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I. ABSTRAKTI 

Ky artikull trajton progresin e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian. Së dyti, në këtë 

artikull do të shqyrtohen kriteret e Kopenhagenit që duhet të përmbushen nga vendet kandidate, për sa i 

përket kërkesave  lidhen me çështje të tilla si gjendja e sundimit të ligjit, demokracisë dhe të drejtave 

themelore, përmbushja e të cilave kërkohet nga institucionet e BE-së në mënyrë që shtetet të 

anëtarësohen në BE. Do të trajtohen gjithashtu problemet lidhur me monitorimin aktual të këtyre 

kërkesave dhe kontrollin e ushtruar nga BE-ja. Së treti, do të paraqitet një përmbledhje e raportit të 

fundit të realizuar nga Komisioni Europian, përqendruar tek kriteret që përfshijnë demokracinë, 

gjyqësorin dhe mbrojtjen e të drejtave themelore në Shqipëri. Së katërti, duke qenë se Shqipëria është 

gjithashtu pjesë e Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe si e tillë është subjekt i monitorimit 

të jashtëm të ushtruar nga Këshilli i Europës, do të prezantohen konkluzionet e raportit të fundit të 

Këshillit të Europës në lidhje me çështje konkrete, të tilla si sundimi i ligjit, demokracia dhe mbrojtja e 

të drejtave themelore në Shqipëri. Së pesti, do të theksohet dallimi mes standardeve dhe elementeve të 

përdorura nga të dy organizatat ndërkombëtare për të vlerësuar situatën e sundimit të ligjit, demokracisë 

dhe të drejtave themelore. Së fundi do të paraqiten konkluzione dhe rekomandime. 

 

FJALËT KYÇE: Politika e zgjerimit Shqipëri-BE; Kriteret e Kophenhagen-it; Këshilli i Europës; 

Komisioni i Venecias.  
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Raporti 2016 Dokumenti i stafit tët Grupit të Punës të Komisionit Europian, 

Raportimi i Politikave të Zgjerimit, Shqipëri 2016  

Raporti i KE      Raporti monitorues i KE-së për Shqipërinë, 2015-2017   

TBE    Traktatet e Bashkimit Europian 

 

I. RRUGA E INTEGRIMIT TË SHQIPËRISË NË BE MIDIS “KRITEREVE TË 

KOPENHAGENIT” DHE KËSHILLIT TË EUROPËS  

Para së gjithash është e nevojshme që të përmbledhim shkurtimisht rrugën e Shqipërisë drejt integrimit 

në BE. Ky proces filloi gjatë vitit 2003, kur gjatë mbledhjes së Këshillit Europian në Selanik të qershorit 

2003, vendi u identifikua si një kandidat potencial për anëtarësim në BE.  Aplikimi zyrtar u paraqit nga 

Shqipëria në vitin 2009.  Opinioni i Komisionit për vlerësimin e aplikimit të Shqipërisë, i nxjerrë në 

vitin 2010, përcaktoi se "negociatat për anëtarësim në Bashkimin Europian duhet të hapen me 

Shqipërinë sapo vendi të ketë arritur shkallën e duhur të pajtueshmërisë me kriteret e anëtarësimit dhe 

në veçanti kriteret politike të Kopenhagenit, që kërkojnë stabilitet të institucioneve që garantojnë 

dukshëm demokracinë dhe sundimin e ligjit
1
" dhe përcaktoi 12 prioritetet kryesore që duhej të 

zbatoheshin nga Shqipëria. Komisioni rekomandoi që Shqipërisë t'i jepej statusi i kandidatit të BE-së në 

tetor 2012, pas përfundimit të masave kyçe në lidhje me reformën gjyqësore, reformën e administratës 

publike dhe rishikimin e procedurave parlamentare. Dhe së fundi në qershor 2014, Shqipërisë iu dha 

statusi i kandidatit nga BE.
2
 

 

Vlen të përmendet se marrëdhëniet midis BE-së dhe Shqipërisë kanë përjetuar, gjatë gjithë këtyre viteve, 

këto momente të rëndësishme historike: 

i. Në vitin 1992 Shqipëria dhe BE-ja lidhën një Marrëveshje për Tregtinë dhe Bashkëpunimin; 

ii. Në vitin 1997 Këshilli i Ministrave të BE-së vendosi kushte politike dhe ekonomike për 

zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe; 

iii. Në vitin 1999, BE-ja i propozoi Shqipërisë dhe katër vendeve të tjera të Europës Juglindore një 

proces të ri të Stabilizim Asociimit; 

iv. Në vitin 2000 Samiti i Zagrebit filloi Procesin e Stabilizim Asociimit midis BE-së dhe 

Shqipërisë, si dhe për katër vendet të tjera të Europës Juglindore; 

v. Në vitin 2001, për vendet e lartpërmendura nisi programi i Asistencës për Komunitetin për 

Rindërtim, Zhvillim dhe Stabilizim; 

vi. Në vitin 2003, gjatë Samitit të Këshillit Europian në Selanik, Shqipëria u identifikua si një 

kandidat potencial për anëtarësim në BE; 

vii. Në vitin 2007 nisi Asistenca për Para Anëtarësim, si dhe u miratua Dokumenti Shumëvjeçar i 

Planifikimit Tregues dhe u nënshkrua marrëveshja për lehtësimin e vizave; 

viii. Në vitin 2009 Shqipëria paraqiti kërkesën e saj për anëtarësim në BE; 

ix. Në vitin 2011 u miratua një Plan Veprimi për adresimin e 12 çështjeve kryesore me Komisionin; 

x. Në vitin 2012, Komisioni Europian lëshoi një rekomandim për Shqipërinë për t'i dhënë statusin e 

vendit kandidat; 

                                                           
1
Komisioni Europian, Opinioni i Komisionit në lidhje me aplikimin e Shqipërisë për t’u bërë anëtare e BE-së. 

https://www.parlament.al/wp-content/uploads/2015/10/opinioni.pdf   
2
 http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/albania/index_en.htm 

https://www.parlament.al/wp-content/uploads/2015/10/opinioni.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/albania/index_en.htm
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xi. Në vitin 2014, pas një procesi 22-vjeçar, Shqipërisë i jepet statusi i kandidatit. 

 

Siç është në traditën e Politikës së Zgjerimit të Bashkimit Europian, BE-ja dhe Shqipëria kanë 

nënshkruar një Marrëveshje Stabilizimi dhe Asociimi që në prill 2009. Më pas, siç u përmend më lart, 

Këshilli Europian i dha Shqipërisë statusin e "kandidatit" në vitin 2014. Përveç kësaj, si pjesë e 

monitorimit që BE-ja ushtron mbi politikën e saj të zgjerimit, ajo nxjerr raporte periodike mbi gjendjen e 

përputhshmërisë së detyrimeve të vendeve kandidate drejt anëtarësimit. Këto raporte janë lëshuar edhe 

për Shqipërinë që nga viti 2005, i cili është raporti i parë mbi Shqipërinë.
3
 Siç pranohet në Raportin e 

Komisionit Europian, i cili do të shqyrtohet më tej, MSA-ja ka nënkuptuar një dialog të vazhdueshëm në 

fusha të ndryshme duke filluar nga çështjet ekonomike e politike midis BE-së dhe Shqipërisë.  

 

Është e nevojshme të theksohet se një vend që synon të anëtarësohet në BE, siç është rasti i Shqipërisë, 

duhet të përmbushë një sërë kriteresh. Siç përcaktohet në Traktatin e Lisbonës, këto kritere janë vlerat 

themeluese të BE-së, të përcaktuara në Nenin 2 të Traktatit për Bashkimin Europian
4
 dhe të përmendura 

në Nenin 49 TBE
5
, ku parashikohet procedura e pranimit në BE. Këto kritere janë quajtur "Kriteret e 

Kopenhagenit", pasi ato u krijuan pas takimit të Këshillit Europian në Kopenhagen në vitin 1993. Këto 

janë parimet që merren parasysh nga Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Zgjerimit për të kryer 

vlerësimet e vendeve kandidate dhe janë si më poshtë:
6
 

 

i. Kriteri politike: stabiliteti i institucioneve që garantojnë demokracinë, sundimin e ligjit, të drejtat e 

njeriut dhe respektimi dhe mbrojtja e pakicave; 

ii. Kriteri ekonomike: një ekonomi funksionale e tregut dhe aftësia për të përballuar konkurrencën 

dhe forcat e tregut; 

iii. Kapaciteti administrativ dhe institucional: zbatimi efektiv i EU Acquis (të drejtës së BE-së) dhe 

aftësia për të marrë përsipër detyrimet e anëtarësimit. 

 

Ndryshe është rruga drejt anëtarësimit në Këshillin e Europës, që ndiqet nga vendet anëtare, dhe nga 

Shqipëria si njëra prej tyre.  Këshilli i Europës është një mekanizëm ndërkombëtar i mbikëqyrjes së 

mbrojtjes së të drejtave themelore, i krijuar në vitin 1949 pas tmerreve të jetuara gjatë Luftës së Dytë 

                                                           
3
 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/package_en 

4
 Neni 2 TBE: Bashkimi bazohet në vlerat e respektit për dinjitetin njerëzor, lirinë, demokracinë, barazinë, sundimin e ligjit 

dhe respektimin e të drejtave të njeriut, duke përfshirë të drejtat e personave që i përkasin pakicave. Këto vlera janë të 

përbashkëta për Shtetet Anëtare në një shoqëri në të cilën mbizotërojnë pluralizmi, mos diskriminimi, toleranca, drejtësia, 

solidariteti dhe barazia midis grave dhe burrave. 
5
 Neni 49 TUE: Çdo shtet europian që respekton vlerat e përmendura në nenin 2 dhe është i përkushtuar në promovimin e 

tyre, mund të aplikojë për t'u bërë anëtar i Unionit. Parlamenti Europian dhe Parlamentet kombëtare do të njoftohen për këtë 

kërkesë. Shteti kërkues do të drejtojë kërkesën e tij në Këshill, i cili do të veprojë në mënyrë unanime pas konsultimit me 

Komisionin dhe pas marrjes së pëlqimit të Parlamentit Europian, i cili do të veprojë me shumicën absolute të anëtarëve të tij. 

Kushtet e pranimit dhe përshtatjet e Traktateve mbi të cilat themelohet Bashkimi, që përfshin një pranim i tillë, do të jenë 

objekt i një marrëveshjeje ndërmjet Shteteve Anëtare dhe Shtetit kërkues. Kjo marrëveshje do të paraqitet për ratifikim nga të 

gjitha shtetet kontraktuese në përputhje me kërkesat e tyre kushtetuese përkatëse. Do të merren parasysh kushtet e 

përshtatshmërisë të miratuara nga Këshilli Europian. 
6
 Faqja e Bashkimit Europian, kriteret e anëtarësimit: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/accession-criteria_en  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/package_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/accession-criteria_en
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Botërore në Europë. Sot, 47 shtete janë anëtarë të saj, duke përfshirë të gjitha shtetet anëtare të 

Bashkimit Europian. Teksti kryesor i referimit dhe angazhimit midis palëve kontraktuese është 

Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut, e vitit 1950, e cila përcakton të drejtat e njeriut dhe përbën 

nivelin minimal të mbrojtjes së këtyre të drejtave në Europë. Siç përmendet në raportin e KiE-së
7
, 

Shqipëria u anëtarësua në Këshillin e Europës shumë më vonë pas krijimit të tij, në vitin 1995, , duke u 

bërë kështu anëtari i 35-të i tij. 

 

 Të qenurit anëtar i Këshillit të Europës sjell një sërë detyrimesh të tilla si nënshtrimi ndaj mekanizmave 

mbikëqyrës të KiE-së, siç janë Komiteti për Parandalimin e Torturës ose Komiteti Europian për të 

Drejtat Sociale.
8
 Përveç mekanizmave të mbikëqyrjes, si një anëtar i KiE-së, Shqipëria është gjithashtu 

subjekt i juridiksionit të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut që siguron ushtrimin efektiv të të 

drejtave të përcaktuara në KEDNJ, nëpërmjet vendimeve të saj të detyrueshme gjyqësore. Për më tepër, 

ekziston një institucion i rëndësishëm brenda kornizës së Këshillit të Europës, Komisioni i Venecias
9
, i 

cili ushtron funksionin e trupit këshillues të Këshillit të Europës për çështjet kushtetuese.
10

 Ai ka një rol 

të rëndësishëm për anëtarët e KiE-së, të cilëve u ofron këshillim ligjor për të sjellë kuadrin dhe 

institucionet e tyre ligjore në përputhje me standardet e BE-së në fushat e demokracisë, të drejtave të 

njeriut dhe sundimit të ligjit.
11

  

 

Ai bën sugjerime dhe rekomandime për të gjitha çështjet që përfshijnë shtetin demokratik, për shtetet 

anëtare të Këshillit të Europës, dhe i është besuar detyra e ruajtjes së vlerave të përbashkëta Europiane. 

Sidoqoftë, rekomandimet dhe udhëzimet e tij duhet të konsiderohen si soft-law (udhëzime jo detyruese), 

pasi ato nuk janë të detyrueshme për shtetet anëtare të KiE-së. Në cilësinë e anëtares së KiE-së, 

Shqipëria ka qenë kohët e fundit shumë e përfshirë në bashkëpunimin me Komisionin e Venecias, duke 

kërkuar opinionin dhe duke marrë udhëzimet e tij, siç do të shpjegohet më poshtë.   

 

Si përfundim mund të thuhet se në cilësinë e vendit kandidat të BE-së dhe anëtarit të plotë të KiE-së, 

Shqipëria i nënshtrohet mekanizmave të ndryshëm të kontrollit dhe mbikëqyrjes, të cilat janë të hartuara 

për të siguruar vendosjen e standardeve të përbashkëta europiane në vendet që marrin pjesë në këto 

organizata ndërkombëtare. Si rrjedhojë, paragrafët e mëposhtëm kanë si qëllim të japin një pasqyrë të 

plotë të vlerësimit të Shqipërisë nga të dyja këto mekanizma ndërkombëtarë dhe më konkretisht  nga 

Raporti i Komisionit të BE-së për Shqipërinë dhe nga Dokumenti i Bashkëpunimit i hartuar nga KiE-ja 

mbi situatën shqiptare.    

 

 

                                                           
7
 http://www.coe.int/en/web/portal/albania.7 fq.4. 

8
 Instrumentet monitoruese të Këshillit të Europës: http://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/monitoring-

mechanism   
9
 Komisioni është emëruar: Komisioni Europian për Demokraci nwpwrmjet Ligjit. Komisioni i Venecias është emri që 

identifikon më mirë Komisionin brenda anëtarëve të KE dhe bashkësisë ndërkombëtare.  
10

 http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation&lang=EN 
11

 Ibid 

http://www.coe.int/en/web/portal/albania
http://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/monitoring-mechanism
http://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/monitoring-mechanism
http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation&lang=EN
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II. RAPORTI I VITIT 2016 I KOMISIONIT EUROPIAN PËR TË DREJTAT THEMELORE, 

GJYQËSORIN DHE DEMOKRACINË  

Në nëntor 2016, Komisioni Europian paraqiti Raportin e tij mbi Shqipërinë, "Raporti i 2016"
12

. Për 

shkak të faktit që fokusi kryesor i këtij artikulli është shqyrtimi i vlerësimit të Komisionit të BE-së për 

çështjet e përfshira në grupin e parë të kritereve të Kopenhagenit, "kriteret politike" dhe në veçanti 

demokracia, sundimi i ligjit dhe të drejtat e njeriut,ky seksion do të trajtojë ekskluzivisht këto çështje, 

duke lënë mënjanë çështje të tjera të trajtuara në Raportin e 2016-tës që kanë të bëjnë me fusha të tjera të 

përfshira në Kriteret e Kopenhagenit.  

 

Raporti  2016 është i organizuar në katër seksione kryesore dhe specifikisht në: (i) vlerësimin e 

përgjithshëm të secilit prej kritereve të Kopenhagen-it; (ii) analizën e kritereve politike që përfshijnë 

demokracinë, gjyqësorin dhe të drejtat e njeriut si dhe kapacitetet administrative dhe institucionale; (iii) 

analizën e kriterit ekonomik; dhe (iv) analizën e detajuar të aftësisë së Shqipërisë për të marrë përsipër 

anëtarësimin në BE bazuar në secilin prej kapitujve të veçantë të integrimit
13

. Siç u përmend më lart, në 

këtë artikull do të diskutohen gjetjet e Raportit 2016 në lidhje me kriteret politike dhe fokusi i tij do të 

jetë në këto elemente: (1) Vlerësimi i  Raportit 2016; (2) Shkalla e përputhshmërisë së Shqipërisë në 

bazë të Raportit 2016 dhe (3) rekomandimet dhe / ose propozimet e raportit.   

 

1.1.Elementet e vlerësimit të kriterit politik 

Raporti i vitit 2016 analizon përparimin e Shqipërisë në aspektin politik të Kritereve të Kopenhagenit 

duke iu referuar Demokracisë, Shtetit Ligjor, të Drejtave të Njeriut duke përfshirë brenda kriterit politik 

edhe kapacitetin administrativ dhe institucional. Për secilën prej fushave të lartpërmendura të kriterit 

politik, Raporti i vitit 2016 identifikon elemente specifike të vlerësimit, siç përmblidhet shkurtimisht më 

poshtë: 

i. Elementet vlerësuese të demokracisë: gjendja e demokracisë shqiptare vlerësohet duke shqyrtuar 

sistemin zgjedhor; funksionimin e parlamentit; qeverisjen dhe kushtet e shoqërisë civile brenda 

vendit. 

ii. Elementet vlerësuese të sundimit të ligjit: gjendja e zbatimit të shtetit ligjor në Shqipëri 

vlerësohet duke shqyrtuar funksionimin e gjyqësorit; luftën kundër korrupsionit; dhe luftën kundër 

krimit të organizuar dhe terrorizmit. 

iii. Elementet Vlerësuese të të Drejtave të Njeriut dhe Mbrojtjes së Minoriteteve: gjendja e 

zbatimit të këtij kriteri vlerësohet duke shqyrtuar lirinë e shprehjes; lirinë e mediave dhe 

institucioneve kompetente; diskriminim; mbrojtjen e minoriteteve dhe të drejtave të fëmijëve. 

Në përgjithësi, Raporti i vitit 2016 vuri në dukje disa përparime të vendit në lidhje me kriterin politike 

siç janë: ndryshimet kushtetuese të kryera në lidhje me reformën e sistemit gjyqësor; përjashtimi i 

autorëve të veprave penale nga administrata publike; krijimi i Këshillit Kombëtar të Shoqërisë Civile etj. 

Sidomos sa i përket ndryshimeve kushtetuese, Raporti i vitit 2016 përmend rëndësinë e arritjes së 

unanimitetit të nevojshëm parlamentar, i cili është thelbësor për të siguruar pjesëmarrjen e të gjitha 

partive politike në proces. 

                                                           
12

 Komisioni Europian, Raporti i 2016 për Shqipërinë,  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_albania.pdf 
13

 Ibid, faqe. 2. 
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Seksionet e mëposhtme do të ofrojnë një pasqyrë të përmbledhur të shkallës së përputhshmërisë së 

Shqipërisë për secilin nga elementët e vlerësimit të kriterit politik, t, të përshkruara më sipër, si dhe 

propozimet dhe rekomandimet specifike që Komisioni i BE-së i drejton Shqipërisë nëpërmjet Raportit 

2016.  

 

Demokracia - Përputhshmëria, Propozimet dhe Rekomandimet  

Siç u shpjegua më lart, vlerësimi i gjendjes së demokracisë në Shqipëri përfshin shqyrtimin e sistemit 

zgjedhor, funksionimin e Parlamentit, qeverisjen dhe shoqërinë civile. 

 

Përsa i përket sistemit zgjedhor, Raporti i vitit 2016 shpreh vlerësimin e tij për progresin në lidhje me 

demokracinë e Shqipërisë si pasojë e themelimit të Komisionit Parlamentar Ad Hoc (të posaçëm)_mbi 

Reformën Zgjedhore.
14

 Në të njëjtën kohë,  vë në dukje mangësitë që mbeten në këtë fushë, të tilla si 

mungesa e paanshmërisë dhe politizimi i administratës zgjedhore, mungesa e transparencës së financave 

të fushatës dhe nevoja e një mekanizmi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve elektorale
15

. Raporti thekson 

rëndësinë e këtij Komiteti Ad Hoc për aq sa përbëhet nga anëtarë të shumicës qeverisëse, të partisë 

kryesore të opozitës dhe të anëtarëve të të gjitha grupeve parlamentare. Për më tepër raporti kujton se 

Komiteti Ad Hoc funksionon me ndihmën e ekspertëve të emëruar nga partitë politike të cilët janë të 

ngarkuar me hartimin e ndryshimeve të kodit zgjedhor me një qasje gjithëpërfshirëse
16

. Rekomandimi 

kryesor i Raportit 2016 lidhur me këtë çështje është që Komiteti duhet të fillojë të përfshijë institucione 

të tjera relevante, partitë jashtë-parlamentare dhe shoqërinë civile.
17

  

 

Në lidhje me gjendjen e parlamentit shqiptar, Raporti i vitit 2016 përqendrohet në funksionimin e tij, në 

polarizimin e tij politik, në rregullat e procedurës, në kapacitetin e parlamentit për të monitoruar 

zbatimin dhe pajtueshmërinë me legjislacionin e ri, komisionet e hetimit parlamentar dhe transparencën 

dhe gjithëpërfshirjen e tyre. Siç është theksuar në raport, ka pasur njëfarë zhvillimi në funksionimin e 

parlamentit shqiptar, duke pasur parasysh shumicën e madhe parlamentare të arritur për ndryshimet 

kushtetuese të sipërpërmendura. Megjithatë, konsiderohet se polarizimi politik ka mbetur i lartë dhe se 

ka përbërë një problem për dialogun politik dhe proceset teknike. Përveç kësaj, raporti thotë se etika 

parlamentare nuk është në përputhje as me dispozitat rregullatore as me pritshmërinë e popullit shqiptar. 

Në këtë drejtim, ai kujton se Kodi i Etikës pritet të miratohet, që nga viti 2015, dhe kujton episodet e 

ndodhura me disa anëtarë parlamentit të përfshirë në çështje penale. Përsa i përket rregullave dhe 

procedurave parlamentare, Raporti i vitit 2016 konsideron se ato  kanë ende mangësi që nuk lejojnë 

pasqyrimin e plotë të rolit të Parlamentit shqiptar në procesin e integrimit në BE dhe rekomandon që 

kompetencat e Këshillit Kombëtar për Integrimin Europian të rriten. Përsa i përket kapacitetit të 

Parlamentit për të monitoruar zbatimin dhe përputhshmërinë e legjislacionit të ri, konsiderohet se 

përputhshmëria me të Drejtën e BE-së është ende e kufizuar dhe se nevojitet më shumë koordinim me 

Qeverinë. Përsa i përket komisioneve hetimore të Parlamentit, Raporti 2016 vë në dukje se performanca 
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e tyre mbetet problematike dhe se ato nuk kanë arritur rezultate të rëndësishme. Përveç kësaj, vihet në 

dukje se nuk po përdoren potencialet e këtij mekanizmi. Së fundi, konsiderohet se transparenca dhe 

përfshirja është pozitive për sa i përket aktivitetit parlamentar, por rekomandohet që faqja e internetit të 

Parlamentit duhet të përmirësohet për të siguruar qasje në dokumentet parlamentare dhe se transparenca 

e komisioneve/komiteteve duhet të rritet. Përveç kësaj raporti konsideron se përfshirja e ekspertëve 

mund  të lehtësohej dhe se ka një rritje pozitive në buxhetin e trajnimeve dhe por kjo rritje në buxhet do 

të jetë jo-efektive nëse nuk nxit hulumtimet dhe kapacitetet analitike. 

 

Vlerësimi i Qeverisjes ishte përgjithësisht pozitiv. Raporti 2016 ka vënë në dukje se qeveria vazhdoi 

rrugën e saj në agjendën e reformave duke realizuar reformën territoriale në qeverisjen lokale e cila ka 

kapacitetin për të sjellë decentralizimin. Megjithatë, thekson në këtë drejtim se "nevojiten përpjekje 

thelbësore për rritjen e kapacitetit administrativ të njësive të qeverisjes vendore për të kryer 

kompetencat e tyre të zgjeruara dhe për t'u siguruar atyre burimet e nevojshme financiare
18

". 

Gjithashtu, Raporti përmend si një arritje pozitive krijimin e sportelit të vetëm (one stop shop), të 

përfshirë rishtazi në kuadër të planifikimit territorial, i cili lejon aplikimin për lejet e ndërtimit përmes 

një portali të vetëm online (e-portal) që pritet të rrisë transparencën në këtë fushë. Megjithatë, vihet në 

dukje se kapaciteti i qeverisë vendore për të përgatitur planet e zhvillimit territorial është ende i 

kufizuar. 
19

 Përsa i përket situatës së Shoqërisë Civile, raporti përmend rëndësinë e madhe të një 

pjesëmarrje spontane të shoqërisë civile në procesin politik, përfshirjen e tij në veprimtarinë e 

Parlamentit, në mënyrë që të konsiderohet se ka mjete demokratike për pjesëmarrjen e publikut, ashtu 

siç duhet të ndodhë në çdo sistem demokratik. Thënë këtë, kuadri ligjor dhe rregullator shqiptar për 

lirinë e organizimit  konsiderohet të jetë "përgjithësisht në përputhje me standardet ndërkombëtare".  

Megjithatë, është për të ardhur keq që procesi i regjistrimit është ende i vështirë dhe karakterizohet nga 

kosto të larta, procedura të gjata dhe mungesë të gjyqtarëve me eksperiencë që merren me çështjet 

ligjore të organizatave të shoqërisë civile.  

 

Komisioni është i kënaqur me faktin se është miratuar një ligj për vullnetarizmin dhe siç është 

përmendur më herët, KKSHC-ja është themeluar me pjesëmarrjen e anëtarëve të qeverisë dhe 

përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile. Sidoqoftë, zgjedhja e anëtarëve të këtij Këshilli sipas 

raportit të Komisionit, nuk mbetet e qartë. Për më tepër konsiderohet se seancat për të informuar 

publikun në lidhje me KKSHC-në nuk i kanë përmbushur pritshmëritë, duke qenë se përfaqësuesit e 

shoqërisë civile, edhe pse morën pjesë, mbetën pasivë. Në këtë drejtim konsiderohet se nevojitet 

përmirësim i mëtejshëm i së drejtës për konsultim dhe informim. Përveç kësaj, duke iu referuar kuadrit 

ligjor dhe rregullator të regjimit tatimor të Organizatave të Shoqërisë Civile, është arritur në përfundimin 

se roli i inspektorit duhet të përforcohet dhe se financimi publik i kufizuar dhe i pa rregulluar, bëhet 

pengues për donacionet individuale apo të shoqërive.  

 

Në përfundim, raporti sjell si gjetje të tij se " janë bërë disa përparime në drejtim të zbatimit të kuadrit 

institucional për konsultimin me shoqërinë civile pas miratimit të ligjit për themelimin e Këshillit 
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Kombëtar për Shoqërinë Civile".
20

 Sidoqoftë, rekomandon rishikimin e kornizës fiskale për të 

mundësuar zhvillimin e KKSHC-së së themeluar, duke qënë se në raport thuhet se sistemi i taksimit i 

krijuar në Asistencën e Para-Anëtarësimit (IPA) nuk është duke u menaxhuar në mënyrë efektive 

  

1.1.2. Sundimi i Ligjit - Pajtueshmëria, Propozimet dhe Rekomandimet 

Siç u tha më lart, kur vlerësohet pajtueshmëria me kriterin politik të quajtur sundimi i ligjit, elementët e 

vlerësimit të Komisionit përbëhen nga shqyrtimi i funksionimit të gjyqësorit, luftës kundër korrupsionit 

dhe luftës kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. Ky seksion do të fokusohet vetëm në shqyrtimin e 

funksionimit të gjyqësorit shqiptar dhe të gjitha aspekteve specifike të tij, të identifikuara dhe të 

vlerësuara nga Raporti 2016. Elementet mbi të cilat fokusohet Raporti 2016 për të vlerësuar 

funksionimin e gjyqësorit shqiptar janë: pavarësia dhe paanshmëria; llogaridhënia; profesionalizmi dhe 

kompetenca; cilësia e drejtësisë; efikasiteti.  

 

Siç vihet në dukje në raport, parimet e pavarësisë dhe paanshmërisë së gjyqtarëve dhe prokurorëve 

shqiptarë janë të sanksionuara në Kushtetutë. Sipas Raportit 2016, përpara Reformës Kushtetuese, 

parimet e pavarësisë dhe paanshmërisë pengoheshin nga politizimi i lartë i Gjykatës së Lartë dhe 

Gjykatës Kushtetuese; shkalla e tepruar e diskrecionit e të gëzuar nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë (KLD) 

dhe Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm (ZPP). Përveç kësaj, Raporti 2016 rikujton se janë raportuar edhe 

ndërhyrje politike tek hetimet dhe çështjet gjyqësore. Për më tepër, theksohen probleme të tjera, të tilla 

si mungesa e transparencës në sistemin e caktimit të çështjeve gjyqësore dhe funksionimin jo efektiv të 

sistemit të menaxhimit të çështjeve  të gjyqësorit dhe prokurorisë. Së fundi, vihet në dukje se përjashtimi 

i gjyqtarëve (për raste të tilla si konflikti i interesit dhe të ngjashme) është parashikuar në kodet penale, 

administrative dhe civile, por nuk janë regjistruar raste të tilla. 

 

Para Reformës Kushtetuese, dhe deri në zbatimin e saj, llogaridhënia e magjistratëve ushtrohet nga 

inspektimet e dy organeve, Ministrisë së Drejtësisë dhe Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Ky sistem 

inspektimi shkakton mbivendosjen e kompetencave të këtyre dy organeve. Me reformën kushtetuese, 

kompetencat e inspektimit, i janë dhënë ekskluzivisht organit të ri, Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë, i 

cili do të ketë mundësinë të kontrollojë dhe hetojë ankesat kundër gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ky 

element shihet nga raporti si një mundësi për rritjen e llogaridhënies. Një element tjetër i llogaridhënies 

është Kodi i Etikës. Raporti 2016 thekson se Kodi i Etikës i miratuar në vitin 2000 nuk ka pasur ndikim 

në llogaridhënien e magjistratëve. Ai argumenton se përkundër faktit se Kodi i Etikës përfshihet në 

trajnimin e magjistratëve, nuk ekzistojnë mekanizma të mjaftueshëm monitorues për të siguruar 

zbatimin efektiv të tij. Përsa i përket llogaridhënies financiare të magjistratëve, Raporti 2016 kujton se 

edhe pse ekziston një detyrim ligjor për gjyqtarët dhe prokurorët që të deklarojnë pasuritë e tyre çdo vit, 

në shumicën e rasteve kjo gjë praktikisht nuk ndodh dhe nuk janë ndërmarrë masa shtrënguese për të 

zbatuar këtë detyrim. Së fundmi, ai kujton se perceptimi shoqëror është se gjyqësori është "shumë i 

korruptuar".
21
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Profesionalizmi dhe integriteti i gjyqtarëve nuk pasqyrohet në mënyrë të mjaftueshme në kriteret 

ekzistuese për emërimin e gjyqtarëve. Sistemi i vlerësimit të gjyqtarëve është i dobët dhe karriera e 

gjyqtarëve nuk vlerësohet gjithmonë mbi meritat e tyre ose kriteret objektive. Përveç kësaj, rregullat e 

vendosura për vlerësimin e gjyqtarëve janë të dobëta, sepse nuk vlerësojnë në mënyrë efektive aftësitë e 

kandidatëve dhe karrierat e gjyqtarëve nuk janë plotësisht transparente dhe gjithmonë të bazuara në 

merita apo kritere objektive. Para Reformës Kushtetuese, anëtarët e Gjykatës së Lartë, të Gjykatës 

Kushtetuese dhe Prokurori i Përgjithshëm, emëroheshin nga Presidenti i Republikës me shumicë të 

thjeshtë të Parlamentit. Pas Reformës Kushtetuese, anëtarët e Gjykatës së Lartë do të emërohen nga 

Presidenti me propozimin e KLGJ-së. Në rastin e Gjykatës Kushtetuese do të ketë një "Këshill të 

Emërimeve në Drejtësi" i cili do të jetë përgjegjës për verifikimin e kërkesave ligjore, kritereve 

profesionale dhe morale të kandidatëve për Gjykatën Kushtetuese dhe për pozitën e Inspektorit të Lartë 

të Drejtësisë. ILD është organi që do të jetë përgjegjës për vlerësimin, emërimin, promovimin, 

transferimin e gjyqtarëve dhe procedurat disiplinore kundër gjyqtarëve. Së fundmi, emërimi i Prokurorit 

të Përgjithshëm do të bëhet pas propozimit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP) dhe do të miratohet 

nga shumica prej 3/5 të Parlamentit. Kohëzgjatja e mandatit të prokurorit të përgjithshëm është ulur nga 

9 në 7 vjet dhe Prokurori i Përgjithshëm nuk do të ketë mundësi të riemërohet. Këto ndryshime 

konsiderohen nga Raporti 2016 si efekte të dobishme të reformës së gjyqësorit. Ato vlerësohen si 

pozitive pasi pritet që ata të rrisin pavarësinë e pushtetit gjyqësor nga presioni politik dhe të japin 

kontributin e tyre në vetë-qeverisjen e gjyqësorit. 

 

Cilësia e drejtësisë
22

 përballet me disa probleme. Trajnimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve zbatohet nga 

Shkolla e Magjistraturës, është pjesërisht e mbështetur nga donatorët, por trajnimi për të drejtën 

europiane është i kufizuar. Një hap përpara është që duke nisur nga qershori 2016 Shqipëria është 

bashkuar duke marrë statusin e vëzhguesit në Rrjetin Europian të Trajnimit Gjyqësor. Transparenca e 

gjykatave nuk është e mjaftueshme. Gjykatat duhet të përgatisin raporte vjetore dhe t'i publikojnë ato, 

megjithatë jo të gjitha raportet janë të disponueshme dhe disa gjykata nuk kanë faqe interneti. Burimet 

administrative dhe financiare për gjyqësorin duhet të përforcohen dhe infrastrukturat gjyqësore 

konsiderohen të jenë ende të papërshtatshme. Janë të nevojshme më shumë salla gjyqesh, sepse ka ende 

seanca gjyqësore të cilat zhvillohen në zyrat e gjyqtarëve, gjë që çon në një mungesë transparence dhe 

rritje të rrezikut të praktikave korruptive. Duke iu referuar sistemit të arkivit gjyqësor të themeluar në 

prill të vitit 2015, Raporti 2016 konsideron se publikimi i jurisprudencës nuk bëhet në mënyrë 

konsistente dhe se nuk ka mjete kërkimore efektive. Së fundi, Raporti i vitit 2016 thekson se sistemi i 

njoftimit për palët dhe dëshmitarët nuk është i përshtatshëm dhe propozon që ndërmjetësimi të jetë 

prioritet.   

 

Raporti 2016 shpreh shqetësime të mëdha në lidhje me efikasitetin
23

 e gjyqësorit shqiptar, veçanërisht 

për shkak të mungesës së burimeve financiare dhe njerëzore, planifikimit jo të përshtatshëm dhe 

mungesës së dispozitave të shëndosha ligjore për organizimin e brendshëm të gjykatave. Kjo çon në 

rritjen e numrit të çështjeve për të cilat gjykimi nuk ka përfunduar. Ai thekson se ka një mungesë të 

përgjithshme të kapacitetit për të prodhuar të dhëna statistikore të besueshme dhe vë në dukje  se vetëm 
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disa gjykata të shkallës së parë përputhen me 6 standardet e KEDNJ-së, numri i çështjeve të gjykuara 

dhe kohëzgjatja e procedurave. Përveç kësaj, raporti konsideron se nuk ka një mekanizëm efektiv të 

unifikuar të monitorimit të brendshëm. Së fundmi, zbatimi i vendimeve është çështje shqetësuese, 

veçanërisht në rastet e lidhura me pronën, për shkak të mos-ekzistimit të dispozitave rregullatore në këtë 

drejtim.  

 

Pavarësisht nga analiza e mësipërme, Raporti 2016 shpreh kënaqësinë e tij për përparimin e mirë në 

funksionimin e gjyqësorit të arritur gjatë vitit të kaluar dhe përfundon se "ka një nivel të mirë të 

përgatitjes"
24

. Ai i referohet ndryshimeve kushtetuese, si ndryshime të cilat kanë sjellë "një reformë 

gjithëpërfshirëse dhe të thellë të drejtësisë"
25

. Gjithashtu konsideron se "u arrit njëfarë përparimi me 

ndryshimet kushtetuese (...) të cilat nisën procesin e Reformës së Drejtësisë" për shkak të faktit se 

reforma synon të trajtojë "mangësitë ekzistuese në sektor, duke përfshirë dobësitë e lidhura me 

pavarësinë dhe llogaridhënien e gjyqtarëve dhe prokurorëve, mungesën e efikasitetit dhe 

profesionalizmit". Ai gjithashtu thekson procesin intensiv të konsultimit publik të kryer dhe mirëpret 

përfshirjen e Komisionit të Venecias në këtë proces. Përveç kësaj, i referohet një numri ligjesh të 

miratuara që duhet të shqyrtojnë problemet kryesore të gjyqësorit shqiptar të përmendura më lart. Më e 

rëndësishmja është ligji për rivlerësimin e gjyqtarëve, prokurorëve dhe këshilltarëve ligjorë dhe masave 

për të luftuar korrupsionin dhe për të rivendosur besimin e publikut. Raporti shpjegon që rivlerësimi 

(Vetingu) i gjyqtarëve bazohet në 3 kritere: (i) integriteti përmes vlerësimit të pasurive; (ii) vlerësimi i 

ambientit (lidhjet e papërshtatshme me krimin e organizuar); (iii) kompetenca profesionale. 

 

Për më tepër, Raporti 2016   mbështet prioritetet legjislative të identifikuara nga Parlamenti Shqiptar, një 

grup normash që duhet të trajtojnë elementet e mëposhtme: (i) organizimin e përgjithshëm të gjyqësorit; 

(ii) prokurorinë; (iii) statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve; (iv) Gjykatën Kushtetuese; (v) krijimin e 

institucioneve të specializuara për luftën kundër krimit të organizuar dhe kundër korrupsionit. Përveç 

kësaj, mirëpret punët përgatitore tashmë të kryera për hartimin e ligjeve të tjera që janë thelbësore për 

Reformën e Drejtësisë. Megjithatë, Raporti i vitit 2016 shpreh keqardhjen se "nuk ka përparim në 

përmbushjen e rekomandimeve të tjera të vitit të kaluar"
26

, përkatësisht: (i) plotësimin e vendeve të lira 

në Gjykatën e Lartë dhe në gjykatat administrative; (iii) përdorimin efektiv të menaxhimit të unifikuar të 

çështjeve; (iii) publikimin në kohë të të gjitha vendimeve të gjykatës së bashku me arsyetimin e tyre.  

 

Së fundmi, Raporti 2016 identifikon dhe liston rekomandimet e mëposhtme për vitin e ardhshëm: 

 

i. Të vazhdohet puna për zbatimin e dispozitave të reja kushtetuese edhe nëpërmjet miratimit të 

masave zbatuese të legjislacionit përkatës. 

ii. Të kryhet reforma e gjyqësorit duke siguruar që do të ketë burime të mjaftueshme financiare për të 

arritur qëllimet e reformës. 

iii. Të ngrihet organi për rivlerësimin e gjyqtarëve dhe të raportohen rezultatet në procesin e ri-

vlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. 

                                                           
24

 Ibid 12, fq. 13 
25

 Ibid 12, fq. 13 
26

 Ibid 12, fq.14 
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iv. Të trajtohen mangësitë e sistemit të menaxhimit të rasteve duke krijuar një sistem  me “një sportel 

të vetëm” (one stop shop) i cili garanton që sistemi i caktimit të çështjeve tek gjyqtarët të jetë 

transparent dhe i barabartë. 

v. Të vazhdohet me zhvillimin e një regjistri të hetimeve, ndjekjeve penale dhe dënimeve në luftën 

kundër korrupsionit në të gjitha nivelet, duke përfshirë sekuestrimin e pasurisë.  

 

1.1.3. Të Drejtat e Njeriut – Përputhshmëria, Propozimet dhe Rekomandimet 

Lidhur me mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Shqipëri, Raporti 2016 thekson se "kuadri ligjor i 

mbrojtjes së të drejtave të njeriut është në përgjithësi në përputhje me standardet e BE-së".
27

 Kjo 

deklaratë është e justifikuar për shkak se Shqipëria ka ratifikuar shumicën e konventave ndërkombëtare 

për të drejtat e njeriut. Megjithatë, raporti konsideron gjithashtu se "mekanizmat e zbatimit mbeten për 

t'u forcuar"
28

. Ai vazhdon me analizën duke iu referuar treguesve të ndryshëm të shkallës së mbrojtjes 

së të drejtave të njeriut në Shqipëri dhe veçanërisht:  

i. Liria e shprehjes: Mjedisi i përgjithshëm është i favorshëm dhe ka "një nivel të zbatimit 

mesatar"
29

. Megjithatë, Raporti 2016 thekson se nevojitet një legjislacion dhe një zbatim më i 

mirë. Përveç kësaj, aktiviteti rregullator dhe transmetuesi publik duhet të përmirësohen në mënyrë 

që të rritet pavarësia dhe transparenca. 

 

ii. Mbrojtja e pakicave
30

 / kushtet e jetesës së romëve dhe egjiptianëve: duhet të përmirësohet. Sipas 

Raportit 2016, Shqipëria ka bërë disa përpjekje për të përmirësuar kornizën e saj ligjore, 

megjithatë kritikohet fakti se Shqipëria ende nuk ka miratuar Kartën Europiane për Gjuhët 

Rajonale dhe Minoritare
31

 dhe se potencialet dhe detyrat e Komitetit Shtetëror për Minoritetet kanë 

mbetur të kufizuara dhe duhet të forcohen. Megjithatë, konsiderohet se marrëdhëniet ndëretnike 

kanë mbetur të mira. Raporti 2016 rikujton që romët dhe egjiptianët ende përballen me kushte 

shumë të vështira dhe diskriminim të shpeshtë, veçanërisht në lidhje me aksesin në arsim, punësim, 

banim, shëndetësi dhe regjistrimin në gjendjen civile, ku një pjesë e konsiderueshme e familjeve 

rome nuk kanë ende akses në sistemin e shpërndarjes së ujit. Burimi kryesor shqetësimi është dhe 

fakti se martesa e fëmijëve përfshin rreth 2,9% të fëmijëve romë në grup moshat 15-18 vjeç. Së 

fundmi, arrihet në përfundimin se edhe nëse integrimi i fëmijëve romë në sistemin arsimor ka 

ardhur duke u përmirësuar, izolimi racial në shkolla mbetet shqetësuese. 

 

iii. Barazia midis grave dhe burrave dhe dhuna me bazë gjinore
32

: Raporti 2016 zbuloi se ekzistojnë 

ende dispozita diskriminuese gjinore në sistemin ligjor dhe vuri në dukje se legjislacioni mbetet i 

papërshtatshëm për të nxitur barazinë mes grave dhe burrave. Sidomos në lidhje me aksesin e 

grave në gjykata, konsiderohet se nevojiten më shumë përpjekje për barazi.  Raporti 2016 sugjeron 

                                                           
27

 Ibid 12, fq.5 
28

 Ibid 12, fq.5 
29

 Ibid 12, fq.5 
30

 Ibid.12, fq.68 
31

Kapitulli Europian pwr gjuhwt rajonale dhe minoritare, http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/148  
32

 Ibid.12, fq. 66 
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që vetëdija sociale, lidhur me sistemin juridik diskriminues dhe ekzekutimin thelbësor të urdhrave 

të gjykatave për mbrojtjen e grave, duhet të rritet. Dhuna në familje mbetet një shqetësim serioz. 

74% e viktimave janë gra, gjë që jep një ide për madhësinë e problemit të dhunës me bazë gjinore. 

Për ta luftuar këtë fenomen, rekomandohet funksionalizimi i plotë i sistemit të kallëzimit të dhunës 

në familje, përgjatë gjithë territorit, për t'u siguruar viktimave që t'u ofrohen të gjitha shërbimet 

dhe përkrahja e duhur.  

 

iv. Të drejtat e fëmijëve
33

: Raporti 2016 shpreh shqetësimin se mekanizmat institucionalë për 

mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve mbeten të dobët. Ai rekomandon përmirësimin e mbledhjes së 

të dhënave dhe mekanizmave monitoruese për mbrojtjen e fëmijëve, si dhe koordinimin dhe 

bashkëpunimin ndër-institucional. Siç tregohet, burimi kryesor i shqetësimit në këtë drejtim është 

numri i madh i të miturve që shkojnë në vendet anëtare të BE-së të pashoqëruar. Së fundmi, 

Raporti 2016 deklaron se legjislacioni për drejtësinë e të miturve mbetet për t'u sjellë në përputhje 

me standardet ndërkombëtare. 

 

v. Të drejtat e personave me aftësi të kufizuara:
34

 Legjislacioni në fuqi është pjesërisht në përputhje 

me Konventën e OKB-së për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara. Raporti 2016 ka 

theksuar se personat me aftësi të kufizuara në Shqipëri ende përballen  me vështirësitë në lidhje me 

arsimimin, punësimin, shëndetësinë, shërbimet shoqërore dhe vendimmarrjen, duke përfshirë 

ushtrimin e lirë të së drejtës për të votuar. Raporti thekson se autoritetet shqiptare nuk e kanë të 

mundur autoritetet shqiptare të kuptojnë problemet me të cilat përballen personat me aftësi të 

kufizuara, për shkak të mos ekzistencës së të dhënave në dispozicion. Ai përfundon se ndihma për 

fëmijët me aftësi të kufizuara, përveç disa përpjekjeve të mësuesve në shkolla, është e 

pamjaftueshme. 

 

vi. Të drejtat e lezbikeve, homoseksualëve, biseksualëve dhe interseksualëve ("LGTBI")
35

: Raporti 

2016 rikujton që në maj të vitit të kaluar është miratuar një Plan Veprimi për vitet 2016-2020 mbi 

të drejtat e personave LGBTI. Falë këtij plani, orientimi seksual dhe identiteti gjinor tani mbrohen 

nga diskriminimi në kodin e punës. Megjithatë, theksohet se mbrojtja e personave LGBTI është 

pothuajse tërësisht e mbështetur nga donatorët dhe është e vetmja mënyrë për të ndihmuar 

komunitetin në nevojë. Së fundmi, vihet në dukje se nevojitet një fushatë ndërgjegjësimi publik për 

të rritur pranimin shoqëror, veçanërisht në zonat rurale, dhe sugjerohet që të futen ndryshime në 

Kodin e Familjes për të përfshirë konceptin e bashkëjetesës së çifteve të të njëjtit seks. 

 

vii. Lufta kundër diskriminimit: nevojiten më shumë përpjekje. Raporti 2016  këshillon krijimin e një 

regjistri të dhënash për rastet e anti-diskriminimit. Ka një zvogëlim të numrit të rasteve të 

diskriminimit të trajtuara nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Sidoqoftë, vihet re 

rritja pozitive e numrit të rasteve të nisura me iniciativë të vetë Komisionerit dhe përfshirja e tij e 

në proceset gjyqësore, e cila rezulton të jetë dy herë më e lartë, krahasuar me vitin 2014. Sidoqoftë, 
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Raporti i vitit 2016 thekson mungesën e të regjistrimit të të dhënave në lidhje me krimet e urrejtjes. 

Së fundmi, raporti mirëpret fushatat për  rritjen ndërgjegjësimit dhe aktivitetet e organizuara nga 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi. 

 

viii. Liria e mendimit, e ndërgjegjes dhe e fesë: Raporti 2016 thotë se kjo liri "është përgjithësisht e 

respektuar"
36

. Sillet në vëmendje një iniciativë e qeverisë shqiptare e cila synonte të përfshinte në 

planin arsimor edukimin dhe historinë fetare si lëndë të detyrueshme, si një përpjekje për të 

adresuar radikalizmin dhe për të nxitur dialogun ndërfetar. Megjithatë, Raporti 2016 specifikon se 

kjo iniciativë nuk është mirëpritur në shoqërinë shqiptare, sidomos nga akademia dhe nga shoqëria 

civile, të cilat kanë qenë kritike ndaj kësaj mase, edhe pse asnjë masë zbatuese të kësaj iniciative 

nuk është realizuar ende.  

 

ix. Të drejtat e pronësisë
37

: Raporti 2016 i referohet ligjit të ri për kompensimin e pronave të 

konfiskuara gjatë periudhës komuniste, të miratuar në dhjetor. Ky ligj përmban një mekanizëm 

kompensimi, së bashku me një formulë kompensimi dhe mjetet financiare për të zbatuar procesin. 

Raporti konsideron pozitiv faktin që Komisioni i Venecias ka lëshuar një përmbledhje amicus 

curiae,
38

 ku analizon ligjin e ri në dritën e legjislacionit të BE-së. Përmbledhja e Komisionit të 

Venecias vuri në dukje se pajtueshmëria me legjislacionin e BE-së do të varet nga zbatimi efektiv i 

ligjit dhe ekzekutimi i tij nga autoritetet. 

 

x. Sistemi i burgjeve
39

: Raporti i vitit 2016 mirëpret lirimin e 968 të burgosurve për shkak të ligjit të 

amnistisë së miratuar në janar 2016, duke pasur parasysh se ai kontribuoi në uljen e numrit të të 

burgosurve. Megjithatë, mbipopullimi i burgjeve shqiptare është një burim shqetësimesh të mëdha 

dhe Raporti paralajmëron se kushtet e jetesës në burgje mund të përbëjnë një shkelje të ndalimit të 

torturës dhe trajtimit poshtërues apo çnjerëzor. Jo vetëm që privatësia e të burgosurve nuk është e 

garantuar, por duhet të sigurohen kushtet shëndetësore dhe kushtet higjienike minimale të 

burgjeve. Përveç kësaj, fakti që nuk ka infrastrukturë mjekësore ose shërbime në burgje, 

veçanërisht për ata të burgosur që vuajnë nga sëmundjet mendore, është një tjetër kritikë e rëndë e 

bërë nga Raporti 2016. Si rrjedhojë, kërkohet marrja e masave të ndryshme nga burgosja, si dhe 

mundësia e vendosjes së pajisjeve elektronike të monitorimit. Së fundmi, Komisioni arrin në 

përfundimin se ligji për sistemin e burgjeve duhet ende të përshtatet me standardet europiane dhe 

sistemi i burgjeve mbetet për t'u konsideruar si i korruptuar, gjë që përbën dhe një shkak tjetër të 

madh shqetësimi për Raportin 2016. 

 

xi. Të drejtat procedurale
40

: Raporti 2016 konsideron se duhet të bëhen më shumë përpjekje për të 

garantuar ushtrimin e së drejtës për informim dhe të drejtën për ndihmë juridike dhe konsulencë, së 
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bashku me masat mbrojtëse specifike për të dyshuarit, personat e akuzuar dhe viktimat e krimit. Në 

lidhje me masat themelore procedurale për fëmijët, theksohet se duhet bërë shumë më tepër për të 

përmirësuar mbrojtjen e fëmijëve. Për më tepër, sa i përket të drejtave të viktimave dhe familjeve 

të tyre, mbrojtja e të drejtave të tyre procedurale, mbetet e dobët dhe ndihma juridike falas duhet të 

jepet në rastet kur është e nevojshme. Për më tepër, vihet në dukje se nuk ekziston një kornizë 

ligjore që u garanton viktimave të drejtën për akses në shërbimet e nevojshme mbështetëse, 

përfshirë përkrahjen procedurale, emocionale dhe psikologjike, në përputhje me nevojat e 

viktimave dhe anëtarëve të familjes. 

 

Në përfundim, Raporti 2016, në lidhje me zbatimin e të drejtave të njeriut, konsideron se "nevojiten 

përpjekje shtesë në lidhje me barazinë gjinore, mbrojtjen e fëmijëve dhe grupeve të tjera vulnerabël dhe 

të drejtave të pronësisë". Më pas, si rekomandime të ardhshme, raporti e vendos theksin në përforcimin 

e masave institucionale për mbrojtjen e fëmijëve, mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje dhe 

barazinë gjinore; përshtatjen e legjislacionit për drejtësinë e të miturve me standardet ndërkombëtare; 

krijimin e një jurisprudencë të përshtatshme në lidhje me çështjet e diskriminimit dhe kryerja e 

përpjekjeve për të gjetur një zgjidhje për kushtet e jetesës së romëve dhe egjiptianëve. Në lidhje me 

Aksesin në Drejtësi, Raporti 2016 kërkon zhvillimin e garancive efektive për të garantuar aksesin. 

Mungesa e aksesit është e dukshme, duke qenë se shumica e rasteve që përfshijnë grupe të cenueshme të 

shoqërisë ende ndiqen nga organizatat e shoqërisë civile me mbështetjen e donatorëve. 

 

III. RAPORTI MONITORUES I KËSHILLIT TË EUROPËS PËR SHQIPËRINË 2015-2017  

Raporti i KiE-së
41

 kryhet në kuadrin e Këshillit të Europës, për shkak të faktit se Shqipëria është anëtare 

e plotë që nga viti 1995. Si e tillë, njësoj si të gjithë anëtarët e tjerë të Këshillit të Europës, Shqipëria ka 

detyrime specifike të cilat janë: pajtueshmëria me parimet e demokracisë; respektimi i shtetit të së 

drejtës, si dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.
42

 Në kuadër të kësaj kornize KiE-ja 

ka krijuar një Dokument Bashkëpunimi Programor për Shqipërinë, i cili ka për qëllim "të mbështesë 

Shqipërinë në përmbushjen e detyrimeve të saj të mbetura statuore dhe specifike si shtet anëtar i KiE-së 

dhe të ndihmojë më tej në afrimin e legjislacionit, institucioneve dhe praktikës shqiptare me standardet 

europiane në fushat e të drejtave të njeriut, shtetit të së drejtës dhe demokracisë "
43

. Raporti i KiE-së 

identifikon fushat prioritare të tij bazuar në një numër treguesish si: prioritetet politike të vendit, ku 

përfshihen kriteret e pranimit në BE; standardet e vetë KiE-së; rekomandimet e organeve të ndryshme të 

monitorimit të KiE-së për Shqipërinë; përvojën e vet të KiE-së të programeve të bashkëpunimit të 

mëparshëm dhe / ose të vazhdueshëm në Shqipëri.
44

 

 

Vlen të përmendet se Raporti i Këshillit të Europës, nuk është thjesht një instrument monitorimi, por 

është një instrument bashkëpunimi proaktiv, që trajton drejtpërdrejt çështjet e sistemit shqiptar, në fushat 

e interesit të KiE-së ose që quhen ndryshe "objektiva specifike". Ai ofron rekomandime konkrete për 

reforma për secilin nga objektivat dhe propozon programe konkrete që do të ndihmojnë Shqipërinë të 

                                                           
41

 Raporti i Këshillit të Europës(KiE): https://rm.coe.int/16802f95e4  
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kapërcejë problemet e identifikuara. Si rezultat, ashtu siç do të tregohet edhe në seksionet përshkruese 

më poshtë, Raporti i KiE-së është i përshtatur në mënyrë të ndryshme nga Raporti 2016 i Komisionit të 

BE-së. 

 

Raporti i KiE-së i 2015-2017-tës për Shqipërinë, ka identifikuar, në bashkëpunim me autoritetet 

shqiptare, disa çështje të ngutshme të vendit dhe konkretisht: përfundimin e reformës së sektorit të 

drejtësisë; lirinë e medias dhe shoqërinë e informacionit; mirëqeverisjen dhe pjesëmarrjen demokratike; 

kapërcimin e ndarjeve në arsim dhe krimin kibernetik.
45

 Përveç kësaj, Këshilli i Europës angazhohet  të 

mbështesë përpjekjet e Shqipërisë për të përmirësuar zbatimin e KEDNJ-së dhe praktikën gjyqësore të 

GJEDNJ-së; rritjen e demokracisë lokale dhe rajonale; promovimin e të drejtave të njeriut përmes 

veprimeve specifike në vend.
46

  Seksionet e mëposhtme do të japin një pasqyrë të vlerësimit të Raportit 

të Këshillit të Europës lidhur me ato që janë identifikuar si çështje të ngutshme për Shqipërinë. Për 

qëllim të këtij artikulli, dhe për të qenë në përputhje me atë që është trajtuar në Raportin 2016, pasqyra 

do të kufizohet në seksionet që kanë të bëjnë me sistemin e drejtësisë; qeverisjen demokratike dhe 

pjesëmarrjen; anti-diskriminimin, respektimin e të drejtave të njeriut dhe përfshirjen shoqërore dhe lirinë 

e shprehjes. 

 

1.1. Sistemi i Drejtësisë  

Seksioni i parë i Raportit të KiE-së i kushtohet Sistemit Shqiptar të Drejtësisë dhe e përqendron 

vëmendjen e tij mbi pavarësinë dhe llogaridhënien e gjyqtarëve. Duke ju referuar reformës së ndërmarrë 

të sistemit gjyqësor, e konsideron atë si një hap në drejtimin e duhur, por vë në dukje nevojën e 

ndërmarrjes së masave shtesë në fushën e qeverisjes së gjyqësorit sidomos nëpërmjet forcimit të 

Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe sqarimit të fushëveprimit të kompetencave të tij. Përveç kësaj, 

nëpërmjet udhëzimit të Komisionit të Venecias dhe me ndihmës së GJEDNJ-së, Shqipëria duhet të jetë 

në gjendje të kryejë një reformë të procesit të emërimit të gjyqtarëve dhe të zhvillimit të procedurave 

disiplinore, pa ndikime politike që pengojnë efektivitetin e tyre. Në këtë drejtim, raporti i Këshillit të 

Europës gjithashtu i referohet rëndësisë së ekzekutimit të vendimeve të GJEDNJ-së, veçanërisht atyre që 

merren me shkeljet e nenit 6 të KEDNJ-së, që janë burimi kryesor i deklaratave të shkeljeve në rastin e 

Shqipërisë. Njësoj si me Raportin 2016, Raporti i KiE-së thekson gjithashtu rëndësinë e forcimit të 

kompetencave të Komisionit Parlamentar Ad Hoc mbi Reformën Gjyqësore.
47

  

 

Përveç vënies në dukje të problemeve specifike të Sistemit Shqiptar të Drejtësisë, Raporti i Këshillit të 

Europës identifikon një mbështetje konkrete që do t'i ofrohet Shqipërisë për tejkalimin e këtyre 

problemeve. Për shembull përmendet se Komisioni i Venecias do të mbështesë Shqipërinë gjatë 

Reformës në Drejtësi (siç e ka bërë tashmë); se KEDNJ-ja do të ofrojë ndihmë shtesë për Shqipërinë 

duke përkthyer publikimet
48

 e rëndësishme të  GJEDNJ-së, përfshirë udhëzimet e praktikave gjyqësore 

dhe publikimet e përbashkëta të KiE-së dhe të Agjencisë për të Drejtat Themelore të BE-së; dhe se KiE-

ja do të ofrojë ekspertizë ligjore dhe sugjerime për përmirësimin e sistemit të emërimit të gjyqtarëve etj. 

                                                           
45

 Ibid 46. fq. 4-5 
46
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47
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48
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1.2.  Qeverisja Demokratike dhe pjesëmarrja  

Raporti thekson se KiE-ja ka qenë dhe është gjithmonë e angazhuar të mbështesë Shqipërinë për të kryer 

reformat e nevojshme që e bëjnë sistemin e pjesëmarrjes shumë më përfshirës, të barabartë dhe të 

arritshëm. Raporti thekson veçanërisht domosdoshmërinë e reformave në fushën e sistemit zgjedhor, 

nivelit lokal dhe nxitjen e trashëgimisë kulturore. Decentralizimi dhe konsultimi publik duket se janë 

thelbësor në këtë proces që do të vëzhgohet nga KiE-ja, e cila mbetet në dispozicion të autoriteteve 

shqiptare për të dhënë mbështetje   

 

Çështja e parë që trajtohet në këtë seksion është domosdoshmëria për të forcuar demokracinë vendore 

dhe për të pasur një qeverisje shumë më demokratike në atë nivel, duke lejuar zbatimin e instrumenteve 

kombëtare të hartuara tashmë për arritjen e këtij objektivi, siç janë iniciativat e Bashkëpunimit Ndër-

Bashkiak ndërmjet njësive të qeverisjes vendore Shqiptare. Përveç kësaj, Raporti i KiE-së e konsideron 

shumë të rëndësishëm rolin e tij për të trajnuar kryetarët bashkiak të zgjedhur rishtazi dhe këshilltarët 

bashkiak në aftësitë udhëheqëse të mirëqeverisjes, etikën publike dhe dialogun, me qëllim të rritjes së 

kulturës demokratike në nivel vendor duke u bërë në këtë mënyrë një shembull i besimit. Së dyti, raporti 

shpreh mbështetjen për Parlamentin Shqiptar, veçanërisht kur trajton çështjen e konfliktit të interesave të 

parlamentarit. Së treti, në lidhje me sistemin zgjedhor shqiptar, Raporti i KiE-së konsideron se ai duhet 

ende të sillet në përputhje me standardet europiane. Për pasojë, KiE-ja është e gatshme të ofrojë ndihmë 

për proceset zgjedhore, jo vetëm gjatë organizimit të zgjedhjeve, por edhe në rritjen e ndjeshmërisë në 

lidhje me këtë temë, tek votuesit (veçanërisht votuesit  rinj), nëpunësit civil të administratës zgjedhore 

por edhe tek mediat profesioniste. Kjo ndihmë mund të sigurohet për shembull, nëpërmjet programeve të 

edukimit të votuesve dhe trajnimit të komisionerëve të zgjedhjeve.  

 

1.1 Antidiskriminimi, Respektimi i të Drejtave të Njeriut dhe Përfshirja Shoqërore
49

  

Raporti i KiE-së fillon të trajtojë këto çështje duke përmendur se qeveria shqiptare tashmë është duke 

përgatitur strategji dhe plane veprimi për të adresuar nevojat në fushën e antidiskriminimit, respektimit 

të të drejtave të njeriut dhe përfshirjes shoqërore. Përveç kësaj raporti, kujton gjithashtu se KiE-ja është 

e angazhuar ndaj Shqipërisë, veçanërisht në lidhje me fuqizimin e komuniteteve lokale në rritjen e 

ndërgjegjësimit të kulturës për respektimin e të drejtave të njeriut. Në këtë drejtim, raporti thekson 

rëndësinë e edukimit dhe trajnimit për përfshirjen shoqërore dhe tolerancën, të cilat nxisin 

gjithëpërfshirjen. Raporti i KiE-së identifikon çështjet e mëposhtme, si të rëndësishme në lidhje me 

Shqipërinë:  

 

i. Antidiskriminimi: Objektivi i paraqitur nga KiE-ja në lidhje me antidiskriminimin është forcimi i 

mëtejshëm i kuadrit ligjor dhe i politikave publike. Është theksuar rëndësia e rritjes së 

ndërgjegjësimit të autoriteteve, mbrojtësve të të drejtave të njeriut, medias dhe publikut të gjerë, 

veçanërisht përmes trajnimit të profesionistëve ligjorë, gjyqtarëve dhe prokurorëve, me standardet 

europiane. Për ta bërë këtë, autoritetet shqiptare do të jenë në gjendje të mbështeten në 

                                                           
49

 Ibid 46, fq. 17 



 

17 

 

institucionet përkatëse të Këshillit të Europës, siç është Komiteti Europian i të Drejtave Shoqërore, 

për të hartuar masat që synojnë luftën kundër diskriminimit. 

 

ii. Të drejtat e pakicave: Qëllimi është përmirësimi i ushtrimit të të drejtave të pakicave
50

 sipas 

standardeve europiane të mbrojtjes, veçanërisht duke iu referuar Konventës Kuadër për Mbrojtjen 

e Pakicave Kombëtare, që është programi kombëtar në fuqi. Edhe një herë, theksi i vendosur nga 

Raporti i Kie-së është në domosdoshmërinë e rritjes së ndërgjegjësimit midis institucioneve 

publike, si dhe instrumentit përkatës legjislativ dhe politik për të përmirësuar situatën e pakicave. 

Raporti fokusohet veçanërisht në rëndësinë e krijimit të mekanizmave të duhur të monitorimit për 

të zbuluar diskriminimin dhe për të zhvilluar një sistem raportimi. Për më tepër, ai kujton që 

Shqipëria duhet të vazhdojë me ratifikimin e Kartës Europiane për Gjuhët Rajonale ose të 

Pakicave, duke i përshtatur standardet e saj me ato Europiane.  

 

iii. Romët dhe Egjiptianët
51

: si rezultat i vlerësimit të gjendjes së popullsisë rome dhe egjiptiane në 

Shqipëri, vendit i kërkohet të zbatojë me shpejtësi instrumentet në vijim: Deklaratën e Strasburgut; 

rekomandimet e Komitetit të Ministrave dhe të ECRI-t
52

 lidhur me Romët; dhe jurisprudencën e 

Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Veç kësaj, theksohet rëndësia e grumbullimit të të 

dhënave statistikore të cilat ndihmojnë në hartimin e politikave të përshtatshme publike të 

mbështetura në shifra. Shqetësimi kryesor për gjendjen e këtyre grupeve ka të bëjë me strehimin 

dhe aksesin në shërbimet publike. Në këtë fushë dokumenti i Bashkëpunimit ofron edhe 

mbështetjen dhe udhëzimet e KiE-së. 

 

iv. Fëmijët: Raporti i KiE-së vlerëson situatën e fëmijëve dhe mbrojtjen e tyre në Shqipëri. Në këtë 

drejtim, dokumenti thekson nevojën për të reformuar akoma kuadrin ligjor shqiptar, në mënyrë që 

të përshtatet me standardet europiane dhe rekomandon nxitjen e një strategjie kombëtare për të 

mbrojtur të drejtat e fëmijëve dhe për të zvogëluar rastet e dhunës kundër fëmijëve. Veçanërisht 

çështja e fëmijëve që jetojnë në rrugë është një shqetësim i madh për KiE-në, dhe raporti shpreh 

nevojën për të zbatuar siç duhet planet kombëtare tashmë të miratuara. Rritja e ndërgjegjësimit 

publik konsiderohet kyç për të siguruar një kulturë kundër dhunës, por gjithashtu për t'i bërë 

fëmijët të vetëdijshëm për rreziqet e trafikimit të qenieve njerëzore dhe për t'u siguruar atyre 

informacionin e duhur për të mbrojtur veten ose për të pasur mundësi t'i drejtohen autoriteteve 

kompetente. Në kuadër të një reforme tashmë të vazhdueshme të sistemit të kujdesit shoqëror në 

Shqipëri, dokumenti rekomandon krijimin e një sistemi gjithëpërfshirës për të mbrojtur të drejtat e 

fëmijëve dhe jo vetëm në fushën e kujdesit shoqëror, por edhe në fusha të tjera të tilla si drejtësia 

dhe arsimi, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm për mbrojtjen e tyre. Së fundmi, raporti i referohet 

situatës së të miturve në paraburgim dhe grupeve të tjera vulnerabël, siç janë fëmijët e 

minoriteteve, fëmijët e rrugës, të miturit e pashoqëruar ose fëmijët me aftësi të kufizuara. 

 

                                                           
50

 Ibid.46, fq.18 
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v. Arsimi:
53

 Sipas Raportit të KiE-së ekziston nevoja për një sistem arsimor gjithëpërfshirës që 

promovon respektimin e të drejtave të njeriut dhe një qytetari demokratike. Kjo sepse arsimi 

konsiderohet kyç për krijimin e kulturës së respektimit të të drejtave të njeriut, që duhet të fillojë 

nga arsimi i hershëm i fëmijëve. Që kjo të realizohet, aksesi në arsim duhet të sigurohet për çdo 

fëmijë, pavarësisht prejardhjes së tij.   

 

vi. Të Drejtat Shoqërore
54

: Kujtohet domosdoshmëria e përshtatjes së kuadrit ligjor shqiptar me 

Kartën Sociale Europiane, veçanërisht në lidhje me të drejtat e punëmarrësve, punësimin, kushtet e 

punës, shëndetin dhe mbrojtjen ligjore. Theksohet gjithashtu rëndësia e rritjes së ndërgjegjësimit 

në lidhje me këtë fushë.. Shqipërisë i kujtohen detyrimet e saj që rrjedhin nga Karta Sociale 

Europiane dhe i kërkohet të pranojë dispozitat ligjore të cilat nuk i ka pranuar ende. Përveç kësaj, 

Shqipërisë i kërkohet që me ndihmën e Komitetit Social Europian, të ngrejë procedurat e 

përputhshmërisë kolektive (class action) të cilat duhet të ndihmojnë në zbatimin e të drejtave 

shoqërore në Shqipëri. Siç kujton edhe raporti i KiE-së, Shqipëria ka ratifikuar Kartën Sociale 

Europiane në vitin 2002, por ka pranuar vetëm 64 nga 98 paragrafë të Kartës.   

 

vii. Komuniteti LGBTI: Vlerësohen kushtet e komunitetit LGBTI
55

 në Shqipëri dhe theksohet se 

shqetësimi kryesor është lufta kundër diskriminimit dhe nevoja për të zbatuar siç duhet planin 

kombëtar që merret pikërisht me diskriminimin në bazë të orientimit seksual ose identitetit gjinor. 

Edhe një herë, Raporti i KiE-s thekson domosdoshmërinë e krijimit të një atmosfere tolerance dhe 

pranimi tek opinioni publik, duke qenë se është thelbësore që ky komunitet të ketë mbështetjen e 

publikut. Rëndësia e zbatimit të praktikës gjyqësore të gjykatës së Strasburgut në këtë fushë 

theksohet përsëri, ku dhe ofrohet ndihmë profesionale nga vetë KiE-ja. 

viii. Dhuna ndaj grave: Në lidhje me dhunën ndaj grave, KiE-ja deklaron disponibilitet absolut për të 

ofruar ndihmë për zbatimin e duhur të Konventës së Stambollit nëpërmjet planit kombëtar që duhet 

të hartohet, si dhe nevojën për të vënë në vend shërbimet e duhura mbështetëse për viktimat e 

dhunës. 

 

ix. Njerëzit me aftësi të kufizuara
56

: Për sa i përket këtij grupimi, theksohet rëndësia e një qasje të 

bazuar në të Drejtat e Njeriut dhe një model shoqëror i aftësisë së kufizuar, si dhe fushatave 

publike që përpiqen të tërheqin vëmendjen e opinionit publik me qëllim të rritjes së 

ndërgjegjësimit mbi problemet dhe vështirësitë me të cilat ballafaqohet ky grup. 

 

x. Të Drejtat e Pronësisë
57

: janë çështje tashmë të trajtuara për shkak të deklarimeve të shkeljeve 

nga Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut. Dokumenti fokusohet në përforcimin e mbrojtjes së 

tyre me ndihmën e KiE-së. 
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xi. Liria e Shprehjes
58

: në këtë drejtim, standardet në Shqipëri duhet të sillen në përputhje me 

standardet e Këshillit të Europës. Disa fusha shqetësuese janë veçanërisht në lidhje me lirinë e 

medias, gazetarinë cilësore, një atmosferë mediatike më pluraliste dhe rregullimin e internetit. Në 

këto fusha KiE-ja ofron mbështetjen e saj veçanërisht në lidhje me mbrojtjen e fëmijëve në 

internet, ngritjen e ndërgjegjësimit për politikën e mbrojtjes së të dhënave dhe përmirësimet që 

duhet të kryhen në transmetuesin publik shtetëror dhe situatën e gazetarëve për të cilët kërkohet 

mbështetje nga institucionet për të forcuar të drejtën për informacion në Shqipëri. 

 

IV. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME  

Pas prezantimit të Raportit 2016 të Komisionit Europian dhe Raportit të Këshillit të Europës, mund të 

theksojmë se ka shumë elemente të përbashkëta të të dy raporteve, duke marrë parasysh se vlerësimi i 

kryer nga KiE-ja përfshin kriteret e përdorura nga Komisioni i BE-së për të shqyrtuar statusin e 

përputhshmërisë së Shqipërisë si shtet kandidat. Sidoqoftë, të dyja instrumentet paraqesin shumë dallime 

në mënyrën se si janë ndërtuar dhe veçanërisht në lidhje me metodologjinë e hartimit dhe ndikimit të 

tyre në vend.  

 

Së pari, duhet të theksohet se KiE-ja parashikon një bashkëpunim të ngushtë dhe ofron ndihmë nga 

organet e saj kur kërkon nga vendet anëtare masa të mëtejshme në reforma dhe përmirësime. Në shumë 

raste, ndryshe nga rekomandimet e Komisionit Europian të dhëna në raportin e progresit, rekomandimet 

e KiE-së janë më tepër të përqendruara në krijimin e një atmosfere të përshtatshme, me anë të rritjes së 

ndërgjegjësimit të publikut dhe nxitjes së një kulture për respektimin e të drejtave të njeriut përmes 

institucioneve, trajnimit dhe edukimit.. Për më tepër, duhet të theksohet se pjesë përbërëse e vlerësimit 

të KiE-së është edhe jurisprudenca e GJEDNJ-, ndërsa në Raportin e Komisionit të BE-së 2016 

përmenden si referenca vlerësimi  "Standardet Europiane" të papërcaktuara në mënyrë më të qartë. 

Prandaj është e preferueshme që Komisioni i BE-së t'i referohet normave specifike primare dhe 

sekondare që mund të frymëzojnë shtetin kandidat për të kryer reformat. Veçanërisht teknikat e hartimit 

të legjislacionit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, të përdorura brenda BE-së, mund të jenë një 

udhëzues i dobishëm për vendet kandidate, të cilat gjatë hartimit të legjislacionit,duhet të marrin në 

konsideratë edhe çështjet e të drejtave të njeriut. . 

 

Sidoqoftë, edhe vetë KiE-ja, e cila ka në duart e saj një instrument shumë efektiv të përbërë nga parime 

specifike që rrjedhin nga praktika gjyqësore e GJEDNJ-së, nuk i përdor këto parime plotësisht, për 

shembull duke vënë në dukje praktikën gjyqësore specifike që mund të   zbatohej në secilën nga fushat e 

interesit që trajtohen nga Raportet e KiE-s. Për shembull, në pjesën e raportit ku trajtohet nevoja për të 

reformuar organet qeverisëse të gjyqësorit shqiptar, nuk janë përmendur vendime të rëndësishme të 

GJEDNJ-së të cilat japin kritere specifike, siç është vendimi  i lëshuar rishtazi i RAMOS NUNES DE 

CARVALHO E SA v. PORTUGAL.
59

 Në fakt, në këtë gjykim theksohet domosdoshmëria që organet 

qeverisëse të gjyqësorit të jenë të pavarura dhe të paanshme dhe e vetmja mënyrë e mundshme për të 

arritur një objektiv të tillë dhe për të zvogëluar mundësinë e ndikimit politik në gjyqësor, konsiderohet 

praktika e emërimit të anëtarëve të Këshillit të Gjyqësorit nga kolegët e tyre dhe jo nga partitë politike. 
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Së dyti, mund të rritet bashkëpunimi në nivelin e BE-së, siç ndodh me bashkëpunimin midis organeve të 

ndryshme të Këshillit të Europës. Në këtë kuadër, do të ishte e dobishme nëse agjencitë e tjera që i 

përkasin sistemit të BE-së, të tilla si Mbikëqyrësi Europian i të Dhënave ose Agjencia për të Drejtat 

Themelore, të mund të marrin pjesë aktivisht me kompetenca monitorimi të vendeve kandidate të BE-së, 

duke pasur parasysh ekspertizën e nivelit të lartë dhe mbështetjen institucionale që mund të ofrojnë këto 

agjenci.  

 

Së treti, rekomandimet e sugjeruara nga të dy raportet, jepen në terma të përgjithshëm. Sidoqoftë, në 

rastin e KiE-s, rekomandimet  janë përqendruar në zgjidhjen e problemeve konkrete dhe të qenësishme 

të sistemit shqiptar, gjë që ndoshta rrjedh nga njohuria më e thellë e situatës që KiE ka, jo vetëm për 

shkak të bashkëpunimit të ngushtë, por edhe për shkak të rasteve të trajtuara nga GJEDNJ-ja, e cila 

trajton shkelje konkrete që ndodhin si rezultat i problemeve specifike të vendit. Kontrolli i ushtruar nga 

GJEDNJ-ja garanton një kontroll shumë më efektiv të shkallës së përputhshmërisë së Shqipërisë me 

reformat, ndryshimet dhe përmirësimet e propozuara. Kjo sepse rastet reale krahasohen me referencat 

abstrakte të bëra në Raportin 2016 të Komisionit të BE-së, i cili i referohet ndryshimeve dhe reformave 

që duhet të kryhen, por pa dhënë ndonjë mekanizëm konkret monitorimi, përveç hartimit të raporteve të 

llojit të paraqitur këtu.  

 

Së katërti, edhe vetë literatura e fushës që trajton Politikën e Zgjerimit të Bashkimit Europian, ve në 

dukje sfidat kryesore që vijnë nga vështirësia për të zhvilluar një mekanizëm të duhur të monitorimit, 

veçanërisht përsa i përket shqetësimeve në lidhje me respektimin e të drejtave të njeriut në vendet 

kandidate. Sipas literaturës kontrolli i thjeshtë nëse vendet kandidate kanë miratuar ligje që zbatojnë ose 

përshtatin legjislacionin e brendshëm me legjislacionin Europian, nuk është i mjaftueshme për të 

garantuar se ata kanë integruar EU Acquis (të drejtën e BE-së) në kuadrin e tyre ligjor dhe në praktikën e 

tyre të përditshme
60

. Është vënë gjithashtu në dukje se problemet dhe sfidat e qenësishme të secilit vend, 

të varura nga shkalla e  zhvillimit të tyre demokratik, kanë sjellë si pasojë një proces anëtarësimi me 

shpejtësi të ndryshme.
61

 

 

Së pesti, vihet në dukje se mekanizmi i monitorimit i cili po zbatohet aktualisht duket se nuk është i 

mjaftueshëm përsa i përket matjes së përputhshmërisë dhe zbatimit efektiv të kritereve të Kopenhagenit 

për aderim. Duket se një sistem më i ngushtë bashkëpunimi, që jep njohuri më të mëdha për gjendjen e 

shtetit kandidat, do të mundësojë krijimin e politikave më të përshtatshme të cilat sjellin në një ndryshim 

thelbësor në sistemin ligjor duke e bërë atë, në fund të ditës, më shumë në përputhje me EU Acquis (të 

drejtën e BE-së). 
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