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Lista e Akronimeve

AKBN - Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore
AKM – Agjencia Kombëtare e Mjedisit
AKU- Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
AKZM- Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura
ARM - Agjencia Rajonale e Mjedisit
ASHMDF - Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve
AZHBR - Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural
BE – Bashkimi Europian
CAP – Politika e Përbashkët Bujqësore
CEPEJ – Komisioni Europian për Efikasitetin e Drejtësisë
CODIS - Sistemi i Kombinuar i Indeksit të ADN-së
DHKN – Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve
EASO – Zyra Europiane e Azilit
FADN - Rrjeti i të Dhënave të Kontabilitetit të Fermës
FBO – Operatorët e Biznesit Ushqimor
FSHZH – Fondi Shqiptar i Zhvillimit
FTA/MTL – Marrëveshja e Tregtisë së Lirë
GP – Grupi i Punës
HACCP - Analiza e Pikave të Riskut dhe të Pikave Kritike të Kontrollit
IACS - Sistemi i Administrimit dhe të Kontrollit të Integruar
INSTAT – Instituti i Statistikave
IOM – Organizata Ndërkombëtare për Migrimin
IPA –Instrumenti i Ndihmës së Para Aderimit
IPARD - Instrumenti i Ndihmës së Para-Aderimit për Zhvillimin Rural
ISO - Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin
ISUV - Instituti i Sigurisë së Ushqimit dhe Veterinarisë
ISHMPU - Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave
KASH – Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar
KE – Komisioni Europian
KEDNJ- Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut
KLD- Këshilli i Lartë i Drejtësisë
KSHNJ- Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike
KP- Kodi Penal
MA - Autoriteti Menaxhues
MAS – Ministria e Arsimit dhe Sportit
MBZHAU – Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave
MM– Ministria e Mjedisit
MMSR – Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
MPB – Ministria e Punëve të Brendshme
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MPJ – Ministria e Punëve të Jashtme
MSA – Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit
MSH – Ministria e Shëndetësisë
NIPAC – Koordinatori Kombëtar i IPA
NISARD - Strategjia Ndër-Sektoriale e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
OBT –Organizata Botërore e Tregtisë
OJF – Organizata Jo-Fitimprurëse
OSHC- Organizata të Shoqërisë Civile
PAM- Matricat e Vlerësimit të Performancës
PBA- Programet Buxhetore Shumëvjeçare
PCB - Bifenile të Poliklorinuara
PCT - Trifenileve të Poliklorinuara
PKIE- Plani Kombëtar për Integrimin Europian
PKK- Pikat e Kalimit Kufitar
PMOI - Organizata e Muxhahedinëve të Iranit
PPP – Partneriteti Publik-Privat
QNOD - Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare
SCE- Shoqëritë Europiane të Kooperativave
SKZHI – Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim
SM – Sportel Migracioni
SSE - Seti i Standardeve Europiane
SHKP – Shërbimi Kombëtar i Punësimit
UNFCC - Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi Ndryshimet Klimatike
UNHCR – Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët
VKM – Vendim i Këshillit të Ministrave
VNM – Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor
VSHB - Vlera e Shtuar Bruto
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PARATHËNIE
Duke e kuptuar Integrimin në Bashkimin Europian jo thjesht si një axhendë institucionale, por si një
projekt ambicioz zhvillimi i nxitur vazhdimisht nga e gjithë shoqëria, roli i shoqërisë civile dhe qytetarëve
të angazhuar aktivisht është kyç për promovimin e vlerave europiane dhe rritjen e ndërgjegjësimit të
opinionit publik për ndikimin dhe përfitimet e anëtarësimit të Shqipërisë në BE. Për lehtësimin e këtij
procesi, Konventa për Integrimin Europian përfaqëson një instrument të suksesshëm të aplikuar për herë
të parë në Shqipëri. Duke qenë një model unik i zhvilluar nga Slovak Foreign Policy Association (SFPA)
ndërmjet viteve 2003 -2007 në Sllovaki, implementimi i tij u zgjerua me mbështetjen e Slovak Aid në Serbi,
Bosnjë e Hercegovinë, Mal të Zi, Ukrainë dhe Moldavi.
Nëpërmjet Konventës për Integrimin Europian, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në partneritet me
Slovak Foreign Policy Association (SFPA), në bashkëpunim të vazhdueshëm me ministritë kryesore të
linjës ka ngritur dhe zhvilluar 4 grupe pune për të trajtuar kapitujt më sfidues të negociatave me BE-në:
Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore; Drejtësia, Liria dhe Siguria; Bujqësia dhe Siguria Ushqimore; si
dhe Mjedisi.
Ky publikim jep një kontribut të çmuar për diskutimet e vazhdueshme mbi hartimin e politikave
kombëtare për çështjet lidhur me Integrimin Europian, duke ofruar informacione mbi reformat e
ndërmarra, sfidat në përafrimin e legjislacionit shqiptar me atë të BE-së dhe duke theksuar nxitjen e
bashkëpunimit të sektorit shtetëror me shoqërinë civile, me qëllim përforcimin e kapaciteteve dhe aftësive
që mundësojnë plotësimin e kritereve të aderimit në BE.
Pjesa e parë e publikimit paraqet Raportet e Vlerësimit të kryera në fazën përgatitore të Konventës nga
ekspertët e çdo Grupi Pune. Raportet e vlerësimit analizojnë në detaje tri dimensionet e temave dhe
sfidave prioritare të Kapitujve 17,23,24 dhe 27 të anëtarësimit të Shqipërisë në BE, duke përfshirë: i)
Politikat dhe Strategjitë, ii) Kuadri ligjor në Shqipëri dhe përafrimi me legjislacionin e BE-së; iii) Korniza
institucionale dhe niveli i përgatitjes së kapaciteteve të vendit. Pjesa e dytë thelbësore e publikimit
përbëhet nga Rekomandimet e përftuara gjatë 16 sesioneve të Grupeve të Punës. Këto rekomandime janë
rezultat i debateve koherente dhe të strukturuara tematikisht mes përfaqësuesve të institucioneve
vendore, OJQ-ve, shoqatave të biznesit, akademisë dhe medias.
Stafi i Lëvizjes Europiane në Shqipëri shpreh mirënjohjen për të gjithë mbështetësit, bashkëpunëtorët,
kolegët dhe partnerët që kanë luajtur një rol kyç në përfundimin e këtij botimi dhe është e gatshme dhe
me angazhim të plotë për bashkëpunime të mëtejshëm në kuadër të Konventës së Integrimit Europian.
Falenderojmë të gjithë ekspertët e grupeve të punës, bashkë-drejtuesit dhe pjesëmarrësit që përfaqësuan
institucionet shtetërore dhe sektorin e shoqërisë civile për kohën e tyre, transparencën, bashkëpunimin
dhe ndarjen e eksperiencave.
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RAPORT VLERËSIMI: GRUPI I PUNËS I
GJYQËSORI DHE TË DREJTAT THEMELORE
KAPITULLI 23

Znj. Aida Bushati
Eksperte e Grupit të Punës I
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HYRJE NË POLITIKAT E BE-SË PËR GJYQËSORIN DHE TË DREJTAT THEMELORE
Bashkimi Europian është themeluar mbi parimet e dinjitetit njerëzor, lirisë, demokracisë, barazisë, shtetit
të së drejtës dhe respektin për të drejtat e njeriut. Këto parime janë të përbashkëta për Shtetet Anëtare dhe
duhet të zbatohen dhe nga vendet kandidate. Neni 3 (2) i Traktatit të Bashkimit Europian dhe Neni 67 (1) i
Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Europian kanë krijuar një zonë lirie, sigurie dhe drejtësie.
Neni 83 (1) i Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Europian përcakton kompetencat e Bashkimit për të
hartuar rregullat minimale në lidhje me përcaktimin e veprave penale dhe sanksioneve në fushën e
korrupsionit.
Politikat e BE-së në fushën e gjyqësorit dhe të drejtave themelore kanë për qëllim të ruajnë dhe të
zhvillojnë më tej Bashkimin si një fushe e lirisë, sigurisë dhe drejtësisë. Parimi i shtetit të së drejtës dhe e
drejta për një gjykim të drejtë, siç parashikohet në Nenin 6 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut
(KEDNJ) dhe Nenin 47 i Kartës së të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian, parashtrojnë që gjyqësori
duhet të jetë i pavarur dhe i paanshëm. Kjo kërkon një angazhim të fortë për të eliminuar ndikime të
jashtme mbi gjyqësorin dhe për të kushtuar burime të mjaftueshme financiare dhe trajnime. Garancitë
ligjore për procedurat e gjykimit të drejtë duhet të jenë në fuqi. Gjithashtu, Shtetet Anëtare duhet të
luftojnë korrupsionin në mënyre efektive pasi përbën kërcenim për qëndrueshmërinë e institucioneve
demokratike dhe të shtetit të së drejtës.
Sipas Nenit 6 të Traktatit të Bashkimin Europian dhe jurisprudencës të Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit
Europian, BE respekton të drejtat themelore, të garantuara nga Karta e të Drejtave Themelore të Bashkimit
Europian, të cilat janë zhvilluar si rezultat i traditës kushtetuese e përbashkët të Shteteve Anëtare, si
parime të përgjithshme të së Drejtës së BE-së. Kështu, ato janë të detyrueshme për institucionet e BE-së në
ushtrimin e kompetencave të tyre dhe për Shtetet Anëtare kur ato zbatojnë ligjin e BE-së (Neni 51 i Kartës
së të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian). Mbrojtja e të drejtave themelore mbulon të drejtat
tradicionale civile, siç janë e drejta e jetës, për tu mbledhur dhe e privatësisë. Acquis gjithashtu përfshin
garancitë për të siguruar barazinë. Ka një ndalim të përgjithshëm të diskriminimit në fusha të ndryshme;
duhet të sigurohet barazia midis burrave dhe grave; duhet respektuar diversiteti kulturor, fetar dhe
gjuhësor. Më tej, të drejtat e fëmijëve kanë nevoje për mbrojtje të veçantë; përmbajtja e këtyre të drejtave
mund të nxirret nga Konventa e OKB-së për të Drejtat e Fëmijës, e ratifikuar nga të gjitha Shtetet Anëtare.
Sipas Nenit 21 të Kartës së të Drejtave Themelore të BE-së, anëtarët e pakicave kombëtare nuk duhen të
diskriminohen. Së fundi, acquis në fushën e të drejtave themelore përmban një numër garancish të
rëndësishme gjyqësore.
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Zbatimi i politikave në Shqipëri
Reforma e sistemit të drejtësisë bashkë me luftën kundër korrupsionit dhe mbrojtjen e të drejtave të
njeriut janë pjesë e pesë prioriteteve kyçe për hapjen e negociatave me BE-në. Ato përbëjnë aspektin më të
rëndësishëm të procesit1 të integrimit të Shqipërisë në BE. Në të gjitha këto vite, BE-ja ka inkurajuar dhe
mbështetur Shqipërinë për të pasur një sistem drejtësie të pavarur, të përgjegjshëm dhe efikas. Një fokus i
veçantë i është dhënë edhe luftës kundër korrupsionit.
Pavarësia e sistemit të drejtësisë rrezikohet shpesh nga ndikimi politik; e kjo e fundit është venë re në
procesin e emërimit dhe shkarkimit të gjyqtarit të nivelit të lartë dhe nga mungesa e rregullave të qarta në
emërimin dhe shkarkimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të nivelit të parë dhe të dytë. BE-ja ka sugjeruar
gjithashtu mbrojtje më të mirë për gjyqtarët dhe prokurorët, duke përfshirë trajtim më të mirë financiar
dhe kushte më të mira pune. Efikasiteti dhe cilësia e sistemit të drejtësisë kërkon që gjykatat shqiptare të
gjykojnë raste në kohën e duhur, të zvogëlojnë ngarkesën dhe të ofrojnë shërbime të mira qytetarëve të
tyre. Në këtë pikë, krijimi i një sistemi të duhur për menaxhimin e rasteve në nivelin e prokurorive si edhe
gjykatave përfaqëson një domosdoshmëri. Përveç kësaj, kërkon që mjetet e tjera të zgjidhjes së konfliktit të
mbështetën dhe të promovohen nga autoritetet shtetërore, si zgjidhje alternative e të konflikteve, përfshirë
dhe ndërmjetësimin.
Nisma të ndryshme ligjore janë ndërmarrë por ato shpesh janë kritikuar se janë të fragmentuara dhe jo
relevante për problemet e identifikuara. Për të trajtuar këto çështje, u krijua Komisioni Parlamentar ad hoc
mbi Reformën në Drejtësisë i cili do të ndërmarrë reforma gjithëpërfshirëse të sistemit të drejtësisë.
Komisioni Parlamentar e bazon punën e tij në planin e veprimit që parashikon përgatitjen e strategjisë,
përfshirë ndryshimet kushtetuese, debatet publike dhe hartimin e një pjese konkrete të legjislacionit. Së
fundmi, ndryshimet kushtetuese po diskutohen në Komisionin Parlamentar të përbërë nga anëtarë të
parlamentit, të partive të pozitës dhe opozitës si edhe nga ekspertë ndërkombëtar dhe kombëtar.
Përsa i përket çështjeve të korrupsionit, Shqipëria duhet të ketë një historik solid për hetimin, ndjekjen
dhe dënimin e rasteve të korrupsionit. Në vitet e fundit është vërejtur një rritje e lehtë në numrin e
dënimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të akuzuar për korrupsion. Roli i institucioneve të ndryshme si
ILDJP (HIDA), ose organe dhe rrjete të tjera të krijuara për këtë qëllim duhet të forcohen. Gjithashtu,
Shqipëria ka miratuar një strategji dhe plan veprimi kundër korrupsionit.
Shqipëria ka miratuar shumë marrëveshje ndërkombëtare dhe është pjesë e shumë organizatave për të
drejtat e njeriut. Megjithatë, janë ngritur shqetësime në lidhje me nivelin e zbatimit të standardeve
ndërkombëtare në çështjet e brendshme. Shqipëria është anëtare e Këshillit të Europës dhe zbaton
Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ). Shqipëria është gjetur në shkelje të dispozitave të
1

Të ashtuquajturat ‚Kriteret e Kopenhagës‛, të përcaktuar në dhjetor të 1993 nga Këshilli Europian në Kopenhagë, janë hasur në shumë
dokumente strategjike midis BE-së dhe Shqipërisë si: ‚Raporti analitik që shoqëron komunikimin nga komisioni të Parlamenti Europian dhe të
Këshilli, opinioni Komisionit për aplikimin e Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Europian‛, Progres Raportet vjetore etj
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KEDNJ-së për çështje të pronësisë, gjykim të drejtë dhe e drejta për mjet të efektshëm (the right to
effective remedy). Të drejtat pronësore mbetën një çështje shqetësimi, e një plan veprimi është miratuar
dhe po zbatohet për të siguruar kthimin dhe kompensimin e pronës. I është kushtuar vëmendje
kategorive të tjera të të drejtave themelore siç janë e drejta e jetës, të drejtat e fëmijëve, mbrojtja e të
dhënave, liria e shprehjes, e fesë dhe e organizimit, të drejtat e romëve, personave me aftësi ndryshe, e
drejta e punës dhe të drejtat e pakicave. Në përgjithësi ka progres në lidhje me këto fusha, në drejtim të
kapaciteteve institucionale dhe reformave të ndërmarra.
Shqipëria ka shumë për të ndërmarrë në mënyrë që të përputhet me politikat dhe standardet e BE-së në
fushën e Drejtësisë dhe të Drejtave Themelore. Për shkak të faktit që shumë aspekte të reformës së
gjyqësorit dhe të drejtave themelore po diskutohen nën ombrellën e madhe të reformës në drejtësi dhe
veprimeve të tjera që janë ndërmarrë nga qeveria shqiptare në partneritet me organizata ndërkombëtare,
në këtë raport jemi përqendruar në disa aspekte të cilat përfaqësojnë një rëndësi të madhe për zbatimin e
plotë të politikave të BE-së. Meqenëse prioritetet kyçe, përfshirë reformën në drejtësi, po diskutohen
gjerësisht në nivele të ndryshme, ky kapitull do të fokusohet në disa komponentë që kombinojnë çështje
të shtetit të së drejtës dhe të drejtave themelore,si ndërmjetësimi, drejtësia për të mitur, ndihma falas
ligjore dhe Informimi i publikut mbi Legjislacionin.

POLITIKA DHE STRATEGJI
Sistemi i Drejtësisë për të Miturit
Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve është një nga politikat sociale kryesore në Republikën e Shqipërisë. Ajo
bazohet në Kushtetutën e Shqipërisë, konventat e OKB-së dhe në instrumente të tjera ndërkombëtare të
ratifikuara nga shteti, gjë që thekson faktin që fëmijët, për shkak të moshës së tyre, mungesës së pjekurisë
fizike dhe intelektuale, kanë nevojë për mbrojtje dhe vëmendje të veçantë nga familjet e tyre dhe
institucionet e shtetit. Në këtë kuadër, vëmendje e veçantë i kushtohet të miturve me të kaluar kriminale,
dhe ligjvënësit kanë përmirësuar vazhdimisht dispozitat në përputhje me standardet ndërkombëtare, por
ende në Shqipëri nuk ekziston një sistem gjithëpërfshirës i drejtësisë së të miturve. Nuk ekziston një ligj
specifik i drejtësisë për të miturit, dhe këto të fundit të akuzuar ndiqen dhe procedohen në bazë të
kapitujve të veçantë të Kodit Penal dhe të Kodit të Procedurës Penale të Shqipërisë.
Ende nuk ka gjykata të specializuara për të mitur, por së fundmi gjykatës dhe prokurorë të specializuar
janë emëruar në gjashtë gjykata të shkallës së parë.
Edhe pse Drejtësia e të Miturve nuk duhet të kufizohet në kodin penal, përderisa ajo lidhet me shumë
fenomene të tjera siç janë familja, arsimi dhe sistemi i mbrojtjes sociale.
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Zgjidhje Alternative e Konflikteve- Ndërmjetësimi
Zgjidhja Alternative e Konflikteve ka një ndikim të madh në numrin e rasteve, të cilat do duhet të gjykojnë
gjykatat, por gjithashtu dhe në mënyrën se si mosmarrëveshja mund të zgjidhet midis palëve. Kështu, ky
shërbim mund të përmirësoje efikasitetin e drejtësisë duke zvogëluar ngarkesën e punës së gjykatave si
dhe duke përmirësuar cilësinë e përgjigjes ndaj qytetarëve duke i ofruar atyre mundësinë për të zgjidhur
një mosmarrëveshje me kosto të ulët. Lloje të ndryshme të kësaj metode përfshijnë: Ndërmjetësimin,
Pajtimin dhe Arbitrazhin. Dy format e para përdorën më së shumti nga individ privat, ndërsa Arbitrazhi
përdorët më shpesh për zgjidhje të mosmarrëveshjeve tregtare pasi ofron konfidencialitet2 më të madh.
Tre format e Zgjidhjes Alternative të Konfliktit janë bërë të njohura në Shqipëri, por nuk kanë qenë
gjithmonë të suksesshme. Në raportin CEPEJ 2014, Shqipëria është përmendur të ketë përdorur
ndërmjetësimin, pajtimin si dhe alternativa të tjera të ndryshme për zgjidhje konflikti, por jo arbitrazhin 3.
Ligji i parë për arbitrazhin shtetëror u miratua në 1990, por organi u shpërbë në 1993. Gjatë dekadës së
parë u bënë disa përpjekje për të prezantuar instrumentet e Zgjidhjeve Alternative të Konfliktit në
Shqipëri. Ato vinin kryesisht si iniciativa të donatorëve ndërkombëtar që bashkë me institucionet
shqiptare u përpoqën të krijonin Praktikën e Zgjidhjeve Alternative në Shqipëri. Më tej, ky shërbim u
zbatua më së shumti nga organizata jo fitimprurëse.
Në fillim të viteve ‘90, Fondacioni i parë për Zgjidhjen e Konflikteve dhe Pajtimin e Mosmarrëveshjeve
(FZK), u krijua si një iniciative e përbashkët e Gjykatës së Lartë dhe DANIDA për të promovuar
ndërmjetësimin si pjesë e Programit për Forcimin e Sistemin të Drejtësisë në Shqipëri. Ndërkohë, ligji i
parë për ndërmjetësimin u hartua dhe u miratua në 11.03.1999 me mbështetjen e Këshillit të Europës.
(Ligji nr. 8465, ‚Për ndërmjetësimin dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve nëpërmjet pajtimit‛). Pas miratimit
të ligjit, shumë qendra ndërmjetësimi u krijuan në Tiranë dhe tetë qytete të tjera të Shqipërisë si Durrësi,
Korça, Berati, Shkodra, Vlora etj. Ato funksionuan si organizata të shoqërisë civile dhe u fokusuan në
promovimin, institucionalizimin dhe zbatimin e zgjidhjeve alternative të mosmarrëveshjeve në çështje
civile, të familjes e dhe penale. Gjatë kësaj periudhe Programi i Ndërmjetësimit u zbatua në bashkëpunim
me Gjykatën.
Në fillim të viteve 2000 një Ligj i ri për Ndërmjetësimin u miratua- Ligji nr. 9090, datë 26.06.2003 ‚Për
ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve‛. Ky ligj ofroi mundësinë që përveç subjekteve jo
fitimprurëse, ndërmjetësimi mund të ofrohej edhe nga subjekte fitimprurëse, të cilat mund të përfshihen si
subjekte tregtare. Gjithashtu, ligji ofroi që mosmarrëveshjet tregtare të zgjidhen nëpërmjet ndërmjetësimit
alternativ. Ligji u përgatit nga Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim të ngushtë me Bankën Botërore. Si

Raporti CEPEJ për sistemin europian të drejtësisë. Efikasiteti dhe cilësia e drejtësisë, Studimet CEPEJ Nr. 20,
Botimi 2014 (të dhëna 2012), fq. 147
3 Raporti CEPEJ për sistemin europian të drejtësisë. Efikasiteti dhe cilësia e drejtësisë, Studimet CEPEJ Nr. 20,
Botimi 2014 (të dhëna 2012), fq. 148 + 153
2
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rezultat i miratimit të ligjit të ri, u themelua qendra MEDART. Kjo qendër u fokusua në zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve tregtare nëpërmjet arbitrazhit dhe ndërmjetësimit4
Gjatë viteve 2010-2012, një program i veçantë për të promovuar dhe konsoliduar drejtësinë restauruese
dhe ndërmjetësimin viktimë-shkelës për të miturit dhe të rinjtë e moshës 14-21 vjeç u zbatua si partneritet
i përbashkët midis Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Shkollës së Magjistraturës, Shërbimit të
përgjithshëm Sprovues dhe FZK-së, me mbështetjen e Delegacionit të BE-së në Shqipëri dhe UNICEF-it.
Në vitin 2011 një ligji i ri për ndërmjetësimin u prezantua për të ofruar një organizim dhe funksionim të ri
për ndërmjetësit në Shqipëri. Sipas sistemit aktual, ndërmjetësit licencohen nga Ministria e Drejtësisë dhe
organizohen nën Dhomën Kombëtare të Ndërmjetësimit, e cila operon si organ i pavarur. Statistikat e
2014 tregojnë që nga 213 raste të regjistruara për ndërmjetësim, vetëm 78 raste u zgjidhën.

Ndihma Juridike Falas
Ofrimi dhe gëzimi i ndihmës juridike është e drejtë në vetvete por gjithashtu edhe një parakusht thelbësor
për ushtrimin dhe gëzimin e të drejtave të tjera të njeriut si p.sh të së drejtës për gjykim të drejtë dhe
pasjen e mjeteve efektive, të drejta të garantuara nga Konventa e të Drejtave të Njeriut respektivisht në
nenin 6 dhe 13, dhe nga Kushtetuta.
Çdo person të akuzuar ose ndaluar për kundravajtje administrative, civile, penale, krime etj, duhet të
trajtohet në mënyrë të drejtë, të barabartë dhe ti garantohet mbrojtje pavarësisht gjendjes së tij financiare.
Garantimi i kësaj të drejte në kohë dhe me cilësi për personat që nuk kanë mundësi ta marrin këtë shërbim
është substanciale për respektimin e parimit të barazisë së armëve dhe gjykimit të drejtë.
Deri në momentin e miratimit të ligjit ‚Për ndihmën juridike falas‛, kjo mundësi ofrohej vetëm për
personat në procedim penal, pavarësisht qëndrimit të GJEDNJ-së në çështjen ‚Golder kundër Mbretërisë
së Bashkuar‛, se aksesi në drejtësi (duke nënkuptuar ofrimin e ndihmës juridike) duhet të garantohet jo
vetëm në procedimet penale por edhe për çështjet administrative dhe civile. Ligji i ri ka hedhur një hap
shumë progresiv për sa i takon këtij aspekti.
Ky ligj ka pasur një rol të rëndësishëm edhe në strukturimin e ofruesve të këtij shërbimi. Ndihma juridike
nga shteti jepet nga avokatët e autorizuar, sipas kushteve të përcaktuara në këtë ligj dhe në formën e
ndihmës juridike parësore e të ndihmës juridike dytësore. Ndihma juridike parësore është dhënia e
informacionit për sistemin ligjor në Republikën e Shqipërisë, për aktet normative në fuqi, të drejtat dhe
detyrimet e subjekteve të ligjit, mënyrat e ushtrimit të të drejtave të individit, në proceset gjyqësore dhe
ato jashtëgjyqësore, si dhe dhënia e asistencës në hartimin e dokumenteve juridike apo në forma të tjera.

Komisioni Parlamentar Ad Hoc për Reformën në Sistemin e Drejtësisë, Grupi i Eksperteve të Nivelit të Lartë
‚Analizë në Sistemin e Drejtësisë në Shqipëri‛ fq. 206-207. Qershor 2015
4
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Ndihma juridike dytësore është dhënia e shërbimeve të këshillimit, përfaqësimit apo mbrojtjes në proceset
gjyqësore penale, proceset gjyqësore civile ose administrative, si dhe të paraqitjes para organeve
administrative shtetërore.
Bazuar në këtë ligj u themelua Komisioni për Ndihmë Juridike, i cili për shkak të mungesës së detajimeve
ligjore u bë funksional vetëm në vitin 2012. Kjo ishte hera e parë që ky shërbim u ofrua zyrtarisht nga
shteti ndërkohë që më parë të vetmit ofrues të këtij shërbimi ishin organizatat joqeveritare. Ligji u
amendua në Maj të vitit 2003, duke përjashtuar nga tarifat gjyqësore viktimat e trafikimit dhe të dhunës
në familje, gjithashtu parashikoi hapjen e zyrave vendore të ofrimit të kësaj ndihme, të cilat akoma nuk
janë efektive. Bazuar në situatën ekonomike në Shqipëri në vitin 2014, ligji u amendua sërish duke
përfshirë në grupin e personave të cilët mund të përfitonin nga ky shërbim individët me të ardhura sa
minimumi i jetesës. Komisioni për Ofrimin e Ndihmës Ligjore e ka detajuar më tej ligjin me qëllim
lehtësimin e procesit të implementimit.
Situata që jemi tani dhe zhvillimi i legjislacionit për ofrimin e ndihmës ligjore në Shqipëri ka ardhur si
rezultat i presionit të vazhdueshëm nga Bashkimi Europian dhe organizatat e tjera ndërkombëtare për të
miratuar norma, teknikalitete dhe për të krijuar institucione dhe shërbime të nevojshme për: i) të
përmirësuar aksesin në drejtësi në mosmarrëveshjet ndër-kufitare duke vendosur një minimum kriteresh
për ofrimin e ndihmës juridike në këto mosmarrëveshje, ii) harmonizimin e legjislacionit shqiptar me
kuadrin europian, si një nga kriteret për aderimin në BE.
Pavarësisht se është bërë progres për sa i takon aksesit në drejtësi, duhet thënë se implementimi i ligjit
‚Për ndihmën juridike falas‛ po implementohet shumë ngadalë për shkak të pamjaftueshmërisë
buxhetore dhe të mungesës së koordinimit mes institucioneve. Në të njëjtën kohë sipas mendimit të
përgjithshëm të shoqërisë civile Komisioni për Ndihmën Juridike nuk po e kryen funksionin e tij në
mënyrë efektive. Kjo kritikë është bërë edhe nga institucione të tjera si Avokati i Popullit, Komisioneri për
Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe konsiston në këto pika:
-

Mënyra e funksionimit të Komisionit ka një mungesë të ndjeshme transparence, pasi nuk bëhet
publik asnjë informacion për mënyrën se si Komisioni i përzgjedh çështjet që ju ofron ndihmë
ligjore. Për më tepër institucioni akoma nuk është pajisur me website zyrtar, pavarësisht se ky
është detyrim për të gjithë institucionet shtetërore sipas Ligjit për të Drejtën e Informimit.

-

Gjithashtu vihen re mangësi në funksionimin e sistemit të ofrimit të ndihmës ligjore falas, ku
mund të veçohet mos aplikimi i dispozitave për hapjen e zyrave rajonale për ndihmë ligjore.
Komisioni e kryen aktivitetin e tij kryesisht në Tiranë, dhe 6 zyrat rajonale te cilat parashikohet të
fillonin punën që në 2014 , akoma nuk janë aktive.

-

Numri i çështjeve në të cilat Komisioni për Ndihmë Juridike rezulton të ketë ofruar ndihmë
juridike është shumë i ulët krahasuar me nevojat e popullsisë. Gjithashtu shqetësues është fakti se
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personat të cilët kanë përfituar nga ndihma e ofruar shpesh ankohen për mungesën e
profesionalizmit të avokatëve.
-

Legjislacioni nuk është i qartë për sa ju takon parashikimeve të kritereve për të përfituar shërbim
nga Komisioni, mënyra e aplikimit për fonde dhe planifikimi i shpenzimeve të tyre.

Informimi Ligjor i Publikut
E drejta për informacion është e rëndësishme për disa arsye si p.sh krijimi i një shoqërie të hapur dhe
demokratike, luftimi i korrupsionit dhe promovimi i transparencës. Njësoj i rëndësishëm është edhe
njohja me përmbajtjen e ligjit, për sigurimin e një sistemi gjyqësor efektiv. Rrjedhimisht, informimi dhe
thellimi i njohurive për ligjet, të drejtat dhe mënyrën e zbatueshmërisë së ligjit nga institucionet,
përgjegjësitë, etj nuk janë të lidhura vetëm me arsimimin juridik por janë komponentë të kulturës dhe
nevojës së shoqërisë civile për akses në informacion. Edukimi ligjor i publikut është një nga drejtimet
kryesore për arritjen e këtij qëllimi.
Edukimi ligjor nuk ka të bëjë me specializimin në një fushë të ligjit, por me njohuritë bazë që lidhen me
situatat që hasim më shpesh gjatë jetës dhe zgjidhjet e mundshme për cenimin e të drejtave të njeriut të
cilat janë thelbësore në një shoqëri demokratike. Përmes zhvillimit të njohurive ligjore dhe rritjes së
sigurisë së njerëzve në aplikimin e ligjit kontribuohet në rritjen e gjithëpërfshirjes dhe aktivizimit të
shoqërisë civile.
Aktualisht, aktivitete të tilla që synojnë promovimin e edukimit ligjor të publikut janë zhvilluar por
rastësisht, të paplanifikuar dhe të paorganizuara.

KUADRI LIGJOR

Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve është një detyrim kushtetues dhe ndërkombëtar. Përkatësisht, Konventa
për të Drejtat e Fëmijëve parashikon që ‚shtetet duhet të marrin të gjitha masat e duhura ligjore,
administrative, shoqërore dhe edukative për të mbrojtur fëmijën nga çdo lloj forme dhune fizike apo
mendore, fyerje ose keqtrajtim, neglizhencë ose çdo lloj trajtimi neglizhues, keqtrajtimi ose shfrytëzimi,
përfshirë abuzimin seksual, ndërkohë që janë nën kujdesin e prindërve, kujdestarit ligjor ose çdo personi
tjetër përgjegjës‛. Këto akte ofrojnë parime dhe udhëzime për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, të cilat
gjenden të detajuara në akte dhe nën-akte ligjore.
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Sipas Kodit Penal dhe Kodit të Procedurave Penale të miturit nën moshën 14 vjeç nuk duhet të ndiqen
penalisht për asnjë krim ose shkelje, kurse ata që janë 14 ose 15 vjeç mund të ndiqen penalisht vetëm për
krime deri në moshën 16; dhe ata të cilët janë mbi moshën 16 vjeç mund të ndiqen penalisht për çdo
shkelje. Dënimi maksimal që mund të imponohet mbi të miturit e dënuar është dymbëdhjetë vite dhe
gjashtë muaj. Nuk ka objekte të mbyllura arsimore – dhe në të verbëte, nuk ka programe rehabilitimi të
asnjë lloj për fëmijët nën moshën 14 vjeç të përfshirë në aktivitete kriminale në vendin tonë.
Kodi i Procedurave Penale i njeh të drejtën të miturve të akuzuar për ndihmë ligjore dhe psikologjike
‚gjatë gjithë procesit‛. Prezenca e një avokati nuk mund të ndalohet5. Gjithashtu, Ligji për të Drejtat dhe
Trajtimin e të Dënuarve me Burgim siguron që fëmijët do të vuajnë dënimin në institucione të projektuara
posaçërisht ose në njësi të veçanta të objekteve të tjera korrektuese. Aktualisht, nuk ekziston objekt i
veçantë për shkelës të mitur.
Kapitulli VII i Kodit Penal ka të bëjë me ‚alternativat e dënimit me burgim‛. Të gjitha dispozitat e këtij
kapitulli zbatohen në mënyrë të barabartë te shkelësit e rritur si edhe adoleshentët të cilët kanë përgjegjësi
kriminale. Dënimet alternative përfshijnë shërbimin e provës dhe shërbimin e komunitetit.
Dënimet në më pak se pesë vjet mund të pezullohen dhe zëvendësohen nga shërbimi i provës, nëse
gjykata konsideron se as shkelja as shkelësi nuk përbëjnë rrezik serioz. Mund të imponohen kushte, të tilla
si arsimi profesional, punësimi dhe programet për trajtimin në raste të abuzimit me substanca narkotike,
ose shmangia e vendeve ose shoqërimit me persona të caktuar. Dënimet në më pak se një vit munden
gjithashtu të pezullohen ose të zëvendësohen nga detyrimi për të kryer ‚punë në interes të publikut)
(shërbimi komunitar).6 Lirimi me kusht njihet nga kapitulli VII i Kodit Penal. Të dënuarit me burgim kanë
të drejtën e lirimit me kusht pas një pjese të dënimit të tyre, nëse sjellja e tyre tregon që ‚qëllimi arsimor i
dënimit është arritur‛. Ky nen zbatohet në mënyrë të barabartë për të rriturit dhe të miturit, por të miturit
janë ende më të predispozuar për të përfituar nga zbatimi i këtij neni. Së fundmi, është evidentuar një
rritje në zbatimin e dënimeve alternative, si për shembull në 2012, 312 çështje, në 2014, 412 çështje dhe në
muajt e parë të 2015, 84 raste.
Legjislacioni shqiptar nuk parashikon ndonjë masë që duhet të ndërmerret kur një krim kryhet nga një
fëmijë nën moshën 14 vjeç, as kur minorenë të moshës 14 ose 15 vjeç kryejnë kundërvajtje penale. Ligji
parashikon vendosjen e masave edukative, të cilat nuk janë zbatohen efektivisht.
Ende nuk ka dhoma specifike në rajonet e policisë për fëmijë nën moshën 14 vjeç gjatë procesit të marrjes
në pyetje. Për më tepër, ndihma e një psikologu nuk ofrohet gjatë procesit të marrjes në pyetje kur
zhvillohet gjatë mbrëmjeve, fundjavave dhe në festat zyrtare. Të miturit ende mbahen më shumë në
paraburgim për kundërvajtje penale nga çfarë është parashikuar nga dispozitat e Kodit të Procedurave
Penale. Çështje të keqtrajtimit të të miturve në paraburgim janë raportuar shpesh dhe nisi një hetim
5
6

Ligji nr. 7905 i datës 21.03.1995 ‚Kodi i Procedurës Penale në Shqipëri‛, i ndryshuar, Neni 35.1
Ligji nr. 7895 i datës 27.01.1995 ‚Kodi i Procedurave Kriminale i Shqipërisë‛, i ndryshuar, Neni 59
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kundër një zyrtari të policisë të burgjeve për torturë. Mungesa e koordinimit midis sistemit të drejtësisë
dhe sistemit të mbrojtjes vazhdon të mbetet për të miturit që dalin nga sistemi i drejtësisë, të cilët kanë
nevojë për mbështetje për tu riintegruar në shoqëri.
Qëndrimi në të njëjtin ambient i të miturve dhe të rriture shfaq shqetësimin që pamundësia për të kërkuar
pjesëmarrjen e fëmijëve të tillë në çdo lloj forme programi të projektuar për të parandaluar përfshirjen e
vazhdueshme në aktivitete kriminale kontribuon në shkeljen, dhe mbase dhe në shfrytëzimin e fëmijëve
nën moshe nga kriminel më të mëdhenj.

********
Sipas ligjit nr. 10385, i datës 24.02.2011, ‚Për ndërmjetësimin në Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve‛
‚Ndërmjetësimi është një veprimtari jashtëgjyqësore ku palët kërkojnë zgjidhje të mosmarrëveshjes me ndihmën e
një pale të tretë neutrale (ndërmjetësuesi) me qëllim arritjen e një marrëveshje të pranueshme për zgjidhjen e
mosmarrëveshjes, e cila është në përputhje me ligjin‛. Kjo veprimtari është e pavarur por ende nën kujdesin e
Ministrisë së Drejtësisë.
Ndërmjetësimi zbatohet për të zgjidhur të gjitha mosmarrëveshjet në kodin civil, tregtar, të punës dhe të
familjes, të cilat përfshijnë interesat e të miturve; çështje të pajtimit në rast të zgjidhjes së një martesës,
mosmarrëveshje në lidhje me pronësinë etj. Siç parashikohet në Nenin 134 të Kodit Të Familjes, gjykata
duhet fillimisht të zhvillojë një seancë dëgjimore pajtimi me të dy bashkëshortët personalisht të
pranishëm. Gjyqtari mund të dëgjojë secilin nga ata individualisht dhe më pas bashkërisht, pa praninë e
përfaqësuesve të tyre. Nëse pajtimi arrihet, ai shënohet dhe kërkesa hidhet poshtë. Kodi i Procedurës
Civile në Nenet 108, 158/ b, 171/ b,461 promovon zgjidhje miqësore të rasteve dhe ofron mënyrat se si
mund të arrihet. Gjithashtu, ligji i vitit 2011 lejon ndërmjetësimin në çështje penale, duke përcaktuar
‚ndërmjetësimi zbatohet në mosmarrëveshje të shqyrtuara nga gjykata dhe me kërkesë të palës së
dëmtuar akuzuese, ose me ankesë të palës së dëmtuar, sipas Nenit 59 dhe 284 të Kodit Penal Procedues,
dhe gjithashtu në çdo rast tjetër që lejohet nga ligji‛. 7
Ndërmjetësuesit licencohen nga Komisioni i Licencimit i themeluar në MD-ë. Çdo ndërmjetësues duhet të
jetë anëtar i Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve, e cila operon si autoritet i pavarur.8
Ligji i ri për ndërmjetësimin përafrohet me Direktivën e BE-së 2008/52/EC ‚Për aspekte specifike të
ndërmjetësimit në çështje civile dhe tregtare‛. Ndërmjetësimi është konsideruar si një instrument i lartë
efektiv dhe për më tepër është në përputhje me kërkesat e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit dhe me
parimet e Bashkimit Europian, që vlerësojnë ndërmjetësimin si një alternativë shumë të mirë për zgjidhje
mosmarrëveshjesh.
Ligji nr. 10385, i datës 24.02.2011 ‚Për ndërmjetësimin për zgjidhje konflikti‛
Komisioni Parlamentar Ad Hoc për Reformën në Sistemin e Drejtësisë, Grupi i Eksperteve të Nivelit të Lartë
‚Analizë e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri‛ fq. 240-241. Qershor 2015
7
8
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********
E drejta për ndihmë juridike falas garantohet nga akte të ndryshme. Së pari, është e drejtë kushtetuese,
parashikuar nga dispozitat 31 dhe 42.

Për sa i përket procedimit penal, Kodi i Procedurës Penale

parashikon se çdo person ka të drejtë të mbrohet vetë ose me avokat të zgjedhur ose miratuar nga ai, të
komunikojë lirisht dhe privatisht me të, ashtu si edhe ti ofrohet ndihmë ligjore falas kur ai nuk ka të
ardhura. E drejta për ndihmë juridike falas garantohet edhe për proceset administrative, civile duke u përfshirë
në kontekstin e së drejtës për proces të rregullt ligjor, pavarësisht se nuk citohet në mënyrë të drejtpërdrejtë.9
Ligji për Ndihmë Juridike 10 është shtylla bazë për ofrimin e asistencës ligjore nga shteti dhe entitete
private si organizata etj.
Për një kategori të veçantë personash, kjo e drejtë specifikohet në aktet që i mbrojnë ato si p.sh Ligji për
Azilin në Shqipëri, i cili në nenin 12 parashikon se azilkërkuesi informohet jo më vonë se pesëmbëdhjetë
ditë nga data e paraqitjes së aplikimit për azil, në lidhje me procedurën për dhënien e azilit, mbi të drejtat
dhe detyrimet që ai ka gjatë procedurës, mbi mundësinë për të kontaktuar dhe për të pasur asistencë
ligjore nga përfaqësuesit e UNHCR-së dhe përfaqësuesit e organizatave të tjera për mbrojtjen e të drejtave
të refugjatëve
Në rastet kur i pandehuri është minoren (më i vogël së 18 vjeç), ose vuan nga paaftësi fizike ose mendore
e cila mund ta pengojë të mbrohet vetë, ofrimi i ndihmës ligjore nga shteti është i detyrueshëm. 11
Gjithashtu, në rastin kur i pandehuri nuk ka të ardhura të mjaftueshme, shpenzimet e procedurave
gjyqësore do të mbulohen nga shteti,12 bazuar në Kodin e Procedurës Penale.
Më tepër, ligjet që parashikojnë rregullimin e profesionit të avokatit përmbajnë parashikime të veçanta për
rastet në të cilat subjektet duhet të ofrojnë ndihmë ligjore falas.13

********
Legjislacioni shqiptar garanton të drejtën e individëve për akses në informacion. Kushtetuta e Republikës
së Shqipërisë parashikon se e drejta për informacion është e garantuar dhe çdo person ka të drejtë, në përputhje
me ligjin, të marrë informacion për aktivitetet e organeve shtetërore, dhe të personave që kryejnë funksione
shtetërore.
Me iniciativën e shoqërisë civile në vitin 2014, u miratua ligji për të drejtën për informacion. Ky ligj më
vonë është detajuar duke parashikuar standardet, procedurat dhe organet kompetente për të monitoruar
9

Neni 42 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë

10Ligji

nr. 10039 date 22.12.2008 ‚Për Ndihmën Juridike‛
Ligji nr. 7905 date 21.03.1995 Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë, Article 49.2
12 Ligji nr. 7905 date 21.03.1995 Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë, Article 49.2
13 Statute of Albanian National Chamber, Article 2
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dhe vënë në zbatim të drejtën për akses në informacion. 14 Në përputhje me këtë ligj, autoritet publike
parapërgatitin informacionin në mënyrë lehtësisht të kuptueshme dhe e publikojnë në websitin e tyre
zyrtar për të qenë i aksesueshëm nga çdo individ. Kategoritë e informacionit që përfshihen janë: a) një
përshkrim të strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik; b) tekstet e plota: i)
të konventave që janë ratifikuar nga Republika e Shqipërisë; ii) të ligjeve; iii) të akteve nënligjore; iv) të
kodeve të sjelljes; v) të çdo dokumenti politikash; vi) të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje
me ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik dhe që prek publikun e gjerë; c) informacion për
procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për
depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës; ç) të dhëna për
vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të
drejtën e informimit; d) të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë
detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një
përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit
publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime etj. E drejta e informimit mund të kufizohet
në rast se është e domosdoshme, proporcionale dhe nëse dhënia e informacionit dëmton interesat e
mëposhtëm: a) të drejtën për një jetë private; b) sekretin tregtar; c) të drejtën e autorit; ç) patentat.
Qytetarët e regjistruar rregullisht në skemat e ndihmës shoqërore, si dhe subjektet përfituese, sipas ligjit
nr. 10 039, datë 22.12.2008, ‚Për ndihmën juridike‛, të ndryshuar, e përfitojnë informacionin falas deri në
një numër të caktuar faqesh për çdo kërkesë ose në vlerën ekuivalente kur informacioni jepet në një
format tjetër. 15 Nga vëzhgimet që janë kryer për mbikëqyrjen e implementimit të ligjit, vihet re se
detyrimet e caktuara ligjore nuk janë përmbushur nga institucionet shtetërore, ndër të cilat mund të
veçojmë edhe Këshillin e Lartë të Drejtësisë, gjithsesi përqindja e personave që aplikojnë ose kërkojnë
informacion pranë organeve është rritur ndjeshëm.
Ligji nr. 146/2014 ‚Për njoftimin dhe konsultimin publik‛ka si objekt rregullimin e situatave që dalin nga
procesi i konsultimit publik, transparenca, respektimi i afateve kohore etj nga autoritet qendrore dhe
vendore gjatë procesit vendimmarrës. Ky është një ligj shumë i rëndësishëm sepse nuk mund të
konsiderohet se kemi vendimmarrje demokratike nëse vihet re mungesa e transparencës dhe ndarjes së
informacionit.
Përgjegjësitë institucionale për sigurimin e kësaj të drejte janë të rregulluara gjithashtu nga Kodi i
Procedurave Administrative, ligji nr. 10279 ‚Për Kundravajtjet Administrative‛, ligji nr. 152/2013 ‚Për
Nëpunësin Civil‛
Edukimi ligjor ose aksesi në informacion është një e drejtë e cila nuk garantohet direkt nga ligjet apo aktet
nënligjore por ligjet e disa institucioneve si p.sh: Avokati i Popullit, Komisionerët, Klinika e Ligjit, zyrë e
hapur rishtazi pranë Ministrisë së Drejtësisë parashikojnë detyrimin e tyre për të dhënë informacion,
14
15

Ligji nr. 119, 2014 ‚Për të Drejtën për Informacion‛
Ligji nr. 119, 2014 ‚Për të Drejtën për Informacion‛ Neni 13
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rritur kapacitetet për të marrë vendime të përshtatshme në situata që lidhen me të drejta apo detyrime
ligjore.

KUADRI INSTITUCIONAL
Ka disa institucione shqiptare që mbulojnë kompetencat e Kapitullit 23 të Gjyqësorit dhe të Drejtave
Themelore, në veçanti në trajtimin e çështjeve të Drejtësisë për të Miturit, Ndërmjetësimit, ndihmë ligjore
falas dhe Informimit ligjor të publikut.
Ministria e Drejtësisë është autoriteti publik kyç përgjegjës për Kapitullin 23.
 Përsa i përket drejtësisë për të miturit, Ministria ka përgjegjësi i) Për hartimin dhe ndjekjen e
politikave, ii) Përgatitjen e akteve ligjore dhe nënligjore, iii) koordinimin e bashkëpunimit
ndërkombëtar në fushën civile dhe penale dhe fushat e tjera te drejtësisë. Një rol të veçantë në
drejtësinë për të miturit luajnë drejtori të tilla si ajo e Kodifikimit në varësi të së cilës është
Drejtoria e Inspektimit e cila monitoron situatën, Drejtoria e Profesioneve të Lira për parashikimin
e kritereve për profesionistët që do të merren me të miturit , Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve,
Komiteti i Birësimit. Një prej sektorëve të Drejtorisë së Legjislacionit dhe të Asistencës Ligjore
është Sektori i të Drejtës Familjare dhe i Drejtësisë për të Miturit.
 Në kuadër të ndërmjetësimit, Ministria e Drejtësisë është përgjegjëse për krijimin e regjistrit të
ndërmjetësve. Regjistri i ndërmjetësve përbëhet nga: a) Në rast të personave fizik: identiteti,
vendbanimi, numri i licencës, data e fillimit të veprimtarisë së ndërmjetësit dhe adresa e vendit ku
zhvillohet veprimtaria e ndërmjetësimit,; b) Në rast të një personi individ: emri i kompanisë, lloj i
kompanisë, selia e kompanisë, emri/emrat e administratorëve, emrat e ndërmjetësve të punësuar
me kompaninë. Forma e Regjistrit të Ndërmjetësve përcaktohet edhe me Urdhër të Ministrit të
Drejtësisë. Ministri i Drejtësisë përditëson të paktën çdo vit këtë Regjistër dhe sigurohet për
publikimin e tij.
Ministria e drejtësisë, në fushën e shërbimit të ofrimit te ndihmës ligjore për individët ka këto detyra: a)
zhvillon politikën shtetërore në fushën e ndihmës juridike shtetërore për individët; b) ndihmon në
përgatitjen e akteve të nevojshme ligjore/nënligjore, në bashkëpunim me Dhomën Kombëtare të Avokatisë
dhe Komisionin Shtetëror për Ndihmën Juridike, në fushën e shërbimit të ndihmës juridike; c) mbikëqyr
zbatimin e dispozitave ligjore dhe nënligjore për ndihmën juridike shtetërore dhe ndihmon në vlerësimin
e cilësinë e ndihmës juridike të dhënë; d) Përfaqëson dhe kujdeset për projektbuxhetin për ndihmën
juridike shtetërore, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
Për informimin e publikut mbi çështjet ligjore, nën mbikëqyrjen e Ministrisë së Drejtësisë, Qendra e
Publikimeve Zyrtare publikon ligje, dekrete të lëshuara nga Presidenti i Republikës, akte normative të
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Këshillit të Ministrave apo të institucioneve të tjera qendrore, vendime dhe opinione të Gjykatës
Kushtetuese, vendime unifikuese të praktikës gjyqësore dhe vendime të Kolegjeve të Bashkuara të
Gjykatës së Lartë dhe çdo akt tjetër i lëshuar nga një institucion shtetëror, publikimi i të cilave është i
detyrueshëm me ligj. Të gjitha publikimet janë vetëm në shqip. Qendra garanton mirëfunksionimin e
Arkivës së Akteve Elektronike dhe siguron një akses efektiv online të legjislacionit për qytetarët shqiptar.

Shërbimi i Provës është një organ institucional që mbikëqyr zbatimin e dënimeve alternative, jep
informacione të qarta dhe raporton tek prokurori ose gjykata. Ky organ synon parandalimin e
recidivizmit dhe ndihmon personin e dënuar të integrohet më lehtë në shoqëri duke rivendosur kontaktet
dhe marrëdhëniet me familjarët dhe komunitetin. Institucionet publike qendrore dhe vendore u japin
Shërbimit të Provës ndihmën e nevojshme për përmbushjen e detyrave ligjore, duke bashkëpunuar
gjithashtu edhe me organizata jo qeveritare dhe shërbimin e ndërmjetësimit.

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka si funksione kryesore: i) Mbrojtjen e rendit dhe sigurisë publike,
ii) mbrojtjen e ushtrimit të lirive dhe të të drejtave të personit, iii) marrjen e masave për parandalimin dhe
për zbulimin e krimeve, iv) Garanton zbatimin e ligjeve dhe të akteve nënligjore, që e ngarkojnë atë me
detyra, por të gjitha këto në mënyrë të përgjithshme pa veçuar të miturit si kategori e veçantë.
Në nivel qendror (në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë) një prej strukturave që lidhet më ngushtësisht
me drejtësinë penale për të miturit është Drejtoria Kundër Akteve Terroriste & Krimeve të Hapura, e cila
ka në përbërjen e vet Sektorin për Mbrojtjen e Fëmijëve.

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve është një agjenci e ngritur nga Ministria e
Mirëqenies Sociale dhe Rinisë ka për mision i) të monitorojë zbatimin e ligjit nr. 10 347 datë 4.11.2010 ‚
Për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve‛, ii) të garantojë në bashkëpunim me autoritetet e tjera
shtetërore përgjegjëse dhe organizatat jofitimprurëse që veprojnë në fushën e të drejtave të
fëmijëve, realizimin me efektivitet të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve iii) t’i paraqesë ministrit që
bashkërendon punën për çështjet e mbrojtjes së fëmijës propozime për politika dhe ndryshime ligjore e
nënligjore në fushën e të drejtave dhe të mbrojtjes së fëmijës; iv) të organizojë dhe të bashkërendojë
kërkimet shkencore dhe veprimtaritë informuese në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijës, v) t’i japë
mbështetje teknike organizatave jofitimprurëse që punojnë në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijës.
Institucionet arsimore kanë një ndikim të madh në drejtësinë e të Miturve. Dispozita normative për
arsimin parauniversitar 16 parashikon detyrën e mësuesit për të identifikuar fëmijët e dhunuar dhe
përgjegjësinë për përfshirje të plotë të nxënësve. Gjithashtu, parashikohet që në shkollat duhet të jenë të
pranishëm psikologë ose punonjës civil, të cilët do të ofrojnë ndihmën profesionale në rastet e
identifikuara dhe në bazë të rrethanave ti referojnë ato institucioneve të tjera. Roli i tyre është përcaktuar
16

Ligji nr. 7952, i datës 21.06.1995 ‚Për sistemin arsimor parauniversitar‛ i ndryshuar, Neni 45
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me urdhrin nr. 321 i datës 11.10.2004. Sistemi arsimor promovon programe për parandalimin e akteve të
paligjshme për fëmijë dhe të mitur dhe ndihmon në rehabilitimin e atyre të përfshirë në këto raste.
Policia i heton çështjet por kur subjekti është një i mitur, ata janë të detyruar të njoftojnë prindërit në
mënyrë të menjëhershme. Trajtimi i të miturve do të jetë i ndryshëm, për shembull ata duhet të qëndrojnë
në vende të përshtatura për ata dhe gjithashtu nëse është e nevojshme të jetë i pranishëm një psikolog. Një
tjetër detyrë e policisë është ofrimi i statistikave për të vlerësuar tendencat rajonale dhe kombëtare të
kriminaliteti të të miturve.

Institucioni i Avokatit të Popullit trajtohet për herë të parë në Kushtetutën Shqiptare të miratuar në vitin
1998. Parlamenti kaloi ligjin për Avokatin e Popullit në shkurt të vitit 1999. Në bazë të strukturës së
miratuar nga Avokati i Popullit, zyra është e përbërë prej tre seksionesh të drejtuara nga Komisionerët.
1. Ata administrojnë ankesat dhe kërkesat drejtuar qendrave kryesore administrative, qeverisë vendore
dhe palëve të treta që punojnë për llogari të tyre.
2. Administrojnë gjithashtu ankesat dhe kërkesat ndaj policisë, shërbimit sekret, forcave të armatosura
dhe organeve gjyqësore.
3. Detyrë e tyre është gjithashtu administrimi i ankesave të cilat nuk janë të përfshira në fushat e
mësipërme, si bashkëpunimi me organizatat jo qeveritare dhe zhvillimi i kërkimeve në fushën e të
drejtave dhe lirive themelore të njeriut.
Institucioni i Avokatit të Popullit mbron të drejtat, liritë dhe interesat e individëve nga aktet e paligjshme
apo mosveprimet e trupës së administratës publike dhe palëve të treta që veprojnë për llogari të tyre.
Detyra e tij është të parandalojë konfliktet midis individëve dhe administratës publike.
Komiteti Ndërministror për të Drejtat e Fëmijëve është një organ këshillues i Këshillit të Ministrave, i cili
propozon ndryshime në politikat për zbatimin e të drejtave të fëmijëve. Sekretariati Teknik për Fëmijët
monitoron dhe koordinon zbatimin e objektivave strategjike dhe të drejtave të fëmijëve dhe raporton
periodikisht te Komiteti Ndërministror për të Drejtat e Fëmijëve.
Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve (DhKN)
Një nga arritjet e Ligjit Nr. 10358 ishte ngritja e Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve në Shqipëri, një
institucion ligjor që ushtron aktivitetin e tij i pavarur nga shteti. Sipas Nenit 7 të ligjit Nr. 10358 detyrat
kryesore të DhKN-së janë: marrja e masave për rregullimin dhe kontrolli i ushtrimit të veprimtarisë së
ndërmjetësimit; miratimi i akteve që rregullon veprimtarinë e ndërmjetësimit si profesion dhe Kodin e
Etikës të Ndërmjetësve; marrja e masave për themelimin e dhomave Rajonale të Ndërmjetësimit; hartimi i
programit dhe sigurimi i pjesëmarrjes të ndërmjetësve në sesionet trajnuese; përcaktimi i rregullave dhe
funksioneve të organeve të saj drejtuese në statutin e saj. Gjithashtu, DhKN-ja mund të lidhë marrëveshje
bashkëpunimi me institucione dhe organizata të tjera për cilësi dhe efikasitet më të lartë të procesit të
ndërmjetësimit. Deri më tani ka nënshkruar memorandume mirëkuptimi me disa institucione si Shkolla e
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Magjistraturës; Gjykata e Rrethit Gjyqësor të Durrësit, Vlorës, Korçës; Gjykata Apeli si edhe shërbimi i
provës dhe Drejtoria e Policisë së Tiranës.
Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve organizon punën e saj në mënyrë të pavarur nga shteti, me një mision
të mbështesë ndërmjetësit, si edhe të mundësojë funksionimin dhe forcimin e procesit të ndërmjetësimit, si
një zgjidhje e re jashtë gjyqësorit, të zgjidhë mosmarrëveshje në përputhje me ligjin. Që nga momenti i
krijimit të saj, Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve ka kryer një seri aktivitetesh për të rritur
ndërgjegjësimin e publikut shqiptar për mundësinë e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve me anë të
ndërmjetësimit në çështje tregtare, familjare, civile, të punës dhe penale si edhe institucionale; përforcimi i
kapaciteteve nëpërmjet trajnimit fillestar dhe të vazhdueshëm. Vlen të përmendet krijimi i një grup bazë
trajnuesish, të trajnuar nga ekspertë kombëtar dhe ndërkombëtar; kurset e para trajnuan 200 persona të
cilët tanimë janë të licencuar nga Komisioni i Licencimit të Ndërmjetësve të Ministrisë së Drejtësisë.
DhKN-ja ka themeluar tashmë një bazë ligjore mbi të cilën ajo kryen veprimtarinë e saj dhe duke miratuar
Statutin, Rregulloren e Përgjithshme, Strategjinë e Komunikimit, Trajnimit dhe Strategjinë e Kurrikulave
si dhe një strategji 5 vjeçare.
Komisioni i Licencimit
Neni 4 i Ligjit nr. 10 3581 parashikon krijimin e Komisionit të Licencimit që përbëhet nga 2 përfaqësues të
Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve dhe tre përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë. Funksioni kryesor i
Komisionit është realizimit të procesit të licencimit të personave të interesuar në ushtrimin e veprimtarisë
së ndërmjetësimit, të regjistruar si person fizik apo juridik. Regjistri i Ndërmjetësve e ushtron
veprimtarinë e ndërmjetësimit si një profesion dhe lista e ndërmjetësve përkatës hartohet në Ministrinë e
Drejtësisë.

Gjykatat në disa raste janë të detyruara të përpiqen të gjejnë një zgjidhje bazuar në pëlqimin e dyanshëm.
Nga ana tjetër bazuar në rrethanat, administrata e gjykatës mund të orientoje palët te ndërmjetësit, edhe
pse kjo nuk përbën një detyrim.
Në bazë të Dekretit të Presidentit nr. 5351 i datës 11.06.2007, në gjashtë gjykata të shkallës së parë të
Shqipërisë janë krijuar seksione për të miturit. Sipas ligjit për organizimin e sistemit të drejtësisë, i cili
parashikon përbërjen e panelit të gjykatësve, parashtrohet që në gjykatësit e të miturve duhet të jetë i
pranishëm dhe një psikolog dhe nëse është e nevojshme të dërgohet në një mjedis miqësor.
Një nga arritjet më të rëndësishme të ligjit ‛Për Ndihmën Juridike‛ është krijimi i Komisionit për Ndihmë
Juridike. Komisioni është një organ kolegjial dhe ka statusin e organi publik. Bazuar në nenin 10 të ligjit,
detyrat kryesore të Komisionit janë: a) zbaton politikën shtetërore në dhënien e ndihmës juridike për
individët; b) menaxhon buxhetin e dhënë për ofrimin e ndihmës juridike nga shteti; c) miraton rregullat e
caktimit të avokatëve, zyrave të avokatisë dhe organizatave jofitimprurëse, që do të ofrojnë ndihmën
juridike dhe kujdeset për zbatimin e tyre; ç) vlerëson kostot dhe planifikon shpenzimet për ofrimin, nga
ana e shtetit, të ndihmës juridike dhe ia paraqet Ministrit të Drejtësisë, për t’u përfshirë në Buxhetin e
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Shtetit; d) lidh kontratat e shërbimit me avokatët, zyrat e avokatisë dhe organizatat jofitimprurëse, që do
të ofrojnë shërbimin e ndihmës juridike; dh) vendos masën e shpërblimit të avokatëve në ofrimin e
ndihmës juridike ndaj individëve, pasi të ketë marrë më parë mendimin e Ministrit të Financave dhe të
Ministrit të Drejtësisë, por, në çdo rast, shpërblimet duhet të jenë jo më të vogla se tarifat e miratuara për
shërbimin e avokatisë; e) paraqet, në fund të çdo viti, raportin vjetor para Ministrit të Drejtësisë, Ministrit
të Financave dhe Dhomës Kombëtare të Avokatisë, si dhe raporton sa herë që i kërkohet; ë) përcakton dhe
rishikon standardet e ndihmës juridike, si dhe kujdeset për trajnimet profesionale për avokatët që japin
këtë ndihmë; f) bashkëpunon me organizatat ndërkombëtare dhe organizatat jofitimprurëse, vendase ose
të huaja, që veprojnë në fushën e ndihmës juridike; g) vendos kriteret, në bazë të të cilave do të vlerësohet
cilësia e shërbimit të ndihmës juridike të dhënë; gj) mban të dhëna për personat, që përfitojnë ndihmë
juridike dhe boton, në fund të çdo viti, buletinin statistikor për to; h) merr vendim dhe urdhëron kryerjen
e pagesës së avokatëve për dhënien e ndihmës juridike, pas paraqitjes së dokumenteve, që përcaktohen
me vendim të veçantë; i) cakton përparësitë për çështjet, për të cilat ofrohet ndihmë juridike, me kufizimet
e imponuara për shkak të burimeve dhe mjeteve financiare në dispozicion; j) bashkërendon sistemin e
ndihmës juridike, duke përfshirë ofrimin e saj në të gjitha format. Shërbimi parësor dhe sekondar
mbulohet nga buxheti i shtetit, një zë të të cilit e ka Komisioni për Ndihmë Juridike. Komisioni ka të drejtë
gjithashtu të përfitoj fonde në mënyra të ndryshme.
Dhoma Kombëtare e Avokatisë, në fushën e shërbimit të ofrimit te ndihmës ligjore për individët ka këto
detyra: a) merr pjesë në përcaktimin e kritereve për përzgjedhjen e avokatëve që do të japin ndihmën
juridike për individët sipas këtij ligji; b) merr pjesë në përcaktimin e kritereve për vlerësimin e cilësisë së
shërbimit të dhënë nga avokatët për ndihmën ligjore, sipas këtij ligji; c) merr masa disiplinore ndaj
avokatëve sipas ligjit ‚Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë‛

Disa institucione shtetërore e kanë për detyrë ose qëllim edukimin ligjor. Mund të përmendet parlamenti,
gjykatat, bashkitë, Dhoma Kombëtare e Avokatisë, përmbaruesit, Avokati i Popullit, Komisioni për
Mosdiskriminim, Komisioni për Mbrojtjen e të Dhënave Personale etj. Është evidentuar se në disa nga
këto institucione, pavarësisht detyrimit të tyre për ta ofruar këtë shërbim, nuk zhvillohen aktivitete të tilla.
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REKOMANDIMET E GRUPIT TË PUNËS I

Katër sesionet e zhvilluara në kuadër të Grupit të Punës I (Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore) vunë në
fokus tematikat si: Drejtësia për të miturit, Ndërmjetësimi, Ndihma ligjore falas dhe Informimi ligjor i
Publikut. Gjatë grupeve të punës me pjesëmarrjen e ekspertëve të ndryshëm nga Sllovakia dhe Shqipëria,
përfaqësues nga ministritë përkatëse dhe institucione shtetërore si me pjesëmarrjen dhe angazhimin e
shoqërisë civile një set rekomandimesh janë realizuar të cilat i gjeni më poshtë për çdo sesion të zhvilluar
në kuadër të Grupit të Punës I (Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore) gjatës periudhës korrik 2015- maj
2016:
Sesioni 1: Sistemi i Drejtësisë për të Miturit, 16 korrik 2015
Sistemi i Drejtësisë për të Mitur vlerësohet si një temë e ndjeshme, edhe pse gjatë kësaj periudhe ajo ka qenë e
mbuluar nga debati i fokusuar kryesisht në zhvillimet e fundit të Reformës në Drejtësi. Ato çfarë sollën në vëmendje
këtë çështje ishin rastet e fundit problematike në të cilën fëmijët janë të përfshirë, duke dhënë kështu një mesazh për të
qenë të vetëdijshëm për rëndësinë e sistemit të drejtësisë për të miturit dhe rolin që ka ajo në shoqëri. Ky sesion u
organizua në kuadër të procesit të miratimit të Ligjit për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, ku konsultimi me
publikun pritej të çelej në shtator 2015 me pjesëmarrjen e zëvendës ministrit të mëparshëm të Drejtësisë, z. Idlir
Peçi, bashkë-kryetares Znj. Vjollca Meçaj nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Znj. Ina Verzivolli, Agjencia Shtetërore
për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës dhe Znj. Deljana Nebiu, Shërbimi të Provës. çështjet e ngritura nga
pjesëmarrësit përfshinin problematika si: mosha për përgjegjësi penale, bashkëpunimi ndërsektorial midis politikave
sociale dhe sistemit të drejtësisë. Rekomandimet e dhëna nga përfaqësuesit e shtetit, shoqërisë civile dhe akademike
janë paraqitur si më poshtë:


Drejtësia për të mitur nuk duhet të kufizohet vetëm në të drejtën penale, pasi ajo është ndërlidhur
me shumë fenomene çka nënkupton familjen, sistemin arsimor dhe mbrojtjen sociale. Kur i
referohemi fëmijëve duhet pasur parasysh që janë pjesë e një familjeje që ka detyrim ligjor për
mirërritje dhe edukim, si dhe janë qytetarë të shtetit dhe duhet të përfitojnë edukim, informim dhe
zhvillim të mjaftueshëm nga sistemi i edukimit. Fëmijët e akuzuar janë viktima të mangësive të
edukimit dhe kujdesit që prodhohen nga familja, shoqëria dhe shteti, prandaj nevojitet forcimi i
bashkëpunimit dhe mirë koordinimit të këtyre institucioneve.



Po ashtu, në mënyrë që të mos lihet në hije aspekti social, sugjerohet bashkëpunim ndërsektorial
mes politikave sociale dhe sektorit të drejtësisë



Konstatohen raste të shumta ku ka mungesë të hetimit të plotë e të gjithanshëm të shkaqeve dhe
rrethanave që e çojnë të miturin në krim nga ana e organeve të drejtësisë, si dhe mungesë të
kulturës së punës me fëmijët.



Duhet një trajtim i veçantë i të miturit nga legjislacioni penal, norma të veçanta procedurale, që të
përshtaten më mirë me nevojat e trajtimit të të pandehurit të mitur, masa sigurimi më të
përshtatshme për ta, afate kohore më të reduktuara për hetimin e gjykimin e tyre.
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U sugjerua ngritja e një Gjykate për të Miturit, duke specializuar një grup të kualifikuar
gjykatësish dhe prokurorësh për trajtimin e të miturve. Sipas statistikave, rezulton që 90% e
fëmijëve që marrin një dënim penal bëhen recidivist, kthehen prapë në burg.



Nevojitet një forcim i Programit të Riintegrimit të fëmijëve, i cili përfshin aktivitete argëtuese si
dhe punë të konsideruara nga grupi i punës si të pamjaftueshme. Duhet bërë më shumë punë
edukuese dhe shumëllojshmëri aktivitetesh gjatë kohës që kryejnë dënimin si të mitur.



Kryesisht veprat e kryera nga të miturit janë vjedhje, por vitet e fundit konstatohet përfshirja e të
miturve në vepra penale të rënda, si plagosjet,vrasjet, tregtimi i lëndëve narkotike etj . Shihen si të
domosdoshme realizimi i analizave që trajtojnë fenomenet në mënyrë ndërdisiplinore për të
kuptuar cilat janë shkaqet dhe për të përcaktuar rrugët për përmirësimin e situatës.



Pavarësisht rolit pozitiv të ngritjes së Institutit të veçantë për të Miturit,konstatohen raste që në
Paraburgim, të miturit qëndrojnë bashkë me të rriturit. Po ashtu, femrat e mitura marrin një trajtim
të njëjtë me të burgosurit meshkuj. Kjo situatë duhet të adresohet me përparësi pasi është në
kundërshtim me ligjin, dëmton interesat e të miturve dhe krijon kushte për manipulimin e tyre
nga keqbërësit e rritur.



Sipas rasteve të identifikuara, ka një mungesë psikologësh e sociologësh të specializuar për të
punuar që merren posaçërisht me fëmijët e dënuar. Psikologët janë me profil të përgjithshëm dhe
intervistat e tyre nuk trajtojnë nevojat specifike të fëmijëve. Duhet të ngrihen ekipe ndërsektoriale
dhe ndërdisiplinore të specializuar për fëmijët, ku të bashkëpunojnë dhe koordinohen ekspertë të
disiplinave të ndryshme si sociologë, psikologë, gjykatës dhe policë. Të ketë vazhdimësi, gjatë dhe
pas Shërbimit të Provës.



Të ngrihet një Mekanizëm për mbikëqyrjen e të miturve pas mbarimit të Shërbimit të Provës.
Problematike mbetet stafi i pamjaftueshëm. Një tjetër problematikë që haset është edhe mosha e
përgjegjësisë penale.



 Nuk ka shërbime specifike për fëmijët që janë nën moshën e përgjegjësisë penale por që bien në
kontakt me veprën penale. Duhet të ekzistojë një qasje më sociale dhe jo t’i jepet përparësi
ndëshkimit por sidomos edukimit.



Sugjerohet ndërveprim për një Plan Rehabilitimi për faktorët e rrezikut për të miturit. Dënimi
Alternativ duhet trajtuar si çështje juridiko-sociale.



Nga viti 2009- 2014 ka pasur një rritje të dënimeve alternative: në 2012 (312), 2014 (412) , në 2015 (2
muajt e parë) rezultojnë 84 të tilla. Nuk ka kërkesë nga ana e Prokurorisë për raporte të Shërbimit
të Provës mbi rrethanat që çojnë të miturit në kryerjet e kundërvajtjeve apo veprave penale para se
të arrijnë nëpër Gjykata. Fakt që nënkupton mungesë vëmendjeje nga ana e tyre për çështjet e të
miturve, nënvlerësim të raporteve të përgatitura nga Shërbimi i Provës, apo dhe mungesë
ekspertize të kualifikuar për t’i shqyrtuar këto raporte.



Sugjerime për Ndërhyrje në Legjislacion:
-Neni 46, Kodi Penal. Masat edukuese shihen si alternativë , ndërkohë që duhen vlerësuar para
dhënies së dënimit. Po ashtu,nuk parashikohen se cilat kritere do të merren parasysh në dhënien e
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masës së burgimit. Një sugjerim është që një ndër kriteret që duhet të parashikohet është interesi
më i lartë i fëmijës, siç parashikohet dhe në legjislacionin në Kosovë.
-Në rastet e mundshme për përsëritje të kundërvajtjeve, duhet rikonsideruar kriteri i moshës
minimale. Në vende të tjera ka dy sisteme të posaçme : Juvenile Justice dhe Children Justice.
Gjithashtu për moshat 18-21 vjeç duhet të parashikohet mundësia për ti trajtuar si të mitur në raste
të veçanta. Të shqyrtohen këto praktika të mira për të bërë ndryshime në legjislacion; -Ekzistojnë
vetëm dispozita të veçanta e jo një Kapitull i veçantë për të Miturit. Sugjerohet në legjislacion një
harmonizim i këtyre dispozitave në një Kapitull të vetëm.

Sesioni 2: Zgjidhja e çështjeve Ligjore në sajë të Ndërmjetësimit, 19 Janar 2016
Ndërmjetësimi është një shërbim thelbësor për mbështetjen e gjyqësorit gjatë veprimtarisë së tij dhe konsiderohet si
një alternativë efektive në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, gjë që është në përputhje të plotë me kërkesat e
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, për këtë arsye ajo u vlerësua si një temë e rëndësishme për t'u diskutuar në
mbledhjen e dytë të GP të organizuar me bashkëpunimin e Ministrisë së Drejtësisë dhe kontributin e znj Tetis
Lubonja, Drejtore e Integrimit dhe Projekteve në MD. Rëndësia e Grupit të Punës mbështetet në një sërë
rekomandimesh dhe platforma veprimi për t’u përfunduar në lidhje me ndërmjetësimin si një zgjidhje, si më efikase
dhe më e thjeshtë për qytetarët, gjithashtu si një standard që është i nevojshëm të plotësohet drejt hapjes së
negociatave. Në fokus të takimit ishin rezultatet e aktivitetit dyvjeçar të Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve.
Kryetarja e DhKN, Znj. Drita Avdyli shpjegoi funksionin dhe aktivitetet e saj. Gjithashtu u përshkrua nga znj.
Marjo Naapi, Këshilltare Rezidente e Binjakëzimit në Shqipëri projekti i binjakëzimit në fushën e ndërmjetësimit he
progresi i tij. Seti i rekomandimeve të nxjerra gjatë seancës janë si më poshtë:

Informimi dhe rritje e ndërgjegjësimit të qytetarëve mbi ndërmjetësimin
Duhet rritur aktiviteti sensibilizues, fushatat ndërgjegjësuese dhe informuese për të dhënë
informacionin e duhur rreth ndërmjetësimit, do të ndihmojë gjithashtu në përmirësimin e
bashkëpunimit ndërinstitucional. Informimi është me rëndësi pasi me këtë individi kupton që ka
dhe alternativa të tjera për të zgjidhur mosmarrëveshjet.
a)Të dizenjohet fushata informuese me përfshirjen e mediave dhe përcaktimin e target grupeve.
Për këtë është i rëndësishëm dhe bashkëpunimi me Median e shkruar dhe audiovizive, që mund të
përcjellë informacionin e duhur. Gjithsesi është e rëndësishme që gjatë këtij procesi media të
respektojë disa kushte dhe rregulla që lidhen me ligjin e Ndërmjetësimit. Nga ana tjetër një
promovim cilësor i ndërmjetësimit i bën qytetarët të mendojnë pozitivisht për këtë procedurë dhe ta
vlerësojnë si një zgjedhje të mirë. Për më shumë ndërgjegjësim dhe informim sugjerohet përgatitja e
kurrikulave për trajnimin, publikimi i broshurave apo materialeve të tjera informuese
b)Përmirësimi i bashkëpunimit mes institucioneve mbi procedurat dhe mekanizmat e referimit
duke marrë për bazë strategjitë dhe praktikat më të mira edhe nga vende të tjera më të zhvilluara në
këtë drejtim me anë rekomandimesh dhe analizash.
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Konsolidimi i kuadrit ligjor - Qëllimi kryesor i këtij komponenti është identifikimi dhe analizimi i
hapësirave në legjislacion dhe se si mund të përafrohen ato me ligjin europian. Është mjaft i
rëndësishëm promovimi i Ndërmjetësimit, të sigurohet aksesi i lirë në sistemin gjyqësor si dhe të
bëhet një harmonizim i ligjit për ndërmjetësimin me ligjet dhe kodet e tjera shqiptare: si Kodi Civil,
Penal apo i Familjes. Gjithashtu zhvillimi i mëtejshëm i ndërmjetësimit është në një linjë me vetë
Reformën në Drejtësi.
a)Zbatimi i ligjit nr. 10385/2011 nuk ka arritur qëllimin e tij. Ligji është një përkthim i thjeshtë i
Direktivës 2008/52/EC ‚Mbi disa aspekte të ndërmjetësimit në çështjet civile dhe tregtare‛, duke mos
analizuar praktikën e ndërmjetësimit në Shqipëri. Pavarësisht përpjekjeve ndër vite për të fuqizuar
këtë institut, nuk është arritur të bëhet e mundur zbatueshmëria efektive e tij në praktikë.
b)Ligji nr. 10385/2011, i ndryshuar nuk është harmonizuar me pjesën tjetër të legjislacionit, kryesisht
me Kodet, pasi këto akte nuk i japin hapësirën e duhur ndërmjetësimit. Kjo bën që edhe praktika
gjyqësore të kufizohet në njohjen dhe zbatimin e institutit të ndërmjetësimit
Trajnimi i shumë aktorëve që marrin pjesë në procesin e ndërmjetësimit. Trajnimi është i
rëndësishëm pasi rrit ndërgjegjësimin, aftësitë dhe kapacitetet. Me shumë rëndësi është dhe
financimi i këtyre trajnimeve pasi kostoja mbetet e madhe si në kohën e harxhuar ashtu dhe në të
mira materiale. Trajnimi ndihmon edhe në specializimin te një fushë e caktuar. Grupet që duhen
trajnuar janë:
-

Ndërmjetësit dhe trajnuesit e ndërmjetësve.

-

Gjykatësit, punonjës të tjerë në sistemin e drejtësisë dhe zyrat e asistencës ligjore. Në shumicën e
rasteve edhe këtyre aktorëve u mungon informacioni i duhur mbi ndërmjetësimin. Nëse ata do të
pajisen me dije mbi procedurat dhe avantazhet e tij, mund t’i orientojnë më mirë qytetarët për
zgjidhjen e disa konflikteve të caktuara.

-

Policia e Shtetit. Policia e shtetit është shumë faktor i rëndësishëm pasi është i pari që bie në
kontakt me publikun dhe mund të informojë dhe t’i bindë që mosmarrëveshjet mes tyre të zgjidhen
me anë të ndërmjetësimit.

-

Ekspertë të tjerë si psikologë, sociologë, operatorë biznesi, administratë publike etj.
Ngritja e një bazë të dhënash elektronike dhe regjistrimit të ndërmjetësuesve, me të dhënat përkatëse
të kontaktit. Gjithashtu kjo databazë do të kthehet në trurin e vetëm të DHKN-së. Aty do
regjistrohen edhe çështjet për çdo ndërmjetës, që po zgjidhen apo janë zgjidhur.
Gjykatat nuk janë treguar aktive duke thirrur ndërmjetësuesit për t’u adresuar atyre zgjidhjen e disa
lloj çështjeve të caktuara, veçanërisht ato të karakterit familjar dhe pasuror. Gjykatat nga ana e tyre
nuk orientojnë individët/ palët në zgjidhjen me pajtim të mosmarrëveshjeve të tyre, duke e bërë këtë
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një normë të detyrueshme në veprimtarinë e gjyqësorit. Nuk janë plotësuar ende dispozitat e KPC që
lidhen me ndërmjetësimin.
Përfshirje më e madhe e shoqërisë civile dhe OJF-ve të ndryshme në fushën e ndërmjetësimit.
-

OJF të shumta mund të shërbejnë si një rezervë për ndërmjetës të rinj duke rritur cilësinë dhe
numrin e ndërmjetësve në Shqipëri.

-

Për të ulur kostot e institucioneve shtetërore dhe për një performancë më të mirë OJF-të duhet të
vlerësohen edhe si bashkëpunëtore që mund të ndihmojnë në organizimin e trajnimeve,
konsultimeve dhe workshopeve të ndryshëm në kuadër të procesit të trajnimit të ndërmjetësuesve
dhe konsolidimit të DHKN-së.

-

Shoqëria Civile duhet të përfshihet edhe për të dhënë ekspertizën e saj në rishikimin e legjislacionit
që rregullon ndërmjetësimin, aktivitetet, mekanizmat dhe procedurat e tij.

-

Ato janë më të pritura të ofrojnë shërbime falas, duke ndikuar pozitivisht në përfshirjen më të
madhe të qytetarëve që zgjedhin ndërmjetësimit si rrugën për të zgjidhur situata konfliktuale.
Forcimi i Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësimit në Shqipëri-Një Dhomë Ndërmjetësimi e
qëndrueshme mund të arrihet me realizimin e disa praktikave të rëndësishme. Është një institucion i
ri i themeluar përpara 2 vitesh, që ka një kuadër ligjor mjaft të qartë me strukturën dhe statutin e saj.
Gjithsesi vërehen disa problematika të DHKN-së si:

-

Mungesa e një buxheti të konsoliduar dhe jo të mirëpërcaktuar.

-

Mungesa e bashkëpunimit të plotë me gjykatat e rretheve të ndryshme gjyqësore dhe pamundësia
për nënshkrim marrëveshjes me to. Një rast i tillë përmendet me Gjykatën e Beratit.

-

Për një forcim të kapaciteteve të DHKN-së dhe mirëfunksionim të saj u sugjerua edhe një
standardizim i dokumentacionit.

-

Krijimi i një regjistri elektronik të dhënash si për ndërmjetësit ashtu edhe për çështjet që
gjykohen dhe zgjidhen nga ata. Kjo do të ndihmojë në koordinim më të mirë të punës dhe
vlerësim të arritjeve dhe problematikave të tjera
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Sesioni 3: Ndihma Ligjore Falas, 17 maj 2016
Sistemi i drejtësisë jo vetëm që garanton sigurinë dhe rendin në vend, por ajo gjithashtu ka një ndikim të
drejtpërdrejtë në kontratën e qytetarëve me shtetin e tyre duke shërbyer si arbitër në mosmarrëveshjet mes palëve.
Duke përmendur faktin se më shumë se 30% e popullsisë jeton në varfëri në Shqipëri, nevoja për të rritur shtrirjen e
informacionit për sa i përket ndihmës juridike falas është e madhe. Gjatë fjalimit të tij të hapjes, Z. Ylli Manjani,
Ministër i Drejtësisë vuri në dukje se një nga problemet kryesore të ndihmës juridike falas është e lidhur me buxhetin
dhe financimin e këtij sektori nga shteti shqiptar. Nga ana tjetër, Znj. Vjollca Meçaj, bashkë-kryesuesja e GP dhe znj.
Blegina Agolli, Drejtore e Komisionit Shtetëror për Ndihmën Juridike konsideruan si prioritet angazhimin e
organizatave të shoqërisë civile në ofrimin e shërbimeve ligjore falas. Eksperti sllovak, Z. Vladimir Kordos, prezantoi
procedurat e këtij shërbimi në vendin e tij dhe dha sugjerime për praktikat më të mira që mund të zbatohen në
Shqipëri. Më poshtë janë renditur rekomandimet e nxjerra nga diskutimet mes pjesëmarrësve të sesionit të tretë:
Disa nga detyrimet e shtetit shqiptar për të realizuar ofrimin e një shërbimi ligjor falas
përfshijnë:
-

Shërbimi ligjor falas duhet të ofrohet jo vetën për personat me pamundësi ekonomike, por edhe për
grupe të tjera vulnerabël dhe pa mbështetje si viktimat e dhunës, fëmijë, azilantë etj.

-

Avokatitë e zhvilluara dhe të kualifikuara duhet të ofrojnë edhe shërbime me tarifa të ulëta dhe
kosto të përballueshme

-

Të zhvillohen forma të tjera të zgjidhjes së çështjeve dhe konflikteve si ndërmjetësimi apo mënyra të
tjera me më pak kosto.

-

Gjykatat duhet të realizojnë një vlerësim dhe ekspertizë objektive të çështjeve.

-

Vetë sistemi gjyqësor duhet të gjenerojë dhe të sigurojë të ardhura duke mbuluar kështu kostot e
rasteve kur shërbimi ligjor ofrohet falas. Në të njëjtën kohë shteti duhet të vazhdojë të financojë këtë
sistem.

Bashkëpunimi i ngushtë me shoqërinë civile dhe sistemin gjyqësor:
-

Problematikë është dhe fakti që shoqëria civile ofron më shumë shërbime ligjore falas se sa vetë
shteti, duke nënkuptuar vështirësitë që ka shteti për ta siguruar këtë shërbim dhe nevoja për
bashkëpunim më të ngushtë me shoqërinë civile dhe organizatat jo shtetërore.

-

Duke qenë që shoqëria civile mbështetet për realizimin e projekteve edhe nga financimet e bëra nga
Bashkimi Europian fokusi mbi Fushën e Monitorimit dhe Aksesin në Drejtësi, duhet të jetë prioritare
sa i përket realizimit të projekteve dhe financimit dhe mbështetjes që duhet të jepet në këtë drejtim.

-

Koalicioni i Shoqërisë Civile për Drejtësinë duhet të luajë një rol të rëndësishëm në këtë kuadër, ku
kërkohet më shumë bashkëpunim dhe sinergji mes palëve.
Komisioni Shtetëror i Ndihmës Juridike vlerëson si pozitive punën e tij, pasi në mbi 90% e rasteve
të marra në shqyrtim janë të fituara. Ka një problematikë përsa i përket përgjigjes së nevojave të
personave për shkak të buxhetit të ulët dhe pamundësisë për financim.
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-

Buxheti vazhdon të mbetet një problem për sa i përket realizimit të këtij shërbimi dhe kjo vihet re
edhe për faktin që është e pamundur që të bëhet e plotë dhe në kohë pagesa e avokatëve që ofrojnë
shërbimin. Ndodh shpesh që TVSH-të e prapambetura të vitit të kaluar të mbarten në vitin e
ardhshëm të buxhetit duke çuar në konsumim të tij.

-

Buxheti i komisionit është i barabartë me buxhetin vjetor të Gjykatës së Tiranës. Duhet të ketë një
iniciativë nga Ministria e Financave për të ndryshuar madhësinë e buxhetit të KSHNJ ose në rrethe
pushteti ka për detyrë të ofrojë kushte sepse zyrën e jep Avokati i Popullit atëherë buxheti mjafton.

-

Ligji për Ndihmën Juridike i amenduar në 2014 është i plotë dhe pa probleme madhore, por zbatimi
i tij mbetet i kufizuar dhe i pamundur pasi mungon buxheti dhe mjetet e tjera të nevojshme për
implementimin me sukses të ndihmës ligjore në Shqipëri.

Problematikat e shfaqura në punën dhe eficencën e Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike:
1) Mungon Transparenca pasi nuk ka paraqitje publike të informacioneve dhe procedurës së si ky
Komision i përzgjedh çështjet që ofron ndihmën ligjore. Për më tepër nuk ka transparencë për sa i
përket buxhetit dhe shpenzimeve të këtij institucioni. Hap pozitiv mbetet rritja e shpenzimeve për të
paguar avokatët që nënkupton që është rritur numri i aplikantëve që u ofrohet shërbimi falas.
2) Numri i çështjeve të pranuara nga Komisioni është shumë i ulët në krahasim me nevojat që ka
popullsia shqiptare.
3)

Mungon profesionalizmi dhe ekspertiza e avokatëve të përzgjedhur nga KSHNJ. Ka shumë raste
kur personat që kanë marrë ndihmën ligjore të kenë mbetur të pakënaqur

4) Komisioni mbetet funksional dhe aktiv vetëm në Tiranë dhe 6 zyrat rajonale të ndihmës ligjore që
janë hapur nuk janë ende plotësisht funksionale.

5) Paaftësia e KSHNJ për të siguruar përjashtimin nga tarifat dhe kostot gjyqësore sidomos për çështjet
civile dhe administrative.

Sesioni 4: Informimi dhe Edukimi Ligjor i Publikut, 17 maj 2016
Tema e sesionit të katërt u fokusua në ofrimin e informacionit dhe njohurive mbi ligjin, për të drejtat e qytetarëve,
për institucionet që zbatojnë ligjin, etj., duke u vlerësuar si përbërës të domosdoshëm të kulturës qytetare dhe qasjes
së sundimit të ligjit. Nëpërmjet zhvillimit të njohurive ligjore dhe rritjes së sigurisë që qytetarët ndajnë duke
përdorur ligjin, informacioni ligjor kontribuon në forcimin e qytetarisë aktive dhe të një kohezioni më të madh social.
Duke pasur parasysh se aksesi në internet mbi jurisprudencën shqiptare nuk është plotësisht i garantuar është
vlerësuar si e rëndësishme për të trajtuar këtë temë në seancën e katërt të Grupit I. Gjatë këtij diskutimi të panelit
mes drejtores së Qendrës së Publikimeve Zyrtare, znj Ardita Buna dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile të tillë si Z.
Sokol Muça, UNICEF dhe Z. Gerti Shella, Drejtor i INFOCIP, u finalizua mbi arritjet e institucioneve shtetërore
për të siguruar informacionin e nevojshëm ligjor për çdo individ. Nga ana tjetër u theksuan sfidat në këtë kuadër:
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E drejta për informim ligjor të publikut dhe aksesit në drejtësi është një kusht themelor për një shtet
të së drejtës dhe respektim të lirive themelore të individit. Pa siguruar këtë të drejtë nuk mund të
flitet për një shtet demokratik të së drejtës.



Një pjesë e rëndësishme për informimin ligjor luan edhe procesi i ndihmës paragjyqësore që duhet
të ofrohet falas, në mënyrë të tillë që individi të informohet



Mungesa e një kulture të përgjithshme kulturore dhe pamundësitë sociale e bëjnë të vështirë që
qytetari të informohet edhe ligjërisht për të drejtat e tij dhe shërbimet që i ofrohen për sa i përket
çështjeve ligjore



Fokus të veçantë për informimin ligjor duhet të ketë edhe informimi i shqiptarëve që kanë kërkuar
azil në vendet e Europës, duke rritur ndërgjegjësimin dhe informimin e tyre mbi të drejtat që kanë si
azilkërkues, raste kur kërkesa e tyre pranohet dhe çfarë mundësish i ofrohen nga shteti shqiptar kur
ata kthehen në vendin e tyre. Kjo duhet të jetë në fokus të veçantë dhe të ketë specializim nga ana e
autoriteteve të shtetit.



Fletorja Zyrtare në Shqipëri është kontakti i parë i qytetarit me normat ligjore dhe aktet e tjera të
nxjerra nga Shteti Shqiptar. Edhe pse një ndryshim pozitiv është përfshirja jo vetëm e ligjeve por e të
gjitha normat juridike si dekrete, VKM, apo vendimet e Gjykatës Kushtetuese, mungon një sistem
kërkimi online i akteve të përditësuara.



Kështu që aksesi në normat juridike edhe pse realizohet, është i vështirë që të merret informacioni
në kohë reale dhe në raste të tjera nuk gjendet informacion për ato akte të vjetra dhe të kaluara në
kohë.



Shqipëria karakterizohet nga një ‘Ndotje Legjislative’, ku përveç ligjeve të shumta të miratuara ka
dhe shumë Konventa Ndërkombëtare të nënshkruara nga shteti shqiptar. Kjo e vështirëson edhe më
shumë procesin për gjetjen e ligjeve online sidomos nëse ato janë të vjetra.



Një tjetër problematikë është edhe mungesa e informacionit si të gjenden dhe ku të gjenden VKM-të.
Publiku nuk arrin dot të dijë se ku të kërkojë online për të gjetur këtë informacion. Mungon
transparenca dhe aksesi i plotë për njohjen e gjithë kuadrit ligjor në Shqipëri. Kufizime ka në gjetjen
e informacioneve për VKM, udhëzimet e ministrave apo vendimet e gjykatave.



Mosnjohja me ligjin shkakton moszbatim të plotë të tij duke bërë që vetë demokracia të mos
funksionojë siç duhet dhe qytetari të gabojë edhe pa e ditur që po shkel ligjin.



Shoqëria civile mund të luajë një rol kyç në realizimin e fushatave informuese dhe ndërgjegjësuese
mbi njohjen e ligjit, informimit dhe edukimit ligjor të publikut të gjerë.



Një arsye përse individët nuk janë të interesuar për t’u informuar mbi ligjin apo të drejtat e tyre në
aksesin në drejtësi është se u mungon besimi të institucionet e drejtësisë. Ky është dhe një faktor që i
bën ata indiferentë në zbatimin e plotë të ligjit.
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RAPORT VLERËSIMI: GRUPI I PUNËS II
DREJTËSIA, LIRIA DHE SIGURIA
KAPITULLI 24

Z. Geron Kamberi
Ekspert i Grupit të Punës II
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POLITIKAT, STRATEGJITË DHE KUADRI LIGJOR
Politikat e BE-së për Kapitullin 24 kanë si qëllim kryesor zhvillimin e mëtejshëm të Unionit si një hapësirë
e lirisë, sigurisë dhe drejtësisë. Përmbajtja e Kapitullit 24 është përqendruar në çështje si kontrolli i kufijve,
vizat, migracioni i jashtëm, azili, bashkëpunimi policor, lufta kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit,
bashkëpunimi kundër drogës, bashkëpunimi doganor dhe ai gjyqësor në çështje penale dhe civile. Si rezultat çdo
vend që inspiron të pranohet si Shtet Anëtar i BE-së duhet të përgatitet për zbatimin e plotë dhe efektiv të
kuadrit të rregullave të përbashkëta në këtë fushë. Mbi të gjitha kërkohet kapaciteti administrativ i mirëintegruar për të gjitha institucionet dhe organizmat në zbatimin e ligjit dhe arritjen e standardeve. Me
rëndësi mbetet ngritja e politikave të një ekspertize profesionale, të mbështetura mirë dhe eficiente.
Siç është e ditur, pjesa më e detajuar dhe specifike e politikave të BE-së në fushën e drejtësisë, lirisë dhe
sigurisë është acquis i Schengenit, që lidhet drejtpërdrejt me kontrollin e kufijve të brendshëm brenda BEsë. Si një vend kandidat i BE-së, Shqipëria është në fazën e parë të përgatitjes së kuadrit ligjor dhe
zbatimit, pavarësisht disa hapave pozitive dhe progresit të ndërmarrë sidomos gjatë procesit të
Liberalizimit të Vizave me BE-në. Ndërkohë gjatë gjithë periudhës së negociatave, Shqipëria duhet të
realizojë një paketë politikash dhe masash legjislative për përmirësimin e kapaciteteve institucionale në
fusha si menaxhimi i kufijve, azili dhe lufta kundër terrorizmit.
Shqipëria ka demonstruar një përgjegjshmëri të lartë mbi strategjitë dhe politikat e BE-së në këtë drejtim.
Janë ndërmarrë disa hapa për të përshtatur legjislacionin me atë të BE-së sidomos gjatë procesit të
liberalizimit të vizave dhe përshtatjes me kërkesat gjatë këtij procesi. Në disa fusha si standardizimi në
formatin e vizave dhe në disa aspekte të acquis të Schengenit është arritur një përshtatje e plotë e
legjislacionit shqiptar me atë të BE-së. Ndërkohë, në aspekte të tjera është i nevojshëm vazhdimi i
përpjekjeve dhe zhvillimit të kapaciteteve për të arritur standardet europiane. Komisioni Europian në
vazhdimësi rekomandon Shqipërinë që të ketë kujdes të veçantë sa i përket luftës kundër llojeve të
ndryshme të krimit të organizuar dhe fushave që lidhen drejtpërdrejt me këtë rrezik, ku fokus duhet të
jetë edhe bashkëpunimi gjyqësor dhe ai policor.
Kjo është dhe një arsye që rrit nevojën që Shqipëria të fokusohet në burimet njerëzore jo vetëm duke
përafruar legjislacionin, por edhe për ngritjen e kapaciteteve dhe vendosjen e një regjistri për hetimet dhe
dënimet gjatë luftës kundër krimit të organizuar. Për më tepër plane veprimi për fushat e tjera brenda
Kapitullit 24 duhet të ndërmerren dhe të jenë në fokus. Zhvillimi i një infrastrukture të përshtatshme dhe
planifikimi i hetimit të çështjeve penale është i nevojshëm në mënyrë që të lehtësohet procesi i negocimit.
Sa i përket migrimit të rregullt dhe atij të parregullt Shqipëria ka ndërmarrë një numër masash dhe
politikash strategjike për të plotësuar kërkesat e BE-së. Sidomos mbi çështjet e migrimit janë përgatitur
Strategjitë Kombëtare për periudhën 2014-2020, duke përfshirë mbrojtjen dhe përfshirjen sociale,
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punësimin, zhvillimin e sipërmarrjes dhe bizneseve, menaxhimin e kufijve të integruar dhe lufta kundër
trafikimit të qenieve njerëzore. Ndërkohë procesi i kontrollit paraprak pranë qendrave pritëse dhe zonave
kufitare për migrantët e parregullt ka nevojë të përmirësohet, sidomos sa i përket kufirit në jug të
territorit, për të arritur një mirë-menaxhim të situatës. Me rëndësi për t’u përmendur është edhe fakti që
Shqipëria publikon çdo vit Profilin e saj të Migrimit, i cili përmban informacion dhe të dhëna të detajuara
mbi situatën e migracionit në Shqipëri. Sipas të dhënave, në periudhën e parë të vitit 2015,

1 963

emigrantë të paligjshëm janë arrestuar, krahasuar me 601 që janë kapur në të njëjtën periudhë gjatë vitit
2014.17 Është me rëndësi gjithashtu edhe përndjekja gjyqësore e trafikantëve dhe kontrabandistëve pasi
deri më tani numri i arrestimeve dhe hetimeve mbetet mjaft i ulët për këtë kategori. Edhe pse një
mekanizëm regjistrimi dhe referimi mbi trafikimin e qenieve njerëzore është funksional, mbetet i
nevojshëm një përmirësim dhe përforcim i tij.

Politikat e Migrimit
Në Shqipëri migrimi bazohet mbi dy ligje të rëndësishme si ligji Nr. 108 / 2013 ‚Për të Huajt‛ dhe Ligji Nr.
9861, dt: 24.01.2008, i amenduar ‚për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror‛ (migracioni i
parregullt). Ligji Nr. 108 / 2013 është miratuar në përputhje më Konventat Ndërkombëtare dhe traktatet
të ratifikuara nga shteti shqiptar si:
-

Deklarata e Përgjithshme mbi të Drejtat e Njeriut, miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së,
1948

-

Konventa Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, 3 shtator 1953

-

Konventa Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të Drejtave të Migrantëve dhe Anëtarëve të Familjeve, pranuar
më 18 dhjetor 1990.

Gjithashtu është në përputhje më Direktivat kryesore të BE-së me fokus politikat e migrimit dhe trajtimin
e duhur të migrantëve. Një tjetër ligj i rëndësishëm për këtë çështje është edhe ligji nr. 121/ 2014 ‚për
Azilin në Republikën e Shqipërisë‛. Është me rëndësi të theksohet që ligjet mbi migrimin janë përmirësuar
dhe përditësuar me qëllim respektimin e të drejtave dhe lirive të emigrantëve, por ka një vështirësi në
zbatimin e tij dhe mungojnë institucionet dhe mekanizmat e duhur për të bërë të mundur zbatimin e plotë
dhe efecient të legjislacionit.
Në këtë kuadër Shqipëria po përgatit amendime për ligjin ekzistues për të huajt si dhe një Draft-ligj mbi
punësimin e të huajve, përfshirë dhe një Strategji Kombëtare për Migracionin. Sa i përket migrimit të
ligjshëm, legjislacioni është pothuajse i përshtatur me acquis e BE-së në fusha si bashkimi familjar, statusi i
shtetasve nga vendet e treta me qëndrim afatgjatë në Shqipëri dhe atyre për studime arsimi apo kërkimi
shkencor. Gjithsesi legjislacioni shqiptar nuk është akoma në përputhje me direktivat rreth Kartës Blu të
punësimit.
Raporti 2015 për Shqipërinë, Komisioni Europian, fq. 61, Shih:
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Ndërkohë kuadri ligjor për migracionin e parregullt është pjesërisht i përshtatur me acquis dhe
veçanërisht me Direktivën 2009/ 50/ KE që përcakton lehtësirat ‚mbi kushtet e hyrjes dhe qëndrimit të
shtetasve të vendeve të treta me qëllim pune tepër të kualifikuar‛; me Direktivën e Këshillit 2004/81/ EC mbi
‚lejet e qëndrimit të lëshuara shtetasve të vendeve të treta që janë viktima të trafikimit të qenieve
njerëzore ose që kanë qenë subjekt i një veprimi për lehtësimin e imigracionit të paligjshëm, të cilët
bashkëpunojnë me autoritetet kompetente".; me Direktivën e Këshillit 2004/82 ‚për detyrimin e
transportuesve për të komunikuar të dhënat për pasagjerët‛ dhe me Direktivën 2008/115 ‚mbi standardet
dhe procedurat e përbashkëta për kthimin e shtetasve të vendeve të treta me qëndrim të parregullt‛.
Nga ana tjetër Kodi Penal është përafruar në pjesën më të madhe me Vendimin Kuadër 2002/946/JHA mbi
‚forcimin e kuadrit penal për të parandaluar lehtësirat për hyrjen e paligjshme, kalimin tranzit apo
qëndrimin në territorin e Shqipërisë‛. Sa i përket Direktivës 2009/52/KE mbi ‚parashikimin e standardeve
minimale të sanksioneve dhe masave ndaj punëdhënësve për punonjësit nga vendet e treta me qëndrim të
paligjshëm,‛ legjislacioni shqiptar nuk mundëson ligje dhe ndalesa për punëmarrës të tillë, por ka vetëm
ligje të përgjithshme që gjenden në Kodin e Punës në të cilin ndalohet punësimi i parregullt. Shteti
shqiptar po planifikon të përmirësojë këtë hapësire me anë të hartimit të një ligji të ri mbi Punësimin e të
Huajve, që është në procesin fillestar.
Sa i përket kuadrit ligjor kundër trafikimit dhe kontrabandës, Shqipëria ka Strategjinë Kombëtare për
Migracionin, që siguron mundësi me anë të programeve për kthim vullnetar, atyre personave që po
qëndrojnë në territorin e RSH në mënyrë të paligjshme. Nga ana tjetër Shqipëria është pjesë e Protokollit
kundër Kalimit Kontrabandë të Migruesve me Tokë, Det dhe Ajër i cili plotëson Konventën e OKB-së kundër
Krimit të Organizuar Ndërkombëtar (miratuar më 15 nëntor 2000). Gjithashtu po implementohet në Shqipëri
edhe Strategjia për të Luftuar Migracionin Ilegal dhe marrëveshjet e ripranimit me BE-në dhe 10 vende të
treta. Marrëveshje të tjera ripranimi janë planifikuar me Turqinë dhe Ukrainën. Shqipëria është e
angazhuar që të përshtatë marrëveshjet e saj dypalëshe me vetë marrëveshjet e BE-së. Për të siguruar një
menaxhim efikas të procedurës së ripranimit, Shqipëria ka realizuar një Strategji ‚për Riintegrimin e
Shtetasve Shqiptarë të Kthyer 2010-2015‛ mbështetur në Marrëveshjen e BE-së mbi ripranimin.
Departamenti për Kufirin dhe Migracionin është pika më e rëndësishme sa i përket çështjes së
menaxhimit dhe krijimin e një sistemi të unifikuar të dhënash dhe informacionesh mbi lëvizjet migratore.
Për më tepër Inspektorati Shtetëror i Punës pranë Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë realizon
inspektime mbi sektorët me risk më të lartë për punësimin e migrantëve të paligjshëm. Policia Shqiptare e
Kufirit dhe Migracionit dhe ajo Kriminale nga ana tjetër janë institucionet që udhëheqin luftën kundër
migracionit të paligjshëm. Sipas të dhënave më të fundit rreth 8 753 persona janë evidentuar që kanë
kaluar kufirin shqiptar në mënyrë të paligjshme, numër më i vogël se ai i vitit të kaluar që shënonte rreth
15 346 persona. Sipas të dhënave të autoriteteve shqiptare, qendrat e pritjes në Shqipëri për emigrimin e
parregullt ka kapacitet për rreth 144 persona.
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Politikat e Azilit
Çështjet e Azilit rregullohen pikë së pari nga ligji “Për Azilin në Republikën e Shqipërisë”, nr. 121/2014.
Shqipëria gjithashtu është pjesë e Konventës së Gjenevës dhe Protokollit lidhur me statusin e refugjatit.
Kuadri ligjor shqiptar është pjesërisht i përshtatur më acquis-in europian dhe fushat që duhet më shumë
punë dhe përpjekje për të arritur harmonizimin janë:
1) Garantimi i aksesit për procedurat e azilit në Shqipëri kur një vend i tretë i sigurt nuk lejon aplikantin të futet në
territorin e këtij vendi
2) Regjistrimi i azilkërkuesve gjatë dorëzimit të aplikimit;
3) Përkufizimi i veprimeve keqtrajtuese
3) Përkufizimi i aktorëve të keqtrajtimeve
4) Rrethanat Përjashtuese
5) Përkufizimi i ‘vendeve të sigurta të origjinës’, ‘vendi i parë i azilit’, ‘vend i tretë i sigurt’, ‘aplikim i pavlefshëm’
dhe ‘procedurat e kufirit’.
6) Kërkesa për të mbyllur procedurat zyrtarisht nëse ka një tërheqje apo braktisje nga procedurat nga ana e aplikuesit
7) Rishikim i të drejtave të përfituesve nga mbrojtja ndërkombëtare.
Momentalisht Shqipëria është gati për të zbatuar Rregulloren (KE) Nr. 2725/2000 dhe Rregulloren e Këshillit
Nr. 407/2002 në lidhje me ngritjen e Eurodac për krahasimin e shenjave të gishtërinjve si edhe për
zbatimin e Rregullores së Këshillit Nr. 343/2003 mbi kriteret dhe themelimin e mekanizmave për të
përcaktuar atë shtet anëtar që është përgjegjës për të shqyrtuar aplikimin për azil sipas Rregullores së
Dublinit.
Që nga 2012, Shqipëria ka krijuar një bazë të dhënash elektronike biometrike për shenjat e gishtërinjve e
menaxhuar nga Ministria e Punëve të Brendshme. Për më tepër Zyra e Azilit pranë Ministrisë së
Brendshme ka një databazë me të dhëna administrative në lidhje me aplikimet për azil si (numri i dosjes,
emri i aplikuesit). Të dhënat e mbledhura nga shenjat e gishtërinjve kthehen në një formë elektronike të
përshtatshme me specifikimet e Eurodac.
Në 2014, 427 persona kryesisht nga Irani dhe Siria kanë kërkuar azil në Shqipëri, edhe pse vetëm 10 prej
tyre u është pranuar kërkesa. Në gjysmën e parë të 2015, janë realizuar 112 aplikime të reja për azil dhe
prej tyre 50 u është miratuar aplikimi.18 Sa i takon tipologjisë së azilkërkuesve në Shqipëri, mund të
përmendim një numër të konsiderueshëm refugjatësh iranianë m së shumti nga Kampi Hurriya, në Irak,
ku janë pranuar 235 persona duke çuar numrin total të tyre në Shqipëri në 479. Së fundmi qeveria
shqiptare ka nënshkruar një memorandum Mirëkuptimi me UNHCR me mbështetjen e Departamentit të
Shtetit të SHBA-së për të pranuar vetëm 200 MEK (individë nga Organizata e Muxhahedinëve të Iranit,

Raporti 2015 për Shqipërinë, Komisioni Europian, fq. 61, Shih:
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PMOI apo MEK). Procesi në 2016 vazhdoi edhe më tej, dhe pritet që Shqipëria të pranojë më shumë se
3000 anëtarë MEK.19
Lëshimi i dokumenteve të identitetit dhe atyre të udhëtimit për refugjatët ka filluar që në maj 2015, por
kur vjen puna për kapacitetet e akomodimit dhe procedurat e azilit është i nevojshëm më shumë
përmirësim. Nga ana tjetër edhe pse ofrohet shërbimi i përkthimit, cilësia dhe profesionalizmi i
përkthyesve është i ulët dhe mbetet shqetësues. Mungojnë gjithashtu njësitë e specializuara për të
mbledhur informacion nga vendet e origjinës, si dhe mbi procedurat për të siguruar statusin e mbrojtjes
ndërkombëtare. Për më shumë asistencë dhe suport shteti shqiptar ka vendosur kontaktet me Zyrën
Europiane të Azilit (EASO).

Politikat e Sigurisë Kibernetike
Në Shqipëri është themeluar një njësi speciale kundër krimit kibernetik pranë Ministrisë së Punëve të
Brendshme, si dhe një zyrë speciale e Prokurorisë për të luftuar krimin e teknologjisë së lartë. Në nivelin
gjyqësor nuk ekziston një departament i specializuar në këtë drejtim. Shqipëria ka ratifikuar Konventën e
Këshillit të Europës për Krimin në Fushën e Kibernetikës si dhe protokollet shtesë, dhe legjislacioni shqiptar
është gjerësisht i harmonizuar me Direktivën e BE-së 2013/40 mbi sulmet ndaj sistemeve të informacionit.
Gjithsesi për të përafruar plotësisht legjislacionin me acquis e BE-së disa rregullime janë të nevojshme
sidomos në kuadër të sanksioneve të vendosura kundër krimeve të tilla. Sipas të dhënave nga
përfaqësues të Policisë së Shtetit në vitin 2015 janë numëruar 132 vepra penale, 34 autorë janë gjykuar në
gjendje të lirë ndërsa 15 janë ndaluar gjatë vitit. Në 2014, janë regjistruar 180 krime kibernetike ku janë
përfshirë 86 persona, krahasuar me 108 raste në 2013. 20 Në janar të 2015 një sistem elektronik për të
menaxhuar rastet kriminale nisi si projekt pilot, duke iu bashkuar edhe programit për mbrojtjen e
dëshmitarëve që zbatohet në Shqipëri që nga 2004.
Shqipëria nuk ka një regjistër apo bazë të dhënash që të menaxhojë informacionet mbi ADN siç
përkufizohet në Rezolutën e 2009 mbi ‚shkëmbimin e analizave të ADN-së‛. Gjithsesi një ligj në këtë
drejtim është në proces hartimi. Gjithashtu Shqipëria ka prezantuar Setin e Standardeve Europiane dhe
rezultatet nga analiza e bërë. Të tjera përpjekje në këtë drejtim përfshijnë implementimin e Konventës Prüm.
Është me rëndësi të përmendet fakti që përgatitjet për ndërtimin e një laboratori për të mbledhur, ruajtur
dhe krahasuar profilet e ADN-së ka filluar dhe ndërkohë Sistemi i Kombinuar i Indeksit të ADN-së (CODIS)
është instaluar dhe kanë filluar trajnimet për specialistët në këtë sektor.

19Stevenson,

S., Shqipëria meriton vlerësim për shpëtimin e jetës së iranianëve të kërcënuar, Shih:
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Në mbështetje të Direktivës 2006/24/KE mbi ‚ruajtjen e të dhënave të gjeneruara ose në proces në lidhje me
sigurimin e shërbimeve elektronike publike apo mbi rrjetet publike të komunikimit‛ si dhe Direktivës
2002/58/KE (Direktiva mbi Privatësinë dhe Komunikimet Elektronike), mbi ‚përpunimin e të dhënave
personale dhe mbrojtjen e privatësisë në sektorin e komunikimeve elektronike‛, është hartuar Ligji mbi
Komunikimet Elektronike pjesërisht në përputhje me acquis. Në Shqipëri ekziston një sistem inteligjence i
qendërzuar- MEMEX për komunikimin dhe shkëmbimin e informacionit mes autoriteteve ligjzbatuese.
Sistemi i IT-s për statistikat e veprave penale po rishikohet për të ofruar një tablo më të qartë dhe të
besueshme të situatës.

INFORMACION I PËRGJITHSHËM: SITUATA E MIGRACIONIT NË SHQIPËRI

Shqipëria si Vend i Origjinës
Shqipëria ka një marrëdhënie të gjatë me migrimin, sidomos pas periudhës së Komunizmit ku vendi ishte
i izoluar. Gjatë viteve ’90 janë vënë re dy valë masive të shqiptarëve që janë larguar nga vendi i tyre. Në
vitet ‘90-‘91 një numër i madh shqiptarësh emigruan drejt Europës pas rënies së komunizmit dhe
përballjes më vështirësitë e mëdha ekonomike. E njëjta situatë u përsërit edhe në vitin 1997 pas një krize
ekonomike në Shqipëri dhe shkatërrimit të skemave piramidale, ku procesi i migrimit u shoqërua edhe
me viktima në detin Mesdhe, por edhe me rritjen e rasteve të trafikimit të qenieve njerëzore dhe krimit të
organizuar. Procesi i migrimit nuk ka ndaluar asnjëherë në Shqipëri, por në periudha të ndryshme vala e
refugjatëve ka arritur kulmin.
Një tjetër periudhë është dhe ajo e 2 viteve të fundit ku u vu re që nga kriza e refugjatëve nga Siria dhe
vende të tjera të Lindjes së Mesme apo Afrikës, një rritje drastike pati dhe numri i azilkërkuesve nga
Shqipëria.
Si faktor kryesor i migrimit jashtë vendit është analizuar faktori ekonomik dhe financiar, varfëria,
papunësia, niveli i ulët i jetesës apo edhe mungesa e perspektivës për zhvillim në Shqipëri. Në ndryshim
nga refugjatët e ardhur në Europë nga Siria apo Lindja e Mesme, që po largohen nga problemet e
brendshme politike dhe konfliktet brenda vendit, qytetarët shqiptarë janë larguar gjithmonë nga vendi i
tyre për arsye ekonomike, pasi faktorët si ata politikë, fetarë apo etnikë për emigrim kanë qenë gjithmonë
pothuaj jo ekzistentë.
Gjithsesi sipas të dhënave është vënë re që ka një përqindje të vogël të azilkërkuesve nga Shqipëria që
kanë aplikuar duke përdorur si arsye jo ato ekonomike, por të tjera si: diskriminimi sidomos për personat
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që bëjnë pjesë në komunitetet e margjinalizuara (LGBTI apo minoriteti rom/egjiptian), pa lënë pa
përmendur edhe arsyet si gjakmarrja. Pavarësisht këtyre rasteve të pakta, problemet financiare mbeten
arsyeja e parë që i shtyn njerëzit të largohen nga Shqipëria drejt vendeve të tjera.
Disa nga karakteristikat kryesore të emigrimit shqiptar lidhen kryesisht me grupin e popullsisë me më
shumë prirje për tu larguar siç janë grup-moshat e reja, më së shumti të gjinisë mashkull. Një tipar tjetër
interesant është se në të shumtën e rasteve personi emigron i vetëm dhe më vonë përpiqet të realizojë
bashkim familjar me pjesëtarët e tjerë të familjes. Një pikë e rëndësishme e emigrimit është niveli i të
ardhurave (remitancat) që hyjnë në Shqipëri të cilat mbeten një zë mjaft i rëndësishëm për ekonominë
shqiptare dhe për buxhetin e shumë familjeve në vend. Dhe pse patën një tkurrje gjatë krizës financiare të
2008, ku u prek seriozisht dhe Greqia, si një vend ku ka një numër mjaft të lartë emigrantësh shqiptarë
përsëri remitancat mbeten element thelbësor për ekonominë e Shqipërisë. 21
Vendet ku janë vendosur më së shumti shtetasit shqiptarë janë sigurisht vendet fqinje si Greqia dhe Italia,
që kanë dhe një lidhje të fortë historike si dhe kulturore me vendin dhe popullin shqiptar. Vende të tjera
përfshijnë Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar, Francën apo Zvicrën.
Fundi i 2014 dhe gjatë gjithë 2015, është evidentuar një rritje me ritme të shpejta e numrit të atyre që u
cilësuan si ‘azilkërkues ekonomikë’ nga Shqipëria drejt vendeve të BE-së kryesisht drejt Gjermanisë. Pjesa
më e madhe e tyre vinin nga zonat veriore të vendit (qytete si Kukësi apo Tropoja) por nuk mungonin
edhe nga pjesa jugore si Vlora apo Fieri. Duke u bazuar në të dhënat e Eurostat, vetëm në 2015 rreth 55
mijë qytetarë shqiptarë kanë aplikuar për azil vetëm në Gjermani, pothuaj 7 herë më shumë se aplikimet e
vitit 2014 kur kanë qenë vetëm 8 mijë të tilla. Gjatë 2015 Shqipëria ka qenë një nga vendet me më shumë
azilkërkues në BE duke konkurruar vendet e Lindjes së Mesme si Siria, Iraku apo Afganistani.
Ky fluks në rritje i azilkërkuesve ekonomikë u shpjegua me faktin që janë keqkuptuar apo keqinformuar
sa i përket politikave migratore të qeverisë gjermane, që në atë kohë kishte lajmëruar se ishte në kërkim të
fuqive punëtore të huaja. Për shqiptarët kjo ishte një ftesë për të shkuar në Gjermani duke kërkuar azil, me
qëllim punësimin dhe strehimin. Mungesa e informacionit dhe njohurive rreth procedurave të azilit,
kritereve që duhen përmbushur që të jesh i përshtatshëm për të aplikuar si dhe të drejtat dhe detyrimet
gjatë gjithë procesit, i shkaktuan shumë qytetarëve shqiptarë të vuajnë penalizime dhe humbje jo vetëm
financiare, gjatë kërkesës së tyre për azil.

21

Organizata Ndërkombëtare për Migrimin, faqja zyrtare: http://www.albania.iom.int/index.php/en/albania
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Tabela 1: Aplikimet për azil nga Shqipëria drejt BE-së për çerekun e parë të 2016
Burimi: EUROSTAT
Vendet më me shumë
aplikime:

Jan-16

Shk-16

Mar-16

Pri-16

4 mujori i
parë
2016

4 mujori i
parë
2015

BE (28)

2 240

2 315

2 090

1 640

8 285

14 160

Gjermani

1 310

1,320

975

1 330

4 935

11 330

Francë

300

300

410

n/a

1010

835

Suedi

85

45

40

65

235

570

Mbretëri e Bashkuar

135

145

165

n/a

445

550

Holandë

235

250

225

140

850

50

Siç vihet re dhe nga Tabela 1, nëse krahasojmë të njëjtën periudhë (4 muajt e parë) për të dy vitet 2015 me
2016, numri i aplikimeve për vitin 2016 është përgjysmuar në krahasim me atë që ka qenë në 2105 (14
mijë) në BE. Duke parë 5 vendet më të kërkuara nga shqiptarët për azil, dallojmë që 3 nga 5 kanë një ulje
të kërkesave për azil nga Shqipëria për vitin 2016, por shtete të tjera si Franca dhe Holanda po vënë re një
rritje të tyre, ku në Holandë ky numër ka shkuar në 850 për 4 muajt e parë të vitit, shifër e lartë në
krahasim me 50 që kanë qenë në 2015. Ndërsa kërkesat për azil në Gjermani kanë pësuar një rënie të
ndjeshme, nga më shumë se 10 mijë në çerekun e parë në 2015, për 2016 ka më pak se 5 mijë aplikime.

Tabela 2: Aplikimet për Azil nga Shqipëria drejt BE-së gjatë periudhës 2011-2015
Burimi: Eurostat
Vendet me më shumë aplikime:

2011

2012

2013

2014

2015

BE (28)

3 080

7 500

11 065

16 950

67 740

Gjermani

85

250

1 295

8 110

54 760

Francë

505

2 705

5 065

3 000

3 650

Suedi

275

1 495

1 160

1 705

2 610

Mbretëri e Bashkuar

465

1 045

1 670

2 015

1 810

Holandë

30

20

35

90

1 010

Gjatë 5 viteve të fundit numri i azilkërkuesve shqiptarë është rritur në mënyrë të ndjeshme, nga 3 000
aplikime në 2011 në të gjithë BE-në, në 2013 ky numër u trefishua dhe nga 2013 në 2015 ai është
gjashtëfishuar. Gjermania ka përjetuar rritjen më të madhe të aplikimeve nga shtetasit shqiptarë, nga
vetëm 85 të tilla në 2011, numërohen rreth 8 mijë në 2014 dhe pothuaj 55 mijë në 2015 (të cilat përbëjnë
85% të gjithë aplikimeve të bëra nga shqiptarët në 2015 për të gjithë BE-në). Edhe Holanda është një rast
interesant, ku vihet re rritja e menjëhershme e aplikimeve në 2015 ku numërohen 1 010 aplikime, ndërsa
për vitet 2011-2014 çdo vit kërkesat nuk e kalonin numrin 35.
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Një nga problematikat e dala në pah gjatë kësaj periudhe është edhe fenomeni i të miturve të pashoqëruar
që kërkojnë azil. Dhe ky numër ka pësuar rritje gjatë viteve. Kështu në 2013 në BE kanë qenë 560 persona
të cilësuar të mitur të pashoqëruar nga autoritetet europiane, në 2014 janë numëruar 804 të tillë ndërsa në
2015 numri arriti shifrën 1 000. Edhe pse fenomeni ka pësuar rritje në përgjithësi për BE-në si e tërë, për
vende si Mbretëria e Bashkuar ky fenomen ka qenë gjithmonë i pranishëm, kur fëmijët e pashoqëruar nga
Shqipëria kanë pasur një numër të lartë përgjatë viteve dhe përbën 50% të të gjithë aplikimeve për BE-në.
Për vende të tjera si Gjermania dhe Suedia fenomeni i fëmijëve të pashoqëruar është i ri dhe i paprecedent.

Tabela 3: Azilkërkuesit shqiptarë të cilësuar si të mitur të pashoqëruar në BE.
Burimi: EUROSTAT
Vendet me më shumë aplikime:

2011

2012

2013

2014

2015

BE (28)

165

335

560

805

1,000

Mbretëri e Bashkuar

130

265

470

630

455

Gjermani

0

5

10

30

225

Suedi

5

45

25

80

210

Belgjikë

20

10

15

25

40

Holandë

0

0

0

5

25

Shqipëria si vend Pritës / Tranzit
Migrimi drejt Shqipërisë nuk është aq i zakonshëm sa emigracioni jashtë vendit, por gjithsesi është vënë re
që vitet e fundit numri i qytetarëve të huaj që vijnë në Shqipëri është rritur, dhe kryesisht janë persona që
zgjedhin Shqipërinë për arsye punësimi. Sipas llogarive rreth 6 000 qytetarë të huaj vijnë në Shqipëri
legalisht çdo vit, dhe pjesa më e madhe janë nga Turqia, Italia, Kosova apo dhe Kina. Faktori që i tërheq
është punësimi dhe arsye të tjera ekonomike, por nuk mungojnë edhe personat që vijnë për arsye
familjare si bashkimi familjar, për studime apo për realizimin e aktiviteteve humanitare apo fetare, pa lënë
mënjanë edhe azilkërkuesit. Pjesa më e madhe e imigrantëve janë vendosur në Tiranë, por nuk mungojnë
edhe në qytete të tjera të mëdha si Durrësi, Vlora apo Shkodra.
Sa i përket rasteve të azilkërkimit në Shqipëri janë më së shumti sporadike, edhe pse në periudhën 20122014 pati një rritje nga 16 në 409, e shkaktuar si pasojë e ardhjes së qytetarëve iranianë nga kampi Ashraf
pranuar nga një marrëveshje e qeverisë shqiptare. Vetëm në 2014 u pranuan në Shqipëri 281 qytetarë
iranianë. 22

Profili i Zgjeruar i Migracionit në Republikën e Shqipërisë për periudhën 2012–2014., Ministria e Punëve të Brendshme dhe IOM, fq.13, Shih
edhe: Fletoren Zyrtare Nr. 222-2015, http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2015/PDF-2015/222-2015.pdf
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Kalimi tranzit gjithashtu ka pësuar rritje gjatë viteve të fundit i kanalizuar në dy forma: i) hyrje e rregullt
dhe përpjekjet për të kaluar jo ligjërisht në një vend të tretë nga territori shqiptar dhe më rrallë ka pasur
dhe ii) hyrje të ligjshme në Shqipëri dhe kalimi tranzit në një vend tjetër. 23 Edhe pse numri i emigrantëve
që kanë ardhur në Shqipëri mbetet i vogël kur vjen puna për vlera absolute, duke i krahasuar ato në vite
dhe me popullsinë shqiptare mbeten me rëndësi dhe sfiduese për vendin. Kjo për arsye se për një vend
më një ekonomi akoma jo plotësisht funksionale, me nivele të larta papunësie dhe sektorë të ekonomisë
akoma në fazat e para të zhvillimit integrimi dhe ofrimi i shërbimeve edhe për qytetarët e huaj bëhet
akoma më i vështirë. Në vazhdim, me rëndësi është të përmendet dhe fakti që ka një mungesë studimesh
dhe raportesh që analizojnë situatën e emigrantëve dhe azilkërkuesve në Shqipëri, mbi të drejtat dhe
detyrimet e tyre dhe se si respektohen ato dhe si zbatohen mekanizmat e duhur dhe institucionet për të
siguruar të drejtat e tyre.
Në lidhje me jetesën e emigrantëve në Shqipëri duhet theksuar që ligji shqiptar është pothuaj i përputhur
me acquis e BE-së, disa nga fushat ku ky ligj ka përmirësime të dukshme janë ato që lidhen drejtpërdrejt
me legjislacionin, ku emigrantëve u respektohen të drejtat dhe mundësitë si politikat për bashkimin
familjar, apo lëshimi i lejeve të qëndrimit, si dhe politikat kundër diskriminimit apo aksesi për marrjen e
nënshtetësisë. Sfida kryesore gjithsesi mbetet procesi i integrimit të shtetasve të huaj në vend, sidomos për
ofrimin e shërbimeve si arsimi, njohja e gjuhës dhe kulturës, apo dhe shëndetësia. Gjithashtu edhe të
drejtat politike nuk janë plotësisht të garantuara si e drejta e votës apo e drejta për të kandiduar për
pozicione politike si në nivel lokal ashtu edhe qendror, duke e lënë Shqipërinë mbrapa me vendet e BE-së.
Në përgjithësi e rëndësishme është që Shqipëria po përpiqet të përmirësoje kuadrin ligjor duke e
përafruar më direktivat e BE-së dhe standardet e saj, për respektimin e të drejtave dhe ofrimin e
mundësive dhe shanseve të barabarta për qytetarët e huaj që qëndrojnë në territorin shqiptar. Një nga
dokumentet më të rëndësishëm është edhe Plani Kombëtar për Integrimin Europian 2016-2020 i publikuar
nga Ministria e Integrimit Europian në Shqipëri. Në këtë plan përfshihen prioritetet kryesore për procesin
e integrimit europian, me fokus kryesor përmirësimin e kuadrit ligjor dhe çështjet teknike për forcimin e
kapaciteteve për menaxhimin sa më të mirë të migracionin, duke përfshirë përmirësimin e performancës
së Policisë Kufitare dhe e Migracionit, si dhe realizimin e një kuadri ligjor të përshtatshëm për ruajtjen e
kufirit sidomos pas liberalizimit të vizave. Disa nga masat që duhet të ndërmerren sipas Planit Kombëtar
për të forcuar bashkëpunimin dhe koordinimin mes institucioneve janë24:
 Duhet të forcohet bashkëpunimi dhe koordinimi i institucioneve të përfshira në menaxhimin e
kufirit blu dhe të gjelbër dhe duhet të sigurohet qëndrueshmëria financiare e mekanizmave të
mbikëqyrjes;

23
24

Ibid, fq.13
Plani Kombëtar për Integrimin Europian 2016-2020, Kapitulli 24: Drejtësia, Liria dhe Siguria, Ministria e Integrimit Europian të Shqipërisë, , fq.

704-706, Shih: http://www.integrimi.gov.al/al/dokumente/dokumente-strategjike/plani-kombetar-per-integrimin-europian-2016-2020

45

 Të forcohet koordinimi dhe bashkëpunimi mes institucioneve që bëjnë pjesë në Qendra
Ndërinstitucionale Operacionale Detare (QNOD), dhe asetet dhe kapacitetet operacionale të
vena në dispozicion të QNOD-së të mbahen në gatishmëri;
 Të përmirësohen format dhe elementët e sigurisë për lejen e qëndrimit të shtetasve të huaj në
Shqipëri;
 Të miratohet ligji i ri për kontrollin e kufirit si dhe aktet nënligjore që rrjedhin prej tij;
 Shqipëria duhet të miratojë një Strategji dhe Plan Veprimi të përforcuar për Migracionin, duke
marrë në konsideratë mësimet e dala nga zbatimi i Strategjisë së mëparshme. Duhet
monitoruar nga afër procesi i zbatimit të Strategjisë dhe Planit të veprimit për ri integrimin e të
kthyerve;
 Policia e Kufirit dhe Migracionit duhet të tregojë vëmendje të veçantë kundër-korrupsionit,
analizës së riskut dhe bashkëpunimit të përmirësuar me njësitë e tjera të zbatimit të ligjit;
 QNOD në bashkëpunim me institucionet pjesëmarrëse të koordinojnë punën për përzgjedhjen
e informacionit për realizimin e analizës se riskut;
 Lëshimi i dokumenteve të reja të identitetit për të huajt duhet të rishikohen dhe monitorohen;
 Forcimi i kapaciteteve për menaxhimin e migracionit;
 Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standardet e BE-së dhe
Rregullores Schengen, të përafrohet plotësisht me standardet e BE-së qarkullimi i mallrave,
mjeteve dhe udhëtarëve në kufi, duke garantuar lehtësi për tregtinë e ligjshme dhe kufij të
sigurt;
 Të fuqizohet më tej bashkëpunimi ndërmjet Policisë së Shtetit dhe Agjencive të tjera të zbatimit
të ligjit brenda dhe jashtë vendit;
 Menaxhimi i azilit drejt një sistemi më efektiv dhe të qëndrueshëm i cili duhet të sigurojë
koordinimin e duhur edhe menaxhimin e tij dhe pajisja e refugjatëve me karta identiteti dhe
dokumente udhëtimi;
Jo vetëm zbatimi i legjislacionit në përputhje me acquis e BE-së është i rëndësishëm dhe sfidues, por edhe
çështje të tjera si infrastruktura, burimet njerëzore dhe kapacitetet administrative për monitorimin dhe
koordinimin e procesit të migrimit dhe azilit. Së pari është i nevojshëm një bashkëpunim më i gjerë
ndërinstitucional por edhe ai ndërkombëtar, dhe koordinim i autoriteteve të përfshira në menaxhimin e
kufijve. Trajnime kualifikuese duhet të zhvillohen në kuadër të përmirësimit të performancës së autoriteteve
dhe ekspertëve të tyre. Një tjetër problematikë lidhet drejtpërdrejtë më mungesën e të dhënave dhe
statistikave sa i përket situatës së trafikimit të qenieve njerëzore, krimit të organizuar apo vlerësimit të
rrezikut nga këto fenomene. Me valën e re të refugjatëve rritja e kapaciteteve të policisë kufitare duhet të
realizohet sa më shpejt, ku personeli i ri duhet të jetë dhe mirë i kualifikuar dhe i informuar mbi çështjet
teknike dhe situatat e ndryshme që mund të krijohen. Gjithashtu dhe hapësirat pritëse është e nevojshme që
të rriten duke përfshirë dhe një përmirësim të burimeve financiare dhe teknike për Policinë Kufitare dhe
Migracionit, në mënyrë që menaxhimi i emigrantëve të parregullt në Shqipëri të jetë sa më efektiv dhe i
përshtatshëm.
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KUADRI INSTITUCIONAL
Sipas Raportit të Komisionit Europian për vitin 2015 për Kapitullin 24: ‚Shqipëria është në fazën fillestare të
përgatitjes. Disa hapa për të përmirësuar kapacitetin e institucioneve në fushat e menaxhimit të kufirit, azilit dhe
luftës kundër terrorizmit janë ndërmarrë.‛25 Pavarësisht me zhvillimet e shpejta dhe dinamike të situatës së
migrimit në kontinent kjo mbetet e pamjaftueshme pasi: ‛...mungesa e një strategjie kombëtare për migracionin
mbetet një çështje shqetësuese. Procesi i pre-screening në kufij dhe kapaciteti pritës për emigrantët e paligjshëm
duhet të përmirësohet, sidomos në kufirin jugor‛.26
Autoriteti primar që ka në fokus problematikat e migrimit dhe azilit është Ministria e Punëve të
Brendshme mbështetur nga struktura të tjera në varësi si : Policia e Shtetit / Policia Kufitare dhe e
Migracionit / Drejtoria e Përgjithshme e Antitrafikut dhe Azilit si dhe Drejtoria për Shtetësinë dhe
Refugjatët. Mjaft i rëndësishëm mbetet edhe bashkëpunimi me Ministritë e tjera si: Ministria e Drejtësisë,
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë; Ministria e Punëve të Jashtme (Shërbimet Konsullore), Ministria
e Arsimit dhe Sportit dhe të tjera.
Sipas ligjit Nr. 121/2014, u vendos krijimi i Komisionit Kombëtar për Azilin dhe Refugjatët si i vetmi
autoritet kompetent vendimmarrës për të gjitha ankesat e ardhura nga azilkërkuesit kundër vendimeve të
institucioneve përgjegjëse në Shqipëri. Komisioni do të përbëhet nga Komisioneri Kombëtar i cili
emërohet me anë të një urdhri nga Ministri si dhe nga anëtarë të tjerë përfaqësues nga Ministritë e tjera të
përfshira si (MPJ, MMSR, MAS, MSH si dhe një përfaqësues nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit.) Të gjithë
anëtarët kanë një të drejtë vote gjatë procesit të vendimmarrjes. 27
Pavarësisht se ka një nivel të lartë motivimi dhe angazhimi nga autoritetet për të zbatuar kuadrin ligjor
dhe për të pasur rezultate të mira në këto fusha, problematikat nuk mungojnë. Një nga këto shembuj është
edhe përforcimi i ligjit Nr. 9668 i datës 18.12.2006 ‚ për emigrimin e shtetasve shqiptarë për motivime punësimi‛,
pasi përcakton përgjegjësi të përgjithshme të autoriteteve qeveritare sa i përket emigrimit dhe nuk
realizon një dallim të qartë mes dy grupeve të caktuar të emigrimit : ‘emigrantët’ dhe ‘emigrantët e
kthyer.’ Pasi sipas kësaj kjo nënkupton që atyre u ofrohet i njëjti shërbim për shkak të të njëjtit status që
ata kanë nga ligji: statusin e emigrantit. Duke mos e përkufizuar qartë se çfarë nënkupton një ‘emigrant i
kthyer’ dhe cilat janë të drejtat e tij, shërbimet që duhet t’i ofrohen pasi rikthehet për riintegrimin e tyre si
informacione, trajnime apo arsimim më specifik janë të ndaluar për këtë grup.28
Raporti 2015 për Shqipërinë, Komisioni Europian, fq.61, Shih:
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_albania.pdf
26 Ibid, pg. 61
27 Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 206, datë 16.3.2016 për Krijimin, Përbërjen, Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit Kombëtar për
Azilin dhe Refugjatët, Shih edhe: Fletoren Zyrtare Nr. 44- 2016, fq. 3026, http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/442016.pdf ,
28 Strategjia ‚për Riintegrimin e Shtetasve Shqiptarë të Kthyer 2010-2015‛ dhe Plani i Veprimit, qershor 2010, fq.13, Shih edhe: Fletoren Zyrtare
Nr. 95-2010, http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2010/PDF-2010/95-2010.pdf
25
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Institucionet e Përfshira
Menaxhimi dhe koordinimi i kufirit dhe politikave për migrimin realizohet në nivele të ndryshme të
institucioneve në Shqipëri: si në nivel qeveritar ashtu dhe në atë ndërinstitucional, ku rol të rëndësishëm
luajnë edhe organizata jo qeveritare dhe ato ndërkombëtare si IOM, UNHCR dhe të tjera.

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB)
Si institucioni kryesor për koordinimin dhe mirëmenaxhimin e punës me strukturat e tjera që janë nën
autoritetin e tij si Drejtoria e Përgjithshme e Kufirit dhe Migracionit dhe Drejtoria e Përgjithshme kundër
Krimeve të Organizuara dhe Krimeve të Rënda pranë Policisë së Shtetit etj. Strategjia Kombëtare për
Menaxhimin e Integruar të Kufijve 2014-2020, miratuar me VKM Nr. 119 më datë 05.03.2014 është
formuluar për të realizuar koordinim dhe bashkëpunim ndërmjet të gjithë autoriteteve relevante, me
fokus sigurimin e kufijve dhe lehtësimin e tregtisë, për përmirësimin e sistemeve të kufijve me synim
arritjen e një qëllimi të përbashkët për kufij të hapur por të sigurt dhe të kontrolluar. Detyrat kryesore të
MPB-së janë si më poshtë:

 Parandalimi dhe lufta kundër migracionit të paligjshëm me anë të menaxhimit të
integruar të kufijve
 Kontrollim i qytetarëve të huaj gjatë procedurës së aplikimit për vizë për të hyrë në territorin e
RSH-së me bashkëpunim të ngushtë edhe me strukturat e tjera si MPJ
 Kontrollimi i kufijve për kushtet dhe kriteret e hyrjes, qëndrimit dhe kalimit tranzit në
Republikën e Shqipërisë;
 Lëshimi i lejeve të qëndrimit për të huajt;
 Kontrollimi i qëndrimit të ligjshëm të shtetasve të huaj në territorin shqiptar dhe marrja e
masave për largimin vullnetar, përjashtimin, dënimin e atyre që qëndrojnë në mënyrë të
parregullt dhe kthimi i tyre në vendin e origjinës apo transitit; vëna në zbatim i marrëveshjeve
të riatdhesimit me shtetet e tjera;
 Pranimi, intervistomi dhe regjistrimi i qytetarëve shqiptarë të kthyer dhe dhënia e
informacionit mbi hapësirat që u ofrohen në vend për riintegrimin;
 Bashkëpunimi rajonal dhe me i zgjeruar në fushat e shkëmbimit të të dhënave statistikore mbi
migrimin e paligjshëm dhe paralajmërime e nevojshme;
 Identifikimi dhe trajtimi i viktimave/viktimave potenciale të trafikimit të qenieve njerëzore në
zbatimin e Mekanizmit Kombëtar të Referimit dhe Procedurave Standarde të Operimit për
identifikimin, referimin dhe asistencën e ofruar këtyre grupeve;
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 Përfshirja e fenomenit të minorenëve të pashoqëruar si pjese e luftës kundër trafikimit dhe
kontrabandës së personave. 29

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë (MMSR)
MMSR duke u mbështetur te drejtoritë dhe Shërbimi Kombëtar i Punësimit, realizon funksionet e saj në
fushën e zhvillimit dhe monitorimit të migracionit dhe çështjeve lidhur si : punësimi, arsimimi dhe
edukimi profesional, punësimi i imigrantëve, çështjet e lidhura me punësimin etj. Që nga 2010 një Sportel
Migracioni (SM) operon nën monitorimin e SHKP dhe gjithashtu janë ngritur zyra punësimi lokale si
mekanizma të rëndësishëm në mbështetje të procesit të riintegrimit. Këto struktura shërbejnë si pika
kontakti për nivelin lokal në mbledhjen e të dhënave të nevojshme mbi qytetarët shqiptarë të kthyer në
mënyrë vullnetare. Disa nga detyrat e tyre janë si vijon: 30
 Procesi i intervistimit të shtetasve shqiptarë, të kthyer në mënyrë vullnetare ;
 Dhënia e informacionit mbi shërbimet publike dhe private që u ofrohen në varësi të nevojave të
tyre (nëse është e mundur);
 Referim mbi shërbimet publike dhe private si dhe mbi projektet specifike të zhvilluara nga
shoqëria civile në përputhje me nevojat e tyre.

Strategjia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive 2014-2020 ka si objektiv kryesor mundësimin e rritjes së
qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse bazuar në moton: ‚aftësitë më të mira dhe punësim më i mirë për të
gjitha femrat dhe meshkujt‛. Strategjia thekson nevojën për politika migratore të punësimit më efektive
dhe eficiente si:
 ngritja e kapaciteteve informuese dhe konsultative mbi emigrimin e ligjshëm për arsye punësimi;
 përmirësimi i infrastrukturës për sigurimin e shërbimeve për emigrantët, forcimin e agjencive
private për punësimin;
 rritja e bashkëpunimit me vende të ndryshme për mirëmenaxhimin e migrimin për arsye punësimi
me anë të marrëveshjeve dypalëshe;
 njohja e kualifikimeve profesionale dhe eksperiencës së fituar jashtë vendit etj.;


përmirësim i vazhdueshëm i legjislacionit duke e përshtatur me ligjin e BE-së i cili është një proces
që kërkon aksione konkrete për afate të caktuara kohore si dhe vendosjen e një Plani Veprimi.

29Profili

i Zgjeruar i Migracionit në Republikën e Shqipërisë për periudhën 2012–2014., Ministria e Punëve të Brendshme dhe IOM, fq. 48, Shih
edhe: Fletoren Zyrtare Nr. 222-2015, http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2015/PDF-2015/222-2015.pdf
30 Ibid, pg. 49
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Ministria e Punëve të Jashtme (MPJ)
Është përgjegjëse për hartimin dhe zbatimin e politikave mbi vizat dhe negocimin për bashkëpunimin
ndërkombëtar mbi migracionin. Gjithashtu mbështet emigrantët shqiptarë jashtë kufijve të vendit duke
mbrojtur të drejtat e tyre, organizon dhe koordinon diasporën, koordinon veprimet me Ministrinë e
Punëve të Brendshme mbi ripranimin e qytetarëve shqiptarë. Politikat kryesore përfshijnë:
 Përmirësimi i asistencës për shtetasit vulnerabël në raste të situatave të vështira dhe ekstreme, me
vëmendje të veçantë ne ofrimin e mbështetjes për të burgosurit apo personat nën hetim;
 Përmirësimi dhe dixhitalizimi i shërbimeve konsullore dhe informacionit të ofruar duke e bërë të
arritshëm për të gjithë qytetarët;
 Përmirësimi i trajtimit të të huajve në Shqipëri duke u garantuar të drejtat e tyre që nga momenti i
mbërritjes në Shqipëri si dhe bashkëpunimi me institucionet e tjera mbi trajtimin e të huajve dhe
sigurimin e kushteve për qytetarët e huaj me anë të heqjes së vizave sezonale dhe përmirësimin e
procedurave për lëshimin e vizave.

LISTA E LIGJEVE, STRATEGJIVE, DOKUMENTEVE DHE RAPORTEVE KRYESORE
 Strategjia Kombëtare për Menaxhimin e Integruar të Kufijve 2014-2020 , miratuar me VKM Nr. 119
më datë 05.03.2014
 Strategjia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive 2014-2020 miratuar me VKM Nr. 818 më datë
26.11.2014
 Strategjia e Luftës kundër Trafikimit të Personave dhe Plani i Veprimit 2014 – 2017, Ministria e
Punëve të Brendshme
 Strategjia “për Riintegrimin e Shtetasve Shqiptarë të Kthyer 2010-2015” dhe Plani i Veprimit
 Ligji Nr. 108/2013 “Për të huajt”, datë 28.3.2013
 Ligji Nr. 121/ 2014 “Për Azilin në Republikën e Shqipërisë”, miratuar më datë 18.09.2014
 Ligji Nr. 9861, dt: 24.01.2008, i amenduar ‚për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror”,
pjesërisht i përafruar me: Rregulloren 562/2006/KE të PE dhe Këshillit që vendos një Kod të
Përbashkët mbi rregullat që mbizotërojnë në lëvizjen e personave ne pikat kufitare ( Kodi Kufitar i
Schengen).
 Promovimi i mundësive të denja të punës dhe mbrojtjes për migrantët e punësuar në Shqipëri (
2015-2016), Raport : IOM, MMSR dhe Avokati i Popullit
 Plani Kombëtar për Integrimin Europian 2016-2020, Ministria e Integrimit Europian të Shqipërisë
 Raporti 2015 i Shqipërisë, Komisioni Europian
 Raporti 2014 i Shqipërisë, Komisioni Europian
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REKOMANDIMET E GRUPIT TË PUNËS II

Katër sesionet e zhvilluara në kuadër të Grupit të Punës II (Drejtësia, Liria dhe Siguria) vunë në fokus
tematikat si: Politikat e Migrimit dhe Azilit, strategjia për riintegrimin e qytetarëve shqiptarë si dhe sfidat
e krimit dhe sigurisë Kibernetike. Gjatë grupeve të punës me pjesëmarrjen e ekspertëve të ndryshëm nga
Sllovakia dhe Shqipëria, përfaqësues nga ministritë përkatëse dhe institucione shtetërore, si me
pjesëmarrjen dhe angazhimin e shoqërisë civile një set rekomandimesh është realizuar të cilat i gjeni më
poshtë për çdo sesion të zhvilluar në kuadër të Grupit të Punës II (Drejtësia, Liria dhe Siguria) gjatës
periudhës qershor 2015- maj 2016:

Sesioni 1: Politikat e migracionit dhe azilit, 18 qershor 2015
Gjatë periudhës 2014-2015 u raportua një rritje e aplikimeve të azilkërkuesve në Shqipëri. Me daljen në pah të
shqetësimit të fenomenit të azilkërkuesve, sesioni i parë i Grupit të Punës II zhvilloi temën e politikave të migracionit
dhe azilit, si çështje thelbësore dhe sfiduese në Shqipëri dhe në rajon. Znj Elona Gjebrea, Zëvendësministre e Punëve
të Brendshme në Shqipëri ka kontribuar gjatë seancës me njohuritë e saj në lidhje me zhvillimet e fundit, sukseset si
dhe pengesat drejt një procesi fleksibël dhe të menaxhueshëm. Bazuar në ekspertizën e tyre dhe studimet e fundit të
kryera, përfaqësues nga Organizata Ndërkombëtare e Migracionit në Sllovaki, IOM në Shqipëri dhe UNHCR, ndanë
qasjen e vendeve të tyre ndaj emigrantëve, refugjatëve dhe azilkërkuesve. Debatet u pasqyruan në një sërë
rekomandimesh mbi politikat, të listuara më poshtë:


Gjatë periudhës 2011-2015 rezulton një rritje e aplikimeve për azilkërkues në Shqipëri (kryesisht
tranzitorë). Si rezultat i fluksit të madh të azilkërkuesve, nevojitet një mirëmenaxhim i situatës në
sajë të sigurimit të burimeve të mjaftueshme njerëzore në Policinë e Kufirit. (Stafi 1 polic për 50
azilkërkues është i papërballueshëm).



Grupi i punës sheh si nevojë ngritjen e qendrave efektive pritëse të veçanta fillimisht në jug dhe
më pas në veri të vendit.



Grupi i Punës rekomandoi krijimin e një platforme ndërinstitucionale të Analizës së riskut të
imigracionit të parregullt, të forcohet bashkëpunimi dhe koordinimi i institucioneve dhe
mekanizmave të mbikëqyrjes.



Në përgatitjen dhe prezantimin e Profilit të ri të Migracionit (i cili do të finalizohet në një hark
kohor prej 20 ditësh), të ketë bashkëpunim mes përfaqësuesve të Ministrisë të Punëve të
Brendshme dhe shoqërisë civile në sigurimin dhe plotësimin me të dhëna statistikore si dhe trakrecordeve të vlerësimit të menaxhimit të migracionit.



Si rezultat i mungesës së një qasjeje gjithëpërfshirëse për politikat e migracionit dhe ekzistencës së
një sërë dokumentesh të shpërndara në këtë kuadër, sugjerohet një dokument përmbledhës e
gjithëpërfshirës, si dhe pasja e instrumenteve më konkrete dhe praktike për emigrimin.
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Në muajin tetor 2015 pritet të rikthehen 90 % e azil-kërkueseve pas plotësimit të afatit të vlerësimit
për azil. Azil-kërkuesit në Gjermani, janë kryesisht nga qarqet e Kukësit dhe Korçës, këta të fundit
emigrantë të ardhur nga Greqia për shkak të krizës greke, të cilët nuk kanë arritur të ri- integrohen
në shoqërinë shqiptare dhe kanë konsideruar zgjidhje azilin në Gjermani. Është e nevojshme të
kryhet një analizë e arsyeve të largimit të qytetarëve shqiptarë në kërkim të azilit në vende të
ndryshme në BE, e veçanërisht në Gjermani.



Fenomeni i të miturve të pashoqëruar (rreth 1200 në Itali),vazhdon të jetë një problem shqetësues.
Rezulton se nuk ka qendra pritjeje për të miturit. Pavarësisht se ka bashkëpunime mes Ministrisë
së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Punës, Mirëqenies Sociale dhe Rinisë në lidhje me këto
problematike, sugjerohet rishikimi i sistemit të mbrojtjes së të miturve të pashoqëruar në Shqipëri,
legjislacioni ka nevojë për përmirësime.



Në kuadër të Strategjisë së ri-integrimit të shtetasve të rikthyer, shihet si e domosdoshme që
sportelet ndihmëse të ofrojnë një paketë me informacion më të përmbledhur dhe me këshilla
praktike e konkrete për emigrantët e rikthyer, duke përfshirë këtu grupet vulnerabël dhe nevojat e
tyre specifike.



Si rezultat i zbatimit të Reformës Administrative Territoriale, nevojitet riorganizimi i Shërbimit
Social Shtetëror, konkretisht në ristrukturimin e Drejtorive Rajonale në rrethe të Shqipërisë.



Janë të paregjistruar (deklaruar vullnetarisht pa shtetësi) rreth 7000 persona në Shqipëri.
Rekomandohet të ndërmerren hapa të njëpasnjëshëm si:

identifikimi i nevojave, ofrimi i

informacionit, e më pas regjistrimi. Ndër këta, përbëjnë problem romët, fëmijët e familjeve të
rikthyera nga emigrimi, të cilët rezultojnë të paregjistruar dhe drejtpërdrejt kjo çon në probleme sa
u takon sidomos edukimit të tyre dhe marrjes së shërbimeve të tjera publike

Sesioni 2: Shqipëria vend tranzit /pritës, 11 prill 2016
Sesioni i dytë i Grupit të Punës II përfaqëson vazhdimin e seancës së mëparshme të GP II, 10 muaj më parë në duke
adresuar situatën e re të krijuar të refugjatëve dhe mundësisë që Shqipëria të kthehej në një vend transit apo pritës.
Lidhur me zhvillimet e fundit në nivel rajonal, të tilla si mbyllja e kufirit nga Greqia dhe Maqedonia, rreziku që
Shqipëria mund të bëhej destinacioni i ardhshëm për refugjatët u rrit së tepërmi. Rritja e këtij rreziku bëri të
menjëhershëm rivlerësimin e politikave për masat e reja të përforcimit dhe rritjen e kapaciteteve të institucioneve
shqiptare për të trajtuar në mënyrë të duhur krizat në zhvillim. Ekspertja sllovake, znj. Alexandra Marangone dha
sugjerime se si mund të bëhet përballja me këtë sfidë duke mësuar nga përvoja sllovake. Me pjesëmarrjen e shefit të
Seksionit Politik të Delegacionit të BE-së në Shqipëri, z. Jan Rudolph dhe ekspertë si nga Ministria e Punëve të
Brendshme, znj. Alma Mele dhe nga UNHCR, z. Hortenc Balla u arrit një listë e gjerë konkluzionesh dhe
rekomandimesh:

Kapacitetet institucionale në menaxhimin e azilit dhe migrimit
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- Edhe pse Shqipëria deri tani ka pak gjasa që mund të preket nga një fluks i madh refugjatësh, nuk
duhet që të lihen pas dore përgatitjet dhe situata e gatishmërisë nëse do të ketë rritje të fluksit të
refugjatëve. Kapacitetet dhe autoritetet përgjegjëse duhet të jenë të përgatitura për raste të tilla.
- Edhe pse në qendrat pritëse në Shqipëri sigurohen kushtet minimale të jetesës dhe higjienës, mbetet
problematike hapësira për të pranuar shumë refugjatë si dhe mungesa për t’u ofruar kushtet e
nevojshme nëse numri rritet në të ardhmen. Gjithashtu duhen plotësuar edhe kërkesa të tjera përveç
nevojave minimale siç janë shkollimi, kujdesi shëndetësor, ndihma nga sociologë dhe psikologë,
mundësitë për punësim apo trajnime etj.
- Duke qenë që Shqipëria nuk i ka kapacitetet për të pritur një numër shumë të madh refugjatësh, një
mundësi është që ajo të kthehet në një vend tranzit. Sipas këtij sugjerimi, personat dhe azilkërkuesit që
nuk kanë qëllim final Shqipërinë, mund të qëndrojnë në Shqipëri për një periudhë të shkurtër kohe (jo
më shumë se 6 muaj) dhe mund të trajnohen mbi gjuhën e vendit që do të shkojnë. Ky është një proces i
ndjekur nga Sllovakia, e cila mbajti ata persona që kishin destinacion final Shtetet e Bashkuara të
Amerikës duke i trajnuar në gjuhën angleze.
- Duhen përforcuar masat për sigurimin e kufijve. Gjithashtu BE planifikon të vendosë ekipe ekspertësh
në ato qytete që kanë aeroporte për një proces më efektiv dhe pa shumë kosto.
- Fuqizimi i Drejtorive Lokale të Policisë sidomos të atyre zonave që janë bregdetare apo në kufi. Rritje e
patrullimeve dhe stafit.
- Element me rëndësi mbetet regjistrimi i individëve të identifikuar
Kuadri ligjor dhe procedurat e ndërmarra në fushën e migrimit dhe azilit
- Legjislacioni shqiptar mbi të huajt dhe azilin është i përditësuar dhe deri diku i plotë dhe në harmoni
me direktivat e BE-së. Problematike mbetet mosbashkëpunimi me organizatat qeveritare apo grupet e
interesit gjatë procesit të hartimit të projektligjeve apo vendimeve të kryeministrit siç është rasti i dy
VKM-ve me rëndësi: VKM për miratimin e listës së vendeve të treta të sigurta dhe vendimi për
Komisionin Kombëtar të Azilit dhe Refugjatët.
- Për shkak se legjislacioni europian dhe direktivat e Komisionit ndryshojnë në mënyrë të vazhdueshme
pasi edhe vetë procesi i migracionit të paligjshëm është dinamik, edhe legjislacioni shqiptar duhet të
jetë më fleksibël në përshtatjen dhe ndryshimin e tij më shpesh dhe në mënyrë eficiente për të qenë
gjithmonë në harmoni me acquis-in e BE-së dhe i përditësuar.
- Fokusi në ‘Parimin e Moskthimit’, që nënkupton moskthim të refugjatëve në vendin e tyre të origjinës
kur ky është i pasigurt, dhe ka rrezik të cenimit të jetës dhe integritetit.
- Krijimi i numrit unik të kartës së identitetit dhe pajisja me leje qëndrimi biometrike janë dy hapa të tjera
që duhet të finalizohen në këtë drejtim.
- Dokumentacioni për shtetasit e huaj që futen në Shqipëri në mënyrë ilegale është elementi më i
rëndësishëm për të bërë të mundur identifikimin dhe regjistrimin e tyre. Po mundësohet pajisja me
letërnjoftim biometrik për të gjitha ata që e kanë siguruar statusin e refugjatit.
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Sesioni 3: Emigracioni i (pa)rregullt i shqiptarëve dhe ri-integrimi i shtetasve të kthyer në Shqipëri, 11
Prill 2016
E prekur nga numri i madh i qytetarëve të saj që kërkojnë azil në BE, Shqipëria po përballet me një sfidë të vërtetë për
integrimin e shtetasve shqiptarë të kthyer. Kjo valë e re azilkërkuesish, kërkesa të cilëve është refuzuar, kombinuar
me emigrantët e rregullt që kthehen në vendin e tyre për shkak të krizës dhe problemeve financiare, ka rritur nivelin e
papunësisë dhe familjeve që janë në prag të varfërisë. Duke pasur parasysh se Strategjia e Riintegrimit u mbyll në
shkurt 2016, është vlerësuar si e rëndësishme organizimi i një sesioni pune për procesin e riintegrimit të qytetarëve
të kthyer në Shqipëri. Gjatë kësaj seance, Drejtori Ekzekutiv i Komitetit Shqiptar të Helsinkit, znj. Erida Skëndaj,
shpjegoi sfidat që institucionet shqiptare ballafaqohen duke dhënë disa zgjidhje alternative. Në anën tjetër, znj.
Enkeleda Toska, nga Drejtoria e Përgjithshme e Kufirit dhe Emigracionit, prezantoi disa arritje dhe masa pozitive të
marra nga autoritetet shtetërore. Të gjitha rekomandimet në kuadër të politikave dhe aksioneve janë të listuara si më
poshtë:
Bashkëpunimi me aktorë të ndryshëm si brenda dhe jashtë vendit
- Roli i shoqërisë civile në të gjithë procesin e integrimit europian, por edhe më specifikisht mbi këtë
situatë është i rëndësishëm dhe element kyç.
- Duhet një bashkërendim i punëve mes autoriteteve si Ministria e Punëve të Brendshme dhe Policisë
kufitare mbi identifikimin dhe përcaktimin e kushteve nga vjen refugjati apo azilkërkuesi. Është mjaft
me rëndësi që kthimi i refugjatit të mos bëhet në mënyrë automatike, por të merret parasysh dhe të
studiohet çdo rast në mënyrë të detajuar dhe specifike duke kaluar në shumë filtra.
- Ka nevojë për rritje të shkëmbimit të informacionit dhe vendosja e pikave të kontaktit për të
parandaluar fluksin migrator. Me rëndësi është që shkëmbimi i informacionit të jetë si strategjik ashtu
edhe teknik ku të përfshihet edhe ndihma i BE-së dhe Frontexit.
- Ka një ndryshim pozitiv në realizimin e intervistave dhe formularëve për identifikimin dhe regjistrimin
e refugjatëve ku janë shtuar edhe gjuhët e plotësimit të tyre përveç gjuhës Shqipe dhe Angleze, janë
futur edhe gjuhë si ajo Arabe, Persiane dhe Pashtu. Gjithsesi për shkak të gamës së gjerë të njerëzve që
mund të vijnë është shumë e nevojshme që numri i gjuhëve të shtohet duke përfshirë edhe të tjera. Kjo
është pak e vështirë për autoritetet përkatëse, për shkak se këto gjuhë janë të rralla dhe specifike në
Shqipëri, kështu që një bashkëpunim më i thellë me shoqërinë civile apo aktorë të tjerë të interesuar
mund ta lehtësonin procesin.
- Sugjerohet që të krijohen ekipe të përbashkëta dhe të përziera mes ekspertëve vendas dhe lokal dhe
atyre europian që mund të ndihmojnë me eksperiencën e tyre në problemet teknike dhe logjistike që
lindin nga emigracioni i paligjshëm.
- Rritje e partneritetit dhe bashkëpunimit me organizatat jo qeveritare të huaja të atyre vendeve ku
qytetarët shqiptarë kërkojnë më shumë për azil apo emigrojnë ilegalisht. Në këtë mënyrë bëhet më e
lehtë identifikimi i refugjatëve shqiptarë dhe kërkesave të tyre. Gjithashtu ofrohet
lehtësisht për këta persona.
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ndihma më

Ri-integrimi i shtetasve shqiptarë të kthyer
- Problemi i refugjatëve dhe emigrantëve të paligjshëm të shtetit shqiptar drejt BE-së vazhdon të jetë
prezent në shumë vende të BE-së. Shteti shqiptar dhe autoritetet duhet të marrin masa për të ulur
migracionin e paligjshëm pasi Shqipëria mbetet akoma një nga vendet me numrin më të madh të
azilkërkuesve. Masat për të ndryshuar këtë do të ndikojnë pozitivisht në rrugën e Shqipërisë drejt
Bashkimit Europian.
- Nga Komiteti i Helsinkit u parashtrua një çështje problematike që duhet marrë në konsideratë nga
institucionet përkatëse, për shtetasit shqiptarë që janë deportuar në vendin tonë. Integrimi i tyre në
jetën e përditshme duhet pasur kujdes dhe i duhen marrë masa në mënyrë të menjëhershme.
Infrastruktura lë për të dëshiruar.
- Për një mirëmenaxhim të situatës në Pikat e Kalimit Kufitar, institucionet shtetërore mund të kërkojnë
bashkëpunim me organizata filantropike, që ti asistojnë me ushqime e veshmbathje.
- Mungojnë të dhënat dhe studimet në lidhje me azilin dhe emigrimin e paligjshëm të shtetasve
shqiptarë drejt BE-së. Është e rëndësishme të bëhen studime të tilla për të parë situatën dhe masat
konkrete që duhen ndërmarrë dhe përgjigjet ndaj situatave që mund të krijohen.
- Informimi mbi të drejtat dhe obligimet që ka refugjati duke përfshirë dhe të drejtën për ankimim në
rast se është i pakënaqur me vendimin e marrë nga autoritetet mbi kërkesën e tij për azil.
- Informimi i personave që vijnë në Shqipëri dhe atyre që ikin nga Shqipëria. Në të shumtën e rasteve
qytetarët nuk i dinë të drejtat dhe detyrimet e tyre si dhe procedurat që lejohen dhe ato që nuk lejohen.
- Është i domosdoshëm informimi dhe sensibilizimi i qytetarëve shqiptarë mbi rreziqet nga emigrimi i
paligjshëm dhe arsyet,mundësitë dhe procedurat për pranimin ose jo të kërkesës së azilit.

Sesioni 4: Krimi kibernetik dhe siguria kibernetike në Shqipëri : Sfidat e reja në kuadër të procesit të
integrimit, 24 maj 2016
Siguria Kibernetike është një çështje kritike e përfshirë jo vetëm në Kapitullin 24, si pjesë e sigurisë kombëtare, por
është e mbuluar gjithashtu edhe nga Kapitulli 10 (Shoqëria e Informacionit dhe Media). Lidhur me sigurinë
kibernetike në Shqipëri, kjo është një fushë e re e cila sjell sfida të reja dhe kërcënime përmes dixhitalizimit dhe
lidhjes. Prandaj, është thelbësore fuqizimi i kapaciteteve në fushën administrative, si dhe procesi i përditësimit të
informacionit ndaj grupeve të interesit duhet të jetë i vazhdueshëm. Sulmet kibernetike kanë potencial për të dëmtuar
rëndë shkëmbimin e informacionit midis institucioneve shtetërore, telekomunikacionit dhe sistemit financiar dhe
bankar, madje duke shkaktuar edhe dëmtime të shërbimeve jetike. Në mënyrë që të përballet me çështjet e sigurisë
ndaj krimit kibernetik, Shqipëria duhet të ndërmarrë një sërë hapash të karakterit institucional dhe ligjor në një
përpjekje për ta menaxhuar sa më mirë këtë fenomen. Pjesëmarrësit e këtij sesioni ishin znj. Irena Malolli nga
Ministria për Inovacionin dhe Administratën Publike dhe znj.Vilma Tomço nga institucionet shtetërore, si dhe
ekspertë nga OSHC dhe nga Sllovakia, z. Robert Bohunicky. Fokusi ishte në procesin e dixhitalizimit dhe sfidat që
vijnë nga ky proces, veçanërisht kërcënimet kibernetike. Seria e plotë e rekomandimeve është e shënuar më poshtë:
Plotësimi i mëtejshëm i kuadrit ligjor për sigurinë kibernetike
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-Procesi i dixhitalizimit është sfidues jo vetëm ne hartimin e ligjeve por më së shumti në zbatimin e
kuadrit ligjor. Një hap pozitiv i shtetit shqiptar lidhet si me miratimet e ligjeve të ndryshme si Ligji për
Mbrojtjen e të Dhënave Personale, për Komunikimet Elektronike apo ai për Tregtinë Elektronike, ashtu
edhe me nënshkrimet e një sërë marrëveshjesh dhe konventash ndërkombëtare siç është ai ratifikimi i
Konventës Europiane mbi Krimin Kibernetik në vitin 2002.
-Nuk mund të realizohet dot harmonizimi i plotë i ligjit me acquis europian pasi ky proces duhet të jetë
gradual dhe duhet të bazohet edhe në kontekstin shqiptar. Siç është rasti i të drejtave të autorit në
internet, që nëse në Europë vlerësohet si vepër penale në Shqipëri akoma nuk është përfshirë në Kodin
Penal.
-Vështirësia me Ligjin në fushën e sigurisë kibernetike qëndron dhe te fakti që është një legjislacion i ri
dhe dinamik, pasi edhe fusha është e tillë që ndryshon me shpejtësi. Vështirëson faktin që shteti
shqiptar të jetë gjithmonë me të njëjtin hap me përditësimet dhe ndryshimet legjislative të BE-së.
-Mungon informacioni i duhur i subjekteve dhe personave mbi legjislacionin rreth sigurisë dhe krimit
kibernetik. Siç është edhe Rasti i Ligjit për Tregtinë Elektronike, ku subjektet që ofrojnë këtë shërbim nuk
e dinë që janë të prekur nga detyrimet e këtij ligji.
-Draft Ligji për Sigurinë Kibernetike duhet të ketë si fokus dy momente kryesore: 1. Krijimin e Autoritetit
Kombëtar për Sigurinë Kibernetike dhe 2. Listimi i infrastrukturave të informimit që cilësohen si kritike.
-Procesi i Identifikimit të strukturave kritike është një metodë e re e futur në Shqipëri. Përditësimi i
informacionit duhet të bëhet të paktën një herë në dy vjet dhe duhet që të raportohen incidentet për të
gjitha strukturat kritike. Për shkak të karakterit të tyre ndërlidhës mund të rrezikohet i gjithë sistemi.
Edhe pse BE ka një listë indikatorësh për këto struktura kritike ato duhet të përshtaten me zhvillimin
teknologjik dhe atë të institucioneve shqiptare. Kështu që disa nga këto indikatorë si kërkimi hapësinor
mund të injorohet pasi nuk gjen zbatim në Shqipëri. Gjithashtu indikatorë të rinj mund të krijohen siç
është siguria dhe rendi publik, që janë prioritare në Shqipëri.
Forcimi i kapaciteteve njerëzore e teknike për të luftuar krimin kibernetik
-Kapacitetet njerëzoret të në këtë drejtim janë të pakta dhe mungojnë. Fokusi duhet jo vetëm në trajnimet
e ekspertëve të policisë por edhe atyre të sistemit gjyqësor si dhe prokurorëve duke thelluar dhe
bashkëpunimin mes institucioneve.
-Rekomandohet që të trajnohen të paktën një gjyqtar dhe një prokuror për çdo rreth gjyqësor mbi sigurinë
kibernetike dhe krimin kibernetik, që dhe koordinimi i punës të jetë më i thjeshtë mes policisë dhe
institucioneve të hetimit dhe gjykimit në të gjithë vendin.
-Duhet ndërtuar një rrjet informatorësh si brenda dhe jashtë vendit për një shkëmbim informacioni më të
shpejtë dhe të saktë. Gjatë bashkëpunimeve duhet të krijohen ato që njihen si ‘contact point’.
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-Me rëndësi që punonjësit e policisë dhe institucioneve të tjera të kenë njohuri mjaft të mira jo vetëm
teknike dhe ekspertizë të lartë të fushës, për të ditur si funksionon por një domosdoshmëri shfaqet dhe
niveli i lartë i njohjes së gjuhës angleze. Për këtë mund të realizohen dhe trajnime brenda institucioneve të
policisë.
-Trajnimet edhe me ekspertë të policive europiane apo ndërkombëtare si Europol apo Interpol shkëmbim
eksperiencash, metodash se si të dallohet krimi kibernetik dhe si të hetohet ai. Kjo është e nevojshme edhe
për gjyqtarët dhe prokurorët për të dhënë më pas të gjithë informacionin e nevojshëm.
Bashkëpunimi me aktorë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar
-Me sektorë të tjerë të shoqërisë dhe ekonomisë si sektori i bankave, apo subjekte të tjera elektronike. Për
shkëmbim informacioni për kërcënimet dhe problemet që mund të kenë hasur. Për këtë mund të bëhen
takime mes policisë dhe përfaqësuesve të këtyre sektorëve për shkëmbim informacioni por edhe për të
gjetur ura bashkëpunimi dhe koordinimi.
-Me shoqërinë civile dhe organizata jo qeveritare, për të mundësuar fushata informimi me anë të spoteve
publicitare apo broshurave të ndryshme, apo sesioneve informuese. Këto organizata kanë edhe strukturat
e duhura për të mundësuar numra kontakti apo faqe online për informim dhe raportim incidentesh.
-Me institucionet arsimore që mund të ndihmojnë në edukimin dhe informimin sidomos të fëmijëve dhe
të rinjve që mund bëhen pre e rreziqeve kibernetike përfshirë edhe pornografinë
-Më shumë bashkëpunim edhe me ato subjekte dhe struktura që duhet të ruajnë informacionin elektronik
dhe duhet ta ndajnë atë në rast rreziku apo kërcënimi.
-Me autoritetet ndërkombëtare ku vihet re që policia e shtetit shqiptar ka një kooperim të mirë me
Europolin dhe Interpolin, kjo ka rëndësi edhe për shkak të vetë natyrës së krimit kibernetik që nuk njeh
kufij.
Informimi dhe Monitorimi për një internet më të sigurt
-Mungon vëmendja ndaj këtij sektori, pak flitet dhe diskutohet kjo edhe për faktin e karakterit të tij
specifik dhe teknik. Kërkohen më shumë fushata sensibilizimi dhe informimi mbi rrezikun kibernetik dhe
si të mbrohemi prej tij.
-Është i nevojshëm një proces i vazhdueshëm dhe periodik mbikëqyrjeje dhe monitorimi për sa i përket
subjekteve dhe ngjarjeve kompjuterike dhe për këtë duhet edhe një regjistër i veçantë për të vendosur dhe
incidentet kibernetike, edhe raportimet.
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RAPORT VLERËSIMI: GRUPI I PUNËS III
BUJQËSIA DHE SIGURIA USHQIMORE
KAPITULLI 11 & 12

Z. Florian Xhafa
Ekspert i Grupit të Punës III
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POLITIKA DHE STRATEGJI

Bujqësia
Qasja e integruar e BE-së për sigurinë e ushqimit që Shqipëria synon të sigurojë një nivel të lartë të
sigurisë së ushqimit, shëndetit të kafshëve, mirëqenien e kafshëve dhe shëndetin e bimëve nëpërmjet
ndërmarrjes së masave koherente nga ferma në tryezë dhe monitorimet e përshtatshme, duke siguruar
rritjen e prodhimit të sektorit dhe një funksionim efektiv të tregut të brendshëm.
Politika e qeverisë shqiptare për bujqësinë dhe zhvillimin rural është nxitur nga një rëndësi e veçantë e
sektorit në strukturën e përgjithshme të ekonomisë dhe ndikimit të madh social që mbart. Orientimi për
politikën kryesore të përcaktuar në Strategjinë për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural 2014 – 2020 mishëron
parimet kryesore dhe shtyllat e planifikimit strategjik në BE për PPB 2014- 2020 duke ruajtur fokusin mbi
nevojat specifike për zhvillimin e bujqësisë dhe të zonave rurale në Shqipëri. Gjatë hartimit të këtij
dokumenti strategjik qeveria ka qenë e ndikuar nga detyrimet dhe kërkesat që rrjedhin nga nenet 70
‚Përafrimi i legjislacionit‛ dhe 95 ‚Bujqësia dhe Sektori agro-industrial‛ të Marrëveshjes Stabilizim
Asocimit (MSA),si situata të grumbulluara me situatën përkatëse sektoriale në Shqipëri, duke pasur
parasysh nivelin e saj aktual të zhvillimit dhe ndikimin e parashikuar social. Pjesa më e madhe
mbështetëse financiare e bujqësisë dhe agro-industrisë, siç parashikohet nga Strategjia e re Kombëtare
Ndër-sektoriale për Zhvillim Rural dhe Bujqësor (NISARD) 2014-2020 do të orientohen në dy lloje të
instrumenteve:


Investimet publike në infrastrukturën e bujqësisë, sidomos ujitjen/ kullimin, mbrojtjen nga
erozioni i tokës, reklamimin dhe shpërndarjen në tregje të përshtatshme, parandalimin dhe
luftimin e sëmundjeve si dhe identifikimin dhe regjistrimin e të drejtave të pronës



Instrumente të veçanta, si subvencione për prodhuesit/ fermerët për investime në bujqësi,
stimuj financiar ose lehtësim aksesi në kredi dhe nxitje të tjera për të punuar në tokat
bujqësore.

Mangësia kryesore e sistemit në lidhje me politikën dhe zbatimin strategjik, mbetet në të dhënat
statistikore në bazë të të cilave mundësohet monitorimi i objektivave dhe treguesve përkatës.

Siguria Ushqimore
Politikat e Sigurisë Ushqimore në Shqipëri kanë për qëllim të rrisin standardet e larta të sigurisë
ushqimore për të mbrojtur shëndetin e konsumatorëve. Prodhimi dhe konsumi i ushqimit është shumë i
rëndësishëm dhe ka pasoja ekonomike, sociale dhe mjedisore. Rëndësia e vendosjes së politikës të
ushqimit si një qëllim kryesor i politikës së zhvillimit përbën një objektiv strategjik dhe reflekton
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ndryshimet globale dhe vendore. Draft strategjia ndër-sektoriale ‚Për sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e
konsumatorëve‛ (në procesin e miratimit) merr në konsideratë detyrimet dhe kërkesat që rrjedhin nga
MSA, neni 76 ‚Për mbrojtjen e Konsumatorëve‛ dhe neni 70 ‚Për përafrimin e legjislacionit shqiptar‛.
Situata dhe evoluimi i sigurisë ushqimore dhe sigurimi i cilësisë në Shqipëri është rezultat i presionit të
vazhdueshëm nga BE-ja dhe organizata të tjera ndërkombëtare për të miratuar një sistem të normave,
kushteve teknike dhe për të krijuar institucionet dhe shërbimet e nevojshme për të: i) Të zvogëlojë
rrezikun për konsumatorët dhe prodhuesit për përhapjen ndërkufitare të sëmundjeve të kafshëve, ii) Të
lejojë integrimin gradual të Shqipërisë në tregjet ndërkombëtare dhe iii) Të harmonizojë kuadrin ligjor
shqiptar me sistemin e BE-së të sigurimit të cilësisë dhe sigurisë së ushqimit, si një nga kriteret kryesore
për anëtarësimin në BE. Ky proces ka çuar në miratimin e kuadrit legjislativ, i cili ende nuk prodhon një
rezultat bindës në përputhje me cilësinë e ushqimit dhe sigurinë (kryesisht atij me origjine shtazore) të
kërkuara nga BE-ja për të lejuar lëvizjen e lire të këtyre mallrave që kanë origjine shqiptare, në territorin e
BE-së; por është kryesisht në përputhje me parimet dhe kërkesat bazë të miratuara nga legjislacioni i
vendeve më të përparuara. Pavarësisht futjes së parimeve kryesore dhe detyrimet themelore për të
siguruar cilësinë dhe sigurinë e ushqimit përmes miratimit të legjislacionit primar, sistemi po vuan ende
nga zgjidhje jo të plota dhe të pjesshme, si pasojë e mungesës së mjeteve që kanë të bëjnë kryesisht me
procedurat operative në përputhje me parimet e miratuara të BE-së, procese të integruara administrative
që rezultojnë në zbatimin e duhur të ligjit dhe zgjedhje të qarta të politikave në zhvillimin dhe themelim e
institucioneve publike përgjegjëse. Mangësitë e krijuara si rezultat i një procesi të ngadaltë të zhvillimit të
legjislacionit sekondar dhe mungesa e një vizioni të qartë në krijimin e autoriteteve kompetente janë
plotësuar në një normë proporcionale nga zgjidhjet e tregut.

INFORMACION I PËRGJITHSHËM

Bujqësia në Shqipëri përbën një nga degët e rëndësishme të ekonomisë me 16.9 % të PPB-së (INSTAT) dhe
43% e forcës së punës në zonat rurale. Sipas përkufizimit kombëtar për llogaritjen e popullsisë
rurale/urbane, rreth 50.2% përbëhet nga popullsia rurale dhe rreth 49.8% përkufizohet si popullsi urbane
(INSTAT 2010). Sipërfaqja e tokës bujqësore e shfrytëzuar është rritur me 24.000 ha (6%) nga viti 2007 deri
në vitin 2014 pjesërisht nëpërmjet mbështetjes të plantacioneve prej 15.000 ha fruta të reja, agrume, ullinj
dhe peme arrë, si dhe vreshta. Tani 64 % e totalit të tokës bujqësore është e shfrytëzuar, por në mënyrë të
konsiderueshme më shumë hektarë janë të nevojshme për përdorim në vitet në vijim.
Madhësia mesatare e fermës është rritur nga 1.14 ha për fermë në vitin 2007 në 1.26 ha për fermë në vitin
2013. Këto shifra tregojnë një trend pozitiv, por ende larg nivelit të nevojshëm për një familje që të ketë të
ardhura mesatare nga bujqësia, ndryshe nga mesatarja e BE-së. Vlera e prodhimit bujqësor matur me
vlerën e shtuar bruto është rritur nga 166.000 milion Lekë në vitin 2007 në 246.000 milionë Lekë në vitin
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2013. Produktiviteti i punës ka shënuar rritje të ndjeshme, më shumë se dyfishi në vitin 2012 krahasimisht
me vitin 2001, ndërsa krahasuar me vitin 2007 rritja është 65 %. Megjithatë performanca ekonomike e
sektorit është e dobët për shkak të shkallës së ulët dhe bujqësisë së fragmentuar, nivelin e ulët të
teknologjisë dhe të produktivitetit të përgjithshëm në krahasim me mesataren e BE-së. Ka nevojë për
shtrirje të përpjekjeve për të rritur më tej konkurrencën e sektorit.

Tabela 1: Kontributi i sektorit të bujqësisë në ekonominë shqiptare
Burimi: Ministria e Financave, Raporti 2013
Indicator

Unit

2001

2007

2008

2009

2010

2011

Share of agricultural
sector in GDP

In % of GDP
(current prices)

21.9

17.1

16.7

16.7

17.3

17.5

People employed in the
agricultural sector
Agri-food exports
Agri-food imports
Agri-food trade balance

Persons

526,337

542,000

568,549

496,190

506,664

506,664

ALL (million)
ALL (million)
ALL (million)

3,953
37,360
-33,407

7,079
60,895
-53,817

7,216
73,160
-65,944

7,718
74,690
-66,973

9,299
87,003
-77,705

11,139
91,463
-80,324

KUADRI INSTITUCIONAL
Zhvillimi institucional dhe miratimi i kuadrit të ri rregullator në kuadrin e pranimit në BE ka qenë
në vëmendje të qeverisë shqiptare, si një parakusht thelbësor për adresimin dhe zbatimin e duhur të
politikave të zhvillimit të sektorit të bujqësisë dhe zhvillimit rural. Reformat kryesore të realizuara
kohët e fundit mund të identifikohen si:
• Ngritja dhe funksionimi i institucioneve kryesore për zbatimin e asistencës së para-anëtarësimit
për Zhvillimin Rural (IPARD) të tilla si Autoriteti Menaxhues dhe Agjencia për Zhvillim Bujqësor
dhe Rural (AZHBR)
• Miratimi i Ligjit nr. 9817, datë 22.10.2007 ‚Për Bujqësi dhe Zhvillim Rural‛, i cili rregullon
programin e skemave të mbështetjes kombëtare për sektorin agro – ushqimor, krijon Agjencia për
Zhvillim Bujqësor dhe Rural (AZHBR) për zbatimin e mbështetjes kombëtare dhe prezanton
monitorimin dhe vlerësimin kombëtar mbi skemat mbështetëse.
• Miratimi i Ligjit nr. 9863 datë 2007/01/28 ‚Për ushqimin‛ i cili themelon Autoritetin Kombëtar të
Ushqimit dhe rregullon funksionimin e sistemit të ushqimit dhe sigurisë së ushqimit;
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• Miratimi i Ligjit nr. 10465 datë 29/09/2011 ‚Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë‛, i
cili përcakton organizimin dhe funksionimin e shërbimit veterinar dhe kërkesat për autoritete
specifike sektoriale private;
• Miratimi i Ligjit nr. 38/2012 ‚Për shoqëritë bashkëpunuese bujqësore, vendosjes së kërkesave për
krijimin dhe funksionimin e Shoqërisë Kooperative Bujqësore Shqiptare e njëjtë me Shoqërinë
Kooperative Europiane siç është përcaktuar me Rregulloren e Këshillit (KE) Nr 1435/2003.
Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave (MBZHRAU) i cili është
autoriteti përgjegjës publik për bujqësinë, zhvillimin rural dhe politikat e sigurisë ushqimore në
Shqipëri dhe gjithashtu autoriteti kryesor për sa i përket koordinimit për zbatimin e politikave
përkatëse, ku zbatimi aktual i këtyre politikave menaxhohet nga disa agjenci në varësi të Ministrit të
Bujqësisë, Ushqimit dhe mbrojtjes së Konsumatorit dhe disa agjenci apo organe në varësi nga
Ministri i Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, Ministri i Punëve Publike dhe Transportit,
Ministri i Shëndetësisë, Ministri i Punës dhe Agjencisë shqiptare të Zhvillimit, Çështjeve Sociale dhe
Shanseve të Barabarta.
Strukturat kryesore dhe më të lidhura të përfshira në menaxhimin e politikave të Zhvillimit Rural
dhe Bujqësisë dhe Ushqimit, politikat e sigurisë janë:
a. Autoriteti Menaxhues (MA) është Drejtoria e Përgjithshme e programimeve dhe vlerësimit të
politikave rurale në kuadër të MBZHRAU, i cili është përgjegjës për menaxhimin e programit IPARD
në mënyrë efikase, efektive dhe ligjore brenda fushëveprimit të përgjegjësive. Gjatë procesit të
përgatitjes së Programit të Zhvillimit Rural, Autoriteti Menaxhues ka detyrimin për të siguruar një
proces transparent dhe gjithëpërfshirës nëpërmjet pjesëmarrjes së palëve të interesuara, si fermerë
dhe shoqata të agro-përpunimit, LGAs dhe shoqëritë civile që përfaqësojnë palët e interesuara.
b. Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural është organ i pavarur publik, që vepron nën
përgjegjësinë e drejtpërdrejt të ministrit. Ai është përgjegjës për zbatimin e masave mbështetëse të
bujqësisë, ushqimit dhe sektorin e zhvillimit rural (caktuar edhe për zbatimin e ardhshëm të
programit IPARD), dhe më konkretisht për ekzekutimin e zbatimit dhe pagesën e detyrave në
përputhje me parimin financiar të një menaxhimi të shëndetshëm, siç përcaktohet në nenin 14 të
Marrëveshjes Sektoriale. Përcaktimi formal i AZHBR është bërë nga Urdhri Nr. 207/23.06.2009 i
Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit. Funksionet kryesore të
parashikuara në AZHBR në vijim të dispozitave të Aneksit 1 të Marrëveshjes Sektoriale, për organet
e strukturës operative janë si më poshtë:
- Funksione implementuese – përzgjedhje, publicitet - Funksione të pagesave – autorizimi dhe
kontrolli i angazhimeve, autorizimi dhe kontrolli i pagesave, ekzekutimi i pagesave dhe kontabilitetit
për angazhimin dhe pagesën
62

c. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU). AKU është themeluar nga Ligji nr. 9863, datë 2007/01/28
‚Për Ushqimin‛, si autoriteti i kontrollit zyrtar përgjegjës për ushqimin dhe sigurinë të ushqimit,
duke përfshirë edhe mbrojtjen e bimëve. Organizimi dhe funksionimi i AKU është miratuar me
Vendim të Këshillit të Ministrave në tetor 2009, ndërsa agjencia u bë plotësisht funksionale nga 1
shtator 2010. Për shkak të miratimit të Paketës së Higjienës (Rregulloret 852/2004. 853/2004, 854/2004
dhe pjesërisht 882/2004) në sistemin ligjor kombëtar gjatë vitit 2010, kontrolli zyrtar nga AKU duhet
të vërtetojë nivelin e ndër-pajtueshmërisë me standardet e kërkuara të Operatorëve të Biznesit
Ushqimor (FBO-s) dhe sa i përket procesit të financimit në kuadër të subvencioneve Skema (IPARD)
por kapacitetet e kufizuara dhe burimet përkatëse njerëzore të AKU së bashku me një hapësirë
legjislativ të mbetur (për aq sa ka të bëjë me transpozimin e Acquis së Ushqimit dhe sigurisë), nuk e
lejon këtë funksion që të zbatohet plotësisht. Roli parësor i AKU është për zbatimin e rregulloreve që
lidhen me ushqimin me sigurinë e ushqimit, ndërsa detyra të tjera në lidhje me zhvillimin e
politikave, përgatitjen e legjislacionit dhe menaxhimin e krizës është e ndarë me ministritë e tjera
përgjegjëse.
d. Instituti i Sigurisë së Ushqimit dhe Veterinarisë (ISUV) i krijuar nga bashkimi i Institutit të
Kërkimeve të Veterinarisë dhe Institutit të Kërkimeve Ushqimore me VKM nr. 515, datë 19/07/2006,
është Laboratori i Referencës për Veterinarinë dhe Sigurinë e Ushqimit për kontrollin zyrtar të
ushqimit me origjinë shtazore në Shqipëri. Ky institut përfshin 9 laboratorë veterinarë të specializuar
në fusha të ndryshme. Laboratorët janë vendosur në ambientet ISUV në Tiranë. ISUV kryen
aktivitetet në bazë të ligjit të Ushqimit dhe Ligjit për Veterinarinë. e. Inspektorati i mjedisit siç është
përcaktuar me Ligjin nr. 10431, datë 09.06.2011, ‚Për mbrojtjen e mjedisit‛, Ligji nr. 10448, datë
14/07/2011 ‛Për lejet e mjedisit‛. Dhe Ligji nr. 10463 datë 22/09/201, ‚Për menaxhimin e integruar të
mbetjeve‛ është autoriteti përgjegjës publik për kryerjen e kontrollit zyrtar ndër të tjera për ndotësit
organikë të qëndrueshëm, Nitratet dhe mbeturinat e kafshëve duke siguruar nder-përputhshmërinë
e FBO-s me standarde të kërkuara.
f. Inspektorati Shtetëror i Punës siç përcaktohet me Ligjin nr. 7961/1995 ‚Kodi i Punës i Republikës
së Shqipërisë‛ dhe Ligji nr 9634/2006 ‚Për inspektimin e punës dhe inspektorati shtetëror i punës‛,
është autoriteti përgjegjës publik për kryerjen e kontrollit zyrtar ndër të tjera të sigurisë në punë,
duke siguruar nder- përputhshmërinë e FBO-së me standardet e kërkuara. g. Fondi Shqiptar i
Zhvillimit (FSHZH) është një agjenci publike misioni i së cilës është të nxisë një zhvillim të
qëndrueshëm, të balancuar dhe vazhdimësinë socio-ekonomik në nivel lokal dhe rajonal. FSHZH
është themeluar në 1993 në bazë të marrëveshjes ndërmjet Qeverisë Shqiptare dhe Bankës Botërore.
Më 11 maj të vitit 2009, Kuvendi i Shqipërisë ka pajisur FSHZH me një status të veçantë ligjor.
Objektivat kryesore të FSHZH janë:
- Përmirësimi i infrastrukturës social-ekonomik lokal
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- Përmirësimi i shërbimeve publike vendore
- Forcimi institucional i njësive të qeverisjes vendore
- Nxitja e qeverisjes së mirë në nivel vendor
Përvoja e kohëve të fundit me përgatitjen e draftit të programit IPARD dhe ngritjen e rregullimeve
institucionale për implementimin e skemës së granteve IPARD tregojnë një sërë problemesh në lidhje
me zbatimin e duhur të akteve juridike të miratuara në aspektin e standardeve minimale kombëtare
të veterinarisë, fito-sanitare dhe të sigurisë ushqimore nga njëra anë, mungesa e informacionit dhe
njohurive të standardeve minimale kombëtare nga fermerët dhe përpunuesit e ushqimit dhe
kapacitetet e pamjaftueshme të autoriteteve përkatëse për të kontrolluar respektimin e standardeve
kombëtare minimale nga ana tjetër. Për më tepër, zbatimi i duhur i IPARD kërkon aftësi dhe njohuri
të organeve teknike kombëtare për të vlerësuar investime e projekte të mundshme në përputhje me
standardet e BE-së.
Pagesat direkte në Shqipëri nuk janë në përputhje me rregullat e BE-së. Shqipëria do të duhet të
krijojë një sistem informacioni për përfituesit e pagesave CAP nën menaxhimin e përbashkët dhe për
të siguruar publikimin vjetor të emrave të përfituesve. Nuk ka asnjë strukturë të krijuar ekuivalente
me sistemin e administrimit dhe të kontrollit të integruar (IACS).
Prezantimi i një IACS funksional duke përfshirë edhe një regjistër të fermave, një sistem IT dhe një
sistem identifikimi të parcelave të tokës, është një detyrë e vështirë dhe e gjatë që do të kërkojë
investime të mëdha dhe ndërtime cilësore të institucioneve për të përparuar në pranimin në BE.
Shqipërisë do ti duhet një rrjet i të dhënave të kontabilitetit të fermës (FADN) në përputhje me
acquis.
Për sa i përket ndihmës shtetërore, përveç subvencioneve lidhur me tregun dhe masave të zhvillimit
rural, Shqipëria aplikon një sërë masash të tjera. Shqipëria do të duhet të sjellë të gjitha masat e
ndihmës shtetërore në linjë me rregullat dhe udhëzimet e BE-së.
Duke pasur parasysh detyrën sfiduese të harmonizimit me acquis e BE-së, e nevojshme për zbatimin
e Programit të Zhvillimit Rural si dhe kostot e larta të shtrirjes me standardet e Komunitetit në
fushën e higjienës, shëndetit dhe sigurisë në punë, mjedisit dhe mirëqenies së kafshëve të FBO-s
shqiptare, investime të konsiderueshme do të kërkohen në drejtim të modernizimit të objekteve dhe
njohurive të fuqisë punëtore dhe aftësive për të siguruar konkurrencën e këtij sektori në tregun e lirë
të krijuar nga Marrëveshja e OBT, MSA dhe MTL-ve me vendet fqinje. Zhvillimi institucional,
implementimi dhe përforcimi i rregullave të BE-së:
- Objektivi është për të përgatitur gradualisht sektorët e agro-ushqimit dhe zonat rurale për
anëtarësimin në BE duke përshtatur politikat kombëtare të zhvillimit bujqësor e rural 10 në CAP dhe
duke prezantuar gradualisht masat dhe veprimet në përputhje me CAP dhe masat IPARD.
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- Eliminimin e masave dhe veprimeve të papajtueshme me CAP.
-Prezantimin gradual të kërkesave të BE-së për rregullimin e tregjeve, standardeve shëndetësore dhe
të higjienës, e mbrojtjen e mjedisit
- Zhvillimi i kapaciteteve institucionale për zbatimin dhe përforcimin e këtyre kërkesave
Integrimi i politikave të BE-së dhe kërkesat e rregulloreve do të ndërmerren në një mënyrë të
balancuar duke lejuar që periudhat e arsyeshme tranzitore të mundësojnë përshtatjen e sektorëve
privat me kërkesat e BE-së me qëllim përfitimi sidomos nga programi IPARD.
Procesi i përafrimit të legjislacionit në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural sipas Kapitullit 11 dhe
në fushën e sigurisë ushqimore, veterinare dhe politiken fito-sanitare sipas Kapitullit 12 do të rritet
më tej duke prezantuar një qasje më të integruar të punës për dy kapitujt, bazuar në koordinime proaktive ministrore pro-aktive dhe ndërministrore me krijimin e grupeve të përhershme të punës ku
përfshihen të gjitha palët e interesuara.
Në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural, prioritet kryesor në periudhën afat-shkurtër dhe afatmesme është zbatimi i programit IPARD për periudhën 2014-2020. Kjo kërkon që programi të
finalizohet, miratohet, dhe strukturat operative të IPARD – MA dhe ARDA të akreditohen në
përputhje me kriteret e akreditimit të BE-së për të filluar zbatimin e programit sa më shpejtë të jetë e
mundur pas 2014. Rezultatet dhe mësimet e nxjerra nga IPARD si skemë grantimi i implementuar do
të përdoren në përgatitjen e programit IPARD për periudhën 2014-2020. Plani i përafrimit ligjor në
afat të shkurtër në fushën e zhvillimit rural do të përqendrohet duke bërë të mundur procesin e
zbatimit të masave të zgjedhura për programin IPARD, të tilla si hartimi/përshtatja e akteve ligjore
kombëtare për krijimin formal të menaxhimit të IPARD dhe kontrollin e sistemit në Shqipëri, për
ndërtimin e kapaciteteve institucionale, zhvillimin e burimeve njerëzore, duke përfshirë marrjen e
masave të politikave. Përafrimi i plotë i legjislacionit dhe përafrimin institucional për zbatimin e CAP
do të zbatohet në përputhje me një plan të përditësuar të përafrimit gradual të legjislacionit të
miratuar të BE-së për periudhën 2014-2020.
Në perspektivën afat-mesëm dhe afatgjatë prioritet është zhvillimi i mëtejshëm i kapacitetit të
AZHBR si një Agjenci që në të ardhmen do të merret me pagesat e CAP pas anëtarësimit. Kjo kërkon
një planifikim të duhur dhe përgatitjen e planit të detajuar të veprimit për futjen e sistemit IACS.
Disa nga aktivitetet për krijimin e elementeve themelore që do të integrohen në IACS kanë filluar
tashmë, por duhet të finalizohen.
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SISTEMI MONITORUES I SEKTORIT
Zbatimi i Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKAZHI), strategjitë kombëtare që kanë të
bëjnë me Programet Buxhetore shumëvjeçare(PBA) dhe buxhetet vjetore të monitorohen nga sistem
vlerësimi i orientuar drejt performancës dhe rezultateve, si pjesë e sistemit të planifikimit të integruar të
Qeverisë Shqiptare. Elementet bazë të këtij sistemi janë Matricat e Vlerësimit të Performancës (PAMS)
bazuar në treguesit e strategjive kryesore të SKZHI dhe strategjive ndër- sektoriale Sistemi i monitorimit
të mësipërm ka për qëllim:
- Për të mbështetur planifikimin më të mirë kombëtar dhe buxhetin e performancës
- Për të nxitur llogaridhënien dhe rritjen e transparencës
- Për të përmirësuar analizat sektoriale dhe politikat programore
- Të shërbejë si bazë për përgatitjen e ardhshme SKAZHI 2013-2020
Si një hap tjetër, sistemi i bazuar në rezultate duhet forcuar në dy drejtime:
- Për të përfshirë në sistemin e monitorimit të gjitha strategjitë sektoriale dhe ndërsektoriale si pjesë e
kuadrit strategjik kombëtar ekzistues
-Për të siguruar një lidhje më të mirë midis monitorimit dhe buxhetimit.
Kjo përfshin futjen e masave për të garantuar se të njëjtat objektiva të monitoruara janë pasqyruar në
pasqyrat e programit të politikave PBA-së. Kjo do të sjellë një buxheti më të mirë të performancës në mes
politikave dhe sektorëve dhe një vështrim të detajuar të boshllëqeve dhe kufizimeve për arritjen e
objektivave të sektorit kryesor. Monitorimi i fondeve IPA sigurohet nga NIPAC dhe Sekretariat NIPAC i
cili ndodhet në Ministrinë e Integrimit Europian. Përdorimi i fondeve të IPA-s është e SPI/PBA Programi
mbi Sigurinë e Ushqimit:
Sipas strategjisë së Mbrojtjes së Konsumatorit (udhëhequr nga Ministria e Ekonomisë) Politika për
Siguri Ushqimore dhe Mbrojtje së Konsumatorit ka për qëllim të përmirësojë:
- Kuadrin ligjor kombëtar në përputhje me legjislacionin e BE-së,
- Hartimin dhe zbatimin e programeve kombëtare për të kontrolluar sëmundjet e kafshëve dhe parazitëve
në bimë
- Programet e monitorimit të sëmundjeve
- Mbeturinat e kafshëve dhe produkteve ushqimore me origjinë shtazore
- Identifikimi i kafshëve dhe regjistrimi i fermave blegtorale
- Forcimi i karantinave veterinare dhe fitosanitare
- Përdorimi i praktikave më të mira për mbrojtjen e shëndetit të bimëve
- Forcimi i rrjetit laboratorik - Forcimi i inspektimeve të sigurisë së ushqimit
- Krijimi i vetë- kontrollit të sigurisë së ushqimit
- Krijimi i vetë--kontrollit dhe gjurmueshmërisë së sistemit të produkteve ushqimore
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- Vendosjen e sistemit RAPID Alert dhe integrimin e saj në rrjetin europian dhe informimi në kohë i
konsumatorëve
Qëllimi i politikës së programit është forcim i sistemit të kontrollit të inspektimit në sektorë të sigurisë
ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit duke përfshirë në të zinxhirin e ushqimit nga ferma në tryezë.
Konkretisht programi synon miratimin vjetor prej 10 rregulloreve të BE-së në legjislacionin kuadër
kombëtar, realizimin në vitin 2020 të kontrollit zyrtar të bazuar në vlerësimin e rrezikut duke rritur
numrin e operatorëve të kontrolluar, përpunimit të ushqimit me 5% çdo vit, reduktimin në përqindje të
papërfillshme të çdo sëmundje në kafshë kundër sëmundjeve zoonotike deri në fund të vitit 2020, rritje me
5% çdo vit të numrit të kafshëve të kontrolluara (gjurmimi, vaksinimi dhe eliminimi si kafshë të
infektuara); monitorimi i plotë i mbeturinave të kafshëve dhe mbetjeve në produkte shtazore për të
përmbushur çdo vit 100% programin kombëtar të monitorimit; identifikimi 100 % të bagëtive me
identifikimin e kafshëve çdo vit deri në vitin 2020 për krijimin e zonës së lirë nga parazitët karantinorë
dhe reduktimin e parazitëve karantinorë nga 10 % për çdo vit; deri në vitin 2020 krijimi i një zone të lirë
nga zjarri bakterial duke reduktuar 10 % për çdo vit; rritja e kapaciteteve përmes trajnimeve vjetore prej
10% të stafit.
Mbështetje e nevojshme për të përmbushur standardet për sektorin e produkteve ujore:
- Trajnimi i stafit të laboratorëve të kontrollit të ushqimit dhe mbështetje financiare për IFSV
- Inspektorët e sigurisë së trajtimit të ushqimit tek AKU
-Trajnimi dhe asistenca teknike për stadin e Drejtorisë së Politikave të Sigurisë Ushqimore dhe Mbrojtjes
së Konsumatorit
- Për të rritur transparencën ndaj publikut në lidhje me problemet e sigurisë ushqimore
- Për të forcuar kapacitetet administrative të strukturave të kontrollit të sigurisë ushqimore
-Trajnimi i operatoreve të biznesit të ushqimit në mënyrë që të dinë sistemet e cilësisë dhe të sigurisë (ISO,
HACCP)
- Mbështetje financiare për bizneset e prodhimit të ushqimit për zbatimin e sistemeve të cilësisë dhe të
sigurisë të produkteve ujore Laboratorët e nevojshëm IFSV
-Është e nevojshme që brenda laboratorëve të përmirësohet sigurimi i përshtatshëm dhe të përmirësohet
trajtimi i objekteve të magazinimit
- Procedurat e testimit duhet të vijnë brenda datës së caktuar dhe dokumentacioni i tyre të përmirësohet Masat e kontrollit të brendshëm të cilësisë dhe të jashtme kanë nevojë për testim të aftësive për tu futur
për të dhënë besim në rezultatet e testimit të prodhuar. Këto hapa do të japin një bazë për të përparuar
drejt akreditimit të laboratorëve AKU në periudha afat-mesme dhe afat- gjata
- Përmirësimet në menaxhimin financiar të laboratorëve do të ndihmojnë laboratorët të mbeten në fuqi,
pavarësisht burimeve të kufizuara. Laboratorët rajonalë kanë pajisjet me të nevojshme për të bërë testet
aktuale.
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Nuk ka pasur ndonjë plan për amortizimin, zëvendësimin, mirëmbajtjen etj, dhe kjo ka rezultuar shumë e
vështirë për pajisjet e riparimit, kur ai ishte jashtë shërbimit. Ka disa sende të pajisjeve që nevojiten për
riparim apo pjesë të humbura, por nuk ka fonde të ndara për këto qëllime.
- Duhet të ketë një program gjithëpërfshirës të trajnimeve të ndërmarra për të siguruar që personeli që
punon në të gjitha disiplinat të jenë të mirë-trajnuar në teknikat laboratorike, procedurat e menaxhimit
dhe në çështjet e shëndetit dhe të sigurisë. Një pjesë e këtij trajnimi duhet të iniciohet nga qendra, por një
pjesë e saj mund dhe të duhet të ndërmerret nga drejtuesit lokal
- Laboratori ka pajisje moderne edhe pse ndonjëherë mungon trajnimi i përshtatshëm për të përdorur atë.
Stafi ka raportuar vonesa në riparimin e pajisjeve, edhe pse në dukje kanë më pak kohë sa laboratorët e
AKU-së. Një numër i seksioneve brenda institutit po punojnë në kuadër të një sistemi të cilësisë ISO 17025
dhe një numër i vogël testimesh janë akredituar nga organet italiane dhe shqiptare të akreditimit. Sistemi i
identifikimit veterinar ka nevojë për përmirësime të mëtejshme, për të përfunduar dhe integruar
kontrollin e sëmundjeve të kafshëve dhe shëndetit publik (siguria ushqimore).
Të gjitha pronat e gjësë së gjallë duhet të integrohen në sistemin Ruda për një kontroll më të mirë të
lëvizjes së kafshëve; informacionet e kontrolleve laboratorike duhet të integrohen, sistemin e
informacionit të sigurisë së ushqimit dhe VIS duhet të komunikojnë dhe të shkëmbejnë informacion. Të
përditësimet e kërkuara për sistemin Ruda janë:
- Përpunimi i një moduli të informacioneve laboratorike dhe të integrohet me Regjistrin e Fermave
Kombëtare, Identifikimin e Kafshëve (modulet IR) dhe Kontrollin e Sëmundjeve të Kafshëve (modul EPI)
- Shkëmbimi i të dhënave mes sistemit Ruda dhe sistemit të informacionit të sigurisë së ushqimit
- Përmirësimi i modulit Lëvizja e Kontrollit të Kafshëve nëpërmjet shtrirjes së zbatimit të aplikimit Ruda
në fermat kryesore për lëvizshmërinë e kafshëve (tregjet e kafshëve në thertore) Përafrimi i legjislacionit
- Procesi i përafrimit të legjislacionit në fushën e sigurisë ushqimore, veterinare dhe politikën fitosanitare
sipas Kapitulli 12 do të rritet me tej duke prezantuar një qasje më të integruar të punës për dy kapituj,
- Procesi i hartimit të akteve të reja ligjore do të forcohet më tej dhe në bazë të vlerësimin e kapaciteteve
dhe ndërtimin e kapaciteteve të nevojave ekzistuese institucionale në përputhje me legjislacionin e ri që
do të miratohet si dhe vlerësimin e kostove dhe kohën e nevojshme për fermerët dhe operatorët e
ushqimit për të përshtatur aktet e reja ligjore. Siguria gjithëpërfshirëse e ushqimit, çështjet veterinare dhe
fitosanitare do të përpunohen për përshtatjen legjislative dhe institucionale në këtë fushë.
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LISTA E STRATEGJIVE, DOKUMENTEVE DHE RAPORTEVE
 Strategjia nder-sektoriale e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (NISARD) 2014-2020
 Strategjia e Mbrojtjes së Konsumatorit (i Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës)
 Raporti i nen-komitetit për Bujqësinë dhe Peshkimin (2013)(periudhë 6 mujore)
 Raporti i Progresit NPIPSA
 Progres Raporti i Komisionit Europian (2014)
 Raportet FVO
 Marrëveshja e Stabilizimit – Asocimit (PKZMSA 2010-2014) mes qeverisë së Shqipërisë dhe
Komunitetit Europian që u nënshkrua në qershor të 2006
 Urdhri i Kryeministrit Nr. 139 datë 2010/07/01 ‚Për monitorimin e zbatimit të strategjive
sektoriale dhe ndër-sektoriale”
 Deklarata e Parisit 2012 Sondazhi – Kapitulli për Shqipërinë
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REKOMANDIMET E GRUPIT TË PUNËS III
Katër sesionet e zhvilluara në kuadër të Grupit të Punës III (Bujqësia dhe Siguria Ushqimore) vunë në
fokus tematikat si: reforma në sigurinë ushqimore, adoptimi dhe zbatimi i standardeve të sigurisë
ushqimore dhe kapaciteti për thithjen e fondeve. Gjatë grupeve të punës me pjesëmarrjen e ekspertëve të
ndryshëm nga Sllovakia dhe Shqipëria, përfaqësues nga ministritë përkatëse dhe institucione shtetërore,
si me pjesëmarrjen dhe angazhimin e shoqërisë civile një set rekomandimesh është realizuar, të cilat i gjeni
më poshtë për çdo sesion të zhvilluar në kuadër të Grupit të Punës III (Bujqësia dhe Siguria Ushqimore)
gjatës periudhës korrik 2015- dhjetor 2015:

Sesioni 1: Reforma në sigurinë ushqimore / fuqizimi i partneritetit publik-privat për rritjen e efektivitetit të
kontrollit zyrtar, 29 korrik 2015
Në kuadër të GP-së së Bujqësisë, sesioni i parë i Grupit Punues u organizua me pjesëmarrjen e Ministrisë së
Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, në bashkëpunim me Autoritetin Kombëtar të Ushqimit,
për të vazhduar me reformat në Sigurinë e Ushqimit dhe Bujqësisë si e vetmja mënyrë e avancimit drejt procesit të
integrimit në Bashkimin Evropian. Zbatimi i Reformës për Sigurinë Ushqimore, do të përshpejtojë procesin e
integrimit, duke garantuar zbatimin e duhur të legjislacionit dhe direktivave të BE-së. Grupi i punës konsideroi një
risi bashkëpunimin e hapur dhe të drejtpërdrejtë me sektorin privat, shoqërinë civile si dhe aktorë të tjerë
ndërkombëtarë, iniciativë e cila do të modernizojë Sistemin e Sigurisë Ushqimore. Kjo tryezë u cilësua si thelbësore
për të hedhur dritë mbi rëndësinë që siguria e ushqimit ka në BE dhe duhet të ketë edhe në Shqipëri:


Sipas Grupit të Punës, ekziston një zinxhir i këputur, ku problem përbën mos mbyllja e reformës
së sigurimit ushqimor e cila për arsye burokratike nuk po arrihet. Duhet një përshpejtim i disa
ligjeve për të arritur një reformë të thelluar të sistemit veterinar dhe atij të mbrojtjes së bimëve. Në
mënyrë që kjo reformë të përfundohet me sukses e në kohën e duhur duhet të sensibilizohet
komuniteti kombëtar dhe ndërkombëtar nëpërmjet të tilla tryezash.



Duke pasur parasysh situatën që Shqipëria nuk eksporton dot produkte shtazore, dhe pasjen e një
rrjeti tregjesh informale, rekomandohet si prioritet realizimi i një sistemi të unifikuar të dhënash të
gjurmueshmërisë, i cili do të garantojë siguri ushqimore, do të shërbejë si gjenerator ekonomik,
dhe do të krijojë kushte për barazi në treg.



Konstatohet se ka mungesa të theksuara të specialistëve në radhët e burimeve njerëzore, ku për 24
mijë biznese formale ka vetëm 280 inspektorë të AKU-së. Në mënyrë që të përshpejtohet
kualifikimi i burimeve njerëzore dhe për rritje kapacitetesh propozohen mbështetje me ekspertë
ndërkombëtarë që jo vetëm do të raportojnë e monitorojnë por do të jenë pjesë e zgjidhjes.
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Vlerësohet si problematike mungesa e komunikimit dhe një fragmentarizim, i karakterizuar me
mbivendosje kompetencash ndërmjet institucioneve. Nevojitet një delegim përgjegjësish, pasi njëri
ent mund të ketë probleme financiare, tjetri mangësi infrastrukturore, etj.



Grupi i Punës sugjeron që në kuadër të Reformës Ushqimore, Drejtoria e Doganave në
bashkëpunim me AKU duhet të kenë rol më proaktiv.



Reforma e sigurisë ushqimore nuk parashikon një kosto rregullatore, të personalizuar për çdo
subjekt. Grupi i Punës rekomandoi realizimin paraprak të një studimi apo vlerësimi të kostos për
burimet njerëzore, infrastrukturën e nevojshme.



Duke pasur parasysh 2 grupime: -operator biznesi ushqimor (nga prodhimi, grumbullimi,
paketimi, gjer te konsumatori) dhe inspektimi (kontrolli zyrtar) , sugjerohet ti kushtohet rëndësi
sistemit gjurmues si dhe konsiderohet domosdoshmëri paanshmëria e kontrollit.



Në ritmin e avancimeve teknologjike, duhet të ketë më shumë bashkëpunim me entet publike të
avancuara. Të ngrihen bashkëpunime me institucione të kërkimit shkencor për laboratorët –
Sistemi i laboratorëve t’i kalojë PPP, ku AKU të ketë rolin e kontraktorit. Duke i kushtuar rëndësi
ndaj konsumimit të produkteve ushqimore. Institucionet shtetërore në bashkëpunim me
organizatat e shoqërisë civile dhe median, duhet të realizojnë një fushatë edukimi dhe
sensibilizimi e gjerë e popullsisë mbi problematikat e sigurimit ushqimor.

Sesioni 2: Sfidat në adoptimin dhe zbatimin e standardeve të sigurisë dhe cilësisë ushqimore nga AKU
dhe operatorët e biznesit ushqimor, 6 tetor 2015
Sesioni i dytë solli në vëmendje sfidat e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU) dhe operatorëve të biznesit
ushqimor në miratimin dhe zbatimin e cilësisë dhe sigurisë ushqimore. Takimi midis përfaqësuesve të institucioneve
shtetërore dhe shoqërisë civile theksuan rolin e AKU-së në garantimin e mirëfunksionimit të sistemit të sigurisë
ushqimore. Një tjetër çështje e diskutuar kishte të bënte me mangësitë që rrjedhin nga përgjegjësitë e paqarta mes
institucioneve të ndryshme shtetërore, duke sjellë konfuzion midis operatorëve të biznesit ushqimor. Me pjesëmarrjen
e përfaqësuesve të AKU, z. Afrim Bakaj, sektorit privat duke përfshirë edhe fermerët, si dhe me kontributin e veçantë
të ekspertit sllovak, z. Bohuslavmr Harvilak, sugjerime dhe rekomandime të shumta mbi politikat u sollën për të
zgjidhur këto çështja:



Grupi i Punës ngiti si domosdoshmëri reformimin e sistemit ushqimor dhe atij veterinar, që do të
forcojë kontrollin ushqimor. Reforma e sipërpërmendur do të sillte shpërndarje më të mirë edhe të
burimeve njerëzore të cilat janë të shpërndara në qeverisjen qendrore dhe atë lokale pa një
strukturë të unifikuar. Një strukturë e unifikuar e burimeve njerëzore do të ndihmonte në
mirëfunksionimin e zinxhirit të sigurisë ushqimore.
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Një tjetër çështje që vazhdon të përbëjë problem është edhe mbivendosja e kompetencave ndërmjet
institucioneve të ndryshme. AKU zotëron përgjegjësinë më të madhe në kontrollin ushqimor, por
nuk ka mekanizmat pasi kontrolli i është lënë pushtetit lokal. Në këtë rast nuk ka konflikt ligjor,
por problemi qëndron te struktura e cila duhet rregulluar e modifikuar ligjërisht.



Grupi i Punës III përmendi si problematike mungesën e infrastrukturës për të realizuar
inspektimet si p.sh. mungesa frigoriferësh në kufij apo nevoja për aparate në laboratorë për
kontrollin zyrtar. Si zgjidhje e problemit u sugjerua forcimi i një partneriteti publik-privat.



Si element lidhës mes operatorëve të biznesit dhe AKU është gjurmueshmëria, faktori kyç i
kontrollit dhe identitetit të prejardhjes së produktit.



Për garantimin e sigurisë ushqimore duhet të ekzistojë jo vetëm bashkëpunimi i institucioneve me
njëri – tjetrin, por edhe ndërveprimi mes institucioneve shtetërore dhe operatorëve të biznesit.
Eksperti sllovak i Grupit të Punës solli disa sugjerime si:

- Organizimi në klube i operatorëve të biznesit, sipas fushave të tyre dhe përfshirja në grupet e punës për
hartime legjislacioni
- Në kuadër të legjislacionit të BE-së të organizohen trajnime të përbashkëta mes operatorëve dhe
inspektorëve gjë që ndihmon në kuptueshmërinë e punës, me problemet dhe të përbashkëtat e njëri-tjetrit
në arritjet e qëllimeve.
- Marrëveshje të arritura mes Ministrisë së Bujqësisë, Ministrisë së Shëndetit, institucioneve tatimore dhe
doganore për Plane Pune dhe kontrolle të përbashkëta, duke ulur kostot dhe afatet kohore.


Në rastin e Shqipërisë është e domosdoshme që nën AKU disa shërbime të intensifikohen. Për
funksionimin e thertoreve të autorizuara, duhet të përgatiten aktet nënligjore. Sipas Grupit të
Punës kjo do të mundësonte një konkurrencë të drejtë. Në raste konflikt interesi të kontrolleve në
nivel lokal, duhet të dërgohen inspektorë nga drejtori qendrore, të cilët nuk njoftohen për
subjektin që do të kontrollohet.



Grupi i Punës rekomandoi realizimin e një Auditi të brendshëm, audit vertikal nga zyra qendrore
në zyrat lokale, që mund të bëhet 1 herë në 5 vjet.
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Sesioni 3: Adoptimi dhe zbatimi i kërkesave të Bashkimit Europian për produktet BIO, produktet
konvencionale dhe produktet e integruara, 2 nëntor 2015
Duke pasur parasysh se 60% e legjislacionit të BE-së është e përqendruar në rregullimin e sektorit të ushqimit dhe
bujqësisë, bashkëpunimi ndërmjet Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për të modernizuar dhe ristrukturuar
bujqësinë shqiptare dhe sektorit agro-industrial ka qenë në qendër të vëmendjes gjatë seancës së tretë të GP-së. Gjatë
diskutimit u theksua nevoja për një vëmendje të veçantë që duhet t’i kushtohet këtij sektori me reforma që duhet të
paraqesin zgjidhje të qëndrueshme duke garantuar konkurrencën në tregun rajonal dhe atë të nivelit global. Përveç
kësaj, ekspertët theksuan nevojën për një bashkëpunim më të ngushtë mes institucioneve shtetërore dhe aktorëve të
tjerë, duke përfshirë edhe nevojën për të ndarë informacionin dhe për të rritur ndërgjegjësimin e fermerëve në lidhje
me legjislacionin shqiptar dhe atë europian. Gjatë diskutimit, përfaqësues nga institucionet shtetërore, si z. Sali
Metani, nga Ministria e Bujqësisë dhe z. Agim Rrapaj, Kryetar i Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar dhe organizata të
tjera debatuan në lidhje me mangësitë kryesore në zhvillimin e bujqësisë dhe u sugjeruan ide të ndryshme që mund të
ndihmojnë në përballimin e këtyre çështjeve dhe në përmirësimin e situatës:

Politika nxitëse, bashkëpunuese e reformuese
-Sipas Grupit të Punës, bujqësia shqiptare e ka të pamundur të konkurrojë tregun europian dhe atë fqinj
me anë të prodhimit të produkteve konvencionale, pasi niveli i prodhimit bujqësor kombëtar është 10
herë më i vogël në krahasim me vendet fqinje.
-Zgjidhja qëndron në ndryshimin e qëndrimit ndaj prodhimeve BIO, me anë të një perspektive të re që
nxit prodhimin bujqësor organik, gjë që do të çonte në ulje të çmimit. Kosto do të ulej për shkak të
mospërdorimit të pesticideve dhe elementeve të tjera kimike. Kështu në fund do të përftohet prodhim me
çmim të ulët dhe cilësi më të mirë.
-Problematikë tjetër është mbështetja e ulët ekonomike e cila shtrohet si detyrë e qeverisë për të ngritur
struktura për të bërë të mundur menaxhimin e programit dhe hartimit të politikave dhe krijimin e masave
specifike, duke qenë se në dokument ka vetëm një masë të përgjithshme. Sot bujqësia merr një përqindje
shumë të vogël nga buxheti shtetëror dhe gjithashtu duhet të ofrohen subvencione.
- Duke marrë për bazë fondet specifike që BE ofron për sektorin, Grupi i Punës renditi disa prej tyre që
mund të jenë të aplikueshme dhe nga qeveria shqiptare:
1. Financim i drejtpërdrejtë për fermerët që prodhojnë BIO Ky financim për fermerët kërkon
mospërdorimin e pesticideve nga ana e tyre dhe ku duhet së paku të prodhojnë 1 deri në 2 varietete për
5% të tokës së tyre.
2. Mbështetje me teknologji të reja për peshkimin dhe akuakulturës Vazhdimisht vihen në zbatim
teknologji të reja për mbështetjen e peshkimit dhe akuakulturës dhe prodhimin uroje BIO. Asnjë nga të dy
masat nuk gjen mbështetje në vendin tonë.
3. Subvencione për Kërkim dhe Inovacion në fushën e prodhimeve organike Në Shqipëri sot ka mangësi
edhe pse mundësitë për zhvillim në këtë drejtim janë të mëdha pasi ka kapacitete të mjaftueshme
njerëzore për kërkime lidhur me prodhimet organike dhe mund gjithashtu të kontribuohet në inovacion.
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4. Skemat e fermave organike Të tilla skema mund të realizojnë një promovim të saktë të prodhimit të
produkteve organike, të tregjeve ku këto produkte mund të tregtohen etj. Vetë BE financon ato organizata
që rrisin informimin për këtë sektor.
5. Skemat për ngritjen dhe mbështetjen e shoqatave të prodhuesve organikë Duke pasur në vëmendje
faktin që bujqësia është një sektor me risk të lartë (problemet e paparashikuara të motit etj.) Bashkimi
Europian mbështet vazhdimisht shoqatat që kanë si qëllim të tyre sektorin e bujqësisë për të ulur rrezikun
e falimentimit të tyre si dhe për të rritur sasinë e prodhimit të produkteve BIO. E njëjta gjë duhet të
funksionojë edhe në Shqipëri.
6. Konsulenca, asistencë teknike për prodhuesit BE financon dhe mbështet edhe prodhimin e integruar
organik, nëpërmjet asistencave teknike falas për prodhuesit. Kjo bën të mundur shmangien e humbjeve
me anë të njohjes se teknikave dhe ligjeve nga ana e prodhuesve. E nevojshme t’i kushtohet më tepër
rëndësi bletëve si indikator natyror mjaft i rëndësishëm dhe shpesh bazë në produkte të ndryshme BIO.
-Mbarështuesit e bletëve kanë gjithnjë e më pak të ardhura e mbështetje financiare në Shqipëri. Nevoja për
rritjen e informacionit dhe ndërgjegjësimit për fermerët në lidhje me legjislacionin shqiptar dhe atë
europian, përgatitjen dhe disiplinën teknike, kërkon një bashkëpunim dinamik mes OJF-ve, institucioneve
private dhe drejtorive teknike në institucione shtetërore.
-Për të pasur një bashkëpunim më të mirë mes Ministrisë së Bujqësisë me Këshillin e Agro-Biznesit
Shqiptar (KASH) dhe organeve të tjera u parashtrua si zgjidhje ngritjen e një platforme elektronike të
dhënash ku të renditen kriteret e kërkuara nga Bashkimi Europian dhe praktika më të mira nga rajoni.

Zbatimi i Legjislacionit
-Në 2007, Bashkimi Europian ka miratuar Direktivën mbi prodhimet organike. Konsiderohet e nevojshme
edhe politika e certifikimit: ekzistojnë subjekte private të shpërndara që kanë të drejtë certifikimi për
produktet BIO por mungon informacioni nga ana e prodhuesve bujqësore dhe shumë herë kostoja është
mjaft e lartë për certifikimin dhe nuk kanë asnjë mbështetje nga shteti.
-Është i nevojshëm certifikimi i prodhimit organik dhe certifikimi mbetet një sfidë për prodhuesit
shqiptarë. Gjithashtu mbrojtja e etiketës së prodhimeve në tregun vendas mbetet gjithashtu një sfidë:
ekziston ende sistemi ku produkti organik nuk ka certifikatë dhe si pasojë kjo sjell konfuzion.
-Problemi më i madh i aspektit ligjor nuk është mungesa e kuadrit rregullues por mungesa e zbatimit në
praktikë të ligjit. Siç pasqyrohet dhe në dokumentin strategjik në një seksion të veçantë të prodhimit
organik, ka një mangësi të dukshme të statistikave.
-Në dokumentin strategjik pasqyrohet në një seksion të veçantë prodhimi organik por ka një mangësi të
dukshme: statistikat. Statistikat e fundit të pasqyruara në dokument janë të vitit 2012 dhe nuk japin një
pamje të qartë të gjendjes aktuale dhe potencialit të saj duke vështirësuar hartimin e politikave. Duhet të
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kemi një ligj të përditësuar sa i takon produkteve organike pasi ende operohet me ligjin e vitit 2004 dhe
mungojnë edhe statistikat për këtë fushë.
Kapacitete institucionale e infrastrukturore
-Në aspektin institucional është Ministria e Bujqësisë me drejtoritë përkatëse që mbulon procesin e
bujqësisë dhe integrimit europian.
-Grupi i Punës identifikoi si problematike mungesën e specialistëve në këtë fushë dhe mangësi në
zbatimin e rregulloreve dhe politikave.
-Detyrat kryesore janë mbikëqyrja e tregut, mbrojtja e prodhimeve BIO, qartësimi i konsumatorit dhe rritja
e kapacitete për hartimin e politikave dhe zbatimin e tyre.
-Përveç nivelit teknik e profesional, ka një mungesë të theksuar stafi. Për shembull, në sektorin e mbrojtjes
së bimëve në Ministrinë e Bujqësisë ka vetëm një person staf, për të cilin është e pamundur të mbulojë të
gjitha çështjet. Ka nevojë për rritje kapacitetesh në staf.
- Referuar forcimit të kapacitetit infrastrukturor, Grupi i Punës sugjeroi mbështetjen në ngritjen e
fabrikave për përpunimin e plehut organik, modernizimin e teknikave dhe mjeteve të prodhimit,
zhvillimin e institucioneve kërkimore për prodhimin e farërave rezistente dhe infrastrukturës ujitëse dhe
të kullimit.
-Në Shqipëri nuk ekziston një treg organik, duke rezultuar në mungesë informacioni për konsumatorët
lidhur me të mirat e produkteve bio. Në sektorin e bimëve medicinale, Shqipëria ka potencial prodhues
por karakterizohet nga mungesë organizimi e orientimi për prodhuesit e bimëve medicinale.

Sesioni 4: Informaliteti në Sektorin e Bujqësisë dhe Kapaciteti për përthithjen e Fondeve Strukturore për
Zhvillimin Rural, 22 dhjetor 2015
Për të arritur standardet e kërkuara nga Bashkimi Europian, sektori i bujqësisë ka nevojë për më shumë investime
dhe mbështetje si nga sektori privat dhe ai publik, por megjithatë fokusi duhet të jetë gjithmonë tek agrobiznesi, për
ndërtimin e kapaciteteve dhe për t'u bërë konkurrues në treg. Fokusi kryesor i këtij sesioni është të promovojë, të
informojë dhe të rekomandojë masa dhe politika që duhen ndjekur për zhvillimin e mëtejshëm të bujqësisë në Shqipëri
dhe në gjithë procesin e integrimit evropian, duke i kushtuar vëmendje të veçantë subvencioneve dhe problemeve në
procesin e dhënies së fondeve. Ky sesion u organizua në Lushnje, me pjesëmarrjen e Këshillit të Agrobiznesit
Shqiptar dhe sektorit privat në këtë rajon. Lushnja u zgjodh për shkak të historisë së gjatë dhe lidhjeve me zhvillimin
e bujqësisë në Shqipëri, si dhe potencialin e saj në këtë kuadër, i cili karakterizohet nga tokat pjellore dhe një
shumëllojshmëri kulturash bujqësore.
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Nuk ka një ligj për subvencionin që do të ndihmonte edhe në politika afatgjata. Nuk ofrohen
kushtet dhe mbështetje në lidhje me projektet financuese që mund t’i ofrohen fermerëve shqiptare.



Deri tani janë financuar vetëm individë, pra financimi është bërë në mënyrë të fragmentarizuar.
Duhet që në fokus të jetë e gjithë bujqësia dhe jo vetëm disa hallka të tij. Duhet të ndryshojë
koncepti i financimit dhe normat e interesit duhet t’i përshtaten gjendjes ë fermerëve, për t’i
ndihmuar për investime, dhe jo thjesht për mbijetesë.



Duhet sa më shpejt të realizohet një Platformë Elektronike në bujqësi. Fermerët duhet të pajisen me
kartë elektronike për të formalizuar biznesin e tyre dhe për të lehtësuar procedurat e financimit
dhe për më shumë fonde nga Bashkimi Europian.



Projektet duhet të jenë gjithëpërfshirëse, dhe agrobizneset duhet të jenë pjesë e konsultimeve dhe
të marrin pjesë në këto politika. Deri tani ato lihen mënjanë.



Krijimi i Shoqatave të Bashkëpunimit Bujqësor, që ndihmojnë fermerët të aplikojnë së bashku për
të përfituar fonde apo ndihma të tjera me kosto më të ulët. Duhet më shumë mbështetje nga shteti
për këto shoqata për më shumë hapësira por edhe mbështetje ekonomike.



Duhet hequr dorë nga nafta e eksportit dhe të fillojë të përdoret ajo vendase, pasi dhe kostoja është
më e ulët dhe gjithashtu ndihmon në zhvillimin e përgjithshëm të vendit. Kosto më e ulët për
fermerin do të thotë më shumë kapital për investime. Në të kundërt të bëhet përpjekje për uljen e
çmimit të karburantit për fermerin.



Ngritja e qendrave të formimit profesional apo realizimi i seminareve për të përmirësuar dijet dhe
njohuritë e fermerëve. Do të rriste eficencën e tyre dhe do t’i bënte më shumë konkurrues.
Gjithashtu është një mundësi e mirë për të përfshirë edhe brezin e ri.



Përmirësim i Zyrave këshillimore, sot një këshillues ka në ngarkim 2 mijë e 500 fermerë. Numër
shumë i lartë dhe që e bën të pamundur këshillim efektiv dhe cilësor.



Më shumë bashkëpunim dhe mbështetje mes aktorëve shtetërorë dhe organizatave jo qeveritare që
kanë fokus bujqësinë dhe zhvillimin rural. Duhet mbështetje për projektet që këto organizata
realizojnë si në logjistikë, teknologji struktura etj.



Fermerit nuk duhet t’i ofrohet vetëm kredia si mbështetje, por edhe mekanizmi i Sigurimit të
prodhimit bujqësor, ndërtesave, tokës makinerive etj. por sigurisht pa pasur si qellim shtimin e
kostove, por për të lehtësuar barrën në raste dëmi apo vjedhjeje.



Duhet realizuar një Strategji afatgjate dhe një plan operacional për zhvillimin rural dhe jo vetëm
atë bujqësor. Fokusi nuk duhet të jetë vetëm të bujqësia, por te zhvillimi i gjithë zonës rurale.



Statistikat janë me mjaft rëndësi, duhet të jenë të sakta dhe të përditësuara dhe jo të hamendësuara.
Mungesa e informacionit të saktë statistikor ndikon negativisht në hartimin e politikave dhe
strategjive të duhura.



Legjislacioni duhet shtuar dhe duhet përmirësuar, në raste të tjera është i nevojshëm zbatimi i tij
me rigorozitet.
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Duhet hartuar një projekt për Licencimin si proces, me sanksione dhe penalizime të
mirëpërcaktuara dhe të zbatueshme. Sot mos licencimi i një pjese të fermerëve ndikon te rritja e
konkurrencës së pandershme dhe e kostos për bizneset që respektojnë rregullat.



Mungon ligji për standardin e prodhimit që duhet të dalë në treg. Duhet që tregu të orientohet. Për
sa i përket shëndetit të kafshës duhet realizuar sistemi i gjurmueshmërisë dhe ai i matrikulimit.



Për sa i përket autoriteteve mbikëqyrëse dhe menaxhuese duhet të arrihen standardet e larta dhe
sidomos paanshmëria dhe pavarësia në realizimin e funksioneve të tyre.



Subvencionimi i inputeve, është procesi më i rëndësishëm i financimit dhe investimit ë bujqësi.
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HYRJE

Për shumë vite Shqipëria është përpjekur për tu bërë pjesë e Bashkimit Europian dhe ka filluar rrugëtimin
e saj sfidues drejt integrimit në BE. Pavarësisht vështirësive dhe vonesave në zbatimin e reformave të
nevojshme, duket se procesi i integrimit është duke ecur përpara gjatë viteve të fundit.
Në fakt Shqipëria nënshkroi Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit me BE-në, e cila hyri në fuqi në prill të
2009 dhe në 2014 Këshilli Europian miratoi vendimin e Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme të BE-së
dukë i dhënë Shqipërisë statusin kandidat. Gjithsesi hapja e negociatave të anëtarësimit pas marrjes së
statusit kandidat nuk është e menjëhershme. Fillimisht Shqipëria duhet të zbatojë reformat e nevojshme
për çdo kapitull të vendosur në Raportet e BE-së, dhe të gjitha qeveritë e BE-së duhet të bien dakord
nëpërmjet një vendimi unanim të Këshillit të Bashkimit Europian, që shteti është gati të nis negociatat e
anëtarësimit. Aktualisht Shqipëria po vazhdon përpjekjet e saj për zbatimin e mëtejshëm të reformave të
nevojshme.
‚Konventa Kombëtare për Integrimi Europian të Shqipërisë‛ është krijuar më qëllim lehtësimin e procesit të
integrimit dhe më specifikisht pjesëmarrjen e të gjithë segmenteve të shoqërisë shqiptare gjatë këtij
procesi. Për shkak të ndikimit që ka në shoqërinë shqiptare, procesi i integrimit në BE nuk duhet të
trajtohet si një proces nga lart- poshtë. Të gjitha palët e interesuara duhet të jenë të përfshira dhe kjo është
në veçanti qasja e përdorur nën kuadrin e Konventës së Integrimit Europian për Shqipërinë. Duke
organizuar tryeza të rrumbullakëta gjithëpërfshirëse që sjellin bashkë qeverinë, sektorë të ndryshëm të
ekonomisë dhe shoqërisë, si dhe përfaqësues të tjerë të shoqërisë civile shqiptare është e mundur për të
gjitha palët e përfshira të diskutojnë dhe identifikojnë çështjet dhe sfidat në aspekte të ndryshme të
procesit të integrimit dhe të promovojnë bashkëpunimin midis tyre me qëllim gjetjen e zgjidhjes më të
përshtatshme për Shqipërinë në përmbushjen e kritereve të integrimit në BE.
Mjedisi është një nga kapitujt specifik në Raportin e BE-së për Shqipërinë, i përfshirë në Kapitullin 27. Për
shkak të rëndësisë së tij të brendshme dhe gjithashtu për lidhjen e tij të drejtpërdrejtë me kapitujt e tjerë të
rëndësishëm me interes në Progres Raport, siç janë lëvizja e lirë e mallrave, energjia, transporti dhe siguria
ushqimorë, Konventa ka pikasur mjedisin si një fushë me interes jetik për procesin e integrimit në BE dhe
ka vendosur të krijoje një grup pune të veçantë për të.
Ky raport vlerësimi përmban informacione në lidhje me çështjet kritike me të cilat përballet Shqipëria në
fushën e Mjedisit.
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PROGRES RAPORTI 2014 PËR SHQIPËRINË

Siç është përmendur më sipër, Mjedisi trajtohet si kapitull specifik i Progres Raportit të BE-së. Raporti i
BE-së për Shqipërinë është publikuar në tetor të 2014 dhe përmban një vlerësim të detajuar të progresit të
Shqipërisë përsa i përket fushës së mjedisit. Një përmbledhje e gjetjeve kryesore jepet si më poshtë:


Legjislacioni Mjedisor 31 : është e nevojshme puna e mëtejshme në përafrimin e legjislacionit

horizontal, në veçanti me Direktivat mbi Vlerësimin e Ndikimit Mjedisor (VNM) dhe Krimin Mjedisor.
Vlerësimet e Ndikimit në Mjedis ende nuk kryhen sistematikisht para fillimit të projekteve
infrastrukturore apo të ndërtimit, qasja e publikut në informacion dhe konsultimi mbeten të limituara dhe
bashkëpunimi me organizata të shoqërisë civile duhet të forcohet. Duhet të zbatohet një sistem më efikas
për të ndjekur penalisht dhe për të ndëshkuar krimet mjedisore. Mungesa e zbatimit të legjislacionit
mjedisor është një problem madhor.


Cilësia e Ajrit 32: Strategjia Kombëtare për Cilësinë e Ajrit në Mjedis, Ligji për mbrojtjen e cilësisë

së ajrit dhe zbatimi i legjislacionit mbi vlerësimin e cilësisë së ajrit nuk është miratuar ende. Ekzistojnë
mbivendosje të vazhdueshme dhe mos-ndarje të qarta e përgjegjësive monitoruese midis Agjencisë
Kombëtare të Mjedisit dhe Institutit të Shëndetit Publik. Nuk ekzistojnë plane në nivel lokal për të
siguruar cilësinë e ajrit të ambientit dhe nuk janë marrë masa për të luftuar shkeljet e standardit të caktuar
të vlerave të ndotjes.



Cilësia e Ujit 33 : Ligji për menaxhimin e integruar të burimeve ujore hyri në fuqi në dhjetor.

Strategjia për furnizimin e ujit dhe të kanalizimeve nuk është miratuar ende. Zbatimi i acquis në fushën e
cilësisë së ujit mbetet në një fazë fillestare.



Menaxhimi i Mbetjeve34: ndryshimet e Ligjit për menaxhimin e Integruar të Mbetjeve, të tetorit të

2013 nuk janë në përputhje me acquis. Kapaciteti i autoriteteve të menaxhimit të mbetjeve mbetet shumë i
limituar. Ndarja e mbetjeve është pothuajse jo-ekzistente dhe nivelet e riciklimit janë shumë të ulëta.
Shumica e mbetjeve vazhdojnë të trajtohen në mënyre të pasigurt në vend-shkarkime të ligjshme ose të
paligjshme, si edhe përdoret metoda e djegies. Menaxhimi i mbetjeve mbetet një arsye serioze për t’u
shqetësuar.

31

Komisoni Europian, Progres Raporti 2014 për Shqipërinë: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-albaniaprogressreport_en.pdf
32 Ibid fq. 56.
33 Ibid fq. 56-57.
34 Ibid fq. 56.
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Ndotja industriale 35 : Ligji që duhet të përafrohet me Direktivën e BE-së mbi parandalimin e

aksidenteve që përfshijnë substanca të rrezikshme ‚Seveso II‛, nuk është miratuar ende. Kontrolle
efektive për të reduktuar shkarkimet e ndotësve nga impiantet industriale nuk janë vendosur akoma.
Vetë-monitorimi nga industritë zbatohet rrallë. Gjithashtu pritet të miratohet ligji kuadër mbi
menaxhimin e kimikateve i cili synon ta sjellë Shqipërinë në përputhje me acquis-in e BE-së dhe të
rregullojë procesin e importit dhe eksportit të substancave kimike.


Ndotja Akustike36: nuk ka pasur zhvillime në fushën e ndotjes akustike.



Mbrojtja e natyrës37: Parlamenti i Shqipërisë ka miratuar një ligj që ndalon gjuetinë, por gjuetia

vazhdon. Mbetet ende për t’u garantuar mbrojtja efektive për zonat e cilësuara të mbrojtura. Aktivitete të
konsideruara të jashtëligjshme si gjuetia, peshkimi, prerja e pemëve, nxjerrja e burimeve natyrore dhe
ndërtimi për zonat e mbrojtura mbeten të shpeshta.


Ndryshimet Klimaterike 38 : Shqipëria e ka pozicionuar veten pranë shumicës së qëndrimeve

zyrtare të BE-së në kontekstin ndërkombëtar. Gjithashtu, ajo ka nënshkruar Marrëveshjen e
Kopenhagenit, por nuk ka përparuar me angazhimin e 2020. Nuk mund të raportohet progres përsa i
përket harmonizimit me acquis mbi klimën. Kapaciteti administrativ dhe teknik në sektorin e klimës
mbetet i limituar, si dhe shpërndarja e resurseve dhe fondeve mbetet e pamjaftueshme. Ish Agjencia e
Mjedisit dhe Pyjeve u riorganizua në janar duke u riemëruar si Agjencia Kombëtare e Mjedisit. Kapaciteti
i saj administrativ u forcua. Gjithashtu u themelua në Janar Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe
Ujërave (ISHMPU). Megjithatë, sistemi i inspektimit mjedisor është vetëm pjesërisht në përputhje me
acquis e BE-së, dhe burimet e tij të limituara nuk prodhojnë garanci të besueshme se shkeljet janë duke u
monitoruar dhe sanksionuar siç duhet.
Raporti i BE-së për Shqipërinë 2014 konkludon që shteti ka bërë pak progres në fushat e mjedisit dhe
ndryshimit klimaterik dhe që përpjekje me rëndësi janë ende të nevojshme në të gjitha fushat e mbrojtjes
së mjedisit, veçanërisht për të vazhduar më tej me harmonizimin e legjislacionit shqiptar me acquis
europian, të sigurojë zbatimin e duhur të legjislacionit mjedisor dhe të forcojë kapacitet administrative.
Është venë në dukje që menaxhimi i mbetjeve është shumë i varfër dhe cilësia e ujit dhe e ajrit është e ulët,
gjithashtu burimet e përgjithshme të caktuara për mjedisin mbeten të limituara. Në përgjithësi, përgatitjet
janë konsideruar të jenë në një fazë të hershme39

Komisioni Europian, Progres Raporti 2014 për Shqipërinë, Par. 4.27, fq. 57.
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-albania-progress-report_en.pdf
36 Ibid
37 Ibid
38 Ibid
39 Komisioni Europian, Progres Raporti 2014 i Shqipërisë, Par. 4.27, fq. 57.
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-albania-progress-report_en.pdf
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POLITIKA DHE STRATEGJI
Gjatë viteve, sidomos nën impulsin e Integrimit në Bashkimin Europian, Shqipëria ka miratuar disa
politika strategjike për mbrojtjen e ambientit, si të përgjithshme ashtu edhe të përqendruara në politika
sektoriale.

Dokumenti strategjik kryesor i miratuar së fundmi për të gjithë sektorët e ndikuar nga

integrimi në BE është Plani Kombëtar për Integrimin Europian (PKIE)40, i cili analizon të gjitha arritjet
kryesore të çdo fushe zhvillimi, ndër të cilat mjedisi, dhe vendos reforma dhe prioritete të nevojshme për
të ardhmen. Në lidhje me mbrojtjen e mjedisit PKIE ka vendos prioritetet e mëposhtme:


Përafrimi i Legjislacionit Horizontal: (i) përafrim i plotë i ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në

mjedis me Direktivën e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis; (ii) përforcimi i zbatimit të legjislacionit për
mbrojtjen e mjedisit; (iii) garantimin siç duhet te informimit dhe pjesëmarrjes se publikut në
vendimmarrje duke përmbushur detyrimet që rrjedhin nga Konventa e Aarhusit.


Cilësia e Ajrit: (i) përafrim i plotë me standardet e BE-ës për cilësinë e ajrit; (ii) hartimi i planit

kombëtar dhe planeve lokale te veprimit për përmirësimin e cilësisë se ajrit te mjedisit; (iii) forcimi i
sistemit kombëtar te monitorimit te ajrit urban dhe shkarkimeve ne ajër sipas standardeve evropiane; (iv)
forcimi i bashkëpunimit me institucionet e linjës për integrimin e politikave te cilësisë se ajrit ne strategjitë
sektoriale te tyre.


Cilësia Ujore: (i) përmirësimi i kuadrit ligjor më anë të miratimit të akteve nënligjore për ligjin

111/2012; (ii) vlerësimi i shkallës së dëmtimit të baseneve të lumenjve të shfrytëzuara dhe miratimi i
masave ndëshkuese kundër ndotësve; (iii) krijimi i regjistrit kombëtar te burimeve ujore; (iv) hartimi i
strategjisë kombëtare për menaxhimin e integruar të burimeve ujore; (vi) hartimi i dy programeve për
menaxhimin e basenit të lumenjve Drini, Bunë dhe Seman; (vii) krijimi i kadastrës elektronike kombëtare
te burimeve ujore.


Menaxhimi i Mbetjeve: pavarësisht miratimit të akteve nënligjore për menaxhimin e mbetjeve në

Shqipëri, përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve në Shqipëri është një çështje parësore që përbëhet nga (i)
ndarja e mbetjeve që nga burimi; (ii) rritja e nivelit të riciklimit; (iii) përforcimi i kapaciteteve të
menaxhimit të mbetjeve; (iv) ndërtimi i landfilleve në përputhshmëri me standardet e BE-së; (v) lehtësime
për mbeturina të rrezikshme si mbetjet e spitaleve ose ndërtimeve; (vi) sigurimi i investimeve te reja për
sa i përket ndarjes dhe riciklimit te mbetjeve.


Mbrojtja e Natyrës: (i) forcimi i mbrojtjes së zonave të mbrojtura; (ii) zbatimin e rregullave te

miratuara në vitin 2011 për ngritjen e zonave të mbrojtjes së veçantë në kuadrin e Natura 2000; (iii)
miratimi i masave kundër gjuetisë së jashtëligjshme, prerjes së pemëve dhe ndërtimit të jashtëligjshëm në
zonat e mbrojtura; (iv) forcimi i kapaciteteve administrative të Inspektoratit.


Ndotja e Mjedisit: prioriteti kryesor është forcimi i zbatimit të vendimeve të task forcës

themeluar për ndotjen akustike të mjedisit.

40

Plani Kombëtar për Integrimin Europian (PKIE), fq. 649-650.
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Kimikatet: dy prioritetet kryesore janë përafrimi i plotë me standardet e BE-së në të sektorit dhe

zbatimi i tyre si edhe themelimi i sistemit kombëtar të integruar për menaxhimin e kimikateve.


Ndryshimet Klimaterike: (i) përafrim i plotë me legjislacionin e BE-së; (ii) hartimi i Strategjisë

Kombëtare dhe Programit Kombëtar të Veprimit; (iii) krijimi i sistemit kombëtar të inventarit të
shkarkimeve ajrore të gazrave të efektit serë për Ndryshimet Klimatike; (iv) forcimi i bashkëpunimit
ndërinstitucional.


Mbrojtja e pyjeve: (i) përafrim i plotë me legjislacionin e BE-së; (ii) hartimin e një Strategjie të Re

10-vjeçare për Pyjet dhe Kullotat; (iii) themelimi i Inventarit Kombëtar të Pyjeve.

INFORMACION I PËRGJITHSHËM I KUSHTEVE MJEDISORE NË SHQIPËRI
Para së gjithash duhet të theksohet se informacioni mbi kushtet mjedisore të Shqipërisë nuk është i plotë
dhe në nivelin e dëshirueshëm. Të dhënat zyrtare të ofruara nga autoriteti përkatës janë shpesh të
papajtueshme, të paplota dhe të vështira për t’u lexuar. Papajtueshmëria e të dhënave lidhet me faktin se
informacioni mblidhet nga një shumëllojshmëri burimesh, në më të shumtën e rasteve të pakoordinuara
midis tyre, nga ana tjetër janë të paplota sepse stacionet e monitorimit nuk mbulojnë territorin e
përgjithshëm të vendit41 dhe së treti janë të vështira për t’u lexuar për publikun e gjerë të pa specializuar
në inxhinierinë mjedisore për shkak të mungesës së përkthimit të rezultateve teknike në shpjegime të
qarta dhe të hollësishme të rreziqeve shëndetësore që rrjedhin nga prania e substancave të caktuara në
elementet e mjedisit. Gjithashtu, monitorimi i përgjithshëm i kushteve mjedisore në Shqipëri është një
proces i kohëve të fundit. Sipas informacionit të ofruar në faqen zyrtare të Agjencisë Kombëtare të
Mjedisit (AKM), raportet mbi kushtet mjedisore janë realizuar para vitit 201142.
Në bazë të Ligjit nr. 10 431 i datës 09.06.2011 ‚Për mbrojtjen e mjedisit‛, AKM është autoriteti kompetent
për monitorimin e kushteve mjedisore në Shqipëri dhe në përpunimin dhe publikimin e Raportit për
Gjendjen e Mjedisit. Raporti i Gjendjes së Mjedisit në Shqipëri i vitit 2014, i publikuar nga AKM analizon
veçmas kushtet e elementeve kryesore të mjedisit. Përmbledhja e mëposhtme është bazuar kryesisht në të
dhëna zyrtare të marra nga Raporti për Gjendjen e Mjedisit 2014, por gjithashtu edhe nga burime të tjera
të kualifikuara:

41
42

Agjencia Kombëtare e Mjedisit, ‚Raporti për Gjendjen e Mjedisit 2014‛ fq.16.
http://www.akm.gov.al/cil%C3%ABsia-e-mjedisit.html
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Cilësia e Ajrit
Raporti për Gjendjen e Mjedisit të AKM-së 2014 i cili ofron të dhëna mbi cilësinë e ajrit pranon se rrjeti
ekzistues për monitorimin e cilësisë së ajrit në Shqipëri është i limituar si në lidhje me numrin e stacioneve
të monitorimit, si edhe në llojin e stacioneve të monitorimit. Monitorimi është kryer vetëm nga disa
stacione të vendosura në qytetet kryesore si Tirana, Elbasani, Durrësi, Shkodra, Vlora, Korça, Berati, Fieri
dhe Kukësi43. Ka disa burime të ndotjes së ajrit në Shqipëri44:


Transporti: kryesisht për shkak të automjeteve të vjetra dhe cilësisë së dobët të karburanteve që

përmbajnë nivele squfuri mbi normën e lejuar45;


Industria: kryesisht për shkak të shkarkimeve të pakontrolluara në ajër;



Mbetjet: kryesisht për shkak të djegies së mbetjeve;



Ngrohja: kryesisht për shkak të konsumimit të përditshëm

Cilësia e ajrit të qyteteve të monitoruara nuk duket të jetë në një nivel të mirë 46. Qytetet më të ndotura
rezultojnë të jenë Tirana, Elbasani dhe Fieri, të ndjekura nga Korça dhe Vlora për disa ndotës specifik. Në
disa qytete ndotja ndodhet mbi nivelin standard të përditshëm të BE-së të 50 g/m3 dhe veçanërisht: në
stacionin monitorues nr. 1 të Tiranës numri i ditëve mbi normën është 102 ditë; në stacionin nr. 2 të
Tiranës numri i ditëve mbi normën është 62 ditë; në stacionin monitorues të Elbasanit numri i ditëve mbi
normën është 57 ditë; në stacionin monitorues të Korçës numri i ditëve mbi normën është 63 ditë 47.
Gjithashtu, përqendrimi i ozonit është mbi limitet e lejuara48 dhe nivelet e larta të ozonit janë evidentuar
në stacionet monitoruese urbane, veçanërisht në Vlorë dhe Shkodër49. Për më tepër nivele të larta CO dhe
Benzinë janë monitoruar në Tiranë dhe Korçë50.

Ndotja nga metalet e rënda toksike
Ndotja nga metalet e rënda toksike është një çështje shumë e ndjeshme për shkak të efekteve të saj
negative në shëndetin e njeriut dhe të mjedisit. Pavarësisht faktit që informacioni mbi këtë lloj ndotjeje
nuk është shumë i hollësishëm në Raportin për Gjendjen e Mjedisit për vitin 2014, është gjetur që në
Elbasan përqendrimi i disa metaleve të rënda toksike është shumë i lartë, ku shembull mund të merret
përqendrimi i plumbit (Pb) i cili ka rezultuar mbi nivelin e lejuar51.

Agjencia Kombëtare e Mjedisit, ‚Raporti për Gjendjen e Mjedisit 2014‛ fq.16.
Ibid, fq.10.
45 Ministry of Environment, National Environment Agency, Official Letter nr.. 1117 Prot., dated 17.11.2014 ‚Information
on fuels quality‛. 45
14 Agjencia Kombëtare e Mjedisit, ‚Raporti për Gjendjen e Mjedisit 2014‛ fq.10.
46 Ibid fq.30.
47 Ibid fq.10.
48 Ibid fq.10.
49 Ibid fq.30.
50 Ibid fq.30.
51 Ibid fq.30.
43
44
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Për të plotësuar informacionin mbi ndotjen e ajrit nga metale të renda toksike të Raportit, disa të dhëna
janë marrë nga hulumtime të tjera dhe të pavarura të kryera në bashkëpunim nga Departamentet e Kimisë
në Universitetet e Vlorës, Tiranës, Elbasanit dhe Shkupit për vitet 2010-201152.
Hulumtimi gjeti që faktorët kryesor që shkaktojnë ndotjen ajrore nga metale të rënda në Shqipëri janë
pluhuri i tokës, shkarkimet industriale dhe trafiku rrugor 53 . Sipas hulumtimit shifrat më të larta të
metaleve të rënda janë matur në përafërsi të qendrave industriale të ndodhura në pjesën qendrore të
vendit54.
Përqendrimi më i lartë i Merkurit (Hg) u gjet në qytetin e Vlorës55. Përqendrimi më i lartë i Aluminit (Al)
ndodhet në jug dhe pjesën qendrore të Shqipërisë56. Nivelet më të larta të Kromit u gjetën në zonat e
Elbasanit, Librazhdit, Pogradecit dhe Bulqizës, gjë që mendohet së lidhet me industrinë e hekur-kromit të
Elbasanit dhe të industrisë së minierave të kromit në këto zona57. Ndotje e madhe shkaktohet nga Impianti
i Metalurgjikut të Elbasanit nga lëshimi i gazrave toksike, avujve dhe pluhurave. Ndotja ka shkaktuar
probleme në mikromjedis dhe ka pasoja për shëndetin e njeriut, sidomos te nënat shtatzëne ose lehonë.
Përhapja e sëmundjeve të frymëmarrjes si astma bronkiale janë rritur vitet e fundit tek qytetarët që jetojnë
në këto zona. Niveli i sëmundjeve pulmonare në qytetin e Elbasanit si bronkiti kronik dhe astma bronkiale
është rritur gjatë kësaj kohe përkatësisht deri në 10 herë për bronkitin kronik dhe 1.6 herë për astmën
bronkiale58.
Elemente si Alumini (Al), Hekuri (Fe), Kromi (Cr), Nikeli (Ni) dhe Vanadiumi (V) janë në vlerat më të
larta të mesatares midis vendeve Europiane dhe këto tejkalime mund të rezultojnë në efekte të të
korrurave për shkak të natyrës grumbulluese të metaleve të rënda në tokë.

Cilësia e Ujit
Raporti i 2014 ofron të dhëna mbi cilësinë e ujit të lumenjve kryesorë të vendit: Drini, Buna, Mati, Ishmi,
Erzeni, Semani dhe Vjosa; të liqeneve të Ohrit, Shkodrës dhe Prespës, të lagunës së Butrintit, dhe të
ujërave detare në qytetet e Durrësit, Vlorës dhe Sarandës59. Ekzistojnë gjithashtu studime specifike mbi
cilësinë e ujit të zonave të ndryshme në Shqipëri. Gjetjet kryesore të këtyre studimeve mbi cilësinë e ujit
janë si më poshtë:
Journal of Hygienic Engineering and Design, Flora Qarri, Pranvera Lazo, Lirim Bekteshi, Trajce Stafilov, Department of Chemistry, University
of Vlora, Department of Chemistry, Faculty of Natural Sciences, University of Tirana, Department of Chemistry, Faculty of Natural Sciences,
University of Elbasan, Institute of Chemistry, Faculty of Science, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje ‚Health risks of heavy metals from
air pollution in Albania‛.: http://www.jhed.mk/filemanager/JHED%20Vol.%2011/03.%20FPP/07.%20Full%20paper%20%20Flora%20Qarri.pdf
53 Ibid. fq. 77.
54 Ibid., fq. 75.
55 Ibid, fq. 75.
56 Ibid, fq. 75.
57 Ibid, fq. 75.
58 Ibid, fq. 76.
59 Ibid, fq. 51.
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Ujërat sipërfaqësorë janë jashtëzakonisht të ndotur, sidomos ujërat që ndodhen në afërsi të

burimeve të mëdha të ndotjes si qytete, zona industriale (veçanërisht zonat e minierave), gjithashtu dhe
ish zonat industriale60.


Aktualisht problemi madhor përbëhet nga ndotja e ujërave sipërfaqësore, e shkaktuar nga

shkarkimet e patrajtuara të ujërave të zeza61.


Shkarkimet urbane kanë një ndikim të rëndësishëm në cilësinë e ujit të lumenjve dhe të liqeneve 62;



Shkarkimet urbane të ujërave të patrajtuara kanë një ndikim të madh në cilësinë e ujërave detare.

Për shembull u identifikua së mungesa e funksionimit të impianteve për trajtimin e ujërave urbane në
Vlorë dhe Sarandë kanë shkaktuar ndotjen dhe përkeqësimin e cilësisë së ujërave detare63. Veçanërisht

gjatë muajit gusht u vërejt rritja e baktereve E.Coli dhe streptokokëve (IE) 64 . Ndotja e
konsiderueshme e ujërave detare konsiderohet si e rrezikshme për shëndetin e individëve që
lahen në ujërat e Vlorës, zonë e njohur më emrin Shkolla e Marinës dhe Plazhi i Ri. 65


Lumenjtë më shumë të ndotur janë Ishmi, Gjanica dhe lumi i Drinit.66



Një studim i veçantë u realizua në 2013 në lidhje me cilësinë e ujërave të rezervuarit të Bovillës, i

cili është një nga rezervuarët kryesorë që furnizon Tiranën me ujë të pijshëm 67 . Studimi zbuloi së
përqendrimi i fosforit në rezervuar ishte relativisht i lartë duke përkeqësuar cilësinë e ujit, një fenomen që
mund të konsiderohet shumë i rrezikshëm68.


Një studim specifik u krye gjatë 2013 mbi ndotjen e florës në zonën e Patos-Marinzës69. Patos-

Marinza nuk është vetëm një zonë industriale ku kryhen aktivitete të naftës dhe të gazit por ajo është
gjithashtu një nga zonat kryesore bujqësore të vendit. Sipas studimit ujërat e industrisë së naftës
shkarkohen në lumin Gjanicë, dhe si pasojë ndotja përhapet në lumin Seman dhe më pas në Detin
Adriatik. Ndotja e ujit ndikon negativisht në specie të ndryshme, si dhe mbi ujin dhe mjedisin ujor. Këto
pasoja mund të përhapen në zinxhirin ujor dhe atë ushqimor detar duke u bërë më pas rrezik për
shëndetin e njeriut70
Cilësia e Tokës
Ndotja e tokës nga metale të rënda toksike, të cilat për të dëmtuar seriozisht shëndetin e njeriut nëpërmjet
zinxhirit ushqimor nga prodhimet që janë rritur në tokën e kontaminuar, është një çështje shqetësuese në

Ibid, fq.11.
Ibid, fq.11.
62 Ibid, fq.11.
63 Ibid, fq.108.
64 Ibid, fq.108.
65 Ibid, fq.109.
66 Ibid, fq.65.
67 Loreta Vallja, Sonila Duka, Alqi Çullaj, Albanian Journal of Agricultural Sciences,‚Development of a sequential extraction method for different
forms of phosphorus in Bovilla lake sediments‛, 2013, par. 2.1, fq. 599.
68 Ibid, fq. 600.
69 Alma Shehu, Alfred Mullai, Seit Shallari, Albanian Journal of Agricultural Sciences ‚Identification of environmental aspects
and oil pollution pressure on spontaneous flora in the Patos-Marinëz industrial area‛.
70 Alma Shehu, Alfred Mullai, Seit Shallari, Albanian Journal of Agricultural Sciences ‚Identification of environmental aspects
and oil pollution pressure on spontaneous flora in the Patos-Marinëz industrial area‛, fq. 729
60
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Shqipëri. Raporti për Gjendjen e Mjedisit të AKM-së për 2014 pohon se të dhënat në shkallën, nivelin dhe
shtrirjen e ndotjes së tokës nga metale të rënda toksike nuk janë plotësisht të qarta 71 . Mungesa e
informacionit mbi shkallën, nivelin dhe shtrirjen e ndotjes së tokës nga metale të rënda shpesh çojnë në
përdorim të papërshtatshëm të tokës, si për shembull përdorimi i tokës për kultura të punueshme, të cilat
ndikojnë negativisht në shëndetin e njeriut72. Raporti përmban të dhëna mbi monitorimin e ndotjes së
tokës nga metale të rënda toksike në disa zona specifike industriale. Është e rëndësishme të përmendet që
të gjitha tokat e monitoruara nga të cilat janë marrë mostra kanë qenë të kultivuara në kultura të
punueshme, kryesisht grurë, misër dhe pemë frutore73. Duke u bazuar te monitorimi i pjesës më të madhe
të tokave të analizuara, shfaqen nivele serioze ndotjeje, përkatësisht:


Impianti i Fosfatit në Laç: përqendrimi i nikelit është disa herë më lart nga normat e lejuara; ka

përqendrime të larta të kromit të cilat e tejkalojnë limitin duke u konsideruar kritike; nivelet e plumbit
janë mbi normat e lejuara74.


Fabrika e Letrës në Lezhë: përqendrimi i nikelit në tokat bujqësore ka shifra disa herë më të larta

nga nivelet e lejuara; niveli i kromit në disa pika të monitoruara janë mbi standardet e lejuara;75



Impianti i Ferro-kromit në Burrel: përqendrimi i nikelit të gjetur është toksik në nivele që i

tejkalojnë 3 herë më shumë normat e BE-së; përqendrimi i kromit është mbi nivelin e lejuar; përqendrimi

i bakrit në nivele të tejkaluara konsiderohet kritik; në disa pika monitoruese kadmiumi dhe
plumbi i tejkalojnë limitet e lejuara të përqendrimit dhe konsiderohen toksikë76.


Minierat e Kromit në Kalimash, Kukës: përqendrime të zinkut dhe kadmiumit janë mbi

nivelet e lejuara të vendosura nga BE-ja; shifrat e nikelit konsiderohen toksike; kromi dhe bakri
janë mbi nivelet e lejuara77.


Impianti i Bakrit në Kukës: përqendrimi i bakrit është disa herë mbi nivelet e lejuara; kromi dhe

nikeli shfaqin shifra të cilat tejkalojnë disa herë limitet e BE-së78.


Minierat e Hekur-Nikelit në Pogradec: përqendrimi i manganit është toksik në pikën e

monitorimit 4 dhe afër limitit në 5 pikat e tjera monitoruese; nikeli shfaqet në nivele jashtë mase të larta;
gjithashtu janë gjetur nivele të larta kromi, bakri dhe plumbi79.
Një tjetër studim u realizua gjatë 2015 nga Universiteti i Tiranës dhe Universiteti i Udines në lidhje me
ndotjen e tokave bujqësore në zonën e Bregut të Matit80. Sipas këtij studimi, burimi kryesor i ndotjes të

Agjencia Kombëtare e Mjedisit, ‚Raporti për Gjendjen e Mjedisit 2014‛fq. 179.
Ibid., fq. 180.
73 Ibid., fq. 180-181.
74 Ibid., fq. 182.
75 Ibid., fq. 182.
76 Ibid., fq.182.
77 Agjencia Kombëtare e Mjedisit, ‚Raporti për Gjendjen e Mjedisit 2014‛fq. 182-183.
78 Ibid., fq.183.
79 Ibid., fq.183.
80 Eljan Kasa, Marco Contin, Fran Gjoka, Departamenti i Agro-Mjedisit dhe Ekologjisë, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Universiteti i Udines, Italia,
Albanian Journal of Agricultural Sciences 2015, ‚Accumulation of Heavy Metals in Vegetables from Agricultural Soils‛.
file:///C:/Users/perdorues/Downloads/13_Eljan%20pp%20169-175%20(1).pdf
71
72

87

tokave bujqësore të kësaj zone, e cila është një zonë e rëndësishme prodhimi për rajonin e Lezhës, është
ujitja e tokës me ujërat e ndotura nga lumi Mat. Rezultatet e studimit identifikuan praninë e metaleve të
rënda në perime të kultivuara në atë zonë. Studimi arriti në përfundimin që konsumimi i perimeve të
rritura në atë zonë mund të jenë të rrezikshme për shëndetin e njeriut.81

Menaxhimi i Mbetjeve
Mbetjet janë një nga burimet kryesore të ndotjes në Shqipëri. Situata e menaxhimit të mbetjeve është ende
shumë problematike. Sipas Raportit Monitorues të AKM-së 201482 menaxhimi i mbetjeve në Shqipëri është
i centralizuar, që do të thotë që kryhet nga organet kompetente të pushtetit vendor. Janë këto institucione
që zakonisht firmosin kontrata me kompani private të cilat janë të angazhuara me grumbullimin dhe
transportimin e mbetjeve. Kjo praktike kryhet kryesisht në qytetet kryesore, ndërkohë zonat rurale nuk
janë të pajisura ende me një shërbim për menaxhimin e mbetjeve. Shumica e mbetjeve të zonave rurale
hidhen në lumenj ose në anë të rrugëve, duke shkaktuar kështu ndotje të ujërave dhe të tokës. Sistemi i
riciklimit në Shqipëri është ende në fazën e tij fillestare. Nuk ekziston një sistem i sigurt për menaxhimin e
mbetjeve të rrezikshme siç janë mbetjet industriale, mbetjet për konsum të përditshëm ose mbetjet
spitalore. Metoda kryesore e trajtimit të mbetjeve është groposja, por gropat të përdorura për këtë qëllim
nuk zotërojnë strukturat e nevojshme ose nuk janë të vendosura në zona të përshtatshme, gjë që shkakton
ndotje mjedisore.

Ndotja Industriale
Raporti për Gjendjen e Mjedisit të vitit 2014 publikuar nga AKM e ka bazuar analizën e ndotjes industriale
të ajrit, ujit, tokës dhe akustikës kryesisht mbi raportet vetë-monitoruese të paraqitura nga aktorët
industrialë që operojnë në qytetet e mëdha të Shqipërisë 83. Është e rëndësishme të konstatohet që sipas të
dhënave të marra nga raportet vetë-monitoruese të paraqitura për qytetet, të cilat ishin identifikuar si të
ndotura nga vetë monitorimi i AKM-së, siç janë Tirana, Elbasani dhe Fieri, nivelet e ndotjes u vlerësuan të
jenë brenda normave të lejuara. Raporti Monitorues 2014 nuk heton më tej përfundimet e marra nga
raportet e subjekteve industriale edhe pse të dhënat e ofruara nga ato bien në kundërshtim me
përfundimet nga monitorimet e AKM-së, si ashtu edhe me studimet specifike të kryera për zona të tjera të
veçanta të vendit.
Një shembull i mirë është ndotja nga industria e naftës në qarkun e Fierit. Në vazhdimësi me Raportin
Monitorues aktiviteti kryesor për qarkun e Fierit është ai i nxjerrjes dhe rafinimit të naftës, përpunimi i

Ibid., fq. 174.
Agjencia Kombëtare e Mjedisit, ‚Raporti për Gjendjen e Mjedisit 2014‛, fq. 164.
83 Agjencia Kombëtare e Mjedisit, ‚Raporti për Gjendjen e Mjedisit 2014‛, fq. 202.
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qumështit dhe prodhimi i asfaltit dhe betonit. Ekzistojnë 29 operatorë industrialë që kanë kryer dhe
paraqitur raporte vetë-monitoruese, nga të cilat 24 kanë monitoruar cilësinë e ujit84. Rezultatet e vetëmonitorimit tregojnë së parametrat e cilësisë së ujit nuk janë mbi nivelin e lejuar 85 .

Gjithsesi këto

përfundime janë kundërshtuese me rezultatet e Raportit të AKM-së sipas të cilit lumi i Gjanicës, i ndodhur
në qarkun e Fierit, është një nga lumenjtë më të ndotur të vendit për shkak të shkarkimeve industriale në
ujërat e lumit, gjë e cila ndikon gjithashtu në të njëjtën mënyrë dhe lumin Seman, po i ndodhur brenda
qarkut të Fierit86. Së dyti, këto gjetje bien në kundërshtim edhe me studime të veçanta të pavarura të
kryera në lidhje me ndotjen e qarkut të Fierit nga industria e naftës. Përveç studimit të kryer në zonën e
naftës të Patos-Marinzës e ndodhur në qarkun e Fierit dhe e përmendur të paragrafi i dytë më lartë 87,
është publikuar edhe një studim tjetër i veçantë në 201588 mbi ndikimet mjedisore në ujërat e lumit Gjanica
nga industria e naftës në Shqipëri. Në bazë të këtij studimi, industria shqiptare e naftës është një ndotës i
fuqishëm i mjedisit, e cila shkarkon ujëra të ndotura direkt te lumi i Gjanicës pa i trajtuar më parë 89. Siç u
konstatua nga mostrat e ujit të analizuar të kësaj zonë, ky aktivitet ka shkaktuar ndotje serioze të ujit
kryesisht me ndotës si: produktet e naftës, fenolët, jonet e amonit dhe sulfitet90. Kjo shkallë e ndotjes së ujit
pasqyron faktin së ‚ambienti është i papërshtatshëm për të jetuar‛ 91 . Studimi arriti përgjithësisht në
përfundimin së vlerat e analizuara të ujit të ndotur tregojnë një gjendje të degraduar të mjedisit92 brenda
zonës së analizuar.

Ndotja Akustike
Ndotja akustike është një tjetër ndotës shqetësues i mjedisit shqiptar. Në bazë të gjetjeve të Raportit
Monitorues të AKM-së për vitin 2014, Shqipëria ka ndotjen më të lartë akustike në krahasim me vendet
europiane. Në fakt, të dhënat tregojnë që vlerat mesatare si të ditës dhe të natës të zhurmës në mjedis i
tejkalojnë standardet e vendosura nga ligji shqiptar si ashtu edhe standardet e BE-së 93 . Duhet të
përmendet që monitorimi u krye vetëm në 5 qytete të mëdha, duke rezultuar se qyteti më i prekur nga
ndotja akustike është kryeqyteti i Shqipërisë, Tirana94.
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87 Alma Shehu, Alfred Mullai, Seit Shallari, Albanian Journal of Agricultural Sciences ‚Identification of environmental aspects and oil pollution
pressure on spontaneous flora in the Patos-Marinëz industrial area‛, fq. 729.
88 Robert Damo and Pirro Icka ‚Environmental Impact assessment generated by Albanian petroleum industry into Gjanica River‛, Romanian
Biotechnological Letters, Vol.20, Nr..1, 2015, University of Bucharest.
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Mbrojtja e Natyrës dhe Ndryshimi Klimaterik
Mbrojtja e natyrës dhe biodiversitetit në Shqipëri përballet me sfida madhore. Sipas raportit monitorues
situata aktuale është shqetësuese: 109 specie të kafshëve konsiderohen të rrezikuara, si dhe nga 319 specie
të bimëve të kërcënuara 76 janë të rrezikuara në mënyrë kritike, 123 janë të rrezikuara dhe 120 janë
përkeqësuar95.
Kërcënimet kryesore ndaj natyrës dhe biodiversitetit në Shqipëri janë zhvillimi industrial, urbanizimi,
gjuetia e jashtëligjshme, peshkimi, erozioni i tokës, industria e energjisë dhe e minierave, transporti dhe
turizmi96. Ushtrimi i parregullt i këtyre aktiviteteve ka shkaktuar degradimin e natyrës dhe ka kërcënuar
biodiversitetin e vendit. Gjuetia e jashtëligjshme është ushtruar në Shqipëri për pothuajse dy dekada për
shkak të mungesës së kontrollit efektiv, gjë e cila ka shkaktuar uljen e pranisë së specieve të egra, shumica
e të cilave janë zogj shtegtarë97. Një tjetër problem madhor është shpyllëzimi për shkak të prerjes së pyjeve
në mënyrë të paligjshme. Është vlerësuar se më shumë së 80.000 akra janë shpyllëzuar në dy dekadat e
fundit në Shqipëri98. Gjithashtu mungon menaxhimi i përshtatshëm i pyjeve. Ushtrimi i peshkimit të
jashtëligjshëm dhe mbishfrytëzimi i burimeve të peshkut është një tjetër temë e nxehtë aktuale në Shqipëri
ashtu siç është edhe ndërtimi pa leje në 20 vitet e fundit gjë që ka ndikuar rëndë në natyrë dhe
biodiversitet99.
Shqipëria është veçanërisht e ndjeshme ndaj problematikave të ndryshimeve klimaterike si reshjet e
dendura të shiut që krijojnë përmbytje ose ngjarje të tjera ekstreme të motit për shkak të mungesës së
strukturave të nevojshme që i paraprijnë këtyre ngjarjeve. Progresi shqiptar mbi politikat dhe
legjislacionin e ndryshimeve klimaterike është minimal. Shqipëria ka nënshkruar tashmë dy Komunikime
Kombëtare nën Konventën e UNFCC dhe tani është duke u përgatitur të paraqesë të tretën. Raporti i
AKM-së ka identifikuar se ndikimet e ndryshimeve klimaterike në Shqipëri mund të rezultojnë në rritjen e
temperaturave minimale, thatësirë me rrezik për zjarr, rritje të ditëve me reshje shiu të dendur duke
shkaktuar përmbytje etj100. Megjithatë çështjet e ndryshimeve klimaterike në Shqipëri nuk janë parë ende
si urgjente si për autoritetet shtetërore ashtu dhe për opinionin publik.
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KUADRI LIGJOR

Kuadri Ligjor i Përgjithshëm
Kuadri ligjor i përgjithshëm përbëhet nga këto ligje dhe aktet nënligjore përkatëse të miratuara:


Ligji nr. 10431 me datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, i ndryshuar: i cili përcakton parimet

e përgjithshme të mbrojtjes së mjedisit si: zhvillimi i qëndrueshëm, parandalimi i ndotjes, korrigjimi ose
kompensimi i ndotjes, zbatimi i parimit ‘ndotësi paguan’ etj. Përafruar plotësisht me (Direktivën
2004/35/CE) “Mbi përgjegjësinë mjedisore, parandalimin dhe riparimin e dëmeve mbi ambientin”101


Vendimi i Këshillit të Ministrave (‚VKM‛) nr. 742, me datë 9.9.2015 ‚Për funksionimin dhe

menaxhimin e regjistrit të shkarkimit e të transferimit të ndotësve...” Është përafruar pjesërisht me
Rregulloren EC/166/2006 102 për sa i përket krijimit të një Regjistrin Evropian të Shkarkimit dhe
Transferimit të Ndotësve.


Ligji nr. 10448, me datë 17.7.2011 “Për lejet e mjedisit”, i ndryshuar: përcaktimi i kritereve dhe

kushteve të nevojshme për marrjen e njërës nga tre llojet e lejeve mjedisore për ushtrimin e aktiviteteve
specifike. I përafruar plotësisht me Direktivën 2008/1/CE 103 mbi kontrollin dhe parandalimin e
integruar të ndotjes dhe me Direktivën 2001/80/EC104 Mbi kufizimin e shkarkimeve të disa ndotësve në
ajër nga instalimet e mëdha me djegie.


Ligji nr. 10440, me datë 07.07.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, i ndryshuar: projektet

shtetërore ose private të identifikuara nga ligji i nënshtrohen vlerësimit të ndikimit në mjedis si një
parakusht për ushtrimin e aktivitetit të tyre. I përafruar plotësisht me Direktivën 85/337/CEE105 Mbi
vlerësimin e efekteve të projekteve publike dhe private mbi mjedisin.

Kuadri Ligjor Sektorial
Ekziston një numër i gjerë i ligjeve sektoriale dhe i akteve nënligjore përkatësisht për vendosjen e
standardeve për mbrojtjen e elementeve të mjedisit si dhe për rregullimin e aktiviteteve specifike dhe
ndotësve të cilët mund të dëmtojnë mjedisin. Për shkak të sasisë së madhe, sidomos përsa i përket akteve
nënligjore, vetëm kryesoret do të përmenden më poshtë.
i.


Sektori i Cilësisë së Ajrit
Ligji nr. 162/2014 “Mbi mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis” i aprovuar në 2014. Është përafruar

plotësisht me Direktivën 2008/50/EC106 për cilësinë e ajrit në mjedis dhe një ajër më të pastër në Europë

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0056:0075:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:033:0001:0017:EN:PDF
103 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0001&from=EN
104 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l28028&from=IT
105 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0337&from=EN
106 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=EN
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dhe me Direktivën 2004/107/EC107 për arsenikun, kadmiumin, merkurin, nikelin dhe hidrokarburet
aromatike policiklike në ajrin e ambientit. Megjithatë siç parashikohet në nenin 24 ligji hyn në fuqi
vetëm 3 vite pasi është publikuar në Fletoren Zyrtare, pra jo më herët se viti 2017. Deri atëherë sektori
rregullohet ende nga ligji i vjetër nr. 8897, i datës 16.5.2002 “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja‛ që nuk
është përafruar me asnjë Direktivë të BE-së.


VKM nr. 594, e datës 10.09.2014 ‚Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Cilësinë e Ajrit të

Mjedisit” duke vendosur objektivat e cilësisë së ajrit të mjedisit.


VKM nr. 352, e datës 29.04.2015 e miratuar kohët e fundit, ‚për vlerësimin e cilësisë së ajrit të

mjedisit dhe kërkesat për disa ndotës në lidhje me të.” E përafruar me Direktivën 2008/50/EC Mbi
cilësinë e ajrit të mjedisit dhe një ajër më të pastër në Europë dhe me Direktivën 2004/107/EC në lidhje
me arsenikun, merkurin, nikelin dhe hidrokarburet aromatike policiklike në ajrin e ambientit.
ii.

Sektori i Cilësisë së Ujit



Ligji nr. 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore‛, kuadri i ri ligjor vendos parimet

dhe rregullat për përdorimin dhe menaxhimin e të gjitha burimeve të ujit. E përafruar plotësisht me
Direktivën 2000/60/EC108 “Ngritja e një kuadri ligjor për veprimet e komunitetit në fushën e politikës
së ujërave”.


VKM-ja nr. 246, e datës 30.04.2014 “Për përcaktimin e normave të cilësisë së mjedisit për ujërat

sipërfaqësore” e cila është përafruar pjesërisht me Direktivën 2008/105/EC 109 “Normat e cilësisë
mjedisore në fushën e politikave të ujit.”


VKM-ja nr. 267 e datës 07.05.2017 “Për miratimin e listës së substancave prioritare në mjediset

ujore”, e cila është përafruar pjesërisht me Direktivën 2013/39/EU110, që ndryshon Direktivat 2000/60/EC
dhe 2008/105/EC në lidhje me substancat prioritare në fushën e politikave të ujërave.

iii.


Sektori i cilësisë së tokës
Ligji nr. 9244, i datës 17.6.2004 “Për mbrojtjen e tokës bujqësore” vendos parimet e përgjithshme

dhe rregullat për përdorimin e tokës bujqësore. Nuk është përafruar më asnjë Direktivë të BE-së.


Ligji nr. 9693, i datës 19.3.2007 “Për fondin kullosor” që synon mbrojtjen e fondeve kullosore dhe

vendosjen e rregullave në përputhje me rrethanat. Nuk është përafruar me asnjë Direktivë të BE-së.

107
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iv.


Sektori i menaxhimit të mbetjeve
Kuadri ligjor nr. 10463, i datës 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve‛ i cili

shfuqizoi dhe zëvendësoi ligje të ndryshme mbi menaxhimin e mbetjeve duke vendosur rregulla të
përgjithshme për të gjitha llojet e menaxhimit të mbetjeve. Është përafruar plotësisht me Direktivën
2008/98/EC111 mbi mbetjet.


VKM-ja nr. 175, e datës 19.1.2011 “Për miratimin e strategjisë Kombëtare e Menaxhimit të

Mbetjeve dhe planit Kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve”.


VKM-ja nr. 418 e datës 25.06.2014 “Për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim‛

përafron kërkesat e nenit 11 të Direktivës 2008/98/EC për mbetjet.


VKM-ja nr. 387 e datës 6.5.2015 “Për miratimin e rregullave për kontrollin e asgjësimit të PCB-

vë/PCT-vë, çndotjen apo asgjësimin e pajisjeve që përmbajnë pcb dhe/ose asgjësimin e mbetjeve të pcb-ve
të përdorura‛. Kjo VKM përafrohet plotësisht me Direktivën 96/59/EC112 në lidhje me asgjësimin e
bifenileve të poliklorinuara dhe trifenileve të poliklorinuara (PCB/PCT)
v.


Sektori i menaxhimit të kimikateve
Kuadri ligjor nr. 9108 i datës 17.7.2003 “Për substancat dhe preparatet kimike”. Nuk është

përafruar me asnjë Direktivë të BE-së.


VKM nr. 824 e datës 11.12.2003, “Për klasifikimin, ambalazhimin, etiketimin dhe ruajtjen e

substancave dhe të preparateve të rrezikshme”. Nuk është përafruar me asnjë Direktivë të BE-së.


VKM-ja nr. 100 e datës 3.2.2008 “Mbi substancat e rrezikshme”. Nuk është përafruar me asnjë

Direktivë të BE-së.
vi.


Sektori i menaxhimit të ndotjes akustike
Kuadri Ligjor nr. 9774 i datës 12.07.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në

mjedis”, rregullon sektorin por nuk është përafruar ende me asnjë Direktivë të BE-së.
vii.


Sektori i mbrojtjes së natyrës
Ligji nr. 68/2014 3.07.2014 që ndryshoi ligjin për mbrojtjen e Biodiversitetit përafron disa

dispozita të Direktivës së Habitatit 92/43/EEC113 për ruajtjen e habitateve natyrore, të faunës dhe florës
së egër.


Ligji nr. 8906 i datës 6.6.2002 “Për zonat e mbrojtura” që synon mbrojtjen veçanërisht të disa

zonave të mbrojtura te identifikuara114 nuk është përafruar në mënyrë specifike me asnjë direktivë të
BE-së.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l21201&from=FR
113http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/Document_Centre/OP_Resources/HABITAT_DI
ECTIVE_92-43-EEC.pdf
114 http://www.mjedisi.gov.al/files/userfiles/ZM/harta_rrjeti_zm_korrik_2014.jfq
111
112
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Ligji nr. 7/2014 “për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë” ndalon

gjuetinë për një periudhë kohore prej dy vitesh.


Ligji nr. 64/2012 ‚Për peshkimin” është përafruar pjesërisht me aktet ligjore të mëposhtme të

BE-së: Rregullorja e Këshillit nr. 1224/2009/EEC115 mbi krijimin e një sistemi kontrolli komunitar për të
garantuar respektimin e rregullave të politikës së përbashkët të peshkimit; Mbi krijimin e një kuadri
për veprimin komunitar në fushën e ujërave, Direktiva nr. 2000/60/EC; Rregullorja e Këshillit nr.
2371/2002/EC116 Mbi mbrojtjen dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve peshkore në kuadër të
politikes së përbashkët të peshkimit; Rregullorja e Këshillit nr. 1967/2006/EC117 Mbi masat menaxhuese
për shfrytëzimin e qëndrueshëm te burimeve peshkore të Detit Mesdhe; Rregullorja e Këshillit nr.
1198/2006/EC 118 mbi Fondin Europian të Peshkimit; Rregullorja e Këshillit nr. 1005/2008/EC 119 Mbi
krijimin e një regjimi komunitar për të parandaluar, dekurajuar dhe eliminuar peshkimin ilegal, të
padeklaruar dhe të parregulluar; Rregullorja e Këshillit nr. 199/2008/EC120 Mbi krijimin e një kuadri
komunitar për mbledhjen, menaxhimin dhe përdorimin e të dhënave në sektorin e peshkimit dhe
mbështetjen e këshillimit shkencor në lidhje me Politikën e Përbashkët të Peshkimit; Rregulloja e
Këshillit nr. 104/2000/EC121 Mbi organizimin e përbashkët të tregjeve për produktet e peshkimit dhe
akuakulturës; Vendimi i Komisionit nr. 1999/478/EC “Për rinovimin e Komitetit Konsultativ për
Peshkimin dhe Akuakulturën”; Vendimi i Komisionit nr.2005/629/EC “Për krijimin e Komitetit
Shkencor, Teknik dhe Ekonomik për Peshkimin”; Zbatimi i Rregullores së Komisionit nr. 404/2011/EU
“Për përcaktimin e modaliteteve të zbatimit të Rregullores së Këshillit nr. 1224/2009/EEC”.


Ligji nr. 9385 i datës 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” nuk është përafruar më asnjë

legjislacion të BE-së në lidhje me këtë çështje.


VKM-ja nr. 272 e datës 7.5.2017 “për krijimin, organizimin dhe funksionimin e qendrave të

shpëtimit të llojeve të faunës së egër”. Nuk është përafruar me asnjë Direktivë të BE-së me të njëjtën
tematike.


VKM-ja nr. 866 e datës 10.12.2014 “për miratimin e listave të tipave të habitateve natyrore,

bimëve, kafshëve dhe shpendëve, me interes për bashkimin Europian” të cilat janë përafruar pjesërisht
me Direktivën e Habitatit 92/43/EEC për ruajtjen e habitateve natyrore, florën dhe faunën e egër.
viii.


Sektori i ndryshimeve klimaterike
Ligji nr. 138/2013 “Për burimet e energjisë së rinovueshme” është përafruar plotësisht me

Direktivën 2009/28/EC122 mbi promovimin e përdorimit të energjisë nga burime të rinovueshme.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:343:0001:0050:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:358:0059:0080:EN:PDF
117 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:409:0011:0085:EN:PDF
118 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1198&from=en
119 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:286:0001:0032:EN:PDF
120 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:060:0001:0012:EN:PDF
121 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:017:0022:0052:EN:PDF
122 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
115
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VKM-ja nr. 865 e datës 10.12.2014 “për reduktimin dhe stabilizimin e shkarkimeve të gazeve

serrë të fluorinuara” është përafruar pjesërisht me Rregulloren nr. EC/517/2014123 mbi gazet serrë të
fluorinuara.

KUADRI INSTITUCIONAL
Ekzistojnë disa organe shqiptare që zotërojnë kompetenca në fushën e mbrojtjes së mjedisit në Shqipëri.

Ministria e Mjedisit
Ministria e Mjedisit është autoriteti publik kryesor, përgjegjës për mbrojtjen e mjedisit. MM zotëron
kompetenca për krijimin e politikave të mjedisit, përgatit plane periodike kombëtare në lidhje fushën e
mjedisit në përgjithësi ose me elemente specifike të mjedisit. MM gjithashtu realizon kompetencat
zbatuese siç janë të përcaktuara nga kuadri ligjor i mjedisit. Ajo është e përgjegjshme për agjencitë dhe
organet zbatuese nën varësinë e saj, siç janë AKM dhe Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe
Ujërave (‚ISHMPU‛), duke koordinuar aktivitetin e tyre.

Agjencia Kombëtare e Mjedisit
AKM është një agjenci shumë e rëndësishme në fushën e mbrojtjes së mjedisit në Shqipëri që zotëron
kompetenca të gjera zbatuese. E krijuar si një institucion qendror publik ajo është nën varësinë e MM.
AKM ushtron kompetencat e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërinë me anë të zyrës së saj
qendrore dhe të Agjencive Rajonale të Mjedisit (ARM). AKM financohet nga Buxheti Shtetëror dhe nga
burimet e veta financiare. Ligji parashikon fuqi të pavarura vendimmarrëse. Megjithatë kryetari i AKM-së
emërohet nga Këshilli i Ministrave nën sugjerimin e Ministrit të MM-së, gjë e cila mund të cenojë
pavarësinë e institucionit në lidhje me qeverinë. Kompetencat më të rëndësishme të AKM-së janë si më
poshtë:


Hartimi i Programit Kombëtar i Monitorimit të Mjedisit;



Monitorimi i shkarkimeve në mjedis;



Përgatitja dhe publikimi i raporteve monitoruese për gjendjen e mjedisit ;



Krijimi dhe menaxhimi i një sistemi informimi për mjedisin;



Krijimi dhe menaxhimi i Regjistrit të Shkarkimit dhe të Transferimit të Ndotësve;



Zbatimi i parimit ‚ndotësi paguan‛ nëpërmjet miratimit të masave të detyrueshme të rehabilitimit,

kompensimit etj, drejt operatorëve që shkaktojnë ndotje;

123

Kompetenca vendimmarrëse gjatë procesit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0517&from=EN
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Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (AKZM)
AKZM-ja është një agjenci e krijuar gjatë kohëve të fundit më anë të VKM-së nr. 102, e datës 4.2.2015.
Është një agjenci shtetërore nën varësinë e MM-së, që ka si synim mbrojtjen dhe ruajtjen e natyrës dhe
biodiversitetit me anë të menaxhimit të zonave të mbrojtura të interesit kombëtar. Ajo ushtron
juridiksionin e saj në të gjithë Republikën e Shqipërisë, në bazë të rrjetit të aprovuar të zonave të
mbrojtura. Kryetari dhe struktura e AKZM-së emërohen nga Kryeministri nën sugjerimin e Ministrit të
MM-së, gjë e cila mund të cenojë pavarësinë e institucionit kundrejt qeverisë. Kompetencat më të
rëndësishme të AKZM-së janë si më poshtë:


Menaxhimi i rrjetit të zonave të mbrojtura;



Promovimi dhe mbështetja e grumbullimit dhe shpërndarjes së informacionit dhe edukimit

mjedisor në zonat e mbrojtura;


Mbështetja e ushtrimit të aktiviteteve ekonomike të qëndrueshme në brendësi të zonave të

mbrojtura me anë të kontrollit dhe monitorimit të zbatimit të rregullave në këto zona.

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN)
Është një Agjenci e rëndësishme që ushtron menaxhimin dhe kontrollin e operatorëve të industrisë që
shfrytëzojnë burimet kombëtare në Shqipëri. AKBN-ja është një institucion shtetëror nën varësinë e
Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, por nuk financohet nga Buxheti Shtetëror. Kryetari i agjencisë dhe
struktura organizative e AKBN-së miratohet me urdhër nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë, gjë e cila
përbën një pengesë për pavarësinë e saj institucionale nga qeveria në përgjithësi dhe veçanërisht nga
Ministria në fjalë. AKBN-ja zotëron kompetenca specifike në fushën e mbuluar të cilat janë thelbësore për
menaxhimin e mirë të burimeve natyrore në Shqipëri, dhe që gjithashtu ushtrojnë një ndikim të madh në
mjedis si:


Bashkëpunon me qeverinë në hartimin e politikave në sektorin e minierave, hidrokarbureve dhe

energjisë ujore;


Zbaton politikat qeveritare në sektorin e minierave, hidrokarbureve dhe energjisë së ujit;



Promovon burimet minerare dhe hidrokarbure, negocion marrëveshje mbi naftën dhe marrëveshje

minerare, kontrollon zbatimin e programeve të zhvillimit të operatoreve privatë;


Mbikëqyr zbatimin e marrëveshjeve të naftës;



Monitoron zonat e shfrytëzuara, rreziqet minerare dhe mbylljen e aktiviteteve minerare;



Administron ekskluzivisht të gjitha të dhënat kryesore të veprimtarisë së naftës, minierave dhe

post-minierave.

Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave (ISHMPU)
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ISHMPU-ja është një agjenci shumë e rëndësishme në fushën e inspektimit të mbrojtjes së mjedisit në
Shqipëri, e cila zotëron kompetenca zbatuese. E krijuar si një institucion shtetëror qendror ajo është nën
varësinë e MM-së. ISHMPU-ja ushtron kompetencat e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë
me anë të zyrave të saj qendrore dhe rajonale. Kriteret për emërimin dhe shkarkimin e kryetarit të
ISHMPU vendosen me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave, e cila nënkupton një lidhje të
drejtpërdrejt me qeverinë që mund të ndikojë në pavarësinë e këtij institucioni. Kompetencat më të
rëndësishme të ISHMPU-së janë si më poshtë:


Ushtrimi i kontrollit shtetëror në mbrojtjen e mjedisit dhe pyjeve;



Garantimi i zbatimit të kushteve të Lejes së Mjedisit;



Përgatitja e programeve shtetërore të inspektimit;



Zbaton parimin ‚ndotësi paguan‛ me anë të miratimit të gjobave përkatëse dhe masave

administrative;


Inspekton zonat e ndotura ose potencialisht të ndotura, zbatimin e detyrave të rehabilitimit nga

operatorët e zonave të ndotura;


Kontrollon zbatimin e standardeve të cilësisë të mjedisit;



Në përgjithësi ushtron të gjitha detyrat inspektuese në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe pyjeve.
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LISTA E LIGJEVE, STRATEGJIVE, DOKUMENTEVE DHE RAPORTEVE KRYESORE
 Progres Raporti 2014 për Shqipërinë, Komisioni Europian
 Plani Kombëtar për Integrimin Europian (PKIE)- Kapitulli 27
 Raporti për Gjendjen e Mjedisit 2014, përgatitur nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit
 Ligji nr. 10431 me datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, i ndryshuar
 Vendimi i Këshillit të Ministrave (‚VKM‛) nr. 742, me datë 9.9.2015 ‚Për funksionimin dhe
menaxhimin e regjistrit të shkarkimit e të transferimit të ndotësve”
 Ligji nr. 10440, me datë 07.07.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, i ndryshuar
 Ligji nr. 10448, me datë 17.7.2011 “Për lejet e mjedisit”, i ndryshuar
 Ligji nr. 162/2014 “Mbi mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis” i aprovuar në 2014
 VKM nr. 594, e datës 10.09.2014 ‚Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Cilësinë e Ajrit të
Mjedisit”
 Ligji nr. 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore‛,
 Ligji nr. 9244, i datës 17.6.2004 “Për mbrojtjen e tokës bujqësore”
 Kuadri ligjor nr. 10463, i datës 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve‛
 VKM-ja nr. 175, e datës 19.1.2011 “Për miratimin e strategjisë Kombëtare e Menaxhimit të
Mbetjeve dhe planit Kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve”.
 Kuadri ligjor nr. 9108 i datës 17.7.2003 “Për substancat dhe preparatet kimike”.
 Kuadri Ligjor nr. 9774 i datës 12.07.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në
mjedis”,
 Ligji nr. 8906 i datës 6.6.2002 “Për zonat e mbrojtura”
 Ligji nr. 7/2014 “Për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”
 Ligji nr. 138/2013 “Për burimet e energjisë së rinovueshme”
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PËRFUNDIME

Progresi i Shqipërisë në miratimin e standardeve të duhura për mbrojtjen e mjedisit ka qenë shumë i
ngadaltë pavarësisht presionit të integrimit të BE-së. Arsyet janë të dyfishta.
Para së gjithash legjislacioni shqiptar për mbrojtjen e mjedisit, sidomos legjislacioni i sektorit specifik,
shpeshherë është i vjetër, jo në përputhshmëri të plotë me standardet e BE-së ose edhe me standardet e
nevojshme të tregut ekonomik botëror. Një shembull i mirë është legjislacioni për mbrojtjen e cilësisë së
tokës. Siç u përmend më lart nuk ka kuadër ligjor për mbrojtjen e tokës dhe legjislacioni ekzistues është i
vjetër dhe jo në përputhshmëri me standardet e BE-së. Kjo në kombinim me situatën e rëndë të ndotjes
tokësore, siç u identifikua në pjesën e parë të këtij raporti, paraqet një skenar shumë shqetësues.
Së dyti, edhe kur legjislacioni është në përputhje me standardet e BE-së, ekzistojnë vështirësi madhore në
zbatimin e tij. Pavarësisht faktit që ka disa agjenci zbatuese që zotërojnë kompetenca specifike, aktivitetet
e tyre rezultojnë jo eficiente dhe jo vendimtare në lidhje me mbrojtjen e mjedisit. Arsyet janë disa.
Agjencive i mungojnë kapacitetet, si burimet njerëzore dhe ato financiare. Gjithashtu agjencitë inspektuese
kanë mungese pavarësie nga qeveria qendrore e cila mund të përbëje një faktor kyç në pengesën e forcimit
të kapaciteteve të tyre. Ekziston veçanërisht mungesa e realizimit të kompetencave inspektuese dhe
ndëshkuese të agjencive përkatëse në lidhje me ndotësit e mëdhenj dhe aktorët industrialë. Ndonëse disa
hapa pozitive janë bërë sa i përket vendosjes së gjobave ndaj operatorëve vitet e fundit, duket që nuk ka
masa të mëtejshme për rregullimin e mjedisit të ndotur. Gjithashtu ka një mungese të ndërgjegjësimit ndaj
mjedisit nga qytetarët shqiptarë. Disa herë realizohen fushata për mbrojtjen e mjedisit por janë të
përqendruara në qytete të veçanta ose në tematika specifike. Nuk ka diskutime dhe komunikime të
duhura në Shqipëri për shfrytëzimin e burimeve natyrore edhe pse shfrytëzimi i naftës dhe minierave ka
shkaktuar pasoja të rënda mjedisore gjatë viteve të fundit.
Edhe pse ka bërë disa hapa para drejt përafrimit të legjislacionit, çështja e mbrojtjes së mjedisit nuk
diskutohet publikisht si një aspekt të rëndësishëm për integrimin e Shqipërisë në BE.
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REKOMANDIMET E GRUPIT TË PUNËS IV
Katër sesionet e zhvilluara në kuadër të Grupit të Punës IV (Mjedisi) vunë në fokus tematikat si: Konventa
e Aarhusit, ndotja e mjedisit,ndikimi mjedisor i zhvillimit të burimeve natyrore si dhe mbrojtja e mjedisit
nëpërmjet legjislacionit penal. Gjatë grupeve të punës me pjesëmarrjen e ekspertëve të ndryshëm nga
Sllovakia dhe Shqipëria, përfaqësues nga ministritë përkatëse dhe institucione shtetërore, si me
pjesëmarrjen dhe angazhimin e shoqërisë civile një set rekomandimesh është realizuar të cilat i gjeni më
poshtë për çdo sesion të zhvilluar në kuadër të Grupit të Punës IV (Mjedisi) gjatës periudhës korrik 2015dhjetor 2015:

Sesioni 1: Konventa e Aarhusit dhe situata në Shqipëri, 28 korrik 2015
Konventa e Aarhusit, e cila është Konventa më e zbatueshme në Shqipëri është një traktat i veçantë mjedisor pasi lidh
drejtpërdrejt të drejtat mjedisore me të drejtat e njeriut. Duke qenë anëtare e Konventës së Aarhusit, konventa më e
zbatueshme në vendin tonë, qeveria shqiptare duhet të marrë masat e nevojshme legjislative dhe rregullatore dhe
masa të tjera, si dhe trajnime përforcuese për të zbatuar tri shtyllat: aksesin në informacionin mjedisor, aksesin në
vendimmarrje dhe aksesin në drejtësinë mbi çështjet e mjedisit. Nga ana tjetër vlerësohet se kjo Konventë njihet
shumë pak nga opinioni publik në Shqipëri, duke përfshirë dhe të drejtat dhe detyrat që ajo përmban. Grupi i Punës
mbi Mjedisin, gjatë mbledhjes së tyre të parë më 28 korrik 2015, ka kontribuar me një grup rekomandimesh dhe
veprime të mundshme që mund të kryhen, të tilla si:

E drejta e publikut për të pasur e për të kërkuar informacion mjedisor
Konstatohet vështirësi nga ana e qytetarëve dhe e shoqërisë civile në marrjen e informacioneve për çështje
të ndjeshme mjedisore, duke shtuar se në disa raste përdoret karta e sekretit shtetëror, si p.sh. rasti i
manovrave ushtarake.
Një problem tjetër rezulton të jetë marrja e informacionit në kohën e duhur si dhe marrja e informacioneve
në zona ku aksesi në internet është i vështirë apo i pamundur nga subjekte të cilët kanë vështirësi në
përdorimin e internetit. Është i nevojshëm informimi dhe konsultimi i vazhdueshëm me komunitetet e
zonave rurale në sajë të tryezave të diskutimit, publikimit të broshurave informuese, posterave
sensibilizues, etj. Konsultime të tilla duhet të vijnë sidomos nga njësitë e qeverisjes vendore në zona të
ndryshme.
Në Grupin e Punës u diskutua se në shumë raste evidentohet që njësitë vendore nuk e kuptojnë qartë
përgjegjësinë dhe delegimin e informacionit për komunitetin. U përmend si shembull procesi i ndarjes
së mbetjeve në burim (për 2017), për të cilin akoma nuk është shpërndarë paketa informuese nga ana e
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njësive vendore. Duke marrë parasysh dhe Reformën e re Administrative, duhet kushtuar një rëndësi e
veçantë në përgatitjen e Bashkive për të ngritur strukturat përkatëse për informimin dhe monitorimin në
detaje për çështjet mjedisore.

E drejta e publikut për të marrë pjesë në vendimmarrje për çështje të mjedisit
Dëgjesat Publike - Numri i pjesëmarrësve në dëgjesa publike është shumë i vogël. Duhet të të rritet
ndjeshmëria e qytetarëve mbi çështje të ngritura me rëndësi për komunitetin dhe të bëhet dallimi në
interesin mjedisor dhe interesin vetjak (p.sh. mundësi punësimi).
Duhet bërë dallimi mes problemit të mos-interesimit qytetar dhe mungesës së adresimit të duhur.
Sugjerohet që në raste dëgjesash publike të adresohet e targetohet grupi i interesuar për çështjen, duke
paraqitur si shembull pozitiv në këtë aspekt realizimin e dëgjesave publike në kuadër të TAP-it.

E drejta e publikut për t’u ankuar në gjykatë për çështje të mjedisit
Faktori financiar-Duke marrë parasysh shpenzimet e konsulencës ligjore si dhe ato të dërgimit të
çështjeve në gjykatë, faktori ekonomik shihet si pengesë në të drejtën e aksesit në gjykatë. Si ndihmesë për
qytetarët që kërkojnë ekspertizë ligjore është Ligji për Ndihmën Ligjore, i cili detyron shtetin shqiptar të
mbulojë shpenzimet për qytetarët (për ata që plotësojnë kriteret e parashikuara në ligj). Po ashtu, u
përmendën si alternativë organizata jofitimprurëse që ofrojnë shërbim ligjor falas.
Si problematik u përmend fakti që një shoqatë apo organizatë mund të ankohet në gjykatë vetëm për të
shfuqizuar një ligj apo akt që cenon interesin publik, por nuk mund të kërkojë bërjen apo krijimin e një
reforme apo projekti të ri ligjor që do të përmirësonte situatën.
Duhet të arrihet të realizohet parimi i zhvillimit të qëndrueshëm: duhet të ketë një zhvillim të balancuar
mes zhvillimit mjedisor dhe atij ekonomik. Çdo akt, veprim apo mosveprim në fushën e mjedisit duhet të
realizohet në proporcion me zhvillimin e qëndrueshëm.
Mungesa e njohjeve dhe dijeve mbi çështjet ligjore të mjedisit edhe nga vetë punonjësit e gjykatave e
vështirëson këtë proces. U konsideruan të nevojshme trajnime të vazhdueshme për sensibilizim dhe
informim të punonjësve të Gjykatave mbi çështjet ligjore mjedisore.
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Sesioni 2: Ndotja e Mjedisit në Shqipëri dhe Standardet Europiane, 7 tetor 2015 në Elbasan
Gjatë sesionit të dytë, ekspertët e grupit të punës sollën në vëmendje rastet më emergjente, të tilla si ndotja e ajrit,
ndotja e tokës dhe menaxhimi i mbeturinave, si disa nga faktorët më të rëndësishëm që ndikojnë në ndotjen e mjedisit
në Shqipëri. Ky takim u organizua në qytetin e Elbasanit për shkak të ndotjes së lartë që ai ka. Gjatë debatit, në të
cilën u bënë pjesë edhe disa organizata lokale mjedisore dhe media, u theksua ndotja dhe çështjet mbi administrimin e
mbeturinave, si një nga faktorët kryesorë që ndikojnë negativisht në mjedisin në Shqipëri. Rëndësia e legjislacionit të
BE-së dhe standardet në fushën e mbrojtjes së mjedisit janë theksuar si shumë të rëndësishme për kuadrin ligjor
shqiptar. Duke dhënë informacione të mjaftueshme në lidhje me gjendjen e mjedisit në Shqipëri dhe masat që duhen
marrë, pjesëtarët kontribuuan me sugjerime dhe rekomandime në këtë drejtim:
Ndotja
Eksperti i Grupit të Punës vuri në dukje se shpjegimi i rezultateve teknike të monitorimit të mjedisit të
përmbajtura në Raportin 2014 të AKM-së nuk është shumë i detajuar dhe i kuptueshëm për publikun pasi
shifrat e ndotjes nuk përkthehen në shpjegime të qarta mbi pasojat dhe rrezikun që sjell niveli i
identifikuar i ndotjes në mjedis dhe në shëndetin e njeriut. Është e nevojshme që Shqipëria të nisë të kryejë
monitorime të plota dhe gjithpërfshirëse nëpërmjet teknologjisë dhe burimeve njerëzore të përshtatshme
dhe për gjendjen e ndotjes së të gjitha elementeve të mjedisit. Monitorimet duhet të rezultojnë në
grumbullimin e statistikave të plota për çdo pjesë të territorit. Rezultatet e mbledhura duhet të shpjegojnë
në mënyrë të qartë për publikun e gjerë situatën e ndotjes së mjedisit dhe rrezikshmërinë që kjo paraqet
për shëndetin e tyre sidomos pranë zonave të banuara. Si problem kyç u përmend edhe menaxhimi i
mbetjeve. Grupi i Punës theksoi se nuk ka një sistem mirë- menaxhimi të mbetjeve, duke përmendur se
teknika më e përdorur e groposjes ka mangësi të konsiderueshme pasi realizohet në thellësi jo të madhe
duke shkaktuar një rrezik të lartë për ndotjen e mjedisit dhe shëndetin e qytetarëve. Në mënyrë urgjente
duhet të ngrihet dhe të vendoset në funksion një sistem i përshtatshëm i menaxhimit të mbetjeve për të
shmangur ndotjen e mëtejshme masive nga ky fenomen. Autoritetet publike, secila në bazë të
kompetencave të tyre duhet të angazhohen sa më shpejt për të marrë masat e nevojshme të parandalimit
të ndotjes së mëtejshme dhe sidomos për të bonifikuar zonat e evidentuara si të ndotura, veçanërisht ato
zona të cilat përdoren edhe si toka bujqësore dhe paraqesin një rrezikshmëri direkte për shëndetin e
njeriut.
Zbatimi i Legjislacionit
Grupi i Punës theksoi se problemi kryesor qëndron jo aq në mangësitë e legjislacionit shqiptar sesa në
mungesën e zbatimit të legjislacionit ekzistues. U përmend fakti që shpesh ka mangësi në miratimin e
akteve nënligjore zbatuese,si dhe realizimi i VNM-ve lë për të dëshiruar dhe në të shumtën e rasteve
realizohen nga një specialist i vetëm edhe për projekte të komplikuara. Legjislacioni shqiptar për
mbrojtjen e mjedisit duhet të vazhdojë me shpejtësi përafrimin me legjislacionin evropian veçanërisht për
sa i përket ligjeve sektoriale për mbrojtjen e elementëve të mjedisit. Gjithashtu i gjithë legjislacioni
mjedisor duhet të harmonizohet në mënyrë që të mos ketë boshllëqe dhe mbivendosje kompetencash. Kjo
do të arrihej në mënyrë optimale nëpërmjet hartimit të një kodi mjedisor i cili të rregullojë në mënyrë të
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harmonizuar të gjithë sektorin. Gjithashtu sipas pjesëmarrësve të Grupit të Punës procedura e dhënies së
lejeve mjedisore është jo transparente. Duhet zgjidhur problemi i lëshimit të lejeve mjedisore duke e bërë
procesin vërtetë transparent dhe problemi i hartimit të VNM-ve duke përcaktuar si kusht se për projektet
e komplikuara nevojitet bashkëpunimi i disa ekspertëve mjedisor të cilët mbulojnë aspekte specifike të
projektit. Një vështirësi tjetër në zbatimin e legjislacionit e vënë në dukje nga përfaqësuesit e inspektoratit
të mjedisit është fakti se niveli i gjobave për shkeljet mjedisore rezulton të jetë shumë i lartë dhe i
papërballueshëm për biznesin e vogël. Ndërsa në kuadrin e vështirësive praktike u evidentua fakti se për
shkak të komuniteteve të vogla ku operojnë së bashku bizneset dhe inspektorët dhe njohjeve reciproke
vendosja e gjobave rezulton e vështirë veçanërisht në rastet kur gjobat e vendosura nga inspektorët në
terren anulohen më pas në instancat më të larta administrative. Duhet së pari vullneti i qartë i autoriteteve
publike për të kapërcyer problemet praktike të zbatimit të legjislacionit si ato të njohjeve personale me
bizneset e gjobitura të përmendura më sipër, presionet apo korrupsioni.
Kapaciteti institucional dhe përvetësimi i granteve të BE-së për mjedisin
Megjithëse BE-ja ka qenë e gatshme të vendosë në dispozicion grante të konsiderueshme për të ndihmuar
vendet kandidate për anëtarësim t’u afrohen standardeve evropiane në mbrojtjen e mjedisit thithja e
këtyre granteve nuk është automatike. Kështu u vu në dukje nga Grupi i Punës fakti se vetë pushteti
vendor nuk ka kapacitetet e duhura të burimeve njerëzore për të hartuar projekt-propozime të
përshtatshme për thithjen e granteve të BE-së. Pengesë në marrjen e ndihmave financiare/granteve nga
BE-ja për fushën mjedisore është edhe mungesa e theksuar e studimeve në nivel mikro dhe e statistikave
të qarta për gjendjen e ndotjes së mjedisit në Shqipëri. Gjithashtu u vu në dukje se mbas lëvrimit të
granteve ka vështirësi në zbatimin e projekteve për shkak të mangësive strukturale dhe të burimeve
njerëzore në fushën e mjedisit, pengesa të cilat mund të sjellin dështimin e zbatimit të projekteve
mjedisore dhe detyrimin e kthimit të ndihmave financiare të marra nga BE-ja. U vu në dukje se mungon
koordinimi ndërmjet institucioneve të ndryshme kompetente për mbrojtjen e mjedisit midis të cilave ka
mbivendosje përgjegjësish dhe konflikte kompetencash si dhe mungojnë mekanizmat administrative dhe
procedurale për zbatimin e legjislacionit. Hap tjetër i domosdoshëm është qartësimi i kompetencave të
institucioneve të ndryshme zbatuese të legjislacionit mjedisor si dhe kompetencave ndër-insitutcionale.
Nevojitet një forcim i bashkëpunimit ndërinstitucional si dhe koordinim më efikas brenda një institucioni.
Në kuadër të hapave për anëtarësim në BE, Shqipëria e ka të domosdoshme të forcojë kapacitetet e saj në
mbrojtjen e mjedisit duke vënë në dispozicion burime teknologjike, njerëzore dhe financiare të
përshtatshme. E domosdoshme është edhe forcimi i kapaciteteve të njësive vendore të cilat kanë
kompetenca të monitorimit dhe mbrojtjes së mjedisit. Organet zbatuese të legjislacionit mjedisor duhen
fuqizuar duke u dhënë së pari pavarësi institucionale nga presionet apo ndërhyrjet e jashtme dhe
mbështetje nga organet e qeverisjes qendrore në ushtrimin e funksioneve të tyre. Është i nevojshëm
rindërgjegjësimi i qytetarëve për mbrojtjen e mjedisit në të cilin jetojnë nëpërmjet fushatave sensibilizuese.
Edukimi mjedisor mund të kryhet më mirë nëpërmjet bashkëpunimit të ngushtë midis qeverisë,
organizatave jo-fitimprurëse, akademisë, medias, shoqërisë civile, sistemit të edukimit dhe qytetarëve në
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përgjithësi. Grupi i Punës sugjeroi që me anë të fushatave inovative informuese, ndërgjegjësuese dhe
përfshirëse qytetarët të nxiten në ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit ku banojnë. Ruajtja e mjedisit duhet të
konsiderohet si e një e drejtë njeriu që u përket të gjithë komunitetit të interesuar. Shumë i dobishëm do të
ishte bashkëpunimi me institucionet arsimore, si p.sh. 1. Bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale Arsimore
për ofrimin e programeve të edukimit mjedisore sa më cilësore, të pasura me trajnime e aktivitete për
nxënësit; 2. Marrëveshje bashkëpunimi me Fakultete Juridike e Ekonomike për një fokus më të madh të të
drejtës mjedisore dhe impaktit ekonomik që shkakton ndotja e mjedisit.

Sesioni 3: Ndikimi Mjedisor i Zhvillimit të burimeve natyrore dhe politikat e BE-së për zhvillimin e
qëndrueshëm, 16 nëntor 2015 në Fier
Sesioni i tretë i Grupit të Punës u zhvillua në qytetin e Fierit, si një nga rajonet më të pasura me burime natyrore në
Shqipëri, sidomos me naftë dhe gaz natyror, por që po vuan nga çështjet mjedisore për shkak të dëmtimeve të mjedisit
dhe ndotjes së shkaktuar nga zhvillimi i politikave mbi burimet natyrore. Pavarësisht nga fakti se Shqipëria është
shumë e pasur në burime natyrore, legjislacioni për nxjerrjen dhe përpunimin e tyre është shumë i vjetër duke
siguruar vetëm disa parime të përgjithshme. Ligje të tilla nuk përputhen me legjislacionin e BE-së, duke u bërë
kështu një sfidë e vërtetë në procesin e miratimit të një legjislacioni të ri të ngjashëm me direktivat europiane. Gjatë
kësaj seance, në qendër të vëmendjes së diskutimit ishin dy sfida të rëndësishme, të tilla si respektimi dhe zbatimi i
ligjeve dhe gjithashtu rritja e vetëdijes së qytetarëve dhe të institucioneve përkatëse në lidhje me këtë temë. Debati
midis pjesëmarrësve të institucioneve mjedisore vendore në Fier, duke përfshirë Z. Agron Basholli, Drejtor i
Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit në Fier, OJQ vendore dhe eksperti nga Sllovakia, z Juraj Mesik, u mbyll me një
sërë rekomandimesh dhe politikash për të arritur një zhvillim të qëndrueshëm, të fokusuar në strategjitë e Bashkimit
Evropian për mbrojtjen e mjedisit, të cilat mund të përdoren dhe të miratohen nga strukturat shqiptare në
legjislacionin dhe politikat e tyre:

Zhvillimi i qëndrueshëm
Burimet natyrore shqiptare nuk mund të konsiderohen se zhvillohen sipas parimit të zhvillimit të
qëndrueshme në kuptimin e ndërthurjes së elementit mjedisor, ekonomik dhe shoqëror për arsyet e
mëposhtme:
1. Në aspektin Mjedisor, siç vihet në dukje nga studimet përkatëse, mjedisi shqiptar është mjaft i
ndotur nga industritë e shfrytëzimit të burimeve natyrore, naftës, gazit dhe mineraleve. Gjithashtu
aksidentet e shpeshta që shoqërojnë zhvillimin e këtyre aktiviteteve dëshmojnë se nuk merren
masat e nevojshme parandaluese për mbrojtjen e mjedisit nga degradimi. Nga ana tjetër nuk ka
ndonjë provë të dukshme se të ardhurat e përfituara nga shfrytëzimi i burimeve natyrore janë
shpenzuar për investime në krijimin e teknologjive të reja të cilat respektojnë dhe ruajnë mjedisin.
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2. Në aspektin Ekonomik vihet re se marrëveshjet hidrokarbure të lidhura nga shteti shqiptar me
shoqëritë private prodhuese të naftës shqiptare parashikojnë përqindje shumë të ulëta fitimi për
shtetin shqiptar, duke bërë që shfrytëzimi i burimeve kaq të vlefshme natyrore, të cilat janë dhe
shumë të vështira për t’u ripërtëritur, të mos paraqesë leverdi të madhe ekonomike për Shqipërinë
në krahasim me dëmin e shkaktuar. Kjo praktikë rezulton gjithashtu të jetë poshtë standardeve që
zbatohen në vendet e BE-së për të njëjtin lloj aktiviteti, si p.sh Kroacia, dhe më pranë standardeve
të vendeve të Afrikës. Gjithashtu nuk mund të thuhet se në zonat e naftës apo në zonat e
minierave ka zhvillim dhe përmirësim ekonomik të popullatës vendase apo se janë kryer
investime domethënëse në këtë drejtim.
3.

As në aspektin Shoqëror nuk ka një rritje të dukshme të nivelit të jetesës në zonat ku
shfrytëzohen burimet natyrore. Të ardhurat e përfituara nuk duken të jenë investuar në
përmirësimin e infrastrukturave ekzistuese apo në ndërtimin e infrastrukturave të reja që
përmirësojnë kushtet e jetesës së banorëve të zonës të tilla si struktura shëndetësore, banimi apo të
tjera të ngjashme. Përkundrazi banorët e zonave të naftës apo minatorët e minierave ankohen
shpesh se jeta e tyre është në rrezik për shkak të këtyre aktiviteteve.

Në këto kushte është e

domosdoshme që Shqipëria të miratojë dhe të zbatojë politika konkrete të shfrytëzimit të burimeve
natyrore sipas parimit të zhvillimit të qëndrueshëm dhe të marrë të gjitha masat nevojshme për
respektimin e aspektit mjedisor, ekonomik dhe shoqëror.
Detyrimet e Shqipërisë në kuadër të BE-së
Shqipëria duhet të përafrojë legjislacionin e saj me legjislacionin e BE-së në fushën e mbrojtjes së mjedisit
dhe zhvillimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore. Deri më tani Shqipëria nuk ka miratuar asnjë
strategji mbi zhvillimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe legjislacioni shqiptar për mbrojtjen e
mjedisit është ende larg standardeve të BE-së. Për këto arsye Shqipëria duhet të përmbushë të paktën
detyrimet e mëposhtme:
-

Miratimin e Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit të Qëndrueshëm të Burimeve Natyrore;

-

Përafrimin e legjislacionit Shqiptar me Direktivën Europiane 2008/99/EC ‚Për mbrojtjen e mjedisit
nëpërmjet legjislacionit penal‛ që parashikon një listë shkeljesh mjedisore që duhen trajtuar nga
shtetet anëtare si krime mjedisore dhe të dënohen si vepra penale.

-

Zbatimin e politikës së menaxhimit të mbetjeve në përputhje me standardet e BE-së, veçanërisht
përsa i përket mbetjeve të rrezikshme;

-

Arritjen e Standardeve të BE-së përsa i përket kontrollit të ndotjes industriale, që aktualisht lë
shumë për të dëshiruar në Shqipëri (masat parandaluese nuk zbatohen, gatishmëria ndaj rreziqeve
nuk zbatohet, vetë monitorimi nuk është i besueshëm dhe kontrollet shtetërore nuk janë efektive)
nëpërmjet Miratimit të Ligjit për kontrollin e rreziqeve të aksidenteve të mëdha industriale, që
duhet të përfarohet me Direktivën Evropiane 96/82/EC.

-

Përafrimi me standardet e BE-së për sigurinë e operacioneve të naftës dhe gazit të tilla si Direktiva
e BE-së 2013/30/EU. E domosdoshme në këtë kuadër është ndryshimi i ligjit nr. 7746, datë
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28.07.1993 i cili rregullon veprimtarinë e kërkimit dhe prodhimit të naftës dhe gazit. Ky ligj është i
vjetër dhe i paplotë, përmban disa parime të përgjithshme por nuk përfshin rregulla të qarta
teknike mbi procedurën e kërkim-prodhimit, teknologjinë e përdorur apo rregullat për mbrojtjen e
mjedisit, në ndryshim p.sh nga ligji për sektorin minerar i cili është më i plotë dhe i detajuar.
Detyrimet e Konventës së të Drejtave të Njeriut
Shqipëria ka një sërë detyrimesh të tjera edhe si anëtare e Konventës së të Drejtave të Njeriut
(‚Konventa e Strasburgut‛). Këto detyrime vijnë si pasojë e disa vendimeve të fundit të marra nga
Gjykata e Strasburgut që prekin edhe fushën e mbrojtjes së mjedisit, e cila ka konsideruar se disa
aksidente madhore mjedisore përbëjnë shkelje të të drejtave të njeriut si e drejta e jetës dhe e drejta e
gëzimit të jetës familjare dhe private (çështja Öneryıldız kundër Turqisë).
detyruar shtetet anëtare të

Gjykata e Strasburgut ka

ndjekin disa parametra dhe rregulla të caktuara gjatë zhvillimit të

aktiviteteve të rrezikshme industriale në territorin e tyre, të tilla marrja e masave për rregullimin,
kontrollin dhe sigurinë e aktiviteteve të rrezikshme edhe kur zhvillohen nga privatë, mbrojtja e
banorëve të zonave ku zhvillohen aktivitetet e rrezikshme edhe kur këta të fundit kanë ndërtuar në
mënyrë të paligjshme, informimi i publikut për rrezikshmërinë e aktiviteteve etj. Në situatën aktuale,
shteti shqiptar nuk i përmbush në mënyrën e duhur detyrimet e rregullimit, kontrollit, garantimit të
zhvillimit të këtyre aktiviteteve në mënyrë të parrezikshme për jetën e njeriut dhe rezulton se ka një
mungesë të theksuar informacioni mbi rrezikshmërinë e këtyre aktiviteteve. Për këtë arsye është e
domosdoshme që shteti shqiptar të zbatojë standardet e kërkuara nga Konventa e Strasburgut, të
ushtrojë të gjitha kontrollet e nevojshme dhe të marrë masat parandaluese dhe ndëshkuese për
shmangien e situatave të rrezikshme të tilla si shpërthimi i puseve të Bankers-it ose aksidente të
ngjashme në fushën e minierave.

Sesioni 4 : Mbrojtja e Mjedisit nëpërmjet Legjislacionit Penal, 17 dhjetor 2015

Ndërkohë që debati global publik është përqendruar kryesisht në ndryshimet klimaterike dhe masat urgjente të
nevojshme për të parandaluar këtë fenomen, Shqipëria ka mbetur mbrapa edhe në zbatimin e elementeve paraprake të
mbrojtjes së mjedisit. Në këtë mbledhje pune u diskutuan dallimet midis legjislacionit të BE dhe atij shqiptar për
mbrojtjen e mjedisit. Problemi kryesor i mbrojtjes së mjedisit në Shqipëri është mungesa e legjislacionit dhe hendeku
midis legjislacionit europian dhe atij shqiptar. Një çështje tjetër ishte niveli i ulët i vetëdijes së qytetarëve në lidhje
me mjedisin dhe mbrojtjen e tij krahasuar me nivelin e ndotjes në Shqipëri. Gjatë debatit të hapur, ku morën pjesë
eksperti sllovak, z. Ondrej Koporec, znj. Erinda Misho, nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe përfaqësues të
shoqërisë civile dhe grupeve të interesit, një sërë rekomandimesh u arritën, duke sugjeruar alternativat më të mira
për përafrimin e mëtejshëm me normat e BE-së dhe avancimin në mbrojtjen e mjedisit:
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Ndryshim i legjislacionit penal shqiptar për mbrojtjen e mjedisit
Kodi Penal shqiptar aktualisht parashikon vetëm 9 nene për mbrojtjen e Mjedisit të cilat janë shumë të
kufizuara në llojin e veprimtarive të ndotjes së mjedisit që dënohen. Reforma e pjesës së Kodit Penal për
mbrojtjen e mjedisit duhet të synojë së paku të ngrihet në standardet e Direktivës 2008/99/EC për
mbrojtjen e mjedisit. Thelbësore është parashikimi i dënimit për ndotjen e tokës e cila nuk rezulton e
përfshirë si vepër penale më vete. Kodi Penal duhet gjithashtu të parashikojë dënime të posaçme për
veprimtaritë ndotëse të zonave të mbrojtura, mbrojtjen e faunës dhe florës si dhe tregtimin e specieve të
mbrojtura. Dënime specifike duhet të parashikohen edhe për veprimtarinë e menaxhimit të mbetjeve në
rastet kur kjo e fundit kryhet në kundërshtim me parametrat ligjore dhe shkakton ndotje në mjedis. Në
përgjithësi i gjithë Kapitulli IV i Kodit Penal duhet të rishikohet në frymën e Direktivës 2008/99/EC dhe
me synimin që të sanksionojë ndotjet e mëdha të veprimtarive industriale me dënime penale të
përshtatshme duke pasur kujdes që ndotjet më të vogla të sanksionohen me masa të llojeve të tjera të tilla
si gjobat. Nga ana tjetër, siç kërkohet nga Direktiva, duhen parashikuar masa të përshtatshme jo penale
për dënimin e shoqërive që kryejnë krime mjedisore si p.sh masa administrative, gjoba, pezullim
aktiviteti, heqja e të drejtës për të lidhur kontrata me shtetin etj.
Rritja e ndërgjegjësimit mbi mbrojtjen e mjedisit nga ndotja
Ndërgjegjësimi i qytetarëve shqiptar në lidhje me rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit nga ndotja është
shumë i ulët krahasuar me nivelin e ndotjes së mjedisit në Shqipëri. Ka një mungesë të theksuar
informacioni mbi gjendjen e ndotjes së mjedisit dhe veçanërisht të pasojave të ndotjes mbi shëndetin e
njeriut. Reforma e kodit penal në mënyrën e përmendur më sipër, përveç përforcimit të legjislacionit,
mund të sjellë si aspekt tjetër pozitiv edhe rritjen e ndërgjegjësimit qytetar mbi rëndësinë e mbrojtjes së
mjedisit duke qenë se legjislacioni penal, për shkak të karakterit të saj më shtrëngues, rrit vëmendjen e
qytetarëve ndaj çështjeve të rregulluara prej tij. Gjithashtu ndërgjegjësimi kërkon rritjen e aksesit të
publikut ndaj informacioneve mbi ndotjen mjedisore dhe analizave të detajuara dhe lehtësisht të
kuptueshme nga qytetarët e pa specializuar mbi pasojat e ndotjes mjedisore.
Forcimi i institucioneve shtetërore me kompetencë mbrojtjen e mjedisit
Ka një sërë institucionesh shtetërore të cilat kanë kompetenca në luftën kundër ndotjes së mjedisit të tilla
si organet e ministrisë së mjedisit, inspektorati i mjedisit, agjencia kombëtare e mjedisit deri tek gjykatat.
Një nga problemet thelbësore shqiptare në fushën e zbatimit të ligjit është korrupsioni, për këtë arsye
zbatimi real i politikave anti-korrupsion është një nga elementet kyç edhe për realizimin e luftës kundër
ndotjes së mjedisit. Elementi i dytë është rritja e kapaciteteve dhe ekspertizës së organeve ligj-zbatuese në
çështjet e ndotjes mjedisore nëpërmjet vendosjes në dispozicion të burimeve financiare, teknike dhe
njerëzore. Veçanërisht organet ligj-zbatuese të tilla si inspektorati i mjedisit dhe agjencia kombëtare e
mjedisit kanë nevojë të pajisen me teknologji të përshtatshme dhe staf të mirëtrajnuar mbi çështjet e
ndotjes së mjedisit. Nga ana tjetër organet hetuese si prokuroria dhe organet gjyqësore, të cilat deri më
tani nuk kanë trajtuar në mënyrë të konsiderueshme çështje të mbrojtjes së mjedisit, kanë nevojë urgjente
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për të rritur ekspertizën e tyre në hetimin dhe gjykimin e këtyre çështjeve. Gjithashtu do të ishte shumë e
dobishme të ngrihej një sistem bashkëpunimi të ndërsjellë dhe shkëmbimi të informacioneve midis të
gjitha institucioneve të cilat ushtrojnë kompetenca në fushën e ruajtjes dhe mbrojtjes së mjedisit.
Transparencë në lidhje me procedurat dhe mbarëvajtjen e hetimeve ndaj aksidenteve mjedisor
Opinioni publik shqiptar, vihet herë pas here në dijeni mbi aksidente mjedisore të ndodhura si pasojë e
veprimtarive industriale. Informacioni jepet kryesisht në rrugë mediatike dhe nuk ndiqet nga raporte të
detajuara zyrtare në lidhje me masat e marra. Për këtë arsye ka një nevojë të theksuar të rritjes së
transparencës të institucioneve shtetërore përgjegjëse dhe aksesit të publikut në informacionin zyrtar
mbas çdo aksidenti mjedisor. Transparenca institucionale duhet të përfshijë të paktën pikat e mëposhtme:
të jepet informacion zyrtare mbi arsyet e aksidentit, llojin e ndotjes, dëmit afat shkurtër dhe afat gjatë në
mjedis

dhe në shëndetin e qytetarëve;

të kryhen dhe të bëhen publike analizat zyrtare mbi

rrezikshmërinë e substancave të lëshuara në mjedis dhe pasojave të tyre; të jepet informacion mbi
përfundimet e hetimit, fazave të proceseve gjyqësore, përgjegjësive individuale, masave administrative
dhe/ose penale që merren kundër shoqërive apo individëve dhe dëmshpërblimeve të dhëna ndaj
qytetarëve të prekur.
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