë, duke shmangur 
zgjidhjet me ndërmjetësim dhe të aplikojë sanksione administrative ndaj institucioneve që refuzojnë 
informacionin dhe shkelin ligjin në mënyrë të përsëritur. Komisioneri për të Drejtën e Informimit duhet 
të hartojë udhëzime për të drejtën e informimit, me fokus informacionin në lidhje me pandeminë, siç 
ka hartuar udhëzimin për mbrojtjen e të dhënave personale gjatë pandemisë.

ix) Kuvendi i Shqipërisë duhet të konsultojë efektivisht grupet e interesit, mediat, organizatat e shoqërisë 
civile dhe raportet e tyre të monitorimit kur harton rezolutat për vlerësimin e punës së institucioneve 
të pavarura dhe kur diskuton ndryshime ligjore të rëndësishme që përfshihen në ekspertizën dhe 
punën monitoruese të këtyre grupeve të interesit. 

x) Organet e qeverisjes qendrore dhe vendore duhet të kryejnë konsultime efektive, duke përdorur 
teknologjinë në pamundësi për të organizuar takime.

xi) Këshilli i Ministrave, Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit, duhet të zbatojnë rekomandimin e 
Avokatit të Popullit dhe të sigurojnë respektimin e lirisë së tubimit paqësor, si një e drejtë kushtetuese, 
duke shmangur përdorimin e dhunës dhe sanksioneve jo proporcionale dhe duke lejuar tubimet që 
zhvillohen në respektim të masave të mbrojtjes së shëndetit. 

xii) Avokati i Popullit, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi duhet të vijojnë të monitorojnë 
vazhdimisht vendimet dhe veprimtarinë e qeverisë gjatë pandemisë, si dhe të vijojnë të hetojnë/
reagojnë me iniciativën e tyre për shkeljet që ndodhin në fushat e tyre të punës.

KREU 6

DHUNA ME BAZË GJINORE DHE DISKRIMINIMI 
NDAJ GRAVE

QENDRA PËR NISMA LIGJORE QYTETARE
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Përmbledhje ekzekutive

Shteti shqiptar ka përcaktuar si prioritet luftën kundër dhunës në familje dhe diskriminimit ndaj grave 
dhe vajzave, duke u përqendruarnë mbështetjen e grave të dhunuara dhe atyre në nevojë përgjatë 
pasojave të tërmetit dhe pandemisë, forcimin e mekanizmave shtetërore për mbrojtjen e grave nga 
dhuna në familje dhe  ndalimin e diskriminimit dhe rritjen e pjesëmarrjes së grave e vajzave në organet 
përfaqësuese e vendimmarrëse.

Për sa më sipër, mjetet më të rëndësishme kanë qenë përmirësimi i legjislacionit ekzistues nëpërmjet 
amendamenteve ligjore dhe marrjes së  masave për zbatimin e tij. Kështu, me ligjin nr. 47/2018, 
“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në 
marrëdhëniet familjare, të ndryshuar dhe ligjin nr.125/2020 janë miratuar shtesa dhe ndryshime që 
synojnë një reagim të koordinuar dhe efektiv ndaj dhunës në familje. Për një zbatim më të mirë të 
legjislacionit ekzistues, janë miratuar disa akte nënligjore. Kështu, në zbatim të ligjit për masa ndaj 
dhunës në marrëdhëniet familjare ka dalë udhëzimi i përbashkët i KLGJ-së dhe Ministrit të Drejtësisë, 
nr.9, datë 17.06.2020, “Për përcaktimin e rregullave për krijimin e një baze të dhënash të posaçme 
për çështjet e dhunës në familje në gjykata dhe unifikimin e regjistrimit të tyre”, si dhe udhëzimet 
e përbashkëta të Ministrisë së Brendshme dhe asaj të Shëndetit dhe Çështjeve Sociale për vlerësimin 
e riskut”273 dhe urdhrii  Policisë së Shtetit për masat paraprake për mbrojtjen e menjëhershme274. Një 
grup pune i ngritur pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale po punon për përmirësimin 
e legjislacionit, për mekanizmin e menaxhimit të rasteve të dhunës në familje. Pavarësisht, përmirësimit 
të kuadrit ligjor, zbatimi i ndryshimeve ligjore kundër dhunës në familje, sidomos atyre në lidhje me 
vlerësimin e riskut dhe lëshimin e Urdhrit për Masat Paraprake të Mbrojtjes së Menjëhershme, forcimi i 
mekanizmave mbrojtës dhe rritja e efektivitetit të institucioneve zbatuese veçanërisht gjatë periudhës së 
pandemisë mbeten çështje kyç.

Për zbatimin e ligjit “Për mbrojtjen juridike të garantuar nga Shteti”, Ministria e Drejtësisë, është në 
procesin e hartimit të politikave dhe kontrollimit, për zbatimin e mirë të akteve nënligjore të dala në  
zbatim  të këtij ligji.

Ligji nr. 124/2020, datë 15.10.2020, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10221, datë 
4.2.2010, “Për mbrojtjen nga diskriminimi” solli risi e përmirësime në lidhje me format e rënda të 
diskriminimit, detyrimin e autoriteteve për të parandaluar diskriminimin gjatë ushtrimit të funksioneve, 
barrën e provës, ekzekutimin e gjobave, etj. 

Një vend të veçantë ka zënë edhe ndihmesa e organizatave të shoqërisë civile, nëpërmjet  shërbimeve të 
mbështetjes dhe monitorimeve të veprimtarive institucionale. Këto organizata kanë konstatuar se, situata e 
pandemisë vështirësoi aksesin e viktimave të dhunës në familje në sistem dhe në disa raste, Mekanizmat e 
Koordinuar të Referimit janë gjendur të papërgatitur për t’iu përgjigjur rasteve me masa të menjëhershme 
dhe të  përshtatura, me qëllim parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna me bazë gjinore, përfshirë dhunën 
në familje. Rritja e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve përgjegjëse, fuqizimi i strukturave të barazisë 

273 Udhëzim i Përbashkët, nr. 866, datë 20.12.2018, “Për procedurat dhe modelin e vlerësimit të riskut për rastet e dhunës në 
familje”.
274 Udhëzim i Përbashkët, nr. 912, datë 27.12.2018, “Për procedurat dhe modelin e urdhrit për masat paraprake të mbro-
jtjes së menjëhershme”.

gjinore dhe kundër dhunës në familje, zgjerimi i shërbimeve për viktimat e dhunës në marrëdhëniet 
familjare dhe buxhetimi i shërbimeve, janë të domosdoshme me qëllim përmirësimin e zbatimit të 
legjislacionit kundër dhunës në familje. Makineria e barazisë gjinore në nivel qendror dhe mekanizmat 
kundër dhunës në familje vuajnë mungesa në burime njerëzore dhe financiare. Gjithashtu, Sistemet 
që gjenerojnë të dhëna në lidhje me viktimat e dhunës në familje rezulton se nuk janë të sinkronizuara 
ndërmjet  tyre.

Në lidhje me ndalimin e diskriminimit dhe rritjen e pjesëmarrjes së grave në zgjedhje, theksojmë se, 
amendamentet kushtetuese që u kryen në kuadrin e reformës zgjedhore, si dhe ato të Kodit Zgjedhor, 
sollën disa ndryshime në sistemin e ndarjes së mandateve në zgjedhje, që vendosin përpara sfidave të 
reja rregullat e sistemit të kuotës për gratë. Në këtë kuadër, vëmendja e organizatave të shoqërisë civile 
është përqendruar në garantimin e zbatimit të kuotës gjinore, me qëllim që të mos ketë  kthim mbrapa. 
Organizatat e shoqërisë civile shqiptare me mbështetjen e organizatave ndërkombëtare kanë ngritur 
çështjen e forcimit të mekanizmit të kuotës gjinore në legjislacion dhe atë të monitorimit të dhunës ndaj 
grave në zgjedhje, për ta parandaluar atë dhe për të identifikuar ndikimin që ka në mohimin e të drejtës 
për të zgjedhur e për t’u zgjedhur për gratë. Nga ana tjetër, këto organizata këtë vit, sollën në vëmendje 
edhe nevojën e monitorimit të dhunës ndaj grave në zgjedhje e politikë. 

Sipas disa burimeve, dhuna ndaj grave në zgjedhje dhe politikë ka qenë prezente duke u evidentuar si 
dhunë e ushtruar ndaj pjesëmarrëseve gra në zgjedhje për të penguar votimin e tyre të fshehtë e të lirë, 
përfshirë këtu mjaft raste të votimit familjar; gjuha e urrejtjes për shkaqe gjinore ndaj grave në zgjedhje, 
grave që ushtrojnë funksione në politikë, e ushtruar ndaj mbështetëseve dhe aktivisteve gra në zgjedhje; 
ndaj funksionarëve zgjedhorë ose atyre që kanë lidhje me punën e zgjedhjeve (gazetarë, aktivistë, 
vullnetarë); dhunë e ushtruar ndaj të rinjve të arsimit parauniversitar në formën e presioneve. 

Megjithëse, gratë dhe vajzat përballen me diskriminim për shkak të gjinisë dhe/ose të shumëfishtë, 
përdorimi i mjeteve ligjore si ankesave për Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi apo gjykatës ka 
qenë e kufizuar. Gjithashtu, edhe roli i organizatave të shoqërisë civile në mbështetje të individëve ose 
grupeve të individëve si dhe i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi , ka qenë i dobët. 

Për sa më sipër, në këtë kre në fokus janë   çështjet themelore e mëposhtme:

I. Dhuna me bazë gjinore, ku do të fokusohemi në dy aspekte: Dhuna në marrëdhëniet 
familjare & Dhuna ndaj grave gjatë zgjedhjeve;

II. Diskriminimi ndaj grave.
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1. DHUNA ME BAZE GJINORE

1.1. Dhuna në familje

1.1.1 Kuadri ligjor për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje

Lidhur me këtë çështje kemi nxjerrë në pah nismat e ndërmarra për përmirësimet ligjore dhe problemet 
që burojnë nga puna e kryer për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje. Në vijim paraqesim 
ndryshimet më të rëndësishme të kuadrit ligjor në këtë fushë. Është përmirësuar kuadri ligjor për mbrojtjen 
nga dhuna në marrëdhëniet familjare. Me ligjin nr. 47/2018, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 
nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare’”, i  ndryshuar, është 
zgjeruar rrethi i subjekteve që gëzojnë mbrojtje nga dhuna në familje; është parashikuar urdhri për Masat 
Paraprake për Mbrojtjen e Menjëhershme, i cili nxirret nga Policia e Shtetit, kur nga kryerja e vlerësimit të 
riskut rezulton se dhuna paraqet rrezik për jetën; janë përcaktuar detyra më të detajuara për institucionet 
shtetërore; janë përmirësuar procedurat gjyqësore; është parashikuar marrja në mbrojtje për fëmijët e 
dhunuar nga Policia e Shtetit; është parashikuar marrja e masave mbrojtëse kryesisht, nga gjykata; si 
dhe ka një qasje më të vëmendshme ndaj shtresave në nevojë dhe personave me aftësi të kufizuara. 

Ligji nr. 125/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për masa ndaj 
dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar”, miratuar në datën 15.10.2020, ka sjellë ndryshime të 
rëndësishme, të cilat pritet të rrisin efektivitetin në trajtimin e rasteve të dhunës në familje, disa prej të cilave 
janë mbrojtja ndaj dhunës në familje, në zbatim të këtij ligji, do të sigurohet duke larguar menjëherë të 
paditurin (dhunuesin/en) nga banesa për një afat kohor të caktuar me urdhër të gjykatës; parashikimin 
e masës “largimin e dhunuesit/es nga banesa derisa gjykata të nxjerrë urdhrin e menjëhershëm të 
mbrojtjes ose urdhrin e mbrojtjes” në UMPMM,  rehabilitimin e dhunuesit, duke urdhëruar të marrë pjesë 
në programe psikosociale dhe/ose në programe të aftësimit prindëror, detyrimin e titullarit të strukturës 
përgjegjëse të Policisë së Shtetit të lëshojë urdhrin për masat paraprake për mbrojtjen e menjëhershme, 
në çdo rast kur konstaton se është ushtruar dhunë, kur në të gjithë vendin ose në një pjesë të territorit të 
tij janë vendosur masat e jashtëzakonshme, si edhe parashikimin se, gjatë gjithë periudhës së zgjatjes 
së masave të jashtëzakonshme në kërkesën drejtuar gjykatës për vlerësimin e masave paraprake të 
mbrojtjes, të marra nëpërmjet  urdhrit për masat paraprake për mbrojtjen e menjëhershme, policia 
duhet t’i kërkojë gjykatës lëshimin e urdhrit të mbrojtjes, pa kërkuar paraprakisht nxjerrjen e urdhrit të 
menjëhershëm të mbrojtjes.”275. 

VKM-ja nr..334, datë 17.02.2011, “Për Mekanizmin e Bashkërendimit të Punës për Referimin e rasteve 
të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e procedimit të tij”, është duke u rishikuar përmes 
një procesi të gjerë konsultimesh me përfaqësues nga shoqëria civile, anëtarë të mekanizmave të referimit 
të rasteve të dhunës në familje pranë bashkive, përfaqësues të autoritetit kryesor përgjegjës, si dhe 
autoriteteve të tjera përgjegjëse të linjës. 

Janë miratuar aktet nënligjore të ligjit nr.111/2017, “Për ndihmën juridike të 
garantuar nga shteti” të cilat kanë hapur rrugën për rritjen e viktimave të dhunës në familje 

275 https://www.parlament.al/Files/Akte/20201020140600ligj%20nr.%20125%20dt.%2015.10.2020.pdf 

përfituese të ndihmës juridike276. Këto akte realizojnë mbrojtjen e posaçme për viktimat e dhunës në 
familje në cilësinë e kategorive të veçanta. Ato përfitojnë ndihmë juridike falas, pavarësisht të ardhurave 
apo pasurive të tyre.  Edhe viktimat e abuzuara seksualisht apo viktimat e trafikimit të 
qenieve njerëzore janë subjekte përfituese të ndihmës juridike të garantuar nga shteti pavarësisht të 
ardhurave apo pasurisë. Ky ligj ofron një mbrojtje të veçantë për viktimat e dhunës në moshë të mitur. 

Në muajin shkurt të vitit 2020, janë miratuar Procedurat Standarde të Veprimit (PSV) për punonjësit/et 
e shëndetësisë dhe shërbimeve të përkujdesit shoqëror për trajtimin e rasteve të dhunës në familje dhe 
dhunës më bazë gjinore277. Masa të nevojshme u ndërmorën edhe për shkak të pandemisë 
Covid-19. Përveç miratimit të protokollit të menaxhimit të rasteve të dhunës në familje përmes MKR, u 
miratua edhe protokolli i menaxhimit të rasteve të dhunës në familje në situatën COVID-19. KVDHF në të 
gjitha bashkitë e vendit janë trajnuar në lidhje me njohjen dhe zbatimin e këtyre protokolleve, nëpërmjet  
trajnimeve online.

1.1.2 Zhvillimet në drejtimin institucional

Vërehet se janë marrë nisma për të forcuar strukturat për mbrojtjen nga dhuna në 
familje në nivel qendror dhe vendor. Forcimi i mekanizmave për luftën e dhunës ndaj grave, 
duke siguruar burimet e përshtatshme njerëzore dhe financiare, si në nivel qendror, ashtu edhe në 
nivel bashkie, rritja në mënyrë të konsiderueshme e buxhetit që i alokohet autoritetit përgjegjës për 
parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe burime buxhetore për ministri të tjera të 
linjës, janë identifikuar nga GREVIO si fusha ku nevojiten përmirësime, me qëllim përmbushjen e plotë 
të detyrimeve të Konventës nga shteti shqiptar.

Në lidhje me kapacitetet e mekanizmit të barazisë gjinore në nivel qendror, janë 
ndjekur disa hapa. “...Në 11 ministri janë caktuar nëpunësit gjinorë278. Gjithashtu edhe në Policinë 
e Shtetit është caktuar një punonjës për diversitetin dhe në INSTAT është caktuar një pikë kontakti për 
këto çështje”. Megjithatë, makineria e barazisë gjinore në nivel qendror ka nevojë të forcohet me burime 
njerëzore dhe financiare. Rritja e numrit të specialistëve pranë Sektorit të Politikave dhe Strategjive për 
Përfshirjen Sociale dhe Barazinë Gjinore pranë MSHMS synon përmbushjen e detyrave me të cilat e 
ngarkon MSHMS, si autoritetin kryesor përgjegjës. 

Gjithashtu, vërehet se janë fuqizuar kapacitetet e strukturave për mbrojtjen nga 
dhuna në familje në nivel vendor. “Në nivel vendor, në 58 bashki janë emëruar Nëpunësit 
Vendorë për Barazinë Gjinore nga 61 bashki në total, të cilët në shumicën e rasteve luajnë edhe rolin 
e Koordinatorit Vendor për menaxhimin e rasteve të dhunës në familje”279. Kapacitetet profesionale të 
KVDHF janë fuqizuar nëpërmjet  trajnimeve të vazhdueshme në lidhje me ndryshimet ligjore, menaxhimin 
efektiv të rasteve të dhunës në familje dhe regjistrimin e të dhënave në sistemin REVALB. 

276 Kështu janë miratuar Udhëzim i përbashkët i Ministrisë së Drejtësisë dhe Dhomës së Avokatisë të Shqipërisë nr.17, datë 
05.08.2020 “Për rregullat e zbatimit të parimit të rotacionit në caktimin e avokatëve që do të ofrojnë shërbime të ndihmës 
juridike dytësore në proceset civile dhe administrative” dhe Udhëzim i përbashkët i Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së 
Financave dhe Ekonomisë nr.18, datë 05.08.2020 “Për miratimin e kritereve të përfitimit të pagesave dhe tarifat e shpërblimit 
të avokatëve që ofrojnë ndihmë juridike dytësore”.
277 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, “Kthim Përgjigje”, Nr.4173/1.Prot, datë 22.09.2020.
278 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, “Kthim Përgjigje”, Nr.4173/1.Prot, datë 22.09.2020.
279 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, “Kthim Përgjigje”, Nr.4173/1.Prot, datë 22.09.2020.
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Pozitiv është fakti se është rritur numri i bashkive në vend, që kanë ngritur MKR-në 
e rasteve të dhunës në familje280. Janë ngritur MKR-të e rasteve të dhunës në familje në 55 nga 
61 bashki në vend, ndërkohë që synohet ngritja e tyre brenda vitit 2020 edhe në bashkitë e tjera281.

1.1.3 Mbi zbatimin e kuadrit ligjor kundër dhunës në familje, të përmirësuar

Pavarësisht situatës së krijuar nga COVID-19 gjatë vitit 2020, reduktimi i dhunës në familje ka përbërë 
një prioritet të rëndësishëm për qeverinë shqiptare. Një vëmendje e posaçme e institucioneve është 
drejtuar në zbatimin e paketës ligjore kundër dhunës në familje. Sidoqoftë, mendojmë se duhet të kemi 
një përqendrim më të madh, për të përmirësuar zbatimin e ndryshimeve për vlerësimin e riskut dhe 
lëshimin e UMPMM-së282. Një pikë kyçe për të arritur këtë zbatim është bashkëpunimi ndërmjet  policisë 
së shtetit dhe koordinatorëve vendorë. Pavarësisht forcimit të bashkëpunimit të punonjësve të policisë 
dhe koordinatorëve vendor kundër dhunës në familje, “shqetësim vazhdon të mbetet (mos) pjesëmarrja e 
koordinatorit vendor në vlerësimin e riskut dhe ofrimin e shërbimeve jashtë orarit zyrtar 08.00-16.00”283. 

“Nga ana e shërbimeve të policisë, pas vlerësimit të riskut të lartë për jetën, për periudhën 01.01-
31.08.2020 është lëshuar urdhri për Masat Paraprake të Mbrojtjes së Menjëhershme për 158 raste”284. 
Nëse do të krahasojmë numrin e UMPMM-ve të lëshuara nga Policia e Shtetit në vetëm 158 raste, 
ndërkohë që numri i përgjithshëm i rasteve të dhunës në familje të raportuara përgjatë të njëjtës periudhë 
(01.01-31.08.2020) ka qenë 3087, konkludojmë se, në pak raste është kryer vlerësimi i riskut dhe 
lëshohet UMPMM. Pra, ka nevojë për forcimin e kapaciteteve pranë policisë së shtetit dhe për forcimin e 
bashkëpunimit me koordinatorin vendor për këtë çështje. Organizatat e shoqërisë civile kanë evidentuar 
nevojën e forcimit të kapaciteteve të aktorëve përgjegjës për kryerjen e vlerësimit të riskut dhe marrjen e 
masave të koordinuara për menaxhimin e tij në rastet e dhunës seksuale ndaj grave dhe vajzave.

Sipas Vjetarit Statistikor 2019, për veprën penale “Dhuna në familje”, neni 130/a janë dhënë 540 
vendime fajësie285. Nga të dhënat e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, rezulton se për 
periudhën 01.01.2020-31.08.2020, ka filluar procedimi penal për 1006 raste për veprën penale të 
dhunës në familje parashikuar në nenin 130/a të Kodit Penal dhe për 91 raste për shkelje të urdhrit të 
mbrojtjes. Praktika e Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare ka treguar se incidentet e dhunës po merren 
në konsideratë gjithnjë e më shumë nga gjykatat gjatë përcaktimit të të drejtave të kujdestarisë dhe 
vizitave. Kjo praktikë nevojitet të fuqizohet në të gjitha gjykatat e rretheve gjyqësore, në përputhje me 
rekomandimin e GREVIO.

280 Gjatë vitit 2020, UNDP ka mbështetur ngritjen e MKR në disa bashki të vendit, në kuadër të Programit të Përbashkët të 
Kombeve të Bashkuara “T’i japim fund dhunës ndaj grave në Shqipëri”, financuar nga Qeveria e Suedisë dhe zbatohet nga 
UNDP, UN Women dhe UNFPA.
281 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, “Kthim Përgjigje”, Nr.4173/1.Prot, datë 22.09.2020.
282 Ky shqetësim është ngritur edhe nga organizatat anëtare të Rrjetit të Monitorimit Kundër Dhunës me Bazë Gjinore. https://www.facebook.com/rrjeti-
monotirimitkunderdhunesmebazegjinore/posts/863500997794064 
283 Ministria e Brendshme, Drejtoria  e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, “Kthim përgjigje”, nr.1104/1, datë 28.09.2020.
284 Ministria e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, “Kthim përgjigje”, nr.1104/1, datë 28.09.2020.
285 http://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/07/VJETARI-STATISTIKOR-2019.pdf 

a) Sfidat në punën MKR-ve në nivel vendor për zbatimin e ligjit

Puna e MKR-ve në nivel vendor për zbatimin e ligjit “Për masa ndaj dhunës në 
marrëdhëniet familjare” ka shënuar arritje, por në të njëjtën kohë janë evidentuar boshllëqe, 
sfida dhe nevoja. Disa nga arritjet e Mekanizmave të Koordinuar të Referimit u evidentuan në menaxhimin 
e rasteve edhe gjatë situatës së pandemisë, ndërgjegjësimin e komunitetit dhe të rinjve në shkolla, 
ngritjen e strehëzave të emergjencës për viktimat e dhunës në familje, trajtimin e rasteve online nga ekipi 
bërthamë i ETN-së gjatë pandemisë, vijueshmërinë në ofrimin e shërbimeve sociale, bashkëpunimin më 
të mirë polici-KVDHF në kryerjen e vlerësimit të riskut, etj.286.Strukturat e policisë së shtetit i kanë kushtuar 
vëmendje telefonatave nga viktimat e dhunës në familje gjatë pandemisë, kanë mundësuar lehtësi në 
lëvizjen e tyre, shoqërimin e viktimave për në seanca gjyqësore dhe marrjes në mbrojtje të fëmijëve të 
dhunuar.

MKR kanë vijuar menaxhimin e rasteve të dhunës në familje edhe gjatë situatës 
së pandemisë së krijuar nga COVID-19. Kështu nga informacionet e marra nga disa bashki të 
vendit rezulton se nga MKR-të janë menaxhuar shumë  raste në nivel bashkie për vitin 2020287. MKR-të e 
ngritura dhe funksionale në bashkitë e vendit kanë përshtatur punën e tyre, duke organizuar mbledhjet e 
Ekipeve Teknike Ndërdisiplinare dhe Komitetet Drejtuese të MKR-ve online. Megjithatë, në disa prej tyre, 
menaxhimi i rasteve të dhunës në familje gjatë situatës së krijuar nga COVID-19, ka rezultuar sfidues për 
MKR-në në lidhje me një qasje të re dhe të përshtatur me situatën, ofrimin e shërbimeve psiko-sociale dhe 
ligjore online, përdorimin e platformave online, etj. Të dhënat mbi numrin e rasteve të menaxhuara gjatë 
vitit 2020 nga MKR-të në bashki të ndryshme, krahasuar me numrin 3087 të rasteve të dhunës në familje 
të evidentuara nga policia gjatë vitit 2020, tregojnë se ka mospërputhje midis tyre. Mendojmë se kjo vjen 
për shkak se policia nuk referon çdo rast dhune në familje të evidentuar pranë KVDHF, në bashki. Kjo 
ka sjellë si efekt lënien e viktimës pa shërbime sociale që ofrohen nga anëtarët e MKR-së ose vonesa në 
përfitimin e tyre, si dhe mangësi në unifikimin e të dhënave.  

Duke analizuar punën e të gjitha bashkive288, vërehet se, disa nga boshllëqet në punën e MKR-ve 
janë: mungesa e shërbimeve për viktimat në disa nga bashkitë, sidomos strehëzave emergjente pranë 
vendbanimit, nevoja e një fondi për nevojat urgjente të viktimave të dhunës në familje, mungesa në 
burime njerëzore, financiare dhe infrastrukturore, angazhim jo i njëjtë i institucioneve përgjegjëse në 
MKR, buxhetimi i kufizuar i shërbimeve, nevoja për programe të qëndrueshme integrimi, monitorimi 
i urdhrave të mbrojtjes gjatë pandemisë, ngarkesa e KVDHF me një numër të lartë rastesh në bashki 
të mëdha, mungesa e qëndrueshmërisë së anëtarëve të MKR-ve dhe trajtimi i viktimave të dhunës në 
familje me aftësi të kufizuara si dhe nga grupe të tjera të margjinalizuara289, si dhe bërja përgjegjës 
e institucioneve që nuk zbatojnë përgjegjësitë me të cilat i ngarkon ligji290. Rrjeti i Fuqizimit të Gruas 

286 Referuar përgjigjeve nga bashkitë, Shtator 2020.
287 Psh Tiranë-490 raste (Bashkia Tiranë, “Kthim përgjigje”, nr.30885/1, datë 30.09.2020), Fier-61 raste (Bashkia Fier, 
“Kthim përgjigje”, nr.6780/1, datë 25.09.2020) Shkodër-76 raste (Bashkia Shkodër, “Kthim përgjigje”, nr.13028/1, datë 
29.09.2020).
288 QNL ka konsultuar këtë gjetje me bashkitë dhe KVDHF.
289 Disa nga këto sfida janë identifikuar edhe në Deklaratën e Rrjetit të Monitorimit Kundër Dhunës me Bazë Gjinore, “Të 
rritet efektiviteti i Mekanizmave të Koordinuar të Referimit të rasteve të dhunës në familje”
https://www.facebook.com/rrjetimonotirimitkunderdhunesmebazegjinore/posts/863500997794064 
290 Refleksione në raportin “Monitorimi i Mekanizmit të Referimit për rastet e dhunës në familje në nivel lokal”, 2018, ka 
rekomanduar “Përcaktimin e sanksioneve për institucionet lokale, pjesë e MR që nuk i kryejnë detyrimet që i cakton ligji”, 
Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” ka propozuar ndryshime në Ligjin nr.9669, datë 18.12.2006, “Për Masa ndaj 
dhunës në marrëdhëniet familjare” në lidhje me vendosjen e sanksioneve për mos pjesëmarrjen dhe mos anagazhimin e 
institucioneve anëtare të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit në nivel vendor.  
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në Shqipëri “AWEN” në lidhje me ngarkesën e KVDHF ka ngritur shqetësimin se në bashki të mëdha, 
ngarkesa mund të jetë e papërballueshme nga një person i vetëm dhe ka sugjeruar që të vendoset një 
target i caktuar lidhur me numrin e personave të dedikuar që i duhen një bashkie, për adresimin e 
fenomenit të DHF dhe menaxhimin efektiv të rasteve të DhF e DhBGj.”291

Fushata ndërgjegjësimi për parandalimin e dhunës në familje, luftimin e pabarazive dhe strukturave 
patriarkale, me angazhimin aktiv të burrave dhe djemve nevojitet të organizohen gjatë gjithë vitit. 
Ndjeshmëria gjinore në të gjitha nivelet e vendimmarrjes nevojitet të forcohet.

1.1.4 Shërbimet e specializuara për viktimat e dhunës në familje

Pozitiv është fakti se ka një rritje të numrit të shërbimeve mbështetëse të specializuara 
për viktimat e dhunës në familje. 

(i) Shërbimet e strehimit 

“...ekzistojnë 18 shërbime mbështetëse të specializuara strehimi, të menaxhuara nga shteti, nga OJF-
të ose në bashkëpunim, nga të cilat 7 janë strehëza afatgjata dhe 10 janë strehëza emergjente. (9 të 
ngritura gjatë periudhës 2016-2020)”292. Me urdhrin nr.254/2020 të Ministres së Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes Sociale  u miratua protokolli i funksionimit të strehëzave në situatën e COVID-19. 37 punonjës 
të strehëzave dhe koordinatorë vendorë kundër dhunës në familje në bashkitë ku këto shërbime janë 
të vlefshme, janë trajnuar online mbi këtë protokoll (prill 2020). “Qendra Kombëtare për trajtimin e 
viktimave të dhunës në familje”, gjatë periudhës janar-shtator 2020, ka trajtuar gjithsej  48 përfitues, 
nga të cilët 18  gra  dhe 30 fëmijë. Nga këta 4 përfitues (1 grua+3 fëmijë) kanë qenë përfaqësues të 
komunitetit rom.  

(ii) Mbështetja përmes këshillimit

Një shërbim i nevojshëm për viktimat e dhunës në familje është këshillimi nëpërmjet një linje këshillimi 
telefonike 24 orëshe. “Linja e Këshillimit ka funksionuar edhe gjatë situatës së mbylljes/izolimit për shkak 
të pandemisë COVID-19, ku rastet për periudhën mars - prill u rritën me 50%, krahasuar me të njëjtën 
periudhë të një viti më parë dhe për muajin maj u trefishuan”.293 

(iii) Mbështetja përmes ndihmës shëndetësore 

Në përmbushje të rekomandimeve të GREVIO për Shqipërinë është ngritur dhe funksionon Qendra e 

291 Rrjeti AWEN, “Sugjerime lidhur me përmirësimin VKM Nr. 334 datë 17.2.2011 për ‘Mekanizmin e bashkërendimit të 
punës për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e proçedimit të tij’”, drejtuar Kuvendit të 
Shqipërisë, 2 Korrik 2020.
292 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, “Kthim Përgjigje”, Nr.4173/1.Prot, datë 22.09.2020.
293 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, “Kthim Përgjigje”, Nr.4173/1.Prot, datë 22.09.2020.

menaxhimit të krizës për rastet e dhunës seksuale LILIUM që prej dhjetorit të vitit 2018, e cila ofron 
shërbime të integruara dhe të koordinuara për rastet e dhunës seksuale 24 orë në 7 ditë të javës294. Gjatë 
vitit 2020, numri i përfituesve të Qendrës LILIUM është 21, 20 gra dhe vajza dhe një djalë. Pavarësisht 
shërbimeve të ofruara për viktimat e dhunës në familje, nevojitet të vijojë ngritja dhe funksionimi i 
shërbimeve sa më pranë vendbanimit të viktimave të dhunës në familje. Kjo kërkon marrjen e masave, 
me qëllim buxhetimin e shërbimeve sociale për viktimat e dhunës në familje nga njësitë e vetëqeverisjes 
vendore.

(iv) Shërbimet mbështetëse të ndihmës juridike 

Një sërë shërbimesh janë ngritur për të ofruar ndihmë juridike falas. Aktualisht, qendrat funksionale të 
cilat ofrojnë ndihmë juridike parësore janë: Qendra e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore Tiranë, 
Qendra e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore Lushnje, Qendra e Shërbimit të Ndihmës Juridike 
Parësore Fier, Qendra e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore Durrës, Qendra e Shërbimit të Ndihmës 
Juridike Parësore Lezhë, Qendra e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore Shkodër, si dhe Qendra e 
Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore Dibër295. 

Viktimat e dhunës në familje mund të përfitojnë ndihmë juridike parësore edhe nga Klinikat e Ligjit 
që funksionojnë pranë Institucioneve të Arsimit të Lartë. Aktualisht Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas 
ka lidhur marrëveshje me: Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës; Universitetin “Bedër”; Kolegjin 
Universitar “Wisdom”; Universiteti “Aleksandër Mojsiu” Durrës; Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë dhe 
“Universiteti Europian i Tiranës”.

Ministria e Drejtësisë (MD) ka autorizuar 12 organizata të shoqërisë civile për ofrimin e ndihmës juridike 
parësore. Autorizimi i organizatave të shoqërisë civile do të krijojë më shumë mundësi përfitimi të 
ndihmës juridike parësore në mënyrë të qëndrueshme për viktimat e dhunës në familje296. Kjo ministri, në 
bashkëpunim me Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, për të garantuar aksesin e qytetarëve 
nëpërmjet ndihmës juridike falas, ka vijuar me ofrimin e shërbimeve ligjore online përmes platformës 
juristionline.al. Konkretisht, janë trajtuar 28 pyetje lidhur me rastet e dhunës në familje dhe urdhër 
mbrojtje297.

Hapat e ndërmarrë janë një kontribut edhe në lidhje me rekomandimin e GREVIO për të krijuar dhe 
financuar siç duhet një sistem efikas të ndihmës ligjore për viktimat e të gjitha formave të dhunës ndaj 
grave, të cilat mbulohen nga Konventa.

294 Qendra LILIUM ka mbështetjen e UNDP Shqipëri, nën drejtimin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, 
si pjesë e Programit të Përbashkët të OKB-së “T’i japim fund Dhunës ndaj Grave në Shqipëri”, me fondet e Qeverisë së 
Suedisë.
295 Qendrat e Ndihmës Ligjore Falas në Durrës, Fier, Lezhë, Shkodër, Dibër, Pogradec  mbështeten nga UNDP, 
administrohen nga Ministria e Drejtësisë me fonde të Qeverisë së Austrisë dhe UNDP.
296 1.Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara;2.Shërbimi Ligjor Falas “TLAS”;3.Shoqata “Mbrojtja e të 
Drejtave të gruas Qytetare dhe Fshatare Berat”;4.Qendra “Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza”;5.Shoqata “Shërbimet 
Shqiptare për Refugjatët dhe Migrantët”;6.Shoqata Intelektualët e Rinj Shpresë;7.Qendra “A.L.T.R.I”;8.Qendra për Nisma 
Ligjore Qytetare;9.Qendra “Konsumatori Shqiptar”; 10.Shoqata “Forumi i Gruas Elbasan”;11.Shoqata “Për mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijëve në shqipëri”;12. Qendra “Të ndryshëm dhe të barabartë”
297 MD, Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas, Roli i Drejtorisë në ofrimin e shërbimeve për viktimat e dhunës në familje, 16 
Shtator 2020.
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1.2. Dhuna ndaj grave në zgjedhje e politikë

Kjo çështje është shtruar në mënyrë të veçantë gjatë vitit 2020 dhe është adresuar në Kuvend nga OSHC-
të. Shqetësime u paraqitën në lidhje me dhunën ndaj gruas në politikë ose funksione shtetërore.  Kjo 
çështje u ngrit për faktin pasi shoqëria civile e vlerëson si një faktor të rëndësishëm në dy aspekte, për 
parandalimin e dhunës ndaj gruas dhe dhunës me bazë gjinore, si dhe për rritjen e aktivizmit të grave 
në zgjedhje dhe në organet përfaqësuese ose në detyra shtetërore. Qendra për Nisma Ligjore Qytetare, 
në përvojën e punës së saj,  ka evidentuar këtë çështje në lidhje me këto aspekte: 

•	 Dhuna e ushtruar ndaj pjesëmarrëseve gra në zgjedhje, për të penguar votimin e tyre të fshehtë 
e të lirë;

•	 Dhuna e ushtruar ndaj mbështetëseve dhe aktivisteve gra në zgjedhje;
•	 Dhuna e ushtruar ndaj funksionarëve zgjedhorë ose atyre që kanë lidhje me punën e zgjedhjeve 

(gazetarë, aktivistë, vullnetarë), për shkak të gjinisë.
•	 Dhuna e ushtruar ndaj të rinjve të arsimit parauniversitar, kur dhuna e ushtruar ndodh për shkaqe 

gjinore.
•	 Gjuha e urrejtjes për shkaqe gjinore ndaj grave në zgjedhje e politikë. 

(i) Situata e DHNGZ 

Në Shqipëri janë ndeshur disa forma dhune ndaj grave në zgjedhje e politikë. Megjithatë, format që 
hasen më shpesh janë presioni për votimin familjar dhe gjuha e urrejtjes që përdoret përgjatë fushatave 
zgjedhore dhe në politikë. Këto rezultojnë në mënyrë të veçantë nga monitorimi i medieve, por nuk 
kemi ndonjë studim të mirëfilltë për këtë çështje. Nevojitet një studim e monitorim përgjatë fushatave 
zgjedhore, me qëllim evidentimin e formave me të cilat ushtrohet kjo dhunë. 

Praktikisht, nga raportimet e numrit të madh të rasteve të votimit familjar përgjatë votimeve, ngremë 
shqetësimin se mund të ndeshemi përpara formave të dhunës familjare ndaj grave dhe vajzave të shtëpisë, 
me qëllim votimin në emër të tyre nga një person i tretë i familjes ose jashtë saj. Por, nuk kemi ndonjë 
studim të mirëfilltë për këtë çështje. 

Në lidhje me situatën e veprave penale me DHNGZ, u morën në shqyrtim vjetarët statistikorë të Ministrisë 
së Drejtësisë për 5 vite, pra të dhënat nga viti 2013 deri në vitin 2018. Nga ky shqyrtim u konstatua 
se nuk është e mundur të identifikosh raste të përgjegjësisë penale për ushtrim të dhunës ndaj grave në 
zgjedhje. Kjo, për shkak se vjetarët statistikorë japin vetëm referenca të përgjithshme, duke përfshirë 
të gjitha kategoritë e veprave penale “Krimet kundër zgjedhjeve të lira”, pa bërë dallime në figurën e 
veprës penale dhe në elementët e saj. Për më tepër, në veprat penale të parashikuara në këtë kre, nuk ka 
ndonjë figurë të veprës penale, posaçërisht për ndëshkimin e dhunës kundër grave në zgjedhje298. 

Raporti i OSBE-ODHIR-it për zgjedhjet parlamentare të vitit 2017, ngre këtë shqetësim kur thekson 

298 Në vitet zgjedhore ose post zgjedhore, 2014 dhe 2017 kanë rezultuar përkatësisht nga 2 vepra penale kundër zgjedhjeve 
të lira, ndërsa në vitet e tjera kanë rezultuar 0 çështje. P.sh., në vitin 2017, vit zgjedhor, për krimet kundër zgjedhjeve të lira 
të parashikuara në Kodin Penal, kanë përfunduar 2 çështje. Gjithashtu, për vitin 2014, vit që pasoi zgjedhjet parlamentare 
të vitit 2013, kanë rezultuar 2 çështje të përfunduara. Kurse, për vitin 2018, kanë përfunduar 0 çështje. Nga ky shqyrtim 
rezulton se edhe koha e hetimit dhe gjykimit të këtyre çështjeve ka ardhur duke u shpejtuar. Ndërsa dy çështjet të ndodhura 
në vitin 2013, kanë përfunduar në 2014, ato që kanë ndodhur në zgjedhjet e vitit 2017, kanë përfunduar në të njëjtin vit. 

se, “Gratë kandidate morën pak vëmendje nga media; kanalet televizive publike dhe private të 
monitoruara nga MVZ-ja e OSBE/ODIHR-it u kushtuan grave 13% të pasqyrimit të fushatës.”299 Në 
këtë raport, OSBE-ODHIR rekomandon: “Çdo rast dhe pretendim për presion duhet të hetohet dhe ndiqet 
në mënyrë tërësore dhe të efektshme nga autoritetet përkatëse. Të gjitha rastet, përfshirë rezultatin e tyre, 
duhet të raportohen publikisht”300. 

Në raportet e monitorimit të zgjedhjeve edhe pse në përgjithësi, ka të dhëna për raste të dhunës, nuk ka 
të dhëna për shkaqet e ushtrimit të saj dhe për subjektet e pasojat që kanë ardhur si rezultat i ushtrimit të 
kësaj dhune. Kështu, në një nga raportet e monitorimit të zgjedhjeve të përgatitur nga Komiteti Shqiptar i 
Helsinkit në vitin 2013, theksohet:“Një pjesë e fushatës ishte ndërtuar mbi bazë të elementëve denigrues 
ndaj kundërshtarit politik, pa përjashtuar këtu dhe fyerje banale që liderët e partive u adresuan, gjatë 
mitingjeve ose bisedave në media, kolegëve kundërshtarë. Kjo sjellje indinjoi një pjesë të mirë të 
popullsisë, e cila u shpreh për këtë qëllim si përpara medieve ashtu edhe në takime me monitoruesit 
tanë”301. Votimi familjar si i tillë ka rezultuar nga disa raporte të vëzhgimit të zgjedhjeve si një fenomen 
shqetësues. Por, në asnjërin prej tyre nuk janë analizuar më tej format e dhunës ndaj grave votuese që 
ushtrohen në përmbushje të këtij fenomeni të paligjshëm. 

Kësaj lloj dhune i nënshtrohen gratë kandidate ose aspirante për të kandiduar. Këtu, analiza përfshin në 
mënyrë të veçantë gratë aktiviste që synojnë të kandidojnë, gratë kandidate, si dhe vetë gratë votuese, 
gratë mbështetëse të partive të ndryshme, vëzhguesit dhe punonjësit e tjerë në zgjedhje, etj.

Në media janë raportuar raste të ndryshme si presione që ushtrohen ndaj grave për të dhënë dorëheqjen, 
(kjo është një mundësi e vënë re veçanërisht gjatë procesit të zëvendësimit të deputetëve të larguar), ku ka 
pasur sulme të natyrës shqetësuese ndaj grave përgjatë fushatës zgjedhore (raportime për ndërhyrje në 
mitingjet e fushatës). Por edhe më keq, ka edhe raste kur mediat ndërmarrin sulme të tilla duke përdorur 
shkaqe gjinore. Megjithatë, këto raste nuk janë bërë objekt shqyrtimi gjyqësor apo institucional. 

Dhuna verbale dhe shkelja e Kodit të Etikës ndaj deputeteve gra në Kuvend është një tjetër formë e dhunës 
ndaj grave. Kuvendi ka krijuar mekanizma kundër gjuhës së urrejtjes ndaj politikaneve gra. Por, mbetet 
që ato të zbatohen njësoj për të gjitha deputetet dhe të mos përdoren politikisht.

299 Misioni i OSBE/ODIHR-it për Vëzhgimin e Zgjedhjeve Raporti Përfundimtar, 28 Shtator 2017,  Fq. 13, i vlefshëm në: 
https://www.osce.org/sq/odihr/elections/albania/351226?doënloadçtrue
300 Po aty, fq. 28
301 Shih: Raport përfundimtar mbi zgjedhjet parlamentare të datës 23 qershor 2013, KSHH, Tiranë më 31 korrik 2013, 
i vlefshëm në: https://ahc.org.al/wpcontent/uploads/2016/12/Raporti_Perfundimtar_per_Zgjedhjet_e_Kuvendit_23_
Qershor_2013_Komiteti_Shqiptar_i_Helsinkit.pdf
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(ii) Veprimtaritë për adresimin e DHNGZ 

•	 Adresimi i mbrojtjes nga dhuna me bazë gjinore në legjislacion 

Grupi i punës për gratë në vendimmarrje, i përbërë nga një sërë organizatash shqiptare e ndërkombëtare,302 
i paraqitën së bashku Kuvendit dhe organizmave të krijuara për reformën zgjedhore në Shqipëri një 
sërë propozimesh, me qëllim përmirësimin e Kodit Zgjedhor në lidhje me garantimin e barazisë gjinore 
në zgjedhje. Këto propozime u shoqëruan edhe me një letër që dy nënkomisionet parlamentare, “Për të 
Drejtat e Njeriut” dhe ai “Për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas”, ia dërguan 
kryetarëve të “Komisionit të Reformës Zgjedhore”303. 

Kërkesa e dy nënkomisioneve parlamentare synonte pikërisht përmirësimin e tij në adresimin e dhunës 
ndaj grave në zgjedhje. Konkretisht, ajo propozon ndryshime në dispozitat e përgjithshme ku përcaktohen 
parimet e këtij Kodi, duke sugjeruar që krahas parimit të barazisë në votim, të ketë dispozitë edhe për të 
afirmuar parimin e barazisë gjinore. Ky rregullim do të garantonte më mirë përmbajtjen e Kodit, lidhur 
me sistemin e kuotës gjinore për përfaqësimin e grave, si dhe të neneve të tjera garantuese. 

Kodi Zgjedhor aktual përmban dispozita që ndërtojnë sistemin e kuotës gjinore përmes përcaktimit të 
përqindjes, rregullave të renditjes dhe sanksionit për mosrespektimin e tyre. Të gjitha rregullat janë të 
integruara në sistemin zgjedhor proporcional të sanksionuar aktualisht në këtë kod. Por, ky Kod, i është 
nënshtruar ndryshimeve gjatë vitit 2020. Kodi ka pësuar gjithashtu ndryshime në kuadrin e detajimit të 
ndryshimeve kushtetuese të korrikut të këtij viti, për vendosjen e listave të hapura, të cilat për shkak të 
kohës së ngushtë të miratimit, nuk mund të gjejnë një analizë profesionale në këtë raport. Kjo kërkon 
rregullime të kujdesshme, me qëllim që të mos shkohet mbrapa me përfaqësimin e  barabartë gjinor. 

Organizatat e shoqërisë civile kanë kërkuar që të përfshihen edhe disa nene për parandalimin e dhunës 
me bazë gjinore në zgjedhje, veçanërisht për eliminimin e gjuhës së urrejtjes, etj. Pa parandalimin e 
çfarëdolloj forme të dhunës ndaj grave në zgjedhje, bëhet e pamundur të përmbushet sistemi i kuotës 
gjinore i parashikuar nga ky kod, pra pjesëmarrja e balancuar e grave dhe vajzave në vendimmarrje. 
Kjo bëhet më e domosdoshme në kuadrin e ndryshimeve aktuale kushtetuese, të cilat parashikojnë votimin 
preferencial me lista të hapura304. 

Edhe parashikimet për edukimin ligjor të publikut dhe për trajnimin e profesionistëve janë një aspekt 
i rëndësishëm i zbatimit me efektivitet të vetë kodit. Kështu, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të 

302 Organizatat e Grupit të Punës janë: OSCE Presence in Albania, UN omen, UNDP, AWEN, Women Democracy Network 
Albania, Women’s Network “Equality in Decision-Making”, NDI, Olof Palme Center, GADC, CRCA/ECPAT Albania, Helvetas, 
U.S. Embassy, DLDP, SDC, WDN, HRH, FES, BtF/Strong Municipalities, Embassy of Sweden, Embassy of the Netherlands, 
German Embassy, Partners Albania, Albanian Coalition of Domestic Observers, Assist Impact, Italian Cooperation, Observatory 
for Children’s and Youth Rights, Together for the Future Association.
303 Shih: “Kërkesë për parashikimin e dispozitave të posaçme për parandalimin e dhunës me bazë gjinore në zgjedhje” Nr. 
1634 prot., Tiranë më 23.06.2020. 
304 Shih: Ligj nr. 115/2020 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998, “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, 
të ndryshuar, I vlefshëm në: https://www.parlament.al/LibrariaAkteve/LibrariaAkteDetails/5152 

sigurojë që profesionistët pjesëmarrës në nivele të ndryshme të organeve zgjedhore të trajnohen mbi 
këto çështje. Ndërkohë që strategjia parlamentare për edukimin ligjor të publikut duhet të përfshijë këtë 
fushë në mënyrë intensive305. 

(iii) Ngacmimi/shqetësimi seksual 

Një nga format me të cilat ushtrohet DHNGZ-ja është edhe ngacmimi ose shqetësimi për shkak të përkatësisë 
gjinore ose për shkak të gjinisë. Pavarësisht nga nuancat e ndryshme kuptimore, këto përkufizime janë 
dhënë në mënyrë komplementare nga të dyja ligjet: ligji “Për barazinë gjinore në shoqëri”306 dhe ai “Për 
mbrojtjen nga diskriminimi”. 

Krahas aspekteve themelore të mosdiskriminimit për shkak të gjinisë dhe kuotës gjinore në vendimmarrje, 
ligji “Për barazinë gjinore në shoqëri”, ka parashikuar përkufizimet konkrete, si edhe masat kundër 
“ngacmimit për shkak të përkatësisë gjinore” dhe të “shqetësimit seksual”. Këto përkufizime janë 
detajuar më tej në ligj për fushën e punësimit, të shërbimeve dhe të arsimit. Por, ato nuk janë shtjelluar 
posaçërisht, në lidhje me pjesëmarrjen e gruas në zgjedhje e politikë. Në lidhje me këtë të fundit, ligji 
sanksionon vetëm kuotën gjinore në organet përfaqësuese dhe nuk angazhohet për dhunën ndaj grave 
në zgjedhje ose në politikë. Këto përkufizime mund të shtjellohen dhe të shërbejnë në praktikën e zbatimit 
të këtij ligji, edhe për rastet e dhunës ndaj grave në zgjedhje. Sidoqoftë, do të ishte më mirë që në këtë 
ligj, të përfshihej një rregullim ligjor për të mbrojtur gratë dhe vajzat, si dhe burrat e djemtë, nga dhuna 
në zgjedhje e politikë, për shkaqe gjinore. 

Përveç sa më sipër, edhe ligji për mbrojtjen nga diskriminimi parashikon përkufizime të lidhura ngushtë 
me mbrojtjen nga diskriminimi i grave në zgjedhje, siç janë “ngacmimi seksual” dhe “gjuha e urrejtjes”. 
Natyrisht, përkufizimet në ligjin “Për barazinë gjinore në shoqëri” mund të zbatohen së bashku me këto 
të ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”. Në këtë mënyrë, rastet e dhunës ndaj grave në zgjedhje mund 
t’i nënshtrohen shqyrtimit nga Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi (KMD), pavarësisht se në 
zbatim të cilit ligj janë identifikuar. 

(iv) Veprat penale në zgjedhje 

Hartimi i një kreu të posaçëm për veprat penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik 
të zgjedhjeve, ka ardhur me ndryshimet e Kodit Penal të kryera në vitet 2012, 2015, 2017307. Kreu 
X, “Vepra penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve” sanksionon 15 
figura të veprave penale kundër shkeljeve zgjedhore penale. Ato kanë karakter të përgjithshëm dhe 
një gjuhë neutrale gjinore, por mund të zbatohen edhe në rastet që lidhen me dhunën për shkak të 
gjinisë. Sidoqoftë, disa prej tyre janë ngushtësisht të lidhura me ngacmimet dhe dhunën gjinore në 
zgjedhje, ku mund të renditen: “Pengimi i subjekteve zgjedhore” (neni 325); “Përdorimi i funksionit 
publik për veprimtari politike ose Zgjedhore” (neni 328/a); “Kanosja apo dhunimi ndaj pjesëmarrësve 

305 Shih: Vendim i Kuvendit, nr. 47/2019 “Për miratimin strategjisë për edukimin ligjor të publikut 2019-2023”, e 
gjindshme në: https://www.parlament.al/Files/Lajme/Dokument/selp/Vendim%20i%20Kuvendit.pdf
306 Ligj nr. 9970, dt. 24.7.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri”, i gjindshëm në: https://kmd.al/wp-content/
uploads/2018/05/1306486003-Ligji-per-barazine-gjinore-ne-shoqeri.pdf
307 Kodi Penal i RSh, i gjindshëm në: http://www.pp.gov.al/web/kodi_penal_2017_1200.pdf
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në zgjedhje” (neni 329); “Pengimi i zgjedhësit” (neni 330); “Marrja ose përdorimi i paligjshëm i 
dokumenteve të identifikimit” (neni 331/a). 

Në Kodin Penal nuk ka asnjë dispozitë që të dënojë shprehimisht dhunën ndaj grave ose dhunën me 
bazë gjinore në zgjedhje. Dispozitat e tij kanë një formulim me gjuhë të përgjithshme dhe neutrale dhe 
nuk ka dispozita të posaçme që shprehin ndalimin e dhunës që ushtrohet për shkaqe gjinore. Megjithatë, 
nuk ka pengesa që këto parashikime të zbatohen plotësisht për mbrojtjen e grave dhe vajzave nga dhuna 
me bazë gjinore, në çfarëdolloj forme që ajo të ushtrohet. Mendojmë se,  se do të jetë jurisprudenca dhe 
praktikat që ndiqen nga gjykatat e prokuroria, të cilat do të evidentojnë rastet që identifikojnë dhunën 
me bazë gjinore në zgjedhje. 

2. Diskriminimi ndaj grave

Gjatë vitit 2020 ka vijuar bashkëpunimi i organizatave të shoqërisë civile me institucionet shtetërore 
kundër diskriminimit. Ndryshimet në ligjin nr.10 221, datë 4.2.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi” 
janë miratuar pas një konsultimi të gjerë me aktorë të ndryshëm, përfshirë organizatat e shoqërisë civile. 
Miratimi i tyre nga Kuvendi308 pritet të rrisë aksesin e qytetarëve në mjetet ligjore dhe Komisionerin për 
Mbrojtjen nga Diskriminimi.

Ky bashkëpunim ka vijuar edhe për identifikimin dhe raportimin e rasteve. Megjithatë, konstatojmë se, 
numri i ankesave në lidhje me diskriminimin gjinor, të paraqitura gjatë vitit 2020 pranë KMD, nga 
organizatat ka qenë i kufizuar. Krahasuar me vitet e mëparshme, ky numër ka rënë ndjeshëm. Këtë e 
vërejmë edhe kur krahasojmë ankesat e paraqitura nga organizatat që mbrojnë interesat e fëmijëve, 
komunitetit Rom/Egjiptian, personave me aftësi të kufizuar, etj. 

Gjuha e urrejtjes që është shqyrtuar në këto vite nga Komisioneri, është drejtuar vetëm për shkak të 
orientimit seksual dhe identitetit gjinor309. Drejtoria e Pritjes së ankesave pranë Komisionerit, për vitin 
2019 ka regjistruar 2(dy) ankesa për diskriminim gjinor dhe për vitin 2020 janë regjistruar 8 (tetë) 
ankesa për diskriminim gjinor, në fushën e punësimit. 

Të dhënat tregojnë se është e nevojshme rritja e rolit të OJF-ve në mbështetje të individëve, grupeve të 
individëve ose paraqitjes së informacionit para Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Gjithashtu, 
nevojitet një rol më aktiv i institucionit të KMD për ndjekjen ex officio të diskriminimit gjinor ose të 
shumëfishtë ku një nga shkaqet është gjinia. Kjo mund të realizohet edhe në vijim të rekomandimit 
“Rekomandim mbi luftën kundër diskriminimit dhe gjuhës së urrejtjes në fushata zgjedhore”310, që KMD 
së bashku me EQUINET (Rrjetin Evropian të organeve të barazisë), kanë miratuar së bashku. 

308 LIGJ Nr. 124/2020 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10221, DATË 4.2.2010 “PËR MBROJT-
JEN NGA DISKRIMINIMI”,  https://www.parlament.al/Files/Akte/20201020140743ligj%20nr.%20124%20dt.%20
15.10.2020.pdf 
309 Shih: Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Raport Vjetor, 2017, 2018, 2019, të gjindshme në: https://www.
kmd.al/raporte-vjetore/. 
310  Rekomandim-mbi-luftën-kundër-diskriminimit-dhe-gjuhës-së-urrejtjes-në-fushata-zgjedhore, i vlefshëm në: https://www.
parlament.al/Files/Informacione/RekomandimiEQUINET.pdf 

3. REKOMANDIME

i. Pavarësisht përmirësimit të kuadrit ligjor kundër dhunës në familje, rekomandohet të vijojnë 
përpjekjet për të sjellë legjislacionin kundër dhunës në familje në përputhje me rekomandimet 
e Grupit të ekspertëve të Konventës së Stambollit GREVIO dhe rekomandimet e Komitetit të 
Palëve. Mbrojtja ligjore administrativo - civile nga dhuna ndaj grave dhe vajzave jashtë 
marrëdhënieve familjare rekomandohet të përmirësohet. Zbatimi i rekomandimeve sugjerohet 
të monitorohet nga shoqëria civile në mënyrë të qëndrueshme. 

ii. Fuqizimi i makinerisë institucionale së barazisë gjinore në nivel qendror është një rekomandim 
prioritar në zbatim të kuadrit ligjor për barazinë gjinore dhe kundër dhunës në familje, si 
edhe në përmbushje të rekomandimeve të mekanizmave ndërkombëtarë si Komiteti CEDAW, 
GREVIO, etj..

iii. Pavarësisht hapave të ndërmarra në fuqizimin e strukturës së barazisë gjinore në nivel vendor, 
rekomandohet ndarja qartësisht në praktikë e rolit të koordinatorit vendor kundër dhunës në 
familje dhe nëpunësit të barazisë gjinore nga funksionet dhe detyrat e tjera. 

iv. Rekomandohet të vijojë puna për ngritjen e Mekanizmave të Koordinuar të Referimit në të 
gjitha bashkitë e vendit, si dhe të rritet efektiviteteti i MKR-ve ekzistuese. “Kërkohet funksionim 
i plotë i mekanizmave të referimit në nivel bashkie dhe përfaqësim i çdo institucioni anëtar 
në takimet e përmuajshme.”311Bashkëpunimi ndërinstitucional ndërmjet të gjithë anëtarëve 
të mekanizmave të referimit ka nevojë të forcohet. Rekomandohen “ndryshime në Ligjin 
për Masa ndaj dhunës në familje në lidhje me vendosjen e sanksioneve për pjesëmarrjen 
dhe angazhimin e institucioneve anëtare të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit në nivel 
vendor”312.

v. Rekomandohet të vijojë puna me organizimin e trajnimeve praktike, të kombinuara dhe on job 
për koordinatorët vendorë kundër dhunës në familje dhe anëtarët e ETN në lidhje me aspekte 
praktike të zbatimit të ndryshimeve të fundit në ligjin nr.9669, datë 18.12.2006, “Për masa 
ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar, akteve nënligjore dhe protokolleve të 
menaxhimit të rasteve. Ndarja e praktikave të mira në menaxhimin efektiv të rasteve të dhunës 
në familje përmes rrjetit të KVDHF është e rekomandueshme. Vlerësimi i riskut dhe lëshimi i 
UMPMM rekomandohet të jenë në fokus të trajnimeve për policinë, KVDHF dhe NJMF/PMF. 
Praktika të mira të ekipeve të bashkive313 në gatishmëri për t’iu përgjigjur policisë ditën dhe 
natën rekomandohet të ndahen.

vi. Rekomandohet fuqizimi i procesit të buxhetimit të shërbimeve sociale për viktimat e dhunës 
në familje në të gjitha bashkitë e vendit. Puna e UN Women në mbështetje të Bashkive Tiranë, 
Durrës, Elbasan, Korçë, Lezhë, etj., për buxhetimin e shërbimeve sociale për viktimat e dhunës 
në familje rekomandohet të shtrihet në të gjitha bashkitë e vendit. Fuqizimi i kapaciteteve 
të stafeve të bashkisë për aplikim në Fondin Social është e një rëndësie të veçantë për ta 
shfrytëzuar këtë mundësi nga bashkitë për mbështetjen e ofrimit të shërbimeve sociale për 

311  Monitorimi i Punës së Mekanizmave të Koordinuar të Referimit gjatë periudhës pandemike COVID-19, BASHKITË 
Durrës, Elbasan, Fier, Kamëz, Korçë, Lezhë, Pogradec, Sarandë, Shkodër, Vlorë, Tiranë https://www.gadc.org.al/media/
files/upload/Raporti%20Final%20i%20Perbashket_UnË_COVID-19.pdf
312 Monitorimi i Punës së Mekanizmave të Koordinuar të Referimit gjatë periudhës pandemike COVID-19, BASHKITË Durrës, 
Elbasan, Fier, Kamëz, Korçë, Lezhë, Pogradec, Sarandë, Shkodër, Vlorë, Tiranë https://www.gadc.org.al/media/files/up-
load/Raporti%20Final%20i%20Perbashket_UnË_COVID-19.pdf
313 Bashkia Elbasan
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viktimat e dhunës në familje.Shtrirja gjeografike e shërbimeve edhe në zonat më të thella dhe 
aksesueshmëria e tyre janë sfida që duhen adresuar në lidhje me shërbimet për viktimat e 
dhunës në familje.

vii. Ngritja e qendrave të reja të shërbimit të ndihmës juridike parësore është e rekomandueshme, 
me qëllim që shërbimet të jenë të vlefshme sa më pranë viktimave të dhunës me bazë gjinore, 
përfshirë dhunën në familje. Rekomandohet shkëmbimi i informacionit në lidhje me platformën 
online, sepse kjo do të sillte rritje të numrit të rasteve që do të kërkonin ndihmë pranë kësaj 
platforme, sidomos në kohë pandemie.

viii. Iu rekomandohet organizatave të shoqërisë civile të thellojnë monitorimin e fenomeneve 
të dhunës ndaj grave në zgjedhje dhe në ndërgjegjësimin e autoriteteve shtetërore për të 
reaguar ligjërisht ndaj tyre. Do të rekomandonim këtë çështje si një objekt monitorimi përgjatë 
zgjedhjeve parlamentare mars-prill 2021.

ix. Ka nevojë për parashikime ligjore kundër dhunës ndaj grave në zgjedhje, në ligjin “Për 
barazinë gjinore në shoqëri”. Ai mund të parashikojë në mënyrë më të detajuar dhunën ndaj 
grave e vajzave në zgjedhje e politikë, si dhe masat për mbrojtjen e tyre. Kjo, lidhet ngushtë 
me sistemin e kuotës gjinore, të cilin ai e ka sanksionuar.

x. Rekomandohet shtjellimi në sajë të ndryshimeve të ardhshme ligjore, me dispozita dhe 
sanksione të qarta në Kodin Zgjedhor që dënojnë dhunën ndaj grave në zgjedhje dhe gjuhën 
e urrejtjes ndaj tyre. Në këto raste mendojmë se do të ishte vështirë të përdoreshin dispozitat 
e Kodit të Punës me analogji, pasi jemi në rrethana të cilësuara. 

xi. Ka nevojë të rritet roli i organizatave të shoqërisë civile në mbështetjen e individëve ose 
grupeve të individëve për përgatitjen e ankesave dhe për paraqitjen e informacioneve mbi 
raste të diskriminimit gjinor dhe diskriminimit të shumëfishtë, ku një nga shkaqet është gjinia.

xii. Rekomandojmë fuqizimin e rolit të OJF-ve, qendrave të ndihmës ligjore falas dhe klinikave 
ligjore  në informimin e komunitetit të grave mbi mbrojtjen nga diskriminimi, Ligjin për 
mbrojtjen nga diskriminimi dhe mjetet që ai ofron. 

xiii. Së fundmi, rekomandojmë rritjen e numrit të çështjeve me iniciativë (ex officio) të KMD-së, për 
sa i takon diskriminimit gjinor dhe të shumëfishtë.
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