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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KUVENDI 

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut 

 

PROCESVERBAL 

Tiranë, më 15.07.2022, ora 10:30 

Drejton mbledhjen: 

Klotilda Bushka – kryetare e Komisionit 

 

Rendi i ditës:  

Seancë dëgjimore publike me kandidaturat për vendin vakant të Avokatit të Popullit. 

Marrin pjesë: 

Klotilda Bushka, Klevis Xhoxhi, Saimir Hasalla,  Denis Deliu, Xhemal Qefalia, Gerta 

Duraku, Aurora Mara, Greta Bardeli, Dashnor Sula, Dhurata Tyli, Elda Hoti, Eduard Ndreca, 

Pandeli Majko, Saimir Korreshi,  Enkelejd Alibeaj, Gazment Bardhi, Bledion Nallbati, Ermonela 

Valikaj (Felaj), Oerd Bylykbashi, Erisa Xhixho, Lindita Metaliaj, Petrit Vasili. 

Mungojnë: 

Fatmir Xhafaj, Damian Gjiknuri, Jurgis Çyrbja, Toni Gogu, Fatmir Mediu, 

Të ftuar: 

Ahmet Premçi – Kandidat për Vendin Vakant të Avokatit të Popullit 

Altin Goxhaj –  Kandidat për Vendin Vakant të Avokatit të Popullit 

Besim Ndregjoni –  Kandidat për Vendin Vakant të Avokatit të Popullit 

Bledar Dervishaj –  Kandidat për Vendin Vakant të Avokatit të Popullit 

Borjana Nikolla –  Kandidat për Vendin Vakant të Avokatit të Popullit 

Brikena Kasmi –  Kandidat për Vendin Vakant të Avokatit të Popullit 

Dorjan Gjomarkaj –  Kandidat për Vendin Vakant të Avokatit të Popullit 

Drita Avdyli –  Kandidat për Vendin Vakant të Avokatit të Popullit 

Endri Papajorgji –  Kandidat për Vendin Vakant të Avokatit të Popullit 
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Ermir Kapedani –  Kandidat për Vendin Vakant të Avokatit të Popullit 

Erinda Ballanca –  Kandidat për vendin Vakant të Avokatit të Popullit 

Evis Fico –  Kandidat për Vendin Vakant të Avokatit të Popullit 

Ilir Rusmali –  Kandidat për Vendin Vakant të Avokatit të Popullit 

Jordan Daci –  Kandidat për Vendin Vakant të Avokatit të Popullit 

Jorida Rustemi –  Kandidat për Vendin Vakant të Avokatit të Popullit 

Laureta Roshi –  Kandidat për Vendin Vakant të Avokatit të Popullit 

Ledio Braho –  Kandidat për Vendin Vakant të Avokatit të Popullit 

Lefterie Luzi –  Kandidat për Vendin Vakant të Avokatit të Popullit 

Olta Aliaj –  Kandidat për Vendin Vakant të Avokatit të Popullit 

Sali Shehu –  Kandidat për Vendin Vakant të Avokatit të Popullit 
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HAPET MBLEDHJA 

 

Klotilda Bushka – Përshëndetje, kolegë, 

Nisim mbledhjen e Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat 

e Njeriut me rendin e ditës së përcaktuar dhe të njoftuar më parë. Sot kemi seancën dëgjimore me 

kandidatët, që kanë aplikuar për postin vakant të Avokatit të Popullit, në bazë të vendimit të 

Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut vendimin nr. 

3/2022, datë 29.03.2022 “Për shpalljen e vakancës së Avokatit të Popullit”.  

Dëgjesa e sotme është një pjesë e procedurës, është një hap i saj, i cili realizohet në bazë 

të nenit 111 të Rregullores së Kuvendit, në bazë të të cilit, në përfundim të afatit të përcaktuar 

për shpalljen e vakancës dhe për prezantimin e interesit nga kandidatët për të marrë pjesë në këtë 

proces, organizohen dëgjesat publike me kandidatët e vetofruar. 

Sot në këtë seancë janë paraqitur kandidatët që kanë aplikuar. Do të bëjnë prezantimin e 

tyre dhe arsyen pse kanë marrë pjesë në këtë proces, cili është interesi për të qenë avokat i 

popullit dhe cili është vizioni në ushtrimin e kësaj detyre. 

Pas kësaj seance, procesi vijon me paraqitjen e një raporti të të gjithë anëtarëve të 

Kuvendit, të grupeve parlamentare, të cilët kanë të drejtën e mbështetjes së kandidatëve me 28 

firma. Procesi vijon më tej me shqyrtimin në Komisionin e Ligjeve të atyre kandidatëve që 

marrin mbështetjen e kolegëve deputetë. 

Në fund do të ketë përsëri një vlerësim nga Komisioni për Çështjet Ligjore, 

Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut për kandidatët që kalojnë në seancën plenare për 

miratim përfundimtar. 

Ky është një proces parlamentar kushtetues, është një proces i cili kërkon një shumicë të 

cilësuar në vendimmarrjen finale për përzgjedhjen e Avokatit të Popullit, që nënkupton se është 

një proces që kërkon konsensus të gjerë politik. 

Për këtë arsye, nisur nga rëndësia e tij, kjo dëgjesë po bëhet publike, është duke u 

transmetuar online edhe në kanalin zyrtar të Televizionit Shqiptar. 

Nga ana tjetër, janë ftuar të marrin pjesë të gjithë kandidatët dhe përfaqësues të 

institucioneve të ndryshme. 

Kandidatët që kanë aplikuar janë: 
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Zoti Ahmet Premçi, zoti Altin Goxhaj, zoti Besim Ndregjoni, zoti Bledar Dervishaj, 

zonja Borjana Nikolla, zonja Brikena Kasmi, zoti Dorjan Gjomarkaj, Drita Avdyli, zoti Endri 

Papajorgji, zoti Ermir Kapedani, zonja Erinda Ballanca, zonja Evis Fico, zoti Ilir Rusmali, zoti 

Jordan Daci, zonja Jorida Rustemi, zonja Laureta Roshi, zoti Ledio Braho, zonja Lefterie Luzi 

(zonja Olta Aliaj sot ka njoftuar se tërhiqet nga kjo garë) dhe zoti Sali Shehu. 

Pra, nga 20 që kanë aplikuar, janë 19 kandidatë në proces për t’u dëgjuar sot. Zonja 

Ballanca do të dëgjohet nëpërmjet një lidhjeje online për arsye objektive. Kemi rënë dakord si 

kryesi e komisionit që ta dëgjojmë nëpërmjet platformës Zoom, sepse është në shtëpi e izoluar 

për efekt të infektimit me COVID. 

Fillojmë me dëgjesën e parë. Ne do t’i thërrasin sipas radhës alfabetike një nga një 

kandidatët. 

(Deputeti Petrit Vasili kërkon fjalën për procedurë.) 

Zoti Vasili, më mirëkuptoni, ne kemi ftuar të gjithë deputetët e Kuvendit të marrin pjesë 

në këtë dëgjesë dhe për këtë arsye, pas kësaj dëgjese lista u kalon të gjithë deputetëve për të 

dhënë mbështetjen e tyre për kandidatët dhe për t’ia kaluar përsëri Komisionit të Ligjeve për të 

vijuar me procedurën.  

Si rregull, fjalën për procedurë e marrin anëtarët e Komisionit të Ligjeve (ne nuk do t’ua 

kufizojmë, se, pa diskutim, kolegë jemi, por, meqenëse erdhi zonja Xhixho, për të qenë në 

rregull me procedurën, mund të flasë... 

(Diskutime pa mikrofon.) 

Zoti Vasili, ju e kuptoni shumë mirë çfarë po them. 

Ne nuk kemi të drejtë t’ia ndërpresim fjalën askujt, por, në kuadër të dëgjesës, ju jeni 

këtu për të dëgjuar kandidatët, për të vlerësuar më pas kë mbështesni. 

Në qoftë se doni ta merrni fjalën për procedurë për mbledhjen e komisionit, Rregullorja e 

ka përcaktuar që në lidhje me këtë çështje flasin anëtarët e komisionit. 

Në qoftë se ju keni për të bërë një sugjerim, urdhëroni!  

(Gjatë fjalës së deputetit Vasili ka shkëputje të regjistrimit.) 

Petrit Vasili – Kam një gjë vetëm për mbarëvajtjen, as më shumë dhe as më pak dhe nuk 

e kuptova këtë arsyetim kaq të gjatë mes kolegësh. 

Ne të gjithë, si deputetë të Kuvendit të Shqipërisë, disponojmë një kohë minimale... Këtu 

në komision e kemi të pakufizuar, kurse në seancë plenare... 
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Për të gjithë kandidatët, të cilët janë këtu dhe synojnë të drejtojnë një institucion 

kushtetues, është miratuar një kohë 5 minuta. Është dëgjesa e parë dhe e fundit që ata bëjnë... 

Kjo seancë është e hapur, jo thjesht... Por është për të dëgjuar publiku, se është Avokati i Popullit 

dhe sugjerimi im ishte ky që atë kohë që ne... Atyre që janë kandidatë për institucione 

kushtetuese, t’u japim këtë kohë minimale të domosdoshme... Të gjithë të tjerët do të thonë që 

këta i japim vetes gjithë këto mundësi, kurse këtyre që do të drejtojnë një institucion kushtetues... 

S’kemi pse t’u vëmë një shtrëngim të madh. Jo të gjithë mund të kenë të njëjtën aftësi 

komunikimi dhe sugjerimi im është që të kenë hapësirën 10 minuta.  

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

Të gjithë kandidatët, përveçse do të prezantohen, do t’u përgjigjen edhe pyetjeve të 

kolegëve deputetë këtu. Kështu që do të kenë mundësi të flasin më shumë se 5 minuta. 5 minuta 

është vetëm një prezantim dhe çdokush që kandidon është njoftuar se do të ketë 5 minuta  

(Mungesë incizimi) 

Klotilda Bushka – Ndjesë! 

Kishim një problem teknik me lidhjen live. Rifillojmë mbledhjen. 

E lame të momenti kur zoti Ahmet Prenci, një nga kandidatët në garë, do të bëjë 

prezantimin dhe më pas kolegët deputetë do të bëjnë pyetjet.  

Fjala për ju, zoti Prençi.  

Ahmet Prençi – Zonja kryetare,   

Të nderuar anëtarë të këtij komisioni,  

Së pari, ju falënderoj për mundësinë që më jepet për t’u dëgjuar pranë këtij komisioni. 

Është në nderin tim të jem kandidat për të ushtruar detyrën e Avokatit të Popullit. Me këtë rast 

kam besim që ky komision dhe parlamenti shqiptar do të zgjedhë një nga kandidaturat më të mira 

dhe më të merituara për të qenë drejtues i këtij institucioni kaq të rëndësishëm për të konsoliduar 

akoma më shumë vlerat demokratike për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.  

Misioni ynë përfshin gjithçka që do të bëjmë në drejtimin e këtij institucioni në qoftë se 

unë do të jem drejtues i tij. Garantimi i ushtrimit të veprimtarisë në mënyrë të paanshme efektive 

dhe të pavarura nga çdo ndikim i paligjshëm, mbështetja e vlerave që përçon Kushtetuta e 

Republikës së Shqipërisë, si dhe kryerja e detyrave në mënyrë të drejtë, ligjore, të paanshme dhe 

cilësore.  
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Parimet ku do të mbështetemi do të jenë parimet e sundimit të ligjit, i barazisë para ligjit, 

i llogaridhënies publike, i transparencës, i përgjegjshmërisë institucionale, i drejtësisë, paanësisë 

dhe objektivitetit, parimi i kontrollit aktiv. Prioritet i Avokatit të Popullit do të jetë kryesisht 

rezoluta e Kuvendit të Shqipërisë, kuadri ligjor në fuqi, legjislacioni i jurisprudencës së 

gjykatave kombëtare dhe ndërkombëtare, dokumentet, politikat dhe strategjitë shtetërore.  

Avokati i Popullit do të ketë një marrëdhënie të ngushtë me Kuvendin e Shqipërisë, ku do 

të jetë një person kontakti i caktuar për të ndjekur vazhdimisht të gjitha punimet e Kuvendit të 

Shqipërisë që kanë të bëjnë dhe lidhen me të drejtat e njeriut; do të bëjë dhe do të organizojë 

vizita të përbashkëta të deputetëve me përfaqësues të Avokatit të Popullit në vendet dhe 

institucionet shtetërore, ku ka vend për të inspektuar në ambiente ku ka njerëz që u është privuar 

liria e të tjerë; do të fokusohet në detyrat e lëna nga rezolutat e Kuvendit dhe do të bashkëpunojë 

me shërbimin e monitorimit të institucioneve të pavarura në Kuvend.  

Gjithashtu, një marrëdhënie të ngushtë Avokati i Popullit do të ketë me Gjykatën 

Kushtetues, ku përsëri do të ndiqen me seriozitet dhe në vazhdimësi informacionet për 

jurisprudencën e kësaj gjykate, do të organizohen takime dhe konferenca të përbashkëta dhe 

promovuese për të drejtat e njeriut. Një marrëdhënie tjetër e rëndësishme është me institucionet 

qendrore (mungesë incizimi) dhe një prioritet i padiskutueshëm, do të kërkohet  në vazhdimësi 

që komunikatat zyrtare të këtyre institucioneve të vihen në dispozicion të Avokatit të Popullit, do 

të bashkëpunohet me institucionet e mbikëqyrjes së vendeve të privimit të lirisë për të përmirsuar 

kushtet dhe standardet e këtyre institucioneve, si dhe do të ndalemi fort në evidentimin e 

shkeljeve flagrante që mund të ndodhin me të drejtat e njeriut.  

Marrëdhëniet e Avokatit të Popullit me pushtetin vendor do të përmirësohen në mënyrë të 

dukshme, do të bëjmë një organizim të shpërndarjes së zyrave të saj sipas ndarjes territoriale dhe 

do të hartojmë çdo vit hartat lokale, problematikave që lidhen me të drejtat dhe liritë themelore të 

njeriut. 

Avokati i Popullit do të ketë një marrëdhënie me institucionet e pavarura të vendit, ku do 

të krijojë hapësira ligjore dhe do të bëhen hetime të përbashkëta, që në fokus kryesor do të kenë 

të drejtat dhe liritë themelore të njeriut.  

Shoqëria civile do të jetë një partner i madh i Avokatit të Popullit, ku do të bëhen 

aktivitete promovuese të përbashkëta, duke aplikuar në projekte të përbashkëta në fusha të 

ndryshme nga donatorë të vendas dhe të huaj, do të krijohet një sistem i unifikuar kombëtar për 
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publikimin e raporteve që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut; media do të jetë një partner i 

rëndësishëm i institucionit të  Avokatit të Popullit; do të krijohen mundësi për të krijuar rubrikat 

e barometrit periodik, duke kryer anketime për fusha të veçanta dhe do të kërkohet vlerësimi 

qytetar për cilësinë e respektimit të të drejtave të njeriut në zona të caktuara të vendit.  

E një rëndësie të veçantë është marrëdhënia e Avokatit të Popullit me grupet e interesit të 

veçantë, ku do të fokusohemi në propozimin e strategjive, rekomandimeve udhërrëfyes për 

kategori prioritare, siç janë personat me aftësi të kufizuara, minoritetet, personat me orientim të 

ndryshëm seksual, persona që vuajnë dënime me burgim, të miturit në konflikt të ligjit, viktimat 

e trafikut, emigrantët, gratë e dhunuara e të tjerë.  

Institucioni do të vazhdojë me ritme të mira bashkëpunimin me homologët 

ndërkombëtarë, me ombudsman-et e vendeve të BE-së, Ballkanit Perëndimor, bashkëpunimin me 

Gjykatë Europiane të të Drejtave Njeriut për realizimin e rekomandimeve të raporteve 

ndërkombëtare që lidhen me të drejtat e njeriut, do të forcojë nivelin e bashkëpunimit me të 

gjithë homologët e vendeve anëtare të Bashkimit Europian, si dhe të përshtatë mënyrën e 

raportimit të raporteve kombëtare dhe ndërkombëtare, duke u përshtatur me format më të reja të 

standardeve të BE-së.  

Një kusht tjetër do të jetë përmirësimi i kapaciteteve njerëzore dhe logjistike të 

institucionit të Avokatit të Popullit, ku do të synohet rritja e numrit të kapaciteteve njerëzore që 

do të arrihet nëpërmjet buxhetit të shtetit, por edhe në aplikimin në projektet kombëtare dhe 

ndërkombëtare.  

Këto ishin pikat kryesore, ku në mënyrë të shkurtuar u përpoqa që të jem sa më konciz 

edhe me kohën.  

Eduard Ndreca- Faleminderit, zoti Prençi! 

Ftoj kolegët të bëjnë pyetje.  

Zoti Alibeaj.  

Enkelejd Alibeaj- Përshëndetje! 

Unë dua të bëj një pyetje që do të jetë për të gjithë kandidatët, në mënyrë që të mos 

vendosim situata diskriminimi. Në vlerësimin e kandidatit qeveria shqiptare a është një shkelëse 

e lirive dhe të drejtave të njeriu, nëse po, cilat janë tre sektorët e shtetit që shkelin liritë dhe të 

drejtat themelore të shqiptarëve? Çfarë do të bënit ju nëse identifikoni këto tre fenomene të 

shkeljes së lirive të drejtave të njeriut prej qeverisë shqiptare?  
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Faleminderit! 

Ahmet Prençi- Institucioni i Avokatit të Popullit është një institucion që monitoron nga 

afër të gjitha veprimet kryesisht të qeverisë dhe institucioneve ligjzbatuese në vend për 

respektimin e të drejtave të qytetarëve. Sigurisht më të cenuarat të drejtat e qytetareve janë nën 

presionin e administratës shtetërore dhe të institucioneve në zbatim të ligjit. Kështu që, duke 

qenë të vëmendshëm për të inspektuar, identifikuar, hetuar admisnitrativisht të gjitha rastet që 

konstatohen është një detyrë funksionale e Avokatit të popullit. Kështu që këtë gjë e ka bërë dhe 

do të vazhdojë ta bëjë me këmbëngulje për të dalë me rekomandime për qeverinë, institucionet 

dhe aty ku ndodh problemi dhe shkelja e të drejtave të njeriut. 

Eduard Ndreca – Faleminderit, zoti Prençi! 

Koleg tjetër ka pyetje?  

Saimir Korreshi – Faleminderit! 

Meqenëse keni ushtruar detyra të tjera, dua t’ju pyes për këtë të fundit. Kufizimi i lirive të 

të drejtave të njeriut ndodh rëndomë dhe të gjithë herët në komisariatet e policisë, kur njerëzit 

merren në pyetje atyre nuk u jepet e drojat për avokat, avokati detyrohet të japë prokurë nga 

familjarët sesa ai vetë. Ky është një nonsens juridik. Në këtë drejtim, cafrë zgjidhje do t’i jepnit 

në qoftë se do të përballeni me këtë problem, sepse kjo është shkelje flagrante e të drjetsve të 

njeriut, ku më përpara merret në pyetje dhe rrihet në komisariat, pastaj kismet kur ta sjellin 

avokatin? 

Faleminderit! 

Ahmet Prençi- Faleminderit, deputet! 

Është një problem që me aq pak kohë sa kam në atë institucion kam konstatuar që është 

një problem që ekziston dhe jo vetëm kur shoqërohet në komisariat një qytetar, por kemi raste 

kur një qytetar kërkohet për arsye të caktuara nga organet e policisë mund të arrestohet do të vijë 

të paraqitet në Tiranë dhe ne do të synojmë fort që të mos i privohet liria. Ne do të synojmë që në 

momentin që polici bie në kontakt me personi që do të ndalohet, shoqërohet apo arrestohet duhet 

të njihet me të drejtat që i përkasin si qytetar që i privohet liria. Kështu që ne do ta 

standardizojmë dhe do të kërkojmë me këmbëngulje të madhe që kjo gjë të mos ndodhë në asnjë 

rast, kjo në bashkëpunim me autoritetet që  drejtojnë policinë e shtetit, por edhe me inspektimet 

dhe gjetjet e imëta që ne do të bëjmë në këtë fushë në të gjitha rastet ku do të konstatohen shkelje 

të tilla, edhe në inspektimet që bëjmë në të gjitha institucionet e policisë dhe të burgjeve.  
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Eduard Ndrecaj- Faleminderit, zoti Prençi! 

Po, zonja Bradeli. 

Greta Bardeli- Faleminderit, drejtues i seancës! 

Cili është vizioni juaj në lidhje me seksionin e mekanizmit kundër parandalimit të 

torturës dhe si do të performoni ju më mirë, nëse do ta fitoni këtë të drejtë, pra, të drejtoni 

institucionin e Avokatit të Popullit? 

Ahmet Prençi- Faleminderit! 

Mekanizmi kombëtar kundër torturës, që unë drejtor, është një mekanizëm mjaft i 

rëndësishëm dhe ne mendojmë që duke shtuar kapacitetet njerëzore, duke shtuar kohën e shpejtë 

të inspektimeve që kryejmë në çdo institucion ku u promovohet liria personave, sepse atje është 

trendi më i rrezikshëm për të ndodhur fenomene të shkeljeve të drejtave të njeriut, të torturës, të 

sjelljeve të padenja e të tjerë, ne do të synojmë që të kemi në monitorim të vazhdueshëm dhe 

ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve që bëhen vit pas viti në të gjitha këto institucione. Kështu 

që ka një përmirësim të ndjeshëm në kushtet e paraburgimit në disa burgje, por ka edhe ambiente 

të tjera mjaft të papërshtatshme për të burgosurit dhe dhomat e shoqërimit në polici. Kështu që 

rekomandimet që janë dhënë dhe gjetjet që do të bëhen herë pas here gjatë inspektimeve që ne 

bëjmë do të jenë prioritet absolut i punës tonë.  

Eduard Ndreca- Po, zoti Deliu.  

Denis Deliu- Faleminderit, drejtues i komisionit! 

Të nderuar kolegë deputetë,  

I nderuar zoti Prençi, ju uroj suksese në këtë garë! 

Ju keni një karrierë të gjatë në Policinë e Shtetit dhe pyetja ime është: nëse ju do të 

zgjidheshit në këtë post të rëndësishëm, a mendoni që mund t’i rregulloni të gjitha gabimet, apo 

nëse ka pasur gjatë karrierës suaj, në pozicionin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së shtetit?  

Të gjithë kandidatët kanë një karrierë të pasur në fusha të ndryshme, çfarë mund të sillni 

një gjë të re gjatë drejtimit të këtij institucioni, ndryshe nga kandidatët e tjerë? 

Faleminderit! 

Ahmet Prençi- Po e filloj nga përgjigjja e pyetjes së dytë. të gjithë kandidatët, me sa i 

njoh, janë personalitetet shumë të mira që mund ta kryejnë këtë detyrë, prandaj edhe në krye të 

fjalës sime thashë që kam besim që ky komision dhe parlamenti do të zgjedhë më të merituarin 

dhe më të mirin nga të gjithë kandidatët e tjerë.  
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Së dyti, nga eksperienca ime në prokurori, në polici, ku kam gati 3 dekada që punoj në 

organet ligjzbatuese të shtetit, duke qenë edhe disa vite drejtues, dhe nuk pretendoj që të 

zgjidhen, pasi standardet e punës së policisë dhe të organeve ligjzbatuese janë në përmirësim të 

vazhdueshëm edhe në BE, ku dalin eksperienca të reja, dalin kurse të reja për t’i përmirsuar, por 

sigurisht që ne nuk do të pranojmë që të ndodhin ato gjëra që janë bërë keq në menaxhimin e 

strukturave të policisë në lidhje dhe në raport me respektimin e të drejtave të njeriut. Kështu që 

ky presion pozitiv që ne do të bëjmë, por edhe trajnimi i vazhdueshëm i strukturave të policisë 

me këto standarde besoj se do të ketë përmirësim të dukshëm në vazhdimësi për të qenë barazim 

me policitë e vendeve europiane dhe qytetarë europian në respektimin e të dhjetave të tyre.  

Faleminderit!  

Eduard Ndrecaj – A ka ndonjë kolegë tjetër pyetje? Jo, nuk ka. 

Të falënderoj, zoti Prençi, për prezantimin dhe përgjigjet.  

Ahmet Prençi – Shumë faleminderit! 

Punë të mbarë! 

Eduard Ndrecaj – Zoti Prençi, jeni i lirë të largoheni.  

Ftoj kandidatin tjetër, zotin Altin Goxhaj.  

Zoti Goxhaj, mirë se erdhët! 

Ju lutem, brenda kohës në dispozicion 5 minuta, një prezantim të shkurtër të CV-së suaj 

dhe asaj që ju pretendoni të bëni, nëse zgjidheni Avokat i Popullit. Fjala për ju. 

Altin Goxhaj- Ju falënderoj për ftesën! 

Është kënaqësi që jam këtu. lkam qenë këtu edhe para 6 vjetësh për të prezantuar 

kandidaturën time për Avokat i Popullit. Shpresoj që sot të më bpni ndonjë pyetje, pasi para 6 

vjetësh askush nuk bëri pyetje, unë u largova, u shkel procedura dhe mbetem 6 muaj duke pritur.  

Unë jam këtu përsëri për ta filluar përsëri me kërkesë procedurale dhe për t’ju thënë që të 

gjithë jemi në shkelje të ligjit, sepse shoh një listë me 20 emra kandidatësh, ndërkohë, sipas ligjit, 

vetëm 13 emra janë të vlefshëm. Sipas Rregullores së Kuvendit dhe ligjit të Avokatit të Popullit 

është e përcaktuar qartë që të vetmit kandidatë që duhet të jenë sot këtu janë: Ahmet Prençi; 

Altin Goxhaj; Bledar Dervishaj; Boriana Nikolla; Brikena Kasmi; Dorian Gjomarkaj; Drita 

Avdyli; Endri Papajorgji; Ermir Kapedani; Erinda Ballanca; Evis Fico;  Jordan Daci; Jorida 

Rustemi dhe Olta Aliaj, të tjerët nuk mund të jenë në listë, sepse janë shkelje të ligjit. ju keni 

shkelur ligjin duke e shkelur dy herë afatin në kundërshtim me Rregulloren e Kuvendit, pasi nuk 
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është bërë votim për to, por keni bërë vetëm futje procedurale, e cila është në kundërshtim me 

Rregulloren e Kuvendit. pra, nga A-ja te Zh-ja, dy herë që keni bërë shtyrje keni shkelur edhe 

Rregulloren e Kuvendit, keni shkelur edhe ligjin e Avokatit të Popullit dhe keni harruar që tre 

muaj para se të mbarojë mandati i Avokatit të Popullit të caktohet. Kjo do të thotë (kërkesë e dy 

kryetarëve të grupeve parlamentare, siç keni bërë këto 9 vjet, duke shkelur ligjet bashkërish) që 

ju sot keni shkelur ligjin duke e kthyer procesin në një rrezik që në qoftë se zgjidhni një nga 

kandidatët e 7, keni ndërtuar një themel antikushtetuese të vetë Avokatit të Popullit duke e 

deligjitimuar. Unë dua t’ju kujtoj që këto i keni prova video, me procesverbale, me akte të 

dokumentuara që, nëse ju vazhdoni të shkelni ligjin në këtë pjesë, kjo çështje do të përfundojë në 

gjykatë dhe nuk do të ishte mirë që e gjithë kjo punë dhe kjo lodhje që po bëni të deligjitimohet, 

sidomos na ana e opozitës, e cila është më e rëndësishme për këtë rast. Avokati i Popullit është 

çështje më e rëndësishme për opozitën sesa për pushtetin, pasi ai është për të mbrojtur popullin 

nga pushteti.  

Unë do t’ju kujtoja që platforma... 

(Ndërhyrje pa mikrofon)  

Ju mund të më jepni sa minuta të doni, por unë di që zoti Ahmet Prençi ka pasur në 

dispozicion 8 minuta për t’u prezantuar si komisioner, ndërsa neve na thoni 5 minuta, si avokat 

Populli.  

Platforma ime quhet platforma e avokatit të Popullit kundër axhendës së Sorosit për 

shpopullimin e Shqipërisë. Problemi i madh që ka Shqipëria nuk është ajo që thuhet për të drejta 

të vogla, të drejta të mëdha, jo LGBT, e të tjerë, por problemi i madh që ka Shqipëria është 

shpopullimi, zhdukja, zhbërja, eliminimi, pasi në Shqipëri  prej 9 vjetësh po aplikohet, atë që 

Çubrilloviç  ka deklaruar, të cilën do t’jua citoj për faktin se te këto fjalë është edhe platforma 

ime: “Ne duhet të mobilizojmë çdo burim të shtetit tonë, që t’ua nxijmë jetën shqiptarëve derisa 

në atë pikë sa ata të lodhen, të dorëzohen dhe të ikin vetë nga trojet e tyre. Për këtë duhet të 

mobilizojmë çdo burim të shtetit. kjo ka ndodhur në 9 vjet dhe unë jam avokati i Popullit, i vetmi 

në Shqipëri që kam këtë platformë, sepse jam edhe ideatori i kësaj platforme jo vetëm në 

çështjen e avokatit të Popullit, por që në vitin 2989, kur kam studiuar në shkollë Çubrilloviç-in 

dhe e gjeta mes jush në vitin 2013 deri sot, duke e aplikuar çdo ditë dhe çdo natë në komisariate, 

në burgje dhe në shtëpitë e njerëzve. Ne jemi përballë një agjende represive të zbatuar pikë për 

pikë sipas fjalëve të Çubrilloviç, 12 pikave të tij, të cilat përcaktojnë rolin e shtetit sesi do t’i 
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dëbojmë shqiptarët nga Ballkani, janë zbatuar ditë për ditë dhe Avokati i Popullit në 5 vjetët e 

fundit ka qenë një instrument krejtësisht i pushtetit  që ta realizojë këtë agjendë. Unë dua t’i 

shprehë komplimentet për një avokat Populli që ka qenë para këtij, Igli Totozani, i cili, 

megjithëse u përzgjodh nga Partia Socialiste, si militant i Partisë Socialiste, me procedurë të 

Partisë Socialiste, brenda strukturave të Partisë Socialiste, ishte në çdo komisariat kur ne na 

arrestonin dhe prej 5 vjetësh avokatja aktuale e Popullit, e zgjedhur nga opozita, shkon dhe 

shërben nëpër gjykata si dëshmitare e policisë kundër qytetarëve, duke manipuluar edhe provat 

më për komisariate. Prandaj, ne kemi nevojë të kuptojmë që dy janë elemente që po e 

shpopullojnë Shqipërinë dhe po e zhbëjnë, po i zhdukin nga harta, që janë: represioni dhe 

rrënimi. Këtu jemi për represionin, rrënimi është fushe tjetër, komision tjetër. Te represioni 

qeveritar ne kemi ne kemi vetëm një zgjidhje që na e ka dhënë një autor shumë i madh amerikan, 

Robert Dah. Unë jam një nga studiuesit e tij, pavarësisht se në CV-në time çdo fjalë më kanë 

hequr dhe më kanë falsifikuar prezantimin para jush me 8 rreshta, unë jam me më pak rreshta 

nga të gjithë. Mua, që më njohin të gjithë shqiptarët si avokat i Popullit, që dal në rrugë që mbroj 

njerëzit, me eksperiencë 32 vjeçare, zoti Pandi më njeh që nga viti 1991, mua më njeh Klotilda 

Ferhati që kur ka hyrë për herë të parë në aktivizmin e shoqërisë civile, dhe e kam CV-në me 8 

rreshta, me 25 rreshta e ka dikush tjetër. ndërkohë, në 8 rreshtat e mi është edhe Robert Dah, i 

cili përcakton se e vetmja rrugë për të ndaluar represionin është t’ia reduktosh koston... 

Eduard Ndrecaj- Zoti Goxhaj, meqenëse jua kanë shkurtuar CV-në, shfrytëzojeni kohën 

për ta paraqitur CV-në tuaj.  

Altin Goxhaj- Po shpjegoj platformën e vetme ideore sesi avokati i Popullit mund t’i 

mbrojë shqiptarët nga shpopullimi, nga represioni. Po ju shpjegoj se Robert Dah përcakton se, 

nëse ia rritë koston represionit, pra, në qoftë se ia bën kamxhikun apo shkopin e gomës aq të 

rëndë sa të mos e ngrejë dot polici, është më mirë të mos gjuajë. Elementi i dytë që është më i 

rëndësishmi është se avokati i Popullit nuk mund të rrijë në zyrë, por duhet të jetë te polici në 

komisariat, duhet të jetë në protesta, duhet të jetë me atlete dhe jo me këpucë llustrafin, duhet të 

jetë aty ku ndodh e keqja, në mënyrë që  ti shkojë më pas policit, inspektorit, tatimorit, fuksit, të 

gjithë atyre që u binë në qafë qytetarëve, ashtu siç ushtria e patronazhistëve të së keqes 

përkatëse, që të jetë nëpër gjykata, kallëzime penale, të mos i ndahet, pra,  ashtu siç nuk i ndahet 

shteti qytetarit, ashtu të mos i ndahet edhe avokati i Popullit shkelësit ët ligjit. Unë kam dhënë 
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prova, që ia kam dalë shpesh me këtë mekanizëm, sepse më kanë parë në gjykata, në komisariate 

sesi i kam nxjerrë njerëzit edhe duke u përballur.  

Avokati i Popullit i Shqipërisë nuk duhet të jetë ai që merret me fushata sensibilizimi dhe 

ndërgjegjësimi, por duhet të jetë ai që shkon në komisariat në momentin që merr sinjalin e parë. 

Ne kemi komisariate që vdesin njerëzit, vrasin veten, kemi njerëz që vriten në rrugë në 02:00 të 

natës nga policia dhe kemi avokat Populli që manipulon provat, të cilët u dhunuan nga policia në 

04:00 të mëngjesit dhe manipuluan provat. Ne kemi nevojë për një avokat që është në krah të 

popullit. E vetmja rrugë që kjo... 

Eduard Ndrecaj- Zoti Goxhaj, mbylleni, sepse ka mbaruar koha. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Çfarë keni që shqetësoheni, i thashë që mbaroi minutazhi.  

Altin Goxhaj- Zotit të nderuar Ahmet Prenci i është dhënë kohë, si komisoner, jo si 

Avokat Populli, 15 minuta, ndërsa Avokatit të Popullit 5 minuta. Ose ju po talleni me Avokatin e 

Popullit si institucion, ose... 

Sido që të shkojë kjo punë, unë mund t’jua them me siguri të se çfarë do të bëni ju sot 

këtu, e rëndësishme është që pas kësaj seance, e morët ose jo kështjellën e fundit që ka ngelur në 

Shqipëri, sepse Presidencën e morët, unë ju siguroj se ne kemi bërë gati si në Kosovë në vitin 

1991 rrjetin e avokatëve të Popullit në të gjithë Shqipërinë për t’u  përballur me të keqen tuaj. 

Faleminderit! 

Eduard Ndrecaj- Faleminderit, zoti Goxhaj! 

Në fakt, ju duhet ta kishit shpenzuar kohën për të prezantuar rreshtat e CV-së suaj, 

gjithsesi, ftoj kolegët për pyetje.  

Zoti Alibeaj ka pyetje, por po ia kaloj fjalën zotit Qefalia. 

Xhemal Qefalia- Zoti Altin tha që duhen bërë pyetje nga opozita dhe mirë bëri, sepse 

është përcaktuar edhe mënyra sesi zgjidhet Avokati i Popullit, për t’ia lënë opozitës, pavarësisht 

se cili e ka radhën në opozitë. 

Zoti Altin, unë ju ndoqa me shumë vëmendje, madje të kam vlerësuar si aktivist, por në 

fjalën tuaj ju thatë që misioni juaj do të jetë ndalimi i hemorragjisë së largimit të shqiptarëve nga 

Shqipëria, por nuk arrita ta kuptoj si do ta bënit ju në pozicionin e Avokatit të Popullit. 
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E dyta, folët për vete dhe mirë bëtë se kjo kohë ju është juve për të folur, a mendoni se ka 

edhe avokatë të tjerë të popullit që janë si puna juaj, apo vetëm ju jeni në Shqipëri që i ndiqni 

shqetësimet dhe hallet e qytetarëve? 

Faleminderit! 

Eduard Ndreca – Zoti Goxhaj, ndiqeni mikrofonin! 

Altin Goxhaj – Ju falënderoj për pyetjet!  

Do ta nis nga e dyta. Jam i vetmi që e konsideroj agjendën e shpopullimit si tezë, sepse 

kanë vite që e aplikojnë në Shqipëri. Së fundi, sot terreni politik e ka bazë të narrativës së tij. 

Sepse jam i vetmi që studioj Çubirlloviçin prej 32 vjetësh, duke njohur atë, njoh edhe 

“Rilindjen”. 

E dyta, në këtë çështjen e shpopullimit...  

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Më fal, temën 19 vjeç  e kam bërë për Çubirlloviçin. Kam një jetë që merrem me këtë 

temë; askush nuk është marrë të. Nëse ma gjeni, ndjesë. 

E dyta që do të thosha, Shqipëria ka nevojë për avokatë që i mbron qytetarët nga dhuna 

policore, sepse një nga dy elementet bazë të shpopullimit të Shqipërisë është të ndihesh viktimë 

në shtetin tënd dhe t’ia mbathësh me të katra e të shpëtosh nga e keqja që ka prodhuar ky sistem 

qëllimisht me agjendë. Pra, kur ke një agjendë, e vetmja rrugë është të përballesh me agjendën; 

nuk është e vetmja rrugë të përballesh me policin, jua them unë. Policit mos iu ndaj me gjykatat, 

kallëzimet penale. Me këtë sistem drejtësie që e keni shkatërruar, e mbani zvarrë policin 20 vjet 

në hall, nga shkalla e parë, e pushojnë, e ngrenë, e çojnë... Ai do ta kuptojë që po e blen sherrin 

me lekë, siç themi ne, shqiptarët. Pikërisht, kur të frikësohet çdo polic, edhe me rolin e politikës 

në sfond, që t’i sensibilizojmë mediet etj., ai polic do të jetë më i butë, më i tërhequr, mbase edhe 

ai dezerton nga urdhrat e paligjshëm kundër shqiptarëve. 

Faleminderit! 

Eduard Ndreca – Faleminderit, zoti Goxhaj! 

Po, zoti Alibeaj. 

Enkelejd Alibeaj – Faleminderit, zoti drejtues i seancës! 

Pyetja e parë është ajo që unë e bëra edhe për të tjerët, gjithmonë për të ruajtur 

jodiskriminimin, besoj se është pjesë e procedurës së Avokatit të Popullit. Po e përsëris: a 

vlerësoni ju që qeveria shqiptare është një shkelëse, dhunuese e lirive dhe të drejtave të njeriut?  
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Nëse po (për të mos e vendosur as në sugjestion, as në paragjykim), cilat janë tri fushat apo 

sektorët e qeverisë që i dhunojnë më tepër se sa të tjerët liritë dhe të drejtat themelore të njeriut? 

Nëse po, ju çfarë do të bënit nëse do të zgjidheshit Avokati i Popullit? Kjo është pyetja standarde 

për të gjithë.  

Kam një pyetje tjetër shtesë, që është vetëm për ju. Ju ngritët pretendimin se afati për 

paraqitjen e aplikimeve është shtyrë dy herë. Sipas pretendimit tuaj, janë shkelur edhe 

Rregullorja, edhe ligji, madje një nga shkelësit jam unë. Produkti është i tillë, ju e thatë vetë, nga 

20 kandidatë që figurojnë sot, sipas pretendimit tuaj duhet të kenë qenë diku te 13, dhe 7 të tjerët 

janë futur në shkelje. E zëmë se është shkelje ligjore, nga 13 u është dhënë mundësia 20 

kandidatëve. Kjo do të thotë se hapësira, liria për të aplikuar është zgjedhura. Si do ta vlerësonit 

ju këtë situatë, edhe pse më shkelje ligjore të Rregullores (konsiparcion ndoshta), nuk ka 

ndodhur një kufizim i së drejtës për të aplikuar për Avokat të poppulit, por është zgjeruar? 

Askujt nuk i është hequr e drejta, por u është dhënë edhe disa të tjerëve e drejta për të aplikuar. A 

keni një konsideratë për këtë të fundit? 

Faleminderit! 

Eduard Ndreca – Zoti Goxhaj. 

Ndizeni mikrofonin! 

Altin Goxhaj – Pika e parë, nuk besoj unë se kjo është një qeveri që shkel të drejtat e 

njeriut, do të ishte shumë e mirë për ne të ishte kështu. Kjo është një qeveri armike, pushtuese; 

është një qeveri kuislinge; këtë e ka sjellë pushteti, Serbia dhe Greqia, janë rekrutuar nga Sorosi 

që ta zhbëjë Shqipërinë, ta zhdukë farë nga harta. Prandaj, unë nuk mund ta konsideroj shkelëse. 

Shkelëse do të ishte një çështje që e zgjidhim kollaj.  

E dyta, ju thatë cilët janë tri elemente që mund të përcaktonin... Pika e parë që mund të 

bëjë Avokati i Popullit është që atë frikë, që i ka shkaktuar polici qytetarit, t’ia shkaktojë Avokati 

i Popullit policit.  

2. 32 vjet... Në vitin 2013, meqë më ndërhyri, mund t’ia shpjegoj, kemi një raport të 

Bashkimit Europian që thotë se shqiptarët respektojnë regjimin e vizave. Në vitin 2014 fillon 

eksodi, hemorragjia. Kjo është agjendë; nuk është çështje spontaniteti. Shqipëria kishte krijuar 

stabilitet të emigracionit, ekuilibër. Nga viti 2014 filloi përzënia e shqiptarëve; filloi me faturat e 

dritave dhe të ujit në Kukës. 
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Të kthehemi tek argumenti, çështja e dytë. Ju thatë se cilat janë tri elemente. Unë 

konsideroj se të dytën që mund të bëjë Avokati i Popullit, është fakti se shteti sot mund të ta 

prishë shtëpinë kur t’i teket atij dhe ti nuk ke asnjë të drejtë, sepse ti as nuk e di të drejtën tënde. 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Jo, jo të prish shtëpinë, të prish pronën, të mbyll dyqanin, të falimenton, të vë një gjobë, 

të bën çdo gjë që i jep urdhër inspektorit, tatimorit, INUK-ut, fuksit, kujtdo tjetër. Pra, qytetari 

shqiptar është përballë një procedure administrative rrënuese, sepse i heq të drejtat ndërkohë, 

humbet afate, humbet njohuri, nuk di si të sillet, nuk di çfarë të bëjë. Kjo e ka bërë jetën aq të 

vështirë, me këtë sistem drejtësie të rrënuar që ai largohet. Ka një zgjidhje shumë të thjeshtë: 

Avokati i Popullit ka mundësi të rekrutojë mbi 200 të rinj që duan të bëjnë intership avokatie, që 

kanë mbaruar shkollën, e kanë bërë shkollën, por nuk kanë ku të bëjnë intership, sepse nuk 

paguajnë dot sigurime shoqërore avokatët për vetë, le më për intershipet e tyre. Me këtë do të 

ndërtojmë një ushtri asistence sociale, ligjore flas, në të gjithë Shqipërinë që kujtdo që i vjen një 

copë letër, një copë gjobë, falas ai të ketë mundësi të përballet me të.  

E treta, unë besoj që një nga gjërat se si ky shtet ua nxin jetën njerëzve nuk është vetëm 

polici në rrugë dhe prishja e shtëpisë apo gjobat që i vendosin, por edhe sjellja e verbër që ka 

pushteti ndaj çdo halli që kanë njerëzit. Njerëzit nuk orientohen dot, ngecin në mes të rrugës. 

Çfarë na kushton ne që zyrat e Avokatit të Popullit të jenë sistemi bazë i referencës në të gjithë 

Shqipërinë, nga Veriu në Jug se si ata të përballen me të gjithë hallin që i ka zënë? Dikujt i heqin 

KEMP, dikujt asistencën sociale; dikujt të përballet më sistemin online e-Albania që e merr më 

qafë një pensionist që nuk ka asnjë zgjidhje. Pra, ne e kemi mundësinë. Nuk ka pasur vullnet 

asnjë ditë për ta bërë këtë gjë. Unë jam Avokati i vetëm i Popullit që isha në listën e parë që ju 

duhet të ishit të lumtur të isha unë dhe të punonit me 13 kandidatë, sepse mua më thonë të gjithë 

ata që ty të votojnë, që ne kemi Altinin që na shpëton nga komisariati dhe nga burgjet e Ramës. 

Se sa njerëz unë kam nxjerrë nga burgjet që janë të partisë suaj dhe të aktivistëve të shoqërisë 

civile, asnjë në Shqipëri nuk e ka bërë dhe e kam bërë gjithmonë falas. Ju nuk ju pëlqeu 

kandidatura ime dhe bashkërisht me Taulant Ballën vendosët të shkelnit ligjin. Edhe sikur të mos 

isha unë farë, shkelja e ligjit është ajo që e ka sjellë Shqipërinë në këtë farë, kjo lëvizje partizane 

PS-PD e bëri Kushtetutën këtë që është; kjo lëvizje juaja, jo po kjo, jo ajo, është ajo që na ka 

marrë më qafë. Unë  jam avokati që kam respektuar aq shumë ligjin, saqë për ta mbyllur 

prezantimin tim, kam 32 gjyqe dhe kallëzime në kurriz, që m’i bëjnë mua, “Rilindja”, Sorosi 
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kuptohet. Asnjë gjë nuk kanë fituar me mua, asnjëherë nuk kanë fituar kundër meje. Edhe ato 

çështje që u janë dukur sikur i kanë fituar, sot janë rrëzuar nëpër gjykata për shkelje afatesh. Të 

gjitha kallëzimet penale janë rrëzuar në prokurori, asnjëherë nuk kanë shkuar deri në gjykatë, 

sepse unë respektoj ligjin dhe ligji është gjithçka për mua.. 

Faleminderit! 

Eduard Ndreca – Faleminderit, zoti Goxhaj! 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Jo, do të vazhdojmë me zotin Deliu, sepse e kërkoi fjalën më përpara. 

Zoti Goxhaj, këtu jemi në një seancë dëgjimore me disa kandidatë, me kohë të 

përcaktuar, kurse për të gjitha pretendimet që mund të keni për shkeljen e procedurës, duhet të 

përdorni të gjitha mekanizmat ligjore.  

Po, zoti Deliu. 

Denis Deliu - Faleminderit! 

I nderuar avokat Goxhaj, unë ju ndjek prek kohësh dhe kam dy pyetje. 

E para, a mendoni se qeveritë e mëparshme e kanë shkelur ligjin dhe të drejtat e njeriut? 

 E dyta, gjatë një proteste, kur dhunohet policia me të padrejtë, Avokati i Popullit duhet të 

mbrojë policinë apo duhet të mbrojë vetëm protestuesit? 

Faleminderit! 

Altin Goxhaj – Në 32 vjet në Shqipëri të drejtat e njeriut janë shkelur rregullisht, herë 

më shumë, herë më pak.  

Ka 9 vjet që nuk po shkelen më të drejtat e njeriut, por po shkelet Shqipëria. Prej 9 

vjetësh këtu ka ardhur pushtuesi, që ka në plan të zhbëjë Shqipërinë, të shpopullojë këtë vend, ta 

kthejë në Dubai ndërkombëtar me skllevër nga Bangladeshi, ka ardhur një qeveri që punon për 

armiqtë e Shqipërisë, që do ta bëjë copa-copa këtë vend, do ta zhduk fare nga faqja e dheut. Kjo 

do të ndodhë për 20 vjet, sipas parashikimeve që unë kam thënë dikur. Si ideator i parë i tezës së 

agjendës së Sorosit për shpopullimin e Shqipërisë në vitin 2014, me dokumente zyrtare dhe 

prova juridike, mund ta them me plot gojën se kjo që po ndodh në Shqipëri nuk ka të bëjë me 

shkeljen e të drejtave të njeriut, kurse Avokati i Popullit është kështjella e fundit për të frenuar të 

keqen. Të gjithë e dinë, arsyeja pse unë kandidoj nuk është se unë do të zgjidhem. Unë e kam të 

pamundur ta imagjinoj se si Rama mund të më votojë mua. Nuk mund ta imagjinoj dot se si 

pushteti i Sorosit në Shqipëri mund të më votojë mua, nuk ka asnjë shans. Në fakt, unë nuk jam 
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këtu përballë kandidatëve të tjerë, këtu është Altin Goxhaj përballë Sorosit, është antisorosi 

kundër Sorosit. 

Në Shqipëri ka 100 institucione që e mbrojnë policin, lëreni popullin të ketë avokatin e 

vet, lëreni avokatin të harxhojë kohë me popullin, se policin ka kush e mbron. 

E dyta, mos e harro kurrë, kaq shumë punë kam për të bërë me popullin, sa unë që i kam 

hyrë detit në këmbë as nuk e di si do ia dal deri në fund, me gjithë këto që i bëni ju Shqipërisë. 

Eduard Ndreca - Faleminderit, zoti Goxhaj! 

Po, zoti Vasili. 

Petrit Vasili - Zoti Goxhaj, unë kam një pyetje për një situatë konkrete dhe si do ta 

trajtonit ju duke imagjinuar se do të ishit Avokat i Popullit nesër. 

Kuvendi i Shqipërisë ndodhet përpara një situate të paligjshme ekstreme, pasi ka një 

vendim të Gjykatës Kushtetuese për një çështje, për të cilën ju keni milituar shumë 

profesionalisht, por edhe si aktivist, lidhur me ndalimet pa fund që bëhen në mitingjet apo 

protestat e të gjitha formave që organizohen. 

Prej kohësh Gjykata Kushtetuese ka marrë një vendim me anë të të cilit kërkonte 

shfuqizimin e një pike të caktuar në Kodin Penal, lidhur me detyrimin për të marrë leje, detyrim 

që duhet të ishte përmbushur që në ditët e para të dhjetorit të këtij viti nga Kuvendi i Shqipërisë. 

Ju e dini që vendimi i Gjykatës Kushtetuese është urdhër, jo diçka fakultative.  

Ju mund të pyesni pse e ndaj këtë çështje. E ndaj, sepse ndërkohë që maxhoranca nuk e 

ka marrë përsipër ta përmbushë këtë detyrim, ka një projektligj të propozuar nga unë, kolegia 

Xhixho dhe nga deputetja Kryemadhi për ta përmbushur, por sot e kësaj dite, kur jemi në fund të 

sesionit dhe kanë kaluar afër 9 muaj, kjo nuk është përmbushur ende. Praktikisht, shumë nga ata 

që ju mbroni me të drejtë, janë mbrojtur edhe nga Gjykata Kushtetuese, por kanë përballë në 

mënyrë armiqësore Kuvendin e Shqipërisë. 

Si do ta trajtonit një rrethanë të tillë nëse ju do të ishit Avokati i Popullit? 

Eduard Ndreca – Zoti Goxhaj. 

Altin Goxhaj – Ju falënderoj për pyetjen! 

Unë ju vlerësoj shumë për avokatinë që ju më keni bërë me mua në vitin 2016-2017, jo si 

Altin, por në parim për shkrirjen e ligjit që u bë për Avokatin e Popullit në këtë periudhë. Sot 

jam i detyruar të mos jem aspak dakord me ju për faktin, sa i takon iniciativës që ju keni kërkuar 

e kundërshtoj totalisht, jo vetëm unë, por e gjithë shoqëria civile, sepse Gjykata Kushtetuese e ka 
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rrëzuar duke e dekriminalizuar protestën dhe ta korrigjosh këtë gjë do të thotë ta lësh të 

kriminalizuar. Ju keni bërë më të mirën që keni menduar, por nuk jeni konsultuar me ata që 

merren me këtë punë, pra në kuptimin e avokatëve të protestave, që jemi ne. Unë e vlerësoj 

shumë kontributin tuaj për këtë çështje, madje sot kam të drejtë të flas gjatë, sepse ju bëtë një 

ndërhyrje në fillim, sepse do të më linin 5 minuta apo siç ma bënë herën e kaluar me 7 minuta, 

por mund t’jua them me plot gojën që më mirë të përdor të vërtetën dhe parimin, ashtu siç edhe 

ju e ke ndjekur këtë logjikë me mua gjatë vitit 2016-2017. Në atë kohë mua më favorizonte që të 

ishte dikush me një pozicion të drejtë, por sot ju them që jam tërësisht kundër iniciativës suaj së 

bashku me të gjithë kolegët e mi, sepse ne kërkojmë që ai nen të mos ekzistojë fare. Pse? Sepse 

Gjykata Kushtetuese na e ka lënë këtë avantazh. Gjykata Kushtetuese pretendon që duhet 

dekriminalizuar koncepti i “protestës” dhe më mirë pa nen fare sesa me një nen që ndryshon 

lejen me njoftimin. Ne besojmë se ai nen ka favorizuar 1 vit aq sa edhe policia na rri larg dhe 

nuk na afrohet dot. Ne shkojmë protestojmë, na arrestojnë dhe na lirojnë menjëherë se nuk kanë 

çfarë të na bëjnë se janë të shkelje të plotë të ligjit. Ne si grup avokatësh kemi liruar nga gjykatat 

mbi 50 vetë pikërisht se ai nen është rrëzuar nga Gjykata Kushtetuese. Lëri këta të gabojnë, mos 

i ndihmo, jam duke folur si jurist... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Eduard Ndreca – Zoti Vasili, ju lutem me mikrofon! 

Petrit Vasili -  Kush do t’ju akuzonte pastaj lidhur me raportin që ju keni me ligjin, të 

cilin e keni të shenjtë? Një rrëzim automatik nuk ekziston? Kuvendi i Shqipërisë duhet të 

mblidhet ta rrëzojë nenin, sepse neni është de facto, pjesërisht de jure, për shkak të vendimit të 

Gjykatës Kushtetuese, por i rrëzuar. Ju e dini më së miri që kur Kuvendi mblidhet dispozitën 

përkatëse ose e rrëzon totalisht ose pjesërisht sipas urdhërimeve që ka bërë Gjykata Kushtetuese. 

Ju e keni zbatuar, por ai nen është ende atje dhe duke pasur një influencë shumë të gjatë dhe 

përplasje një avokat i qeverisë që do të donte të bënte avokatin e shejtanit mund të thoshte: ka 

folur Gjykata Kushtetuese, por dispozita ndodhet aty. Unë besoj se një koment korrekt nga ana 

juaj duhet të ishte bërë për këtë rast.  

Eduard Ndreca – Zoti Goxhaj, ju lutem me mikrofon! 

Altin Goxhaj – Duke qenë se maxhoranca ka dhënë prova që sa herë kemi çuar iniciativa 

të mira kanë përfunduar në produkte të këqija, ne po jua themi troç: lërini të gabojnë se ndihmoni 

njerëzit që arrestohen. Pra, më mirë të mos ketë nen fare, të jetë i rrëzuar sesa këta ta bëjnë ashtu 
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siç mund ta bëjnë. Këtë po jua them me sinqeritet në emër të të gjithë avokatëve, lërini të 

gabojnë, sepse këta po e morën në dorë do ta bëjnë më keq sesa ishte. 

Faleminderit! 

Eduard Ndreca – Faleminderit! 

Zonja Bardeli.  

Greta Bardeli – Faleminderit! 

Zoti Goxhaj, këtë herë nuk duhet të ankoheni për pyetje se po shoh që keni marrë shumë 

pyetje gjatë kësaj seancë dëgjimore. 

Altin Goxhaj – Ma kanë hequr të drejtën e fjalës për shumë vjet, jam në censurë prej 

shumë vitesh, kështu që ky moment është shumë i rëndësishëm, sepse është evituar me vite ndaj 

meje. 

Greta Bardeli – Ju falënderoj! 

Ju folët për shpopullimin, një nga hallkat më problematike dhe madhore të këtij shteti dhe 

i çdo familjeje shqiptare, i cili na rëndon të tërëve, sepse gjithsecili prej nesh po i largon 

familjarët nga vendi i vet. Ne si opozitë, edhe personalisht, e kam ngritur shpeshherë në foltoren 

e parlamentit këtë çështje. Ju e sollët këtë problematikë me shumë pasion për shkak të studimeve 

tuaja, por edhe të asaj çka ju keni hasur konkretisht në jetën e përditshme të qytetarëve. Cilat 

janë masat konkrete që ju do të ndërmerrni për ta ndaluar këtë plagë? 

Në lidhje me dhunë verbale dhe fizike ndaj gazetarëve, përveç aspektit ligjor, cilët do të 

jeni mekanizmat që ju do të ndërmerrni që këto të drejta të respektohen ashtu sikurse 

respektohen të gjithë të drejtat e kolegëve të tyre në Bashkimin Europian? 

Faleminderit! 

Altin Goxhaj - Ju falënderoj shumë për pyetjet, sepse më keni bërë pyetje që vërtet do të 

doja të m’i bënin! 

Askush në këtë sallë nuk e di më mirë sesa unë, përveç zotit Petrit Vasili, se sa e 

rëndësishme është firma dhe vula e Avokatit të Popullit kur bëhet një raport në anglisht në 

Komisionin Europian, në Këshillin e Europës, në Kongresin Amerikan, në OSBE dhe kudo. 

Askush nuk e di, përveç ne të dyve, sepse e kemi diskutuar për kaq vjet fuqinë e një Avokati të 

Popullit, që nuk ekziston dhe nuk ka ekzistuar, për të sensibilizuar mediat ndërkombëtare, 

institucionet dhe organizatat ndërkombëtare se çfarë tmerri po ndodh në Shqipëri. Shqipëria 

është fshehur si një vend me probleme që duhet të zgjidhen dhe të integrohet pa treguar të 
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vërtetën e saj dhe se si ky popull është i dënuar të zhduket nga një pushtues. Askush në botë nuk 

e di se çfarë po ndodh me Shqipërinë, por gjithmonë sheh të tjera informacione. Ju bëtë pyetjen 

më të drejtë, por nëse unë do të isha Avokati i Popullit ju do të habiteshit, sepse brenda muajit të 

parë do të vinte një raport voluminoz për Shqipërinë, i cili do të shqetësonte kongresmenë, 

eurodeputetë, deputetë në shtete të ndryshme, organizata ndërkombëtare për gjithçka çfarë po 

ndodh. Ky do të ishte hapi i parë për të krijuar në stopim, sepse do të krijonte problemin pse janë 

mbushur burgjet e Anglisë me djemtë e Shqipërisë të braktisur nga Avokati i Popullit i 

Shqipërisë, i cili nuk bën asnjë punë me Avokatin e Popullit në Angli apo në Greqi, Gjermani 

dhe në Francë. Do të habiteshit se si deputetë anglezë do të shkonin nëpër burgjet e Anglisë dhe 

do të vinin në Shqipëri me urgjencë për atë trafik ekstrem që është pjesë e agjendës së 

shpopullimit, sepse i marrin djemtë e rinj dhe u thonë se do t’jua zgjidhin hallet financiare të 

familjes, pasi nuk kanë bukë të hanë, i fusin me garanci të plotë në burg brenda 2 vjetësh, pasi i 

shfrytëzojnë si skllevër.  

Janë zëvendësuar vajzat shqiptare që dikur i tregtonin nëpër semaforë me djemtë e 

Kukësit, të Peshkopisë, të Tiranës e të qyteteve të tjera të Shqipërisë dhe Avokati i Popullit nuk e 

di sa të burgosur ka në Angli, Gjermani apo Greqi, ndërkohë që ne mbajmë rekord. Ka njëqind 

gjëra për t’u bërë, thjesht këta nuk do të më lenë t’i bëj, por ne do të bëjmë edhe rrjetin e 

Avokatit të Popullit në të gjithë Shqipërinë, pra do të habiteshin nga ajo që do të bëjmë. Këta po 

ta kishin mbaruar këtë punë ndoshta nuk do të kishin parë shumë gjëra i kanë parë këtë muaj. 

Faleminderit! 

E njëjta gjë është edhe për gazetarët.  

Eduard Ndreca – Faleminderit, zoti Goxhaj! 

Po, zonja Xhixho.  

Erisa Xhixho – Faleminderit, zoti drejtues i seancës! 

Përshëndetje Altin dhe suksese! 

Ne njihemi prej shumë kohësh bashkë kështu që unë e di pasionin tënd për të drejtat e 

njeriut dhe gjithë mbështetjen që ti ke dhënë ndaj të rinjve dhe vajzave në parlamentet rinore që 

herët.  

Do të doja të ndalesha te disa të vërteta, sepse problemi në Shqipëri qëndron te fakti që 

njerëzit nuk i thonë disa të vërteta dhe për më tepër t’i shkruajnë dhe t’i raportojnë ato. Shkelja e 

të drejtave të njeriut në Shqipëri për mua është alarmante, sepse në qoftë se duam të dallojmë një 
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shtet demokratik nga një regjim, duhet të shohim sa respektohen të drejtat e njeriut. Këtu nuk 

jemi as në standardet minimale të të drejtave të njeriut, jam duke folur, ashtu siç e përmendët 

edhe ju për prishjen e shtëpive, persekutimin ndaj njerëzve që mendojnë ndryshe, persekutimin 

ndaj njerëzve që protestojnë, duke mbushur burgjet me një strategji, jam absolutisht dakord, për 

t’i frikësuar dhe trysnuar se nuk është mirë të protestosh, se të protestosh është që të kesh 

mendimin ndryshe, por nuk mund të kesh mendim ndryshe në një vend si Shqipëria. Pa dyshim, 

unë besoj që roli i Avokatit të Popullit duhet forcuar dhe duhet të vijë në një dimension shumë 

më të fortë për situatën në të cilën ndodhet vendi.  

Ideja që ju keni për të marrë mbi 200 të rinj për t’i bërë pjesë të stafit të Avokatit të 

Popullit është një gjë e jashtëzakonshme. Unë e di shumë mirë, sepse vij nga Fakulteti i 

Drejtësisë, sa të vështirë e kanë të rinjtë për t’u integruar në vendin e punës dhe kjo mund të jetë 

një mundësi e ndërmjetme që ata të fitojnë eksperiencë, por edhe të bëjnë diçka dhe një gjë 

publike qytetare.  

Shpopullimi që përmendët ju është plaga dhe alarmi më i rëndë, prandaj do të doja të dija 

që, nëse ju do të zgjidheni Avokat i Popullit me këtë qasje që ju keni dhe në këtë dimension që ju 

doni t’i jepni Avokatit të Popullit, si do të jetë marrëdhënia juaj me organizatat ndërkombëtare në 

sensibilizimin e shkeljeve të të drejtave të njeriut, në komunikimin shumë më të shpejtë dhe të 

shpeshtë të Avokatit të Popullit me mediat dhe me gjithë shoqërinë civile në mbrojtje të të 

drejtave të njeriut? Si mundet që ne ta rivitalizojmë apo ta forcojmë më shumë rolin e Avokatit të 

Popullit, sepse unë besoj fort që nuk e bën karrigia një institucion, e bën njeriu dhe nëse njeriu 

është i përkushtuar dhe me vullnet, mund ta bëjë atë karrige shumë më të fuqishme sesa është. 

Këto janë disa nga idetë që unë do të doja të ndaja me ju. 

Si e mendoni fuqizimin e rolit të Avokatit të Popullit, i cili do të forcohet akoma më 

shumë në situatën që jemi? 

Eduard Ndreca – Faleminderit! 

Fjala për zotin Goxhaj. 

Altin Goxhaj – Faleminderit! 

Zonja e nderuar është një nga dëshmitaret e faktit se si pushteti aktual ka zhdukur 

ekzistencën time edhe nga memoria institucionale, sepse edhe tani pas 20 vjetësh, nëse do të 

futesh në ndonjë portal, nuk do të gjesh asnjë informacion nëse unë kam ekzistuar në atë kohë 

apo këshilli dhe parlamenti rinor, nuk ekzistojnë më i kanë fshirë në të gjitha raportet 
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ndërkombëtare në Angli. Në sistemin ndërkombëtar të komunikimit ka gjithmonë një grup 

shqiptarësh të involvuar që kanë detyrën e patronazhistit, pra të fshirjes së informacion, ashtu siç 

e shpjegon edhe Xhorxh Oruell. Ne duhet të vitalizojmë pikërisht një komunikim të ri 

ndërkombëtar dhe publik ku të rinjtë mund të jenë pika e përballjes. E para. 

E dyta, është shumë e rëndësishme të kuptojmë se si ai djali apo vajza e re që bashkohen 

në një intership fillojnë të kuptojnë problemin real. Këta bëhen avokatë jo për të bërë para, por 

bëhen avokatë si mision. Në Shqipëri njerëzit duan të largohen se nuk gjejnë mundësi karriere. 

Këto lloj mënyrash për t’u përballur me të keqen dhe për të qenë nga ana e së mirës janë 

pikërisht ato që ndikojnë tmerrësisht shumë për të krijuar rezistencën dhe ndarjen e hemorragjisë. 

Unë do t’ju kujtoja vetëm një detaj nga ato që ju thatë, është e mundur plotësisht. Ju keni parë 

eksperiencën time të dikurshme kam punuar me dhjetëra organizata dhe institucione, kam 

drejtuar organizatën më të vjetër dhe më të madhe në Shqipëri, 1994-2005, 11 vjet organizatë. 

Roli personal te një institucion kushtetues, siç është komisioneri kur është më vete, Avokati i 

Popullit kur është më vete është më i rëndësishëm sesa vetë karrigia, sepse ka të bëjë me faktin 

se çfarë je në gjendje të bësh ti, si mund ta bësh atë gjë dhe a mund ta bësh atë gjë. Në rastin 

konkret Avokati i Popullit, për mua, është kështjella e fundit që ju nuk e keni marrë, është 

kështjella e fundit që nuk ka rënë, është kështjella e fundit për të ndaluar pushtimin e të gjitha 

kalave, Butrintin dhe antikitetin e morët, Mesjetën e morët, keni marrë edhe këto të tjerat tani, 

ndërsa kjo është e vetmja që ka ngelur.  

Arsyeja pse unë jam këtu është kjo, të luftojë për kështjellën e fundit, sepse po shoh që 

opozita e ka shitur. 

Faleminderit! 

Eduard Ndreca – Faleminderit, zoti Goxhaj. 

Po, zoti Korreshi. 

Saimir Korreshi – Unë vetëm një pyetje kam, sepse më ngacmoi pak ajo përgjigjja juaj. 

Realisht me këta sorosjanët, që na janë shtuar përditë e më tepër, a kemi ne këtu fuqi dhe tek 

Avokati i Popullit për t’u prerë rrogat se ikin vetë pastaj ata? A ka mënyra dhe mundësi për të 

ditur se kush janë këta që marrin 3-4 rroga te Sorosi?  

Të gjitha ato që ju thatë janë agjendë e tij, jam dakord për këtë pjesë, ti nuk ke marrë 

asnjëherë asnjë kokërr leku dhe nuk të ka çuar ndonjëherë me bursë Sorosi, prandaj dua të di se 

çfarë do të bëhet me këtë pjesë dhe cila është agjenda? 
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Eduard Ndreca – Po, zoti Goxhaj. 

Altin Goxhaj – Avokati i Popullit nuk ka asnjë funksion për ta përzënë Sorosin nga 

Shqipëria, por Shqipëria nuk ka zgjidhje po nuk u përzu Sorosi nga Shqipëria. Po të isha unë 

Avokat i Popullit nuk do të shkelte këmbë organizate LGBT-je deri në moshën 18 vjeç nëpër 

shkollat e Shqipërisë, sepse kjo është agjenda e Sorosit, prishja e familjes, shkatërrimi i brezit të 

ri, futja e legalizimit të drogave, futja e eutonasisë, legalizimi i prostitucionit, degjenerimi total, 

zhbërja, por mbi të gjitha shpopullimi, duke e zëvendësuar popullin shqiptar me bangladeshas, 

iranianë, nigerianë, afganistanas. Kam respekt për çdo racë, por çdo racë dhe çdo komb është 

vetvetja. Ne duan të na zhbëjnë dhe të na zëvendësojnë brenda 20 vjetësh. 

Sa për Sorosin, mund t’jua them me plot gojën që Sorosi sot ka një hall të madh, është 

duke shpërndarë telefona dhe e-mail-e, sepse Altin Goxhaj po thotë gjëra në një institucion, te 

sovrani, që janë shumë të rënda për të, sepse është munduar për shumë vite që të mos më lejojë.  

Zoti Petrit Vasili është dëshmitar se si është përballur me këtë parlament në vitin 2016, 

kur është shkelur ligji, me një peticion të drejtuar nga fondacioni Soros që të përsëritej gara, siç e 

keni bërë ju tani duke e shtyrë, që të mos ishte kandidatura ime fituese, sepse në atë moment isha 

i vetmi përfaqësues i opozitës. Sorosi sot është shumë i shqetësuar, sepse sikur Avokatin e 

Popullit ta merrte anti-Sorosi, ai do të kalonte në një krizë edhe më të madhe institucionale të 30 

vjetëve të fundit pas goditjes që ka me politikën. 

Eduard Ndreca – Faleminderit, zoti Goxhaj! 

Po, zoti Bylykbashi. 

Oerd Bylykbashi – Zoti Goxhaj, a mendoni ju se është i mjaftueshëm kuadri kushtetues 

ligjor që kemi deri më sot që aktet e Avokatit të Popullit të jenë të zbatueshme dhe të mos jenë 

thjesht rekomandime, pra të jenë efektive? Avokati i Popullit, sipas Kushtetutës nuk nxjerr 

rekomandime, por propozon masa. Që këto masa të jenë efektive çfarë mendoni ju se është e 

nevojshme që legjislatori të bëjë për këtë, në mënyrë që puna e Avokatit të Popullit në fund fare 

të ketë efekt për popullin jo për parlamentin? 

Eduard Ndreca – Faleminderit! 

Po, zoti Goxhaj. 

Altin Goxhaj – Një pyetje tipike juaja. 

Ju falënderoj, zoti deputet! 
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Ju keni bërë pyetje shumë të rëndësishme dhe mund t’ju them me plot gojën që me këtë 

bazë ligjore që kemi nuk do të kisha nevojë për asnjë centimetër më shumë, por problemi është 

se askush nuk e ka bërë fakt, pra që nëse institucionet plotësojnë një rekomandim, askush nuk e 

ka ndjekur këtë çështje personalisht çdo ditë, natë dhe orë. Ka një natyrë teknike shumë të 

thjeshtë që ti t’i shkosh nga prapa e të mos i ndahesh, me bukë në trastë, siç i themi ne shqiptarët, 

por përdor deputetin, shoqatën dhe gazetarin, por nëse do të shkosh vetë në Gjykatën 

Administrative dhe të paraqesësh një padi administrative atëherë do të bëhesh pjesë e një procesi 

duke e monitoruar dhe nuk i ndahesh.  

Ajo që nuk ka ndodhur në Shqipëri është fakti se të kanë rënë në qafë dhe ke ndenjur me 

kokën ulur. Në këtë vend nuk ka ndodhur kurrë që siç të bien në qafë t’u biesh në qafë, në 

kuptimin figurativ të fjalës, pra një mungesë reaksioni, të godasin dhe ti rri. Unë e kam dhënë me 

prova se kush më ka rënë në qafë, e ka vuajtur më shumë faktin që më ra në qafë sesa i rashë në 

qafë, në kuptimin institucional, avokat, protestë, policë, shoqatë, televizion, media e të tjera. Unë 

di ta bëj këtë punë, por mbi të gjitha nuk do ta bëja dot kurrë nëse nuk do të besoja se do të kisha 

me qindra e qindra bashkëpunëtorë në të gjithë Shqipërinë dhe do t’i ndanim punët bashkë për ta 

shpëtuar Shqipërinë, jam duke folur për patriotët. 

Eduard Ndreca – Faleminderit! 

Po vijoj me një pyetje të fundit. 

Zoti Goxhaj, ju deklaruat se keni 32 vjet që ushtroni profesionin e avokatit dhe 

konsumoni një pjesë të mirë të kohës suaj në mbrojtje të të drejtave të njeriut, gjë, të cilën e thatë 

gjatë prezantimit tuaj. Dua të di: a e keni ushtruar këtë profesion me zemër pas protestës së 21 

janarit, ku u vranë 4 protestues të pafajshëm në bulevard dhe janë dënuar me qindra dhe mijëra të 

tjerë, ku një prej tyre isha edhe unë? A e keni ushtruar këtë detyrë dhe a keni mbajtur një 

qëndrim ndaj kësaj proteste? 

Faleminderit! 

Altin Goxhaj – Mund ta gjeni te kronikat televizive në Televizionin Shqiptar, te Klani 

apo TOP-i se si unë kam qenë ndër të parët avokatë që ka reaguar në atë kohë. Kam pasur tjetër 

qëndrim dhe pozicion, të cilin vazhdoj ta kem akoma, që ata 4 njerëz që u vranë atë ditë janë 

vrarë në formate krejt të tjera, njësoj si në Gërdec, ka qenë një shërbim krejtësisht tjetër nga ai që 

kemi parë me sy. Unë besoj se këtu në Shqipëri ka pasur një agjendë për 21 janarin, sepse di një 

e-mail të Xhorxh Sorosit që i drejtohet Hilari Klintonit nëpërmjet Jonas Rolit, i cili është 
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themeluesi i MJAF-it, G99, Rilindjes, pazarit të Reformës në Drejtësi dhe të gjithçkaje tjetër. Ne 

kemi qasje të ndryshme, por unë besoj te një agjendë, të cilën e denoncoj prej 20 vjetësh. 

Eduard Ndreca – Faleminderit, e kuptova! 

Zoti Goxhaj, ju faleminderit për prezantimin dhe përgjigjet! 

Altin Goxhaj – Faleminderit, ishte kënaqësi! 

I falënderoj të gjithë nga zemra, pasi për herë të parë që nga data 14 shtator, kur m’u 

mbyllën të gjitha ekranet, më dhatë kaq shumë hapësirë institucionale te vendi i sovranit! 

Eduard Ndreca – Vijojmë me kandidatin e radhës, zotin Besim Ndregjoni. 

Zoti Ndregjoni, mirë se erdhët! 

Një prezantim të CV-së suaj dhe të asaj çka pretendoni të bëni nëse zgjidheni Avokat i 

Popullit. 

Besim Ndregjoni – Ju falënderoj! 

Deputetë të Kuvendit të Shqipërisë, 

Zonja dhe zotërinj, 

Unë quhem Besim Ndregjoni. Bazuar në Kushtetutën e Shqipërisë, që më jep të drejtën 

për të kandiduar në institucionet e shtetit tim, kam aplikuar për Avokat të Popullit nisur nga 

veprimtaria 31-vjeçare në shërbim të të drejtave dhe lirive të njeriut si në fushën ligjore, morale 

dhe politike, si përfaqësues i asaj pjese të shoqërisë që ka kaluar vuajtjet e tmerrshme të 

diktaturës me dhunimin e të drejtave dhe të lirive të njeriut për 45 vjet dhe që fatkeqësisht u 

përball me heshtjen 30-vjeçare të politikës ndaj atyre qytetarëve që iu dhunuan të drejtat dhe 

liritë në kohën e diktaturës. Pse po aplikoj për Avokat të Popullit? 

E para, i përkas një familjeje fisnike shqiptare që ka përballuar 3 diktatura, diktaturën 

fashiste, babai im ka luftuar më 7 prill të vitit 1939 kundër kësaj diktature, u përndoq më pas nga 

pushtuesit nazistë se strehoi familjen hebreje të Munel Rubenit dhe për rezistencën ndaj regjimit 

stalinist shqiptar. Diktatura komuniste ka përdorur të gjitha metodat e krimit në familjen time, si 

pushkatimet, mbytjet në hetuesi, mbytjet me tortura deri në psikiatri dhe ma dënoi babanë me 17 

vjet burg politik si agjent i anglo-amerikanëve, dënoi dajën tim me 7 vjet burg politik dhe më 

mohoi të drejtat dhe liritë e mia gjatë gjithë periudhës së diktaturës si në arsimim, punësim e në 

fusha të tjera. 

Prandaj, duke u nisur nga ndërgjegjësimi ndaj dhunimit të të drejtave të njeriut dhe të 

krimit komunist që kam provuar në familjen time, jam koshient se  në një institucion që mbron të 
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drejtat dhe liritë e njeriut, siç është Avokati i Popullit, duhet dikush si unë, prandaj në këtë frymë 

mora iniciativën për t’iu drejtuar sot anëtarëve të Kuvendit të Shqipërisë për ta pranuar 

kandidaturën time. E para. 

E dyta, unë i përkas asaj pjese të popullsisë që e kanë vaditur tokën shqiptare me gjak 

martirësh nga Jugu në Veri dhe kanë 30 vjet që përballen me një heshtje sa tragjike aq edhe 

komike ndaj të drejtave dhe lirie të tyre që iu dhunuan, por sot nuk ju dhunohen me ligj 

diktatorial, por iu dhunohen me heshtjen e politikës ndaj të drejtave dhe lirive të tyre. Sot, pas 30 

vjetësh, ende Shqipëria po përjeton një kaos të plotë, duke mos i dënuar krimet e komunizmit, 

sepse hetimi dhe dënimi i krimeve të komunizmit është i lidhur ngushtë me sigurinë kombëtare 

të shqiptarëve në kontekstin strategjik. Unë besoj se ky institucion nuk mund të japë kontribut në 

sensibilizimin dhe në mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive të njeriut se ndonjë institucion tjetër që 

është nën varësinë e pushtetit dhe të partisë dhe jo shteti i së drejtës, i cili ka 30 vjet që 

fatkeqësisht këtë shtet nuk po e ndërton.  

Avokati i Popullit nuk duhet të heshtë ndaj së vërtetës, por fatkeqësisht ky institucion ka 

heshtur. Sot në Bruksel nuk janë bërë të ditura krimet e komunizmit në Shqipëri, sot rezolutat për 

dënimin e krimeve dhe dhunimin e të drejtave të shqiptarëve janë futur në sirtarët e parlamentit 

shqiptar, si dhe nuk dënohen dhe ndërtohen paketa ligjore për t’i rehabilituar këta qytetarë. 

Njohja dhe demaskimi i krimeve të kryera paralelisht me to dhe respekti për viktimat e 

pafajshme të këtyre krimeve janë dy aspekte të së njëjtës monedhë natyra dhe pesha e 

përgjegjësisë sonë si dëshmitarë të kësaj tragjedie thellësisht njerëzore dhe rrënjësisht kombëtare. 

Ky është një problem ekzistencial për të gjithë njerëzit e ndershëm, problem që ka karakter 

politik, profesional dhe fetar për ata që e besojnë.  

Me një zhvillim të tillë ndërgjegjet tona do të mbeten të njollosura dhe si rrjedhim 

pamundësohet integrimi ynë në botën e lirë si qytetarë të lirë, gjë, të cilën e synojmë. Ky 

zhvillim duhet të shërbejë edhe për zbulimin e një aspekti tjetër të vendit tonë në një kohë të 

caktuar. 

E treta, që unë kandidoj për Avokat të Popullit, është fakti se kam 30 vjet që kam 

kontribuar në rehabilitimin e qytetarëve që kanë kaluar trauma dhe tortura nga regjimi totalitar 

komunist në bashkëpunimin me shoqërinë civile, në Qendrën e Traumës dhe të Torturës, me 

projektet e Avokatit të Popullit të Danimarkës, ku është dhënë një kontribut të shquar në 

rehabilitimin e atyre që kanë qenë nëpër spitalet psikiatrike gjatë regjimit komunist. Jam iniciator 
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i ngritjes së parcelës kombëtare të kujtesës në nderim të 6 mijë të pushkatuarve dhe të të 

zhdukurve. Është e habitshme, por edhe e pamoralshme që sot e gjithë politika shqiptare rri e 

qetë, ndërkohë që 6 mijë shqiptarë nuk kanë një varr në tokën e tyre.  

Pse kandidoj për Avokat të Popullit? Unë kandidoj si një misionar që të ketë marrëdhënie 

të drejta me institucionet paralele në funksionimin e shtetit të së drejtës. Unë kam udhëhequr 

protestat për të drejtat dhe liritë e të përndjekurve politikë për 7 vjet rresht dhe çdo javë e kam 

gdhirë nëpër birucat e komisariateve të Tiranës dhe e di se çfarë është dhunimi i të drejtave dhe i 

lirive të njeriut. 

Gjithashtu, kam kërkuar pse rezolutat e Europës dhe të parlamentit Europian nuk kanë 

njohur zbatim në Shqipëri për të drejtat e 35-40% të popullsisë shqiptare, atëherë si mundet të 

jemi të qetë që një institucion që mbron të drejtat dhe liritë e njeriut të rrijë në heshtje përballë 

kësaj. 

Kandidoj që shoqëria shqiptare të mos jetë e ndarë, siç është sot, në të përkëdhelurit e 

pushtetit dhe të diktaturës, të cilët gjatë 30 vjetëve kanë marrë të gjitha benefitet e sistemit, 

ndërsa pjesa e tjetër e shqiptarëve që u përball me diktaturën nuk njeh sot asnjë lloj integrimi në 

shtetin e tyre. Kam luftuar që konventat ndërkombëtare, që janë miratuar nga parlamenti 

shqiptar, të mos rrinë nëpër sirtarët e shtetit, por të shërbejnë për të drejtat dhe liritë e qytetarëve. 

Ka 30 vjet që asnjë institucion të shtetit nuk e drejton pjesa e popullsisë që u përndoq, u vra dhe 

u pushkatua. A ka turp më të madh që pas 30 vjetësh sot asnjë institucion kushtetues të këtij 

shteti nuk ka një përfaqësues, kapacitet apo personalitet nga shtresa antikomuniste.  

Unë kandidoj për Avokat të Popullit që institucionet kushtetuese të mos politizohen nga 

ushtarë të partisë apo të zgjedhurit e kryetarëve të partisë, por t’i drejtojnë ata që bëhen ushtarë të 

ligjit dhe të Kushtetutës dhe aspak të pazareve të drejtuesve politikë. Kam përgjegjësinë dhe 

nderin që kandidoj i papërfshirë si anëtar i një force politike, por si kundërshtar 30-vjeçar i 

pushteteve në Shqipëri. Kam dënuar dhunën që ushtroi qeveria në ’93-in kundër pronarëve dhe 

në ‘94-ën kundër të përndjekurve politikë duke dhënë dorëheqjen si shef kabineti dhe duke mos e 

pranuar postin kur pashë se dënoheshin të drejtat e ish-bashkëvuajtësve të mi. Kush është ajo ose 

ai që ka autoritetin moral të falë dhe të vendosë në emër të mijëra të pushkatuarve me gjyqe 

false, të mijëra të burgosurve dhe të të shpronësuarve në Republikën e Shqipërisë? Avokati i 

Popullit nuk i ka denoncuar  këto fakte. A e dini, zotërinj deputetë, që Avokati i Popullit nuk ka 
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dërguar asnjë shkresë zyrtare për krimet e komunizmit në Parlamentin Europian, institucioni që 

mbron të drejtat dhe liritë e njeriut?  

Në institucionin e Avokatit të Popullit nuk ka asnjë përfaqësues apo trashëgimtar të 

antikomunistëve, ai është bërë strehë e prokurorëve dhe e hetuesve të diktaturës dhe kjo mjafton 

që të mos ngrihet asnjëherë në këmbë ndonjë shoqëri civile e ndërgjegjshme për rolin e saj, një 

shoqëri e njerëzishme, tolerante e mbi të gjitha jo e dhunshme. Koncepti i “qytetarit” përmban 

pjesëmarrjen koshiente në jetën shoqërore dhe politike të vendit, pjesëmarrja është pengesa 

kryesore në luftën kundër diktaturës dhe ideologjike, pjesëmarrja koshiente lufton sundimtarët e 

këqij. Si mund t’jua kthejmë njerëzve shpresën për të ardhmen? 

Ky është ndërgjegjësimi dhe hapi i parë i zgjidhjes. Njeriu duhet të jetë koshient dhe i 

bindur për drejtësinë e kauzës që mbron para se të aktivizohet, i cili është hapi i dytë. 

E dyta... 

Eduard Ndreca – Zoti Ndregjoni, ju lutem, përmblidheni fjalën tuaj! 

Besim Ndregjoni – Po e mbyll edhe katër fjalë, sepse 1 herë në 5 vjet vijmë këtu. 

Pra, ky është ndërgjegjësimi është hapi i parë i zgjidhjes. Njeriut duhet të jetë koshient 

dhe i bindur për drejtësinë e kauzës që mbron para se të aktivizohet, që është hapi i dytë. 

Vendimet politike kundër qytetarit që kandidon janë absurditet e politikës shqiptare. Si mund të 

marrësh një vendim politik ndaj një qytetari që kandidon për një institucion kushtetues? 

Fatkeqësisht këtë e kemi parë në parlamentin shqiptar. 

Kthimi i institucioneve në shërbim të qytetarëve është primarja e një sistemi demokratik 

dhe kontributin më të madh mund ta japë institucioni i Avokatit të Popullit, duke u zhveshur nga 

klishetë e burokratizimit dhe duke u marrë me të drejtat dhe liritë e qytetarëve.  

Zotimi im përpara jush, zotërinj ligjvënës, është që t’i mbrojmë të drejtat dhe liritë e 

njeriut. Apeloj ndaj jush si ligjvënës! 

Shembeni murin që keni ndërtuar prej 30 vjetësh me pushtet kundër pjesës që nuk ka 

qenë e përkëdhelura e diktaturës, lejoni dhe votoni kandidaturën e atyre qytetarëve që kanë 

kaluar dhe përballuar terrorin komunist, duke u ndeshur për 3 dekada me heshtjen dhe luftën e 

ftohtë politike të pushteteve post-komuniste në Shqipëri. Votoni që institucionet të 

demokratizohen dhe jo të politizohen, sepse demokratizimi i institucioneve demokratizon 

shoqërinë dhe kombin. Sot ju e keni në dorë ta shembni këtë mur 30-vjeçar politik që keni 

ndërtuar dhe t’ua ktheni institucionet qytetarëve dhe popullit, të shembni murin e urrejtjes dhe të 
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ndërtoni murin e paqes, të dashurisë dhe të shtetit të së drejtës, por nëse bëni të kundërtën 

historia do t’ju dënojë. Bëhuni paqedashës si ne që kaluam vuajtjet e diktaturës dhe kurrë nuk 

urryem, por u treguam paqen. Votoni kandidaturën e një antikomunisti pas 3 dekadash se do t’i 

shërbeni shtetit të së drejtës dhe jo një individi të caktuar. 

Faleminderit! 

Eduard Ndreca – Faleminderit, zoti Ndregjoni! 

Do të vijojmë me pyetjet. 

Fjalën e ka zoti Majko. 

Më pas fjalën e ka zoti Alibeaj. 

Pandeli Majko – Në fakt, nuk kam për të bërë ndonjë pyetje të veçantë për zotin 

Ndregjoni, pasi me të kam pasur rastin të njihem para shumë kohësh. Ai është një kundërshtar 

gjenuin i së majtës dhe me arsye. Dëshiroj të regjistroj për kolegët e opozitës, të cilët do të kenë 

të drejtën ekskluzive, siç është edhe tradita, për të propozuar kandidaturën e Avokatit të Popullit, 

se kemi të bëjmë me një njeri tepër të veçantë dhe që e meriton këtë vend. Kjo ishte arsyeja pse e 

mora fjalën. 

Faleminderit! 

Eduard Ndreca – Faleminderit! 

Fjalën e ka zoti Alibeaj. 

Enkelejd Alibeaj – Mua më duhet të deklaroj që në fillim konfliktin e interesit, jo për 

faktin se zotëria mban ndonjë detyrë shtetërore, por thjesht për faktin se vjen nga shtresat e ish-të 

përndjekurve politikë. Absolutisht që po, këtu dal nga objektiviteti që do të na duhet të gjithëve 

të na karakterizojë, pra po deklaroj të njëjtën gjë që tha edhe zoti Majko, duke u kërkuar ndjesë 

edhe kandidatëve të tjerë, por kjo është diçka, të cilën nga mund ta abstragoj dhe t’i shmangem.  

Pyetja ime dhe e vetme për të mos bërë asnjë lloj diskriminimi, të cilën ua bëra edhe 

kandidatëve të tjerë: si e konsideroni ju qeverinë shqiptare, është apo jo një shkelëse dhe 

dhunuese e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut? Nëse po, cilat janë tri kategoritë e publikut 

më të dhunuara? Lidhur me tri kategoritë e publikut më të dhunuara, nëse ju do të dilni në 

konkluzionin që shkelen nga qeveria, cilat do të ishin mjetet, instrumentet, qasja juaj, nëse do të 

zgjidheshit në postin e Avokatit të Popullit! 

Faleminderit! 

Eduard Ndreca - Po, zoti Ndregjoni. 
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Besim Ndregjoni – Faleminderit për pyetjen! 

Fatkeqësisht, zoti Alibeaj, duhet ta pranojmë se të gjitha qeveritë postkomuniste i kanë 

shkelur të drejtat dhe liritë e njeriut me pushtetin e tyre, dikush në mënyrë të qartë politike, 

dikush edhe në mënyrë burokratike dhe administrative.  

Ku shkelen të drejtat dhe liritë e njeriut sot? Heshtja 30-vjeçare ndaj krimit komunist a 

nuk është shkelje e të drejtave dhe lirive të njeriut? Po heshtja ndaj mospromovimit të 

kandidaturave të ish-të përndjekurve politikë në institucionet e shtetit dhe të këtij Kuvendi nuk 

është shkelje e të drejtave të njeriut? 

Ju sjell në vëmendje, zotërinj deputetë, se Gjermania Perëndimore, pas shembjes së Murit 

të Berlinit, promovoi kapacitete morale dhe politike në institucionet e shtetit gjerman nga 

Gjermania Lindore, sa arriti dhe kancelaren ta nxirrte nga ajo pjesë e shtetit. Fatkeqësisht, sot, 

pas 30 vjetësh, unë konstatoj që në asnjë institucion kushtetues ne nuk kemi një ish- të 

përndjekur politik nga regjimi komunist. Nëse nuk ka lidhje me politikën, nëse nuk ka lidhje me 

pushtetin, ai nuk mund të kandidoj dhe nuk mund të jetë pjesë e ndërtimit të shtetit. 

E dyta, zoti Alibeaj, para 15 ditësh në Uashington u hap Muzeu Historik i Krimeve 

Botërore të Komunizmit. E dini se cili shtet nuk merr pjesë? Vetëm Shqipëria, shtetit që i janë 

dhunuar të drejtat nga regjimi stalinist, që u janë ekzekutuar të drejtat me plumba, me hekura dhe 

internime. 

 A mund të heshtim? Mund të heshtin forcat politike në Shqipëri që ne nuk marrim pjesë. 

Na ka kërkuar Organizata e Kombeve që në vitin 2010 që t’i dënojmë krimet dhe këtu jemi 

përballë heshtjes. 

Unë e kam provuar dhunimin e pushtetit me demonstrata dhe protesta për të drejtat dhe 

liritë e njeriut, por kjo nuk do të thotë që ne të heshtim. Sot është përgjegjësia juaj si përfaqësues 

i opozitës, si kryetar i saj, që institucionin e Avokatit të Popullit të mos e vini në shërbim të një 

individi, por t’ia kaloni përfaqësuesit të asaj shoqërie që për 45 vjet përballoi diktaturën dhe 30 

vjet provoi përçmimin dhe heshtjen e politikës shqiptare. Ky është dhunimi që bëjnë qeveritë 

ndaj ish - të përndjekurve politikë. 

Eduard Ndreca - Faleminderit, zoti Ndregjoni! 

Po, zonja Çupi. 

Dhurata Çupi - Faleminderit, zoti Ndregjoni! 
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Në fakt, unë e vlerësoj dhe keni një mirënjohje nga ana ime që aplikoni për postin e 

Avokatit të Popullit. 

Në fakt, jo pa krenari e them se konkurroj me dy kolegët që folën para meje, sepse unë ju 

kam mik që para viteve ‘90 dhe është vlerësim për ne që ju aplikoni.  

Ju jeni një intelektual i rrallë, i zoti, jeni babaxhan, njeri i thjeshtë, por ndërkohë nuk keni 

bërë asnjë kompromis për sa u takon mbrojtjes së të drejtave të ish- të përndjekurve. Keni luftuar 

para vitit ‘90 dhe i keni mbrojtur pas vitit ‘90 me shumë dinjitet. Nuk e mohoj dot ndjenjën që ju 

aplikoni këtu për të mbrojtur të drejtat e njeriut te Avokati i Popullit.  

Unë nuk kam pyetje për ju, sepse e di që nëse do të zgjidheni Avokat i Popullit, do ta 

drejtoni këtë institucion me shumë dinjitet, ashtu siç është edhe figura juaj gjatë gjithë kohës që 

unë ju njoh. 

Ju falënderoj shumë për pjesëmarrjen dhe kam vlerësimin maksimal për ju! 

Faleminderit! 

Eduard Ndreca – Ka pyetje nga kolegë të tjerë? 

Zoti Ndregjoni, ju falënderoj shumë dhe ju uroj suksese! 

Besim Ndregjoni – Më lejoni të bëj një përshëndetje? 

Eduard Ndreca – Patjetër, me kënaqësi! 

Besim Ndregjoni – Falënderoj ish-Kryeministrin socialist, kundërshtarin tim politik, për 

fjalët e mira që tha ndaj meje! 

Falënderoj kryetarin e Partisë Demokratike në detyrë, kryetarin e grupit parlamentar dhe 

të gjithë ju, deputetët!  

Ju ftoj të ndërgjegjësoheni dhe të fusni në institucionet kushtetuese kapacitete nga të 

përndjekurit politikë, se do t’i ndërgjegjësoni dhe do t’i demokratizoni institucionet. 

Faleminderit!  

Eduard Ndreca – Faleminderit, zoti Ndregjoni!   

Ftoj kandidatin e radhës, zotin Bledar Dervishaj. 

Zoti Dervishaj, mirë se erdhët!  

Bëni një prezantim të të gjitha projekteve tuaja nëse zgjidheni Avokati i Popullit, si dhe 

një prezantim të CV-së suaj. 

Faleminderit! 

Bledar Dervishaj – Përshëndetje, i nderuar drejtues i kësaj seance! 
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Të nderuar deputetë, 

Po e nis me një prezantim të shkurtër të vetes sime, jo se një pjesë e mirë e juaja nuk më 

njohin, por kjo është një seancë publike që zhvillohet jo vetëm për Komisionin e Ligjeve, por 

edhe për rëndësinë e vetë procesit, pra në fund të ditës edhe të atyre që janë dhe na shikojnë që 

nesër ne pretendojmë si kandidatë t’i mbrojmë. 

Unë quhem Bledar Dervishaj, mosha 45 vjeç, i lindur në Korçë dhe i rritur në disa qytete 

të Shqipërisë, i martuar me dy fëmijë të rritur tashmë. Kam përfunduar studimet e larta në 

Fakultetin e Drejtësisë me shkëputje nga puna në vitin 2000. Nga ajo ditë deri më sot, përveç një 

viti që kam qenë pushim, e gjithë periudha ka qenë e  angazhuar në profesionin e juristit, për të 

cilin jam diplomuar, kryesisht në dy vjet e pak më tepër në aktivitet privat si avokat, ndërsa pjesa 

tjetër në funksione publike, fillimisht në Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës në 

atë kohë, më pas në struktura në varësi të Ministrisë së Drejtësisë, në avokati, i rikthyer në 

Ministrinë e Drejtësisë si pjesë e një programi të zhvillimit të lidershipit ndërmjet qeverisë 

shqiptare dhe Fondacionit Amerikan. Më pas kam vijuar bashkëpunimin me ministrat e 

Drejtësisë gjatë periudhës 2014-2017 dhe prej shtatorit të vitit 2017 deri më tani mbaj detyrën e 

këshilltarit ligjor të Presidentit të Republikës për çështje ligjore, administratën publike dhe të 

tjerat në vijim. Kjo ishte një përmbledhje e CV-së sime se ku kam punuar dhe më pas me çfarë 

jam marrë janë në CV dhe unë nuk do të doja që të ndalesha. 

Pse zgjodha që të kandidoja për të qenë Avokat i Popullit i Republikës së Shqipërisë?  

Së pari, me kalimin e 20 vjetëve eksperiencë njeriu mendon se duhet të marrë hapa të 

mëtejshëm për rritur profesionalisht dhe për ta pyetur fillimisht veten: a jam i aftë të drejtoj një 

institucion të tillë kushtetues?! Kësaj pyetjeje njeriu i jep përgjigje me kalimin e kohës kur ka 

fituar njohuri të posaçme në fushën e të drejtave të njeriut, ka fituar një besueshmëri profesionale 

te vetja, pse jo edhe një jetë sociale, ekonomike dhe familjare, të cilat e bëjnë të pjekur për t’u 

përballur e për ta udhëhequr një institucione të këtij niveli, i cili është nga më të rëndësishmit në 

strukturën e programeve të shtetit shqiptar, për shkak se e ka vendosur kushtetutëbërësi, pra vetë 

populli, që pretendohet që ky avokat t’i mbrojë në nivel kaq të lartë kushtetues, të mbrojtur, të 

paanshëm, të pavarur, me qëllim që të mos lëkundet në asnjë moment në mbrojtjen e interesave 

të popullit shqiptar.  

Unë kam përgatitur një material me shkrim, të cilin prej kohës së kufizuar nuk do të 

merrem që ta lexoj këtu. Në mënyrë të përmbledhur Avokati i Popullit ka një bazë ligjore të 
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shëndoshë, qoftë të pozitës kushtetuese, qoftë edhe të mekanizmave ligjorë që ai ka në dorë për 

ta përmbushur misionin e tij. Ajo që   duhet të bëj, ose unë do të përpiqem të bëj, nëse do të 

vendosesha në drejtimin e Avokatit të Popullit, është që do t’i shfrytëzoja maksimalisht 

mekanizmat ligjorë që Avokati i Popullit ka në dispozicion, sepse i ka të plota, të gjera dhe që 

mundet të bëjë shumë. Nëse mekanizmat ligjore nuk shfrytëzohen nga Avokati i Popullit, kemi 

risk që të drejtat dhe liritë themelore të shkelen nga administrata publike apo të pakësohen 

mekanizmat mbrojtës të tyre. Avokati i Popullit, në vlerësimin tim, duhet të jetë i gjallë, pra 

është ai që e gjallëron institucionin. Me të drejtë tha edhe deputetja e nderuar që personi ka 

ndikim në mënyrën se si e ushtron detyrën e tij, duke i dhënë forcë dhe duke i dhënë jetë bën që 

publiku ta besojë ose ta humbasë besimin. Unë do të doja që gjatë veprimtarisë sime 5-vjeçare, 

nëse do të zgjidhesha gjithmonë Avokat i Popullit, të fitoja besimin e popullit, por edhe të 

organeve me të cilat do të bashkëpunoj apo edhe të veprimtarisë sime mbikëqyrëse që është 

Kuvendi. Kjo është sfida ime e parë. Si do të mundja unë ta bëja këtë?  

Së pari, unë nuk do të doja që Avokati i Popullit të shihej si institucion që vetëm 

inspekton. Unë do të doja ta shikoja Avokatin e Popullit, me sytë e publikut gjithmonë, si një 

institucion bashkëpunues, nxitës, me qëllim që administrata shtetërore publike të performojë më 

mirë, që të mos kemi më pas nevojën që Avokati i Popullit të ndërhyjë me inspektime, me 

monitorime, të cilat i ka për detyrë, por, së pari, më mirë do të ishte që ta parandalonim çdo 

fenomen negativ sa i takon shkeljes së të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Patjetër të 

monitorojë edhe drejt aktivitetit të monitorimit, e cila është detyrë e Avokatit të Popullit. Ai ka 

përgjegjësinë e tij kushtetuese dhe ligjore që të qëndrojë në këmbë ashtu, siç qëndron një avokat 

privat për klientët e tij, sepse kontratën Avokatit të Popullit ia jep Kuvendi me popull dhe nuk e 

ka me një, por e ka me të gjithë. Për këtë gjë ai duhet të jetë monitorues, i fortë, vëzhgues, pa 

ndërprerje, të shfaqet aty ku jo vetëm ngjarja ndodh post factum, jo për një raport, por të shfaqet 

e të duket tek autoriteti apo autoritet publike përpara dhe t’i paraprijë çdolloj ngjarjeje që nuk do 

të duhej të ndodhte. Ai duhet të jetë publik, duhet të shihet, shqiptarët duhet ta dinë se Avokati i 

Popullit është filani, komisionerët janë këta, ai funksion; kështu, ju mund të drejtoheni atje dhe ai 

mund t’ju ndihmojë në këtë drejtim, pra të jetë sa më publik. Gjithashtu, rekomandimet apo 

raportet (këtu kur unë flas, duket sikur po marr në analizë edhe funksionarët e mëparshëm të 

Avokatit të Popullit, por nuk po bëj këtë, por po them se çfarë unë mendoj se do të bëja më mirë) 

a do të duhet Avokati i Popullit t’i shfaqë vetëm në website dhe t’ua dërgonte Kuvendit, 
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komisioneve, Presidentit apo Kryeministrit? Jo. Pse jo? Edhe një intervistë, edhe disa intervista, 

pasi të lejohet nga ligji që të bëhen publike, sidomos për të fituar respektin e këtij institucioni tek 

organet e administratës, sepse Avokati i Popullit jo vetëm rekomandon, siç më së shumti në 

rutinën tonë kemi dëgjuar se nuk ka çfarë të na bëjë Avokati i Popullit, se ai vetëm na 

rekomandon. Pra, Avokati i Popullit i ka të gjitha mundësitë të rekomandojë, të presë reflektim 

dhe pastaj të vijë këtu në seancë apo në komision e të informojë Kuvendin e Shqipërisë që ky 

institucion nuk u përgjigjet, ky drejtues ka shkelur në mënyrë të rëndë ligjin, ky drejtues duhet 

shkarkuar apo të referojë në prokurori ndjekjen penale, kur konstaton elemente të veprave apo të 

kërkojë pranë kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit të evidentojë edhe atë pjesën ekonomike, 

që mund të ketë ardhur si pasojë e shkeljes së të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe mund 

të vijnë kostot nesër. Pra, i ka mekanizmat e tij. 

Një tjetër aspekt, që unë do ta kisha dëshirë ta shfrytëzoja më shumë, është që Avokati i 

Popullit është institucion i pakushtëzuar nga Kushtetuta për t’iu drejtuar Gjykatës Kushtetuese. 

Nuk e lidh Kushtetuta të ketë Avokati i Popullit një interes brenda fushës së tij, megjithëse gama 

është shumë gjerë, por është i pakushtëzuar si Presidenti, Kryeministri apo deputetët. Në rast se 

gjatë punës së tij do të konstatonte akte rregullatore, vendime apo ligje që bien ndesh me 

Kushtetutën apo me jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese apo me Konventën e të Drejtave të 

Njeriut fillimisht do t’u kërkonte organeve ndryshimin e akteve në vlerësimin e tij në një opinion 

miqësor dhe, në rast mosreflektimi, shkon drejt Gjykatës Kushtetuese. A është shfrytëzuar më 

shpesh ky si mekanizëm? A duhet shfrytëzuar më shumë? Unë mendoj se duhet të shfrytëzuar 

më shumë dhe unë e kam si qasje për ta shfrytëzuar më shumë. 

Nuk po zgjatem më tej, por po them se në fund të ditës Avokati i Popullit duhet të zbatojë 

ligjin dhe Kushtetutën në ekstremitetet e tij dhe të shfrytëzojë të gjitha mundësitë që i ka ligji, që 

i ka Kushtetuta dhe për administratën i ka rregullorja. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Dervishaj! 

Atëherë, për pyetje zonja Çupi e ka kërkuar fjalën. 

Dhurata Çupi – Faleminderit, zoti Dervishaj! 

Pa dyshim ju keni një eksperiencë të gjatë profesionale dhe është vlerësim patjetër 

aplikimi juaj. 
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Ju dëgjova në platformë dhe është pikërisht ajo që, në fakt, shqetëson kryesisht juristët që 

njohin çështjen dhe ligjin e Avokatit të Popullit, por edhe pjesa e administratës shtetërore.  

Neni 2 i Avokatit të Popullit përcakton qartë, sidomos në paragrafin e parë, detyrat e 

Avokatit të Popullit, ku detyra kryesore, sigurisht, është mbrojtja e të drejtave të njeriut nga 

cenimi i tyre nga administratat shtetërore dhe personat e tretë të lidhur me të. Kjo është, pak a 

shumë, në paragrafin e ligjit, në nenin 2.  

Të gjithë diskutojmë jashtë kamerave që Avokati i Popullit është deri te rekomandimi dhe 

ju e prekët çështjen e rekomandimit. Pra, Avokati i Popullit konstaton, rekomandon dhe ne e 

kemi pasur Avokaten e Popullit që ka mbajtur raporte në Komisionin e Ligjeve dhe në Kuvend, 

ku e kemi pyetur edhe për çështje të veçanta, të paktën unë kam insistuar disa herë për raportin 

që kanë miratuar për minimumin jetik. Është miratuar raporti në vitin 2016, është miratuar në 

vitin 2018, është miratuar në vitin 2021 dhe mbetemi këtu. Pra, çështja është, përveç insistimit që 

e thatë në të gjitha format, me këtë ligj që është, kaq hapësira keni, a keni ju një qasje që duhet 

ndryshuar ligji “Për Avokatin e Popullit” për sa i takon kësaj çështjeje që të mos mbetet te pjesa 

e rekomandimeve, e bërjes së materiale, analizave, konstatime apo rekomandimeve? Sigurisht, ju 

thatë se i publikoni online, pra e mbroni deri këtu dhe mbetet kaq në kuadrin e ligjit. A keni ju 

një vizon që duhet të ndryshohet ligji “Për Avokatin e Popullit” për sa i takon kësaj pike? 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Çupi! 

Zoti Dervishaj, për përgjigje. 

Bledar Dervishaj – Në fakt, në ligj ka edhe një mekanizëm tjetër që është pezullimi i 

akteve. Pra, kur Avokati i Popullit bën rekomandime, normalisht duhet edhe të pezullojë 

zbatimin e akteve deri në dhënien e përgjigjes brenda 30 ditëve, nëse administrata do të 

reflektojë mbi to ose jo. Një pjesë e funksionit të Avokatit të Popullit është edhe rekomandimi 

legjislativ për ndryshim. A do të duhet një pozitë më e fortë e Avokatit të Popullit përtej 

rekomandimit? Edhe nëse unë do ta marr detyrën e Avokatit të Popullit, gjëja e parë që do të bëj 

është që do të thellohem edhe më tej. Pra, do të krahasoj Kushtetutën, dispozitat e kreut, ku flitet 

për Avokatin e Popullit, jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese, avokatët dhe ombudsman-ët që 

kemi në rajon dhe mund t’i propozoj Kuvendit një zgjidhje apo një ndryshim që mund ta 

forconte bashkëpunimin apo rolin e Avokatit të Popullit, por gjithmonë kjo do të jetë në 

koherencë me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.  
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Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Dervishaj! 

Zonja Ermonela Felaj, për pyetje. 

Ermonela Felaj – Faleminderit, zonja kryetare! 

Unë kam një pyetje për zotin Dervishaj. Pavarësisht se çfarë përfaqësoj në këtë komision 

parlamentar, do të doja që pyetja ime të konsiderohet e ftohtë, sepse, në fakt, pyetja ime merr 

shkas nga ajo çfarë Kushtetuta thotë për Avokatin e Popullit në nenin 60 dhe vijues të saj, por 

edhe nga rrethanat faktike. Kur them rrethanat faktike, unë besoj se shihet qartë se ka një 

interesim të shtuar në radhët e opozitës më shumë se në radhët e maxhorancës për Avokatin e 

ardhshëm të Popullit për një arsye shumë të thjeshtë, sepse tanimë maxhoranca e ka bërë publik 

qëndrimin e saj që kandidatin do t’ia lërë opozitës që ta zgjedhë.  

Sidoqoftë, unë kam parasysh që neni 61, pika 4, e Kushtetutës thotë qartësisht: “Avokati i 

Popullit nuk mund të bëjë pjesë në asnjë parti politike, nuk mund të kryejë veprimtari tjetër 

politike” dhe kjo nuk nënkupton thjesht anën formale, por edhe anën përmbajtjesore. Në rast se 

ju do të zgjidheshit në këtë detyrë, unë ruaj një vlerësim profesional për ju shumë të mirë, për 

shkak se kam punuar si me ju edhe me disa kandidatë të tjerë dhe, sinqerisht, më vjen mirë që e 

keni marrë iniciativën për të kandiduar si Avokat i Popullit, por dua të di: si mendoni ju se do ta 

realizoni qenien i paanshëm politikisht në kryerjen e detyrës së Avokatit të Popullit? Avokatit të 

Popullit i kërkohet që të mbrojë qytetarët nga veprimet ose mosveprimet e padrejta të 

administratës publike. 

Faleminderit!  

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

Zoti Dervishaj. 

Bledar Dervishaj – Unë garantoj, e nderuar, se ushtrimin e detyrës si Avokat i Popullit 

do ta realizoj përmes krijimit të bindjes së brendshme të juristit dhe veprimit në kohë, hapësirë 

dhe në përputhje me atë që diktojnë edhe Kushtetuta, edhe ligji. Pavarësisht se ky proces, siç e 

tha edhe kryetarja në fillim, edhe pse një rregull i pashkruar ligjërisht, por moralisht politikisht, i 

lihet opozitës, në vlerësimin tim gjithmonë, për arsye se zgjedhja e tij bëhet në fillesat e 

mandateve politike dhe përderisa Avokati i Popullit mbikëqyr veprimtarinë e administratës 

shtetërore, që varet nga ekzekutivi, do të duhet që mekanizmi check and balance të jetë i fortë, 

pra të jetë i aftë, të jetë edhe i pavarur nga ekzekutivi. Me këtë logjikë unë besoj se me Kuvendin 

e Shqipërisë, por edhe me institucionet e tjera, me të cilat unë kam jetësuar aktivitetin tim 
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profesional, i kam dhënë provat që nuk jam i varur. Dera është e hapur tek Avokati i Popullit për 

të gjithë, por varësinë, më vjen keq, nuk mund ta pranoj nga askush.  

Unë do të ushtroj atë mandat që do të më japë Kuvendi, është kushtetues, është i pavarur. 

Unë do të mundohem të jem dhe të garantoj se do të jem krejtësisht i pavarur dhe jo sulmues, siç 

e thashë edhe në hyrje të fjalës sime. Nuk është qëllimi dhe as funksioni i Avokatit të Popullit të 

sulmojë, siç mund të shihet që, përderisa vjen si propozim i opozitës, ky do të jetë një sulm, jo. 

Avokati i Popullit duhet të jetë i kthjellët dhe i ftohtë, por i aftë dhe i gatshëm 24 me 24, se 

kontratën e ka me të gjithë ata qytetarë që presin një mbrojtje më shumë e më të dukshme prej tij. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Zoti Alibeaj e ka kërkuar fjalën për pyetje. 

Enkelejd Alibeaj – Së pari, dua të bëj një sqarim edhe për publikun, por edhe për të 

gjithë kandidatët. Rregulla të tipit që do t’ia lemë opozitës apo do ta marrim ne, unë besoj se janë 

rregulla që nuk janë të shkruara në Kushtetutë dhe të cilat ne nuk do t’i shfrytëzojmë kurrsesi.  

Po kaloj tani te pyetja. Avokati i Popullit e ka për konsideratë inherited, të brendshme të 

mbrojë njërën palë, se është avokat. Sipas pretendimit tim, dhunuesi më i madh i të drejtave dhe 

lirive të njeriut është administrata publike, siç u tha edhe këtu. Në fakt, është e vërtetë që është 

administrata publike, por më shumë se sa e gjithë pishina e administratës publike është 

administrata shtetërore, tamam qeveria. Pra, kjo është vetë kërkesa e brendshme e shkruar në 

Kushtetutë, për ata që duhet ta lexojnë në mënyrë të sinqertë, që pozicionimi i Avokatit të 

Popullit për të mbrojtur popullin do të duhet të jetë natyrshëm kundër qeverisë. Pra, është 

vetëthirrje që e bën Kushtetuta. Pyetja ime është, gjithmonë në sinqeritetin e shpalosjes së 

qëndrimeve tuaja, pra të kandidatëve sot, eventualisht të Avokatit të Popullit nesër: a vlerësoni ju 

që qeveria shqiptare është dhunuese e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut ? Nëse po, cilat 

janë 3 shtresat e publikut më të prekura dhe më e rëndësishmja, që unë do të doja të dëgjoja, 

është: nëse do të ishit Avokati i Popullit, çfarë do të bënit ju, cilat do të ishin instrumentet për të 

rivendosur këto liri apo të drejta themelore të cenuara të individit?  

Po shtoj edhe një frazë të fundit për të qenë gjithmonë edhe më të sinqertë, edhe më të 

vërtetë ndaj Kryeministrit të vendit, kreut të administratës shtetërore, potenciali më i madh i 

pushtetit, që do të thotë potenciali më i madh i shkeljes së lirive dhe të drejtave të njeriut. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Zoti Dervishaj. 
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Bledar Dervishaj – Faleminderit, i nderuar! 

Ne kandidatët e tretë apo të katërt në radhë kemi mundësi, meqenëse pyetja është 

standarde, të përgjigjemi më kollaj se kandidati i parë. E vërteta është që në këta 30 vjet 

demokraci nuk mund të ketë një ndarje me thikë se cilat nga fushat ka shkelur më shumë apo më 

pak. E vërteta është që administrata publike, por edhe ajo shtetërore përgjatë 30 vjetëve kanë 

pasur probleme me respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, e cila ka ndryshuar 

në varësi të kontekstit dhe rrethanave, ngjarjeve, zhvillimeve politike dhe sociale e të tjerë, ku 

njëra fushë edhe brenda një mandati qeverisës është ekspozuar më shumë sa tjera, ndërkohë edhe 

në qeveri të ndryshme. Ajo që mund të them unë si jurist, si Bledi, si kandidat për Avokat i 

Popullit është një gjë që i bashkon të gjithë: unë do të doja që Republika e Shqipërisë të kishte 

një ligj procedural dhe material për referendum dhe kjo do të doja që të ishte miratuar prej 

kohësh dhe do të doja që ky Kuvend, po e nis këtë kërkesë edhe si kandidat, ta miratojë sa më 

shpejt.  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

A ka pyetje të tjera? 

Po, zoti Vasili. 

Petrit Vasili – Zoti Dervishaj, unë në fillimin e prezantimit tuaj vërejta që ju thatë se 

kuadri ligjor dhe kushtetues, që rregullon Avokatin e Popullit, është i gjerë, i pasur dhe ka 

hapësira. Njëkohësisht, nuk e di nëse ju kuptova drejt dhe këtë ndoshta ma shteron kur t’i 

përgjigjeni pyetjes sime, ju nënkuptoni se ka një potencial të madh në pikëpamje të potencialit 

ligjor, i cili është i pashfrytëzuar, i eksploruar, përdorimi efektiv i të cilit mund të përkthehej në 

një të mirë të madhe me mbrojtjen e të drejtave të njeriut, që absolutisht në këtë moment janë 

dukshëm të kërcënuara, të dhunuara dhe në momente të caktuara janë konsideruar se nuk 

ekzistojnë. Kështu, unë do të doja të dija nga ju: ku e shikoni përgjithësisht këtë hapësirë, e cila 

mund të përdoret në mënyrë efektive qoftë në interpretimin e legjislacionin, qoftë në  hapësira 

legjislative të papërdorura apo të pavëna në shfrytëzim sa duhet? Cilat do të ishin përmirësimet 

eventuale, ku Kuvendi Shqipërisë, sigurisht, do të ishte një partner i natyrshëm dhe i mirëpritur 

në këtë drejtim? 

Klotilda Bushka – Po, zoti Dervishaj. 
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Bledar Dervishaj – Ndjesë, i nderuar deputet, por unë nuk e thashë atë që është bërë më 

pak, por thashë se çfarë do të bëj unë.  

Në vitin 2017 apo 2018 Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar edhe dy vendime lidhur me 

zbatimin e rekomandime të Avokatit të Popullit dhe një rol të madh dhe shumë të mirë ka edhe 

ministri i Shtetit në Marrëdhënie me Parlamentit për të raportuar gjendjen e zbatimit të 

rekomandimeve të Avokatit të Popullit.  

Avokati i Popullit nuk mund të presë, në vlerësimin tim, që të vijë me një raport vjetor 

dhe në atë raport vjetor patjetër duhet të ketë edhe një tabelë edhe statistikë të qartë se cili 

institucion nuk ka zbatuar rekomandimet, i cili ka vonuar përgjigjet, cili i ka kthyer përgjigjet e 

pasakta dhe të ketë rekomandime konkrete, por do të duhet që për çështje të rëndësishme që e 

shqetësojnë Avokatin e Popullit, jo vetëm ai merr shkas nga zhvillimet nga opinioni publik, nga 

organizatat jofitimprurëse, nga të gjitha zhvillimet ekonomiko-shoqërore të një individi, duhet të 

vijë në Kuvend dhe të thotë: dua të dëgjohem për këtë çështje. Është me rëndësi të madhe, dua ta 

ndaj shqetësim me ju dhe kam një propozim konkret: a ka mundësi që të vijë çdo muaj? Unë do 

ta shfrytëzoja këtë mundësi për të qenë këtu te Kuvendi, nëse do të më jepte mandatin si Avokat 

i Popullit. 

Organet kushtetuese duhet të veprojnë në luajalitet, në bashkëpunim dhe jo vetëm ato të 

nivelit të lartë, por edhe ato të nivelit më të ulët. Me Kontrollin e Lartë të Shtetit nuk kam dijeni 

nëse ka ndonjë kontratë apo marrëveshje bashkëpunimi, por duhet një bashkëpunim më i 

ngushtë; këtë e thashë edhe në fjalën time. Unë të paktën, nga aq sa di në këta 10 vjet, nuk besoj 

se ka kërkesa ndërmjet institucioneve dhe, nëse ka, janë shumë të pakta në numër që 

bashkëpunojnë me njëra-tjetrën. Aty ku mbaron njëri punë dhe konstaton shkelje, duhet të 

prodhojë me doemos kosto; shkelja e të drejtave të njeriut prodhon kosto, dëmshpërblim dhe aty 

duhet të fillojë të jetë ose aty ku mbaron KLSH-ja, aty fillon Avokati i Popullit apo paralelisht 

me njëri-tjetrin. 

Hetimet që kryen Avokati i Popullit, që merr në pyetje çdo person të pretenduar se ka 

shkelur liritë dhe të drejta e njeriut, një mundësi që, me aq informacion sa kam unë, nuk është se 

është shfrytëzuar shumë. Neni 19: “Të propozojë masa kur shkeljet janë të rënda dhe janë të 

përsëritura, aq sa mund t’i ulin rëndësinë këtij institucioni me veprime të përsëritura deri në 

shkarkim të funksionarit publik dhe të funksionarit shtetëror.” Mua do të më duhet ta lexoja 

ligjin, se i ka të gjitha, por, siç e thashë edhe në hyrje të fjalës sime, mjafton që të jetë i gjallë, të 
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ndërveprojë, ta ndjekë deri në fund, pra jo vetëm ta lëshojë atë rekomandim, por, nëse unë do të 

zgjidhesha, mund të krijoja, referuar buxhetit dhe mbështetjes financiare që jep Kuvendi i 

Shqipërisë, një seksion të veçantë do ta quaja figurativisht gjithmonë përmbarimor brenda 

Avokatit të Popullit që ndjek vetëm zbatimin e rekomandimit për të mos i mbingarkuar 

komisionerët, të cilët në përditshmërinë e tyre trajtojnë çështje të shkeljes dhe duket sikur e 

harrojnë pak ekzekutimin e rekomandimeve. Kjo do të rriste besimin te publiku, por besoj që 

edhe Kuvendi do ta priste këtë vullnet timin për të më mirëpritur më shpesh në seancat 

dëgjimore, në komisione apo nënkomisione, siç e parashikon ligji. 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Dervishaj? 

A keni pyetje të tjera? 

Zonja Xhixho, keni pyetje? 

Po, zonja Xhixho. 

Erisa Xhixho – Faleminderit, kryetare! 

Dëgjova me vëmendje platformën tuaj, me gjithë eksperiencën që ju keni në 

jurisprudencë, do të doja të kisha një këndvështrim tuajin për këto vite që ju keni qenë në një 

funksion të rëndësishëm për sa i përket respektimit të të drejtave të njeriut, duke parë edhe 

situatën politike, duke parë edhe implementimin e reformës në drejtësi, mungesën e Gjykatës 

Kushtetuese. Pra, gjatë këtyre viteve të fundit të punës suaj a mendoni ju se janë respektuar të 

drejtat e njeriut? Pra, sa janë zbatuar ato në vendin tonë? 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Xhixho! 

Zoti Dervishaj. 

Bledar Dervishaj – Unë e thashë në hyrje, por edhe gjatë përgjigjeve të pyetjeve të 

deputetëve të nderuar që, referuar zhvillimeve, konteksteve të kohës, zhvillimeve politike, 

ekonomike dhe shoqërore disa fusha ekspozohen më shumë përkundrejt shkeljes nga 

administrata publike apo shtetërore dhe disa ekspozohen më pak. Është e vërtetë ajo që thatë ju 

dhe mua më ka rënë rasti dhe do ta konsideroja edhe si mundësi të sfidës sime profesionale, që 

gjatë këtyre 5 vjetëve që ushtroj funksionin e këshilltarit të Presidentit kanë ndodhur në vendin 

tonë zhvillime të forta ekonomike, shoqërore, politike, që kanë ardhur si shkak i zbatimit të 

reformave kushtetuese që ju i cituat, por kanë ardhur edhe si zgjedhje apo lëvizje politike të 

forcave politike të ndryshme që kanë prodhuar kriza, siç e kanë quajtur vetë organizmat e 
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brendshëm, por edhe organizmat ndërkombëtarë. Vendi mbeti për një periudhë 33 muaj, për të 

qenë të saktë, pa Gjykatë Kushtetuese funksionale, gjithashtu edhe me Gjykatë Apeli 

Administrativ të mbingarkuar, si dhe me numër në zbritje të gjyqtarëve për shkak të vetingut. Të 

gjithë e dimë se në Gjykatën e Apelit Administrativ vendimi merr formë të prerë dhe pikërisht 

aty qytetari përballet me administratën. Pra, është fillimisht veprimi i Gjykatës së Shkallës së 

Parë Administrative dhe pastaj në Gjykatën e Apelit Administrativ vendimi merr formë të prerë. 

Kur kjo e fundit është e ngarkuar dhe normalisht qytetari ka pritshmëri legjitime për ta marrë 

vendimin, koha e pritjes e vonon dhe lodh pak, jemi në njëfarë shkelje. Në këtë logjikë edhe 

institucionet kushtetuese, që të jemi të hapur, u përfshinë në një situatë konfliktuale, që gjeneroi 

kërkesa në Komisionin e Venecies dhe gjeneroi kërkesa në gjykimet kushtetuese. Institucionet që 

mbetën, që ishin në funksion, si Presidenti apo Avokati i Popullit, e kishin mundësinë dhe gjatë 

këtyre periudhave Presidenti, por edhe ne, këshilltarët e tij, e kemi shtojmë ose na është dashur 

që ta shtojmë punën dhe në Kuvend. Për shembull, janë trajtuar me kthim 71 ligje dhe nuk janë 

pak për një mandat presidencial. Me sa kam unë informacion, është përmbysje e të gjitha 

mandateve presidenciale. Kjo është një eksperiencë për mua e vyer si jurist. Brenda këtyre 

ligjeve janë konstatuar shkelje apo elemente që në nene të caktuara janë shkelur të drejtat e 

njeriut apo krijonin mundësi nga zbatimi në praktikë që mund të shkeleshin, se nuk mund të 

them që janë shkelur, por krijonin mundësinë e shkeljes nga zbatimi në praktikë. Ka pasur 

reflektim? Po, ka pasur. A ka qenë i plotë? Jo, nuk ka qenë i plotë. Ku nuk ka pasur? Për 

shembull, ligji i kadastrës ka pasur reflektim, ku disa rekomandime të Presidentit janë zbatuar 

dhe disa jo. Ka pasur edhe gjykime kushtetuese, ku ligji “Për Policinë e Shtetit” vendoste në 

përgjim pa autorizimin e prokurorit, që është një shkelje e hapur; kërkues për to kanë qenë 

Avokati i Popullit aktual, zonja Ballanca, Komiteti Shqiptar i Helsinkit dhe Presidenti ka qenë 

person i tretë. Presidenti e ka kthyer me dekret dhe një institucion tjetër kushtetues u investua 

dhe ajo normë, që mund të kthehej në abuzim u shfuqizua. Ka edhe shumë raste të tjera, por mua 

do të më duhet shumë kohë të flas për këtë gjë, por nuk jam këtu për këtë, sepse jam për një 

platformë. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Zoti Dervishaj, kam edhe unë dy pyetje të fundit. 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Zoti Bylykbashi e ka fjalën dhe më pas unë. 
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Oerd Bylykbashi – Zoti Dervishaj, fati i kandidatëve në këtë seancë  dëgjimore, kjo nuk 

ka lidhje me ju, por është për të gjithë kandidatët, është se, ndryshe nga disa vite më përpara, 

seancën dëgjimore e bënin në parlament. Tradita e mirë është që Avokati i Popullit “i lihej” 

opozitës, sepse Avokati i Popullit është konceptuar në Kushtetutë që të jetë në përballjet në emër 

të popullit. Për definicion është: qeveria shkel me dashje apo pa dashje të drejtat e individëve, që, 

në gjykimin tim, e ka pasur shumë të qëllimshme në këtë periudhë 8-9-vjeçare, por nuk bëj 

përjashtime, sepse ka qenë gjithmonë. Pra, roli është për të qenë aktiv në mbrojtjen e interesave 

dhe të drejtave të individëve, që përbëjnë më pas atë që ne themi “populli”. Për fat të gjithë ju, 

kandidatët, nuk jeni të detyruar të bëni seancë dëgjimore në selinë e një partie, siç ka ndodhur 

vite më përpara, me konkursin për të thënë kush ishte më pranë asaj partie, dhe kjo është gjë e 

mirë, por jeni përpara institucionit më të lartë që ka shteti. 

Sigurisht, është barrë e kujtdo që do të zgjidhet, të jetë i paanshëm në ushtrimin e detyrës, 

por paanshmëria, në mënyrë absolute, nuk do të thotë të mos jetë aktiv, sepse Avokati i Popullit 

duhet të jetë aktiv kundër çdo qeverie, edhe nëse qeveria ndërrohet në mes të mandatit të 

Avokatit të Popullit. 

Në prezantimin tuaj më bëri përshtypje shprehja se, nëse do të zgjidheshit, do të ishit 

edhe më aktiv në lidhje me dërgimin e çështjeve në Gjykatën Kushtetuese. Mungesa e Gjykatës 

Kushtetuese për shumë vite ka bërë që qeveria, jo vetëm të shkelte të drejtat, por të miratonte 

edhe ligje që shkelin të drejtat. Në këtë rast Avokati i Popullit do të kishte një qasje sistemike, 

aktive, do t’i shqyrtonte ligjet dhe do t’i çonte në Gjykatën Kushtetuese apo në varësi të situatës, 

do ta kishte në mënyrë frekuente, ndoshta më shumë se më përpara? Pra, cila do të ishte qasja? 

Në gjykimin tim, është komponent i rëndësishëm që të frenojmë shkeljen e të drejtave të njeriut 

që vjen nga ligje të miratuara nga parlamenti me propozim të qeverisë. Pra, si do ta shikonit këtë 

pjesë, do t’i merrnit në shqyrtim në mënyrë aktive apo në mënyrë rastësore? 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Po, zoti Dervishaj. 

Bledar Dervishaj – Funksioni kryesor i Avokatit të Popullit nuk është të rendë pas 

Gjykatës Kushtetuese, por të mbrojë dhe të kujdeset për interesat e ligjshme të qytetarëve të këtij 

vendi dhe këtë unë e përmenda në fjalën ime. Nëse gjatë hetimeve, inspektimeve, verifikimeve, 

raporteve, që prekin një gamë të madhe të jetës shoqërore në vend, do të konstatohen se shkeljet 

kanë burim, vijnë apo evidentohen qoftë edhe rastësisht, një normë, një akt rregullator, që bie 
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ndesh me parimet dhe vlerat themelore kushtetuese, bashkë me raportin, do të ndiqet edhe 

kërkesa për rekomandim për ndryshime ligjore. Në rast se nuk ka reflektim, pastaj do të shkohet 

me kërkesë në Gjykatën Kushtetuese, pra, duke e ndjekur hap pas hapi. Avokati i Popullit nuk 

është që të qëndrojë te Gjykata Kushtetuese, por i kërkon Kuvendit apo organit që ka nxjerrë 

aktin, rregullimin, sepse kjo normë bie ndesh. Në mungesë reflektimi, Avokati i Popullit shkon 

në Gjykatën Kushtetuese, është një nga 4 subjektet e pakushtëzuara. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

Kam edhe unë dy pyetje, zoti Dervishaj. 

Pyetja e parë lidhet me çështjet organizative brenda institucionit të Avokatit të Popullit. 

Avokati i Popullit është një nga institucionet më të rëndësishme për sa i takon respektimit të të 

drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Për këtë arsye, krijimi i një mekanizmi, si ai i Avokatit të 

Popullit, është paraparë në Kushtetutë, kurse në ligjin specifik jepen detyra të qarta dhe 

kompetenca të plota.  

Jo pa qëllim zgjedhja e Avokatit të Popullit bëhet në bazë të një kuorumi të cilësuar, që 

nënkupton një vullnet të gjerë të klasës politike, por  kjo nuk do të thotë se  konsensusi politik 

kërkon pa diskutim të gjithë aktorët. Sipas një tradite, që unë e vlerësoj të mirë, pikërisht për të 

respektuar parimin e ndarjes dhe  të balancimit të pushteteve, opozita ka një lloj prioriteti në 

prezantimin e kandidatëve. Më pas, Avokati që zgjidhet, nuk duhet t’i bindet njërës klasë apo 

klasës tjetër, sepse në fund ai, që punon si Avokat i Popullit, duhet t’u bindet Kushtetutës, ligjeve 

dhe detyrave specifike, siç edhe ju e thatë në prezantimin tuaj.  

Jam e qartë, sepse nga formimi juaj profesional dhe juridik në këtë fushë konceptet janë 

të qarta. 

Avokati i Popullit është një organ monokratik, por ka edhe disa komisionerë, të cilët 

zgjidhen po nga Kuvendi. Secili komisioner mbulon një fushë të caktuar. Në raportet vjetore të 

Avokatit të Popullit ne kemi vënë re (unë kam bërë një analizë për të kuptuar se si ka 

funksionuar legjislacioni 3 vjet pasi ai miratohet) që herë pas here ka pasur mangësi në 

koordinimin e punës së departamenteve të komisionerëve përkatës me Avokatin e Popullit. Pra, 

shoh në performancë ndryshime në arritje, ose problematika në zbatim. Për ju a përbën kjo një 

sfidë, sepse është një institucion monokrat, por detyrat dhe kompetencat gjatë ushtrimit të tyre 

nuk janë vetëm të Avokatit të Popullit por janë edhe të komsionerëve. Kjo ishte pyetja e parë. 
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Pyetja e dytë ka të bëjë me bashkëpunimin e Avokatit të Popullit me një sërë 

institucionesh, si: Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe komisionerë të tjerë, 

institucionet të cilët në tagrin e veprimtarive të veta janë përgjegjës edhe për respektimin dhe 

garantimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në fusha të ndryshme. A mendoni ju se 

bashkëpunimi me këto institucione duhet të mbetet në nivelin e marrëdhënieve 

ndërinstitucionale, apo ka ardhur koha që të kemi parashikime të posaçme ligjore? Kjo mbetet 

më pas në vullnetin e drejtuesve të institucioneve. Kjo në kuadër të eficiencës dhe bashkëpunimit 

për të pasur të njëjtat parime në mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, sepse, mesa di unë, 

është edhe pjesë e një rrjeti ndërkombëtar prestigjioz për të drejtat e njeriut. Kjo është një arritje 

për Shqipërinë në fakt, por nga ato standarde kanë dalë herë pas here rekomandime të unifikimit 

të praktikave të institucioneve që respektojnë liritë dhe të drejtat e njeriut.  

Kam edhe një pyetje tjetër që nuk është e lidhur kaq teknikisht me Avokatin e Popullit, 

por në kuptimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. A vlerësoni ju që puna që keni kryer 

për kthimin e  shumë ligjeve në Kuvend, e cila mund të ketë pasur lidhje direkte me shqetësimin 

për të respektuar në maksimum të drejtat dhe liritë e njeriut, që në vlerësim të statistikave  nuk 

është marrë në konsideratë e gjitha pra shumë pak dekrete  për kthimin e ligjeve janë pranuar, për 

të mos thënë që nuk numërohen as me gishtat e dorës dhe që në 71 dekrete për kthim ligjesh vetë 

institucioni i Presidentit  nuk ka çuar ndonjë kërkesë në Gjykatë Kushtetuese  për të konfirmuar 

në fund se ka qenë ose jo i saktë qëndrimi i institucionit. Nuk e kam në kuptimin politik por në 

kuptimin e garantimit të lirive dhe të drejtave të njeriut për ato çështje që dekretet kanë prekur. 

Fjala për ju, zoti Dervishi. 

Bledar Dervishi – Sa i takon pyetjes së parë që lidhet me bashkëpunimin e 5 strukturave 

të tjera të Avokatit të Popullit, të cilët të gjithë janë emëruar nga Kuvendi, kanë marrë besimin e 

tij ashtu si edhe Avokati i Popullit, por përmes një procesi të fortë përzgjedhës.  

Avokati i Popullit, nëse do të kërkojë ose të njihet të respektohet dhe të bashkëpunojë me 

organet, që janë përtej godinës, me të cilët bashkëpunon dhe i mbikëqyr e ka për detyrë dhe do të 

duhet dhe ligji e ka të njohur t’iu krijojë hapësirën e nevojshme që në shtyllat që secili prej 

komisionerëve e mbulon të ketë lirshmëri veprimi. Duke rakorduar me njëri-tjetrin, edhe brenda 

komisionerëve, edhe me Avokatin e Popullit, edhe me strukturën administrative për kryerjen e 

atyre funksioneve sa më eficiente në përputhje me atë që duhet. Nëse punët nuk ecin mirë në një 

institucion dihet që drejtuesi i institucionit merr goditjen publike më të madhe. A vijnë të gjitha 
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këto prej tij? Mund edhe të mos vijnë, mund edhe të vijnë për shkak të cilësisë së punës, të 

administratës ose angazhimit të fortë të komisionerëve në rastin konkret. Unë do të kërkoj dhe 

ofroj mbështetje për të 5 komisionerët në bashkëpunim të vijueshëm me ta. Përderisa janë të 

zgjedhur nga Kuvendi, edhe unë po ashtu do të bashkëpunoj, sepse e kam detyrë nga ligji, por 

edhe pjesë të punës sime dhe praktikës sime 20-vjeçare. Ndaj unë kërkoj bashkëpunim përcjell 

shqetësime dhe kërkoj që të ecim me të njëjtën shpejtësi punë. Kështu që nëse do të zgjidhem ky 

do të jetë në fokusin tim, siç ka qenë rutina e punës sime deri sot. 

Ndërsa në lidhje me pyetjen për bashkëpunimin me komsionerët e tjerë, Komisionerin 

për Diskimin, të Dhënat Personale ose me organet e tjera që fusha e veprimtarisë së Avokatit të 

Popullit ndërthuret është pjesë e qasjes së Avokatit të Popullit. Ata dalin edhe me akte 

vendimmarrëse rekomanduese sipas fushës dhe përgjegjësisë. A duhet të kishin ndryshime 

ligjore që të ketë rrjetëzim ose harmonizim të punës? Jo për ta veçuar Avokatin e Popullit, por 

Avokait ka një pozitë më të lartë që Kushtetuta ia ka dhënë, jo se nuk e meritojnë komisionerët e 

tjerë, por Kushtetuta ka vendosur që Avokati i Popullit të këtë rol më të fortë. Do të duhet që 

këtë jo ta ndjekin të gjithë këto, se detyrat i kanë në ligj, pra ta ndjekin nga prapa Avokatin e 

Popullit, por qasjet duhet t’i ndajnë njerëzit, në funksion të asaj që është e mirë publike dhe 

qytetarë ose të mirëqeverisjes, sepse raportet e këtyre institucioneve përveçse kanë për detyrë   ta 

rikthejnë të drejtën në vend do të duhet ët ndreqin qeverisjen, administratën dhe shërbimin. 

Do të ndalem të përgjigjja për pyetjen tjetër, unë ju mirëkuptoj për këtë pyetje që ka 

lidhje me kthimin e ligjeve në Kuvend. Presidenti është pjesë e procesit legjislativ, sepse unë 

kam parë që anatemohet, dhe përgjigjja mund të duket politike, por nuk është e tillë, për këtë 

duhet të lexojnë të gjithë ata që kanë interes vendimin e fundit të Gjykatës Kushtetuese për 

shkarkimin e Presidentit, ta kuptojnë rolin e Presidentit, mënyrën si ai ushtron kompetencat dhe 

kufijtë e tyre, se më duket se shumë nuk i kanë lexuar. Ndjesë që po flas kështu, sepse bashkë 

kemi qenë në atë gjykim kushtetues, por rolin e Presidentit nuk e kanë kuptuar.  Presidenti është 

pjesë e procesit legjislativ, rekomandon përmirësimin e kuadrit ligjor sipas opinionit të tij. 

Dekreti rrëzohet ose jo është republikë parlamentare. Jo gjithmonë kthimi dekretit duhet të ketë 

patjetër natyrë drejtësie kushtetuese, por shoqërore, në dobi të interesit publik pra të përmirësimit 

të normës në funksion të së mirës publike.  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka- A ka pyetje të tjera? Jo. 
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Zoti Dervishaj, faleminderit! 

Bledar Dervishaj – Punë të mbarë se do të jetë një ditë e gjatë për ju! 

Klotilda Bushka -   Të njoftohet kandidatja Borjana Nikolla. 

Zonja Nikolla, keni 5 minuta për prezantimin tuaj.  

Borjana Nikolla- Faleminderit! 

Të nderuar anëtarë të komisionit, 

Më lejoni që të parashtroj në mënyrë të përmbledhur CV-në time dhe eksperiencën e 

përftuar deri sot në fushën e jurisprudencës. 

Së pari, do të nis me arsimimin tim. Kam përfunduar studimet e  larta Universitetin 

“Luarasi”, Fakultetin e Drejtësisë, për të vijuar më tej me eksperiencën profesionale në vitet 

2012-2014 kur kam ushtruar detyrën e juristes pranë një shoqërie tregtare, ku në fokus të detyrës 

sime ka qenë përgatitja dhe hartimi i akteve juridike në emër dhe për llogari të shoqërisë tregtare, 

gjithashtu, edhe  përfaqësimin e  shoqërisë tregtare në të dyja shkallët e gjykimit për çështje, të 

cilat kanë pasur si objekt çdo lloj pretendimi ndaj shoqërisë tregtare, qoftë detyrime, ose 

pretendime për përmbushje detyrimesh që rrjedhin nga kontratat palë nënshkruese e së cilës ka 

qenë shoqëria në fjalë.  

Në vitet 2014-2018 kam ushtruar detyrën e specialistes, pranë Drejtorisë së Përgjithshme 

të Policisë së Shtetit, përkatësisht në sektorin e përfaqësimit ligjor ku në fokus të punës dhe 

detyrës sime ka qenë përfaqësimi i këtij institucioni në të tri shkallët e gjyqësorit. 

Më vonë kam vijuar me ushtrimin e detyrës pranë Avokaturës së Shtetit në detyrën e 

Avokatit të Shtetit pranë Ministrisë së Bujqësisë duke përfaqësuar këtë të fundit në të dyja 

shkallët e gjykimit.  

Më tej kam ushtruar detyrën e Avokatit të Shtetit për çështjet e arbitrazhit ndërkombëtar 

ku në fokus të punës sime ka qenë mbrojtja e interesave pasurore të shtetit shqiptar, në 

Arbitrazhin ndërkombëtar si dhe atë kombëtar. 

Gjithashtu kam dhënë kontribut edhe në formën e dhënies së asistencës juridike në 

kuadër të këshillimit të institucioneve shtetërore për asistencë juridike në marrëveshjet që 

institucionet shtetërore ose shteti shqiptar ka nënshkruar. Marrëveshje këto në formën e granteve 

huave dhe të tjera. 
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Unë kam asistuar institucionin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në formën e 

këshillimit për konkludimin e një drafti final të traktatit model për nxitjen dhe mbrojtjen e 

investimeve. 

Eksperienca ime në Avokaturën e Shtetit ka vijuar edhe me ofrimin ose bashkërendimin e 

punës me studiot ligjore ndërkombëtare, gjithashtu, edhe në çështjet në fazën e anulimit të 

vendimeve të arbitrazhit që diktonte nevojën e njohjes së juridiksioneve të huaja të analizës, 

ndërthurjes së tyre juridiksioneve dhe gjetjes së arsyetimit të duhur ligjor për mbrojtjen e 

interesave pasurore të shtetit shqiptar ose institucionit shtetëror palë në atë çështje arbitrazhi. 

Aktualisht unë vazhdoj detyrën e drejtorit të departamentit juridik, kontrollit të zbatimit 

të standardeve, sigurisë së cilësisë së auditimit pranë KLSH-së ku në fokus kam ofrimin e 

konsulencës juridike, asistencës juridike në kuadër të hartimit dhe nxjerrjes se çdo akti juridik të 

titullarit të këtij institucioni, por edhe të akteve që institucioni i KLSH-së nxjerr gjatë ushtrimit të 

veprimtarisë së tij administrative, gjithashtu, duke qenë edhe si palë nënshkruese në kontrata të 

ndryshme që ky i fundit mund të nënshkruajë.   

Sa i përket vizionit tim, po marr shkas nga momenti i fundit i akreditimit të institucionit 

të Avokatit të Popullit, në vitin 2020 Avokati i Popullit është riakredituar më statusin A, dhe 

referuar raportimit të dhënë nga nënkomiteti i akreditimit ku përveç konfirmimit të statusit të 

Avokatit konfirmimit të akreditimit të Avokatit të Popullit më statusin A, është inkurajuar ky 

institucion që të ndërmarrë hapa të arsyeshme për të rritur efektivitetin dhe pavarësinë e tij.  

Në këtë kuadër mendoj se gëzoj një eksperiencë profesionale të mjaftueshme për të 

ushtruar detyrën e Avokatit të Popullit duke respektuar parimet themelore mbi bazën e të cilave 

ky institucion vepron që nga paanshmëria, pavarësia, profesionalizmi dhe konfidencialiteti dhe 

për më tepër edhe funksioni kryesor që ky institucion ka në kuadër të mbrojtjes së interesave dhe 

të drejtave të njeriut. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

A keni pyetje, kolegë?  

Po, zoti Alibeaj. 

Enkelejd Alibeaj – Besoj ju e dini pyetjen që kam unë, apo nuk e keni dëgjuar? Po, e 

keni dëgjuar. 
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Klotilda Bushka – Zoti Alibeaj ka një pyetje për të gjithë kandidatët edhe për barazi në 

përgjigje në vlerësim. 

Enkelejd Alibeaj – Pra, a vlerësoni ju që qeveria shqiptare dhunon liritë dhe të drejtat e 

njeriut? Cilat janë ato? Çfarë do të bëni ju nëse do të zgjidheshit Avokate Popullit?  

Tani për të diskriminim pozitiv meqë është zonjë, do të bëj edhe një pyetje shtesë.  

Lexova në CV-në tuaj, dhe ju e thatë që nga viti 2014-2018 keni qenë Avokate e Shtetit, por tani 

kandidoni si Avokate e Popullit? Shteti dhe populli në lidhje me të drejtat dhe liritë e njeriut janë 

përballë njëri tjetrit. Kjo do të thotë se 5 vjet ju keni mbrojtur interesat e shtetit, i cili mund të 

ketë cenuar të drejtat dhe liritë e popullit. Gjatë kohës që keni mbrojtur shtetin, a ka ndodhur që 

ai shtet që ju mbronit të ketë cenuar të drejtat dhe liritë e popullit? Nëse po ju çfarë qëndrimi 

keni mbajtur? 

Borjana Nikolla - Faleminderit! 

Më lejoni që të shpreh qëndrimin tim që gjithmonë ka vend për përmirësime sa i përket 

veprimeve që do të duhet të ndërmarrë administrata publike në kuadër të mbrojtjes së të drejtave 

të njeriut. Patjetër që gjatë ushtrimit të veprimtarisë së çdo institucioni publik ka momente të 

cedimit në fushën e respektimit të të drejtave të njeriut. 

Sa i përket pyetjes së dytë, desha të bëj një saktësim në lidhje me eksperiencën time si 

Avokate e Shtetit në vitet 2018-2020. Po është e vërtetë në cilësinë e Avokatit të Shtetit që 

mbron interesat pasurore të shtetit shqiptar dhe institucioneve ka pasur pretendime për cenime të 

të drejtave të njeriut. Por më lejoni të evidentoj faktin që gjatë eksperiencës sime si Avokate e 

Shtetit, palë në proceset  ku unë kam përfaqësuar institucionet shtetërore nuk kanë qenë një 

qytetar një individ, por subjekte tregtare dhe investitor të ndryshëm, dhe nuk mund të bëhet një 

paralelizëm për këtë rast. 

 Sa i përket pyetjes se çfarë mund të sjell unë, duke pasur një eksperiencë si Avokate e 

Shtetit dhe duke kërkuar që të kandidoj si Avokate  Popullit, mendoj se duke pasur një 

eksperiencë të tillë si Avokate Shteti fiton një eksperiencë edhe në njohjen mirë si funksionon 

një institucion që përfaqëson. Duke njohur institucionin që përfaqëson njeh të metat, por edhe 

mekanizmin si funksion. Me këtë eksperiencë që kam përftuar në këtë drejtim mendoj se do të 

kontribuoja për ta përdorur këtë eksperiencë në kuadër të mbrojtjes së të drejtave të njeriut.   

Faleminderit!  

Klotilda Bushka - Falemidnerit! 
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Nuk ka pyetje të tjera. 

Të paraqitet zonja Brikena Kasmi. Zonja Brikena keni 5 minuta në dispozicion për 

prezantimin tuaj. 

Brikena Kasmi – Faleminderit! 

E nderuar zonja kryetare e komisionit, 

Të nderuar deputetë, 

Do të përpiqem të jem koncize. Jam para jush sot për të paraqitur kandidaturën time si 

Avokate e Popullit bazuar në eksperiencën, arsimimin, por edhe profilin që  unë kam krijuar në 

vite. 

Çmoj se pikërisht këto janë arsyet që plotësojnë kushtet që unë të shërbej në këtë 

pozicion, por njëkohësisht edhe në interes të qytetarëve shqiptarë. Kam studiuar drejtësi dhe i 

jam përkushtuar zhvillimit të studimeve akademike të cilat deri tani përmbyllen me titullin 

doktor në shkencat juridike me profil të drejtën e  medias. Gjatë hapave të karrierës sime 

profesionale kam ndërtuar një vetëpërgjegjshmëri sa i takon zhvillimit të njohurive dhe pjekurisë 

individuale nëpërmjet hulumtimeve  studimeve publikimeve dhe angazhimeve të ndryshme  në të 

drejtat pronësore në politikat gender në të  drejtën e medias të drejtat e fëmijëve, si dhe të drejtat 

zgjedhore. Jam autore e më shumë se 54 shkrimeve, një pjesë e të cilave mund të aksesohen edhe 

në faqen tuaj të Kuvendit. Nga viti 2014 ushtroj veprimtarinë e mësimdhënies dhe profesionin e 

avokates. Gjatë këtyre viteve kam punuar për mbrojtjen dhe respektimin e lirive dhe të drejtave 

vetjake të njeriut në fazën e hetimit dhe procesit gjyqësor. 

Profesioni i avokatit më ka mundësuar njohjen e sistemit gjyqësor dhe sfidave që ai 

paraqet kryesisht për realizimin efikas të të drejtave të individit gjatë procesit penal por jo vetëm. 

Kam paraqitur Kandidaturën time për Avokate e Popullit nisur nga tri arsye. Së pari angazhimi 

im personal për mbrojtjen e të drejtave të njeriut daton që në vitin 1999 si kryetare e grupit të të 

drejtave të njeriut dhe më pas si drejtoreshë e  Qendrës Rinore, Tiranë pa ndërprerje pa varësisht 

punës që unë kam kryer në pozicione të tjera.  

Përfshirja në aktivitet e shoqërisë civile ka arritur potencialin që bashkë me pasionin të 

mund të përkushtohem në veprimtari konkrete, siç mund të jenë punë  në një institucion 

kombëtar të të drejtave të njeriut. Në rrugëtimin tim për promovimin dhe respektimin e të 

drejtave të njeriut udhëzues në fakt kam pasur vetëm zbatimin e ligjit. Ka pasur plot raste që 

shënjojnë formësimin tim profesional disa prej të cilave janë bërë shkas për kandidimin tim. 
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Çmoj të sjell këtu një rast që më ka lënë shenjë dhe më ka bërë shumë përshtypje. Para disa 

vitesh një qytetare nga një fshat i Krujës iu drejtua zyrës sime të avokatisë dhe në dorë mbante 

një letër përgjigje nga prefektura e Durrësit, e cila i përgjigjej kërkesës së saj për mbrojtjen nga 

dhuna. Letra ishte 4 faqe dhe më së shumti citonte nenet dhe atributet e Kodit të Familjes dhe 

ligjit penal, në fakt, e traumatizuar siç ishte kjo kërkonte nga unë që në një farë mënyrë t’ia 

shpjegoja nenet e përmendura në përgjigjen e institucionit ndërsa rrekej të gjente lidhjen që këto 

nene kishin me hallinë  saj. Nuk kam para për avokat më tha, por burri më ka nxjerrë nga banesa. 

Ky rast më ka treguar se institucionet tona janë prekur më së shumti nga  burokracia dhe 

formalizmat dhe se angazhimi im mbrojtjen e të drejtave të njeriut duhet të jetë më i madh dhe 

nuk ndalon këtu e më konkret që këto raste, si  të kësaj zonje të mos përfundojnë pa shpresë për 

zgjidhje. 

Së dyti, gjatë eksperiencës sime jam fokusuar në të drejtën administrative, duke filluar 

nga viti 2003 si trajnerë  për nëpunësit e administratës civile për të drejtën administrative dhe nga 

viti 2012  si lektore në universitet për të drejtën administrative pa ndërprerje deri tani. Në fakt, ka 

një lidhje të dyfishtë  të funksionit për mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive dhe  interesave të 

ligjshme të individit nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme të parregullta të organeve të 

administratës publike me begraundin e një avokati populli  si jurist i specializuar  në të drejtën 

administrative. Prandaj çmoj se roli i njohurive dhe eksperiencës në mbrojtjen e  të drejtave të 

njeriut është domethënës në udhëheqjen  e një organi publik që mbron dhe monitoron 

respektimin e të drejtave të njeriut. Edukimi ligjor me fokus veprimtarinë e organeve publike dhe 

interesin publik është një vlerë e shtuar për eficiencën institucionale, vlerë të cilën unë  e kam 

kultivuar në vite. 

Së treti çmoj se gjendja në të cilën është institucioni i Avokatit të Popullit në vendin tonë 

bën primare iniciativën time personale për dhënien e kontributit potencialisht për ta përmirësuar. 

Para se të arrija të bëja një vlerësim personal në fakt, nëse duhet të kandidoja ose jo 

hulumtova dhe analizova një pjesë të raporteve  vjetore të Avokatit të Popullit dhe çmoj të citoj, 

në fakt, raportin e fundit të vitit 2021 ku shkruhet se Shqipëria ku do të lëmë të jetojnë ata të cilët 

pretendojnë se sakrifikojnë gjithçka është një vend ku nuk do të donim të dënonim me internim 

as armikun më të egër. Kjo është në faqen 3 të raportit të vitit 2021 dhe kjo është, në fakt, një nga  

arsyet që mua më ka vënë në lëvizje individuale për të dhënë kontributin tim personal. Kjo 

gjendje  e pranuar në një raport vjetor  më jep mundësinë, pra që të marr iniciativën dhe t’ju 
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kërkoj ndershmërisht më këmbëngulje të pranoni ofertën time për të marrë përgjegjësitë 

institucionale të menjëhershme që rinia e sotme shqiptare të mos largohet nga vendi ynë por të 

gëzojë dhe promovojë vlerat që ky vend ka që të drejtat e njeriut të mos mbeten thjeshtë 

paragrafë letrash që pritshmëritë tona për një mjedis të pasur dhe përpjekje të çdo institucioni të 

bëhen realitet në sytë e çdo qytetari. 

Së fundi, qytetarët shqiptarë të mos krahasohen me suedezët vetëm për efekt të 

përqendrimit të gjykatave, por të jenë njësoj me ta për nga cilësia e jetesës, meritokracisë, 

shërbimit publik dhe të drejtave kushtetuese të realizuara. 

Duke thënë këtë çmoj se më duhet të paraqes një platformë, për sa koha më lejon, për të 

prezantuar mënyrën e drejtimit të institucionit të Avokatit të Popullit në 5 vjetët e ardhshme. Në 

fakt, unë kam përgatitur një platformë prej 10 pikash. 

Klotilda Bushka- Nëse e keni me shkrim mund ta depozitoni në sekretari dhe anëtarëve 

iu shpërndahet. 

Mund t’i përmendni shkurtimisht. 

Brikena Kasmi– Po mundohem që do t’i paraqes shkurtimisht.  

1. Promovimi dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve për rolin e Avokatit të Popullit duke e 

kthyer këtë institucion në derën e përshtatshme të plotësimit të nevojave në zbatim të rolit dhe 

funksionit kushtetues. 

2. Ndërgjegjësimi i qytetarëve duke nisur nga mosha shkollore për mbrojtjen dhe 

respektimin e të drejtave të njeriut.  

3.  Rritja e llogaridhënies së institucioneve shtetërore, si me anë të rolit Aktiv të Avokatit 

të Popullit për punësimin në kushte të përshtatshme të të gjithë personave të aftë për punë. 

 4. Krijimi i një platforme informative dhe llogaridhënie për shfrytëzimin racional të 

pyjeve, ujërave kullotave dhe burimeve të tjera natyrore mbi bazën e parimit të zhvillimit të 

qëndrueshëm.  

5. Zhvillimi i një politike gjithëpërfshirëse dhe bashkëpunuese brenda dhe jashtë vendit 

me qëllim rritjen e standardit më të lartë shëndetësor, fizik dhe mendor të mundshëm. 

6. Ndërmarrja e veprimeve konkrete në bashkëpunim me qeverisjen vendore për një 

mjedis të shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm për brezat e sotëm dhe të ardhshëm. 

7. Krijimi lehtësirave efikase për trajtimin e çështjeve që lidhen me përkujdesjen dhe 

ndihmën për të moshuarit, jetimët dhe invalidët. 
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8. Rritja e numrit të çështjeve të shqyrtuara në kuadër të objektivave socialë për 

plotësimin e nevojave për strehim të qytetarëve shqiptarë.  

9. Bashkëpunimi konkret me shoqërinë civile për targetgrupet në nevojë me qëllim 

riaftësimin shëndetësor, edukimin e specializuar dhe integrimin në shoqëritë e të paaftëve, si 

edhe përmirësimin në vazhdimësi të kushteve të tyre të jetesës. 

10. Zhvillimi i fushatave ndërgjegjësuese dhe promovuese për mbrojtjen e trashëgimisë 

kombëtare, kulturore dhe kujdesin e veçantë për gjuhen shqipe. 

Kjo platformë kërkon  mbështetjen tuja për jetësimin  dhe bashkëpunimin institucional  

në të mirë të qytetarëve shqiptarë  prandaj unë, në fakt, qëndroj besimplotë në kërkesën time për 

të më votuar për të shërbyer si Avokate e Popullit për 5 vjetët e ardhshëm. 

Faleminderit!  

Klotilda Bushka – Zonja Çupi ka pyetje. 

Dhurata Çupi – Unë kisha më shumë vlerësim për aplikimin që keni bërë. Ju jeni një 

personalitet tashmë me gjithë eksperiencën tuaj, jeni marrë me të drejtat e njeriut, keni punuar në 

administratën shtetërore dhe atë që bisedova dhe me zotin Dervishaj, besoj se nëse ju merrni këtë 

pozicion do të dini qartë të ndani se çfarë është cenimi i të drejtave të njeriut në administratën 

shtetërore dhe si mund t’i mbroni të drejtat e njeriut për shkak se keni eksperiencë të gjate në 

mbrojtjen e  të drejtave të njeriut, drejtimin në institucione dhe do të doja thjesht vlerësimin tim 

dhe falënderimin që ju aplikoni për këtë institucion shumë të rëndësishëm. 

Klotilda Bushka -A ka pyetje? 

Enkelejd Alibeaj – Pyetja që kam bërë për të gjithë, nëse nuk e dini po jua përsëris.  

Brikena Kasmi – Po e di.  Në vlerësimin e kandidatit  qeveria shqiptare  a është shkelëse 

e të drejtave të njeriut? Unë po e përsëris, në fakt, por isha e vëmendshme që në momentin e  

parë dhe e dëgjova.  

Do të doja të sqaroja se si juriste nuk mund të përgjigjem për qeverinë në tërësi. Më vjen 

mirë për pyetjen tuaj, sepse edhe kur unë kam hapur zyrën time të avokatisë në vitin 2014, 

sigurisht, si çdo njeri tjetër, kisha frikën nëse do të kisha punë ose jo, nëse do të kishte një 

agjendë ose ngarkesë sa do të arrinte që të mbante jo vetëm financiarisht familjen time, por edhe 

stafin e punësuar. Do t’ia jap indirekt përgjigjen pyetjes suaj.  A ka shkelje? Po, ka përditë shkele 

dhe kjo është arsyeja pse zyrat e avokatisë janë plot me punë  dhe mund të them se  kam pasur 

kompani ndërtimi që të jenë klientë të zyrës sime, nuk e kam pasur këtë luks, por kam pasur 
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qytetarë. Pikërisht duke marrë shkas nga këta qytetarë them se ka pasur shkelje. Punë avokatie ka 

plot në Republikën e Shqipërisë, pikërisht sepse ka pasur shkelje të  institucioneve të ndryshme. 

Nuk mund ta përgjithësoj pyetjen si juriste, sepse unë mendoj se nga pikëpamja politike ju jeni i 

pranishëm më shumë sesa unë me hallet e qytetarëve dhe e ndjeni këtë në çdo moment që ka 

shkelje të të drejtave të njeriut në institucione të ndryshme të vendit. Unë besoj se do të punoj 

fort në rast se  ju më besoni pozicionin për të shërbyer si Avokat i Popullit. 

Klotilda Bushka – Unë kam një pyetje e fundit. 

Po, më parë zoti Bylykbashi. 

Oerd Bylykbashi – Përshëndetje, zonja Kasmi! 

Një nga shkeljet më masive që shikojmë prej vitesh tashmë është në fushën e zgjedhjeve. 

Po të lexojmë raportet e ODIHR-it, rekomandimet prioritare që janë edhe ato më shqetësueset, 

flasin në mënyrë konsistente për shkelje të llojit “sekreti i votës” apo “liria e votës”. Pra, liria e 

votës e cenuar nëpërmjet presionit të individëve, kryesisht të atyre që janë të punësuar në  

administratë publike, duke u kërcënuar me vendin e punës për të marrë pjesë në aktivitete si 

fushata apo aktivitete të tjera, por që janë drejtpërdrejtë shkelje të të drejtave të njeriut.  

Ne kemi një institucion që është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili në fund është 

organ ose rregullator ose ligjzbatues, por që hyn në lojë në mënyrë periodike. Ndërkohë, përgjatë 

viteve eventualisht mund të mos ndodhë më që të merret kush në mënyrë aktive që ajo që ka 

ndodhur të mos jetë thjesht një diçka që nëse mblidhet një komision reforme të modifikojë 

rregulla të tjera. Pra, mund të jetë edhe një nevojë për të ndryshuar sjellje nëpërmjet një pune më 

aktive nga institucionet e tjera. A mendoni se është e nevojshme që brenda Avokatit të Popullit 

apo në seksione të veçanta të ngrihet diçka, të paktën për një periudhë derisa të stabilizohet kjo 

gjë, një komisioner apo në mënyrë të fokusuar Avokati i Popullit të merret me këto çështje, që të 

trajtoheshin përgjatë një periudhe jozgjedhore, në mënyrë që të përmirësohet situata me 

rekomandime, me masa të propozuar e të tjerë? Pra, si e shikoni këtë aspekt? 

Brikena Kasmi – Faleminderit, zoti Bylykbashi! 

Në fakt, kjo është një pyetje që kërkon një analizë goxha të thelluar. Unë mund të 

përgjigjem vetëm nga pikëpamja e eksperiencës sime personale dhe perceptimi është që të drejtat 

zgjedhore janë mbajtur pak të izoluara në Republikën e Shqipërisë, që do të thotë se janë mbajtur 

vetëm në kuadrin ose të ekspertizës ndërkombëtare që më së shumti monitoron pjesën politike 

dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në fakt, çmoj që ky trinom duhet hapur për t’i lënë rrugë 
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edhe një pjesëmarrjeje të publikut për të kuptuar ekzaktësisht pse thelbi ose zemra e proceseve 

demokratike më pas varen nga fati i zgjedhjeve. nëse e drejta e zgjedhjeve është ajo që është 

respektuar dhe nuk do të thosha në tërësinë e saj, por që ne kemi parametra të mira të së drejtës 

së zgjedhjeve, më pas respektimi i të drejtave të tjetra të njeriut ecin në mënyrë parësore apo në 

mënyrë pak më komode. Duke e thënë këtë unë çmoj që është e rëndësishme që Avokati i 

Popullit të ketë një rol pak më përfshirës dhe më të rëndësishëm jo vetëm gjatë fushatave 

zgjedhore, por edhe gjatë punës së përhershme në kuadër të përmirësimit apo të dhënies së 

kontributit, pjesëmarrjes dhe aksesit të popullit, pra të publikut, pikërisht në çështjet zgjedhore. 

Unë besoj se ka një vend që duhet të përfshihet dhe nuk mund ta them këtë ekzaktësisht për 

mekanizmat se si mundet të referohet, sepse nuk është një çështje që unë e kam vlerësuar, por 

patjetër që ka vend. 

Klotilda Bushka – A ka pyetje të tjera? Nuk ka. 

Unë kam një pyetje, por për efekt kohe shumë shkurt: duke e pasur në konsideratë 

platformën tuaj në pikat që ju listuat dhe meqë thatë se keni analizuar veprimtarinë e Avokatit të 

Popullit në raportin specifikisht të fundit, cilat nga ato pika mendoni se ka nevojë të jenë më 

prioritare? 

Brikena Kasmi – Të gjitha janë prioritare, domethënë, në kuadrin e të drejtave 

kushtetuese unë çmoj të shikoj që kam hasur një seksion shumë të rëndësishëm të raportit vjetor 

të Avokatit të Popullit, por ndoshta nuk e ka pasur aq të rëndësishëm sa unë. Çmoj që ta them 

nga terreni im personal, pra në kuptimin e punës së përditshme që unë bëj, ndoshta sepse unë jam 

avokat i përditshëm dhe në proceset tona që ne ndjekim e drejta e pronës kërkon një përmirësim 

të vazhdueshëm dhe është një nga të drejtat që ka ndier, do të thosha unë, cenim të madh. Çfarë 

kërkon ndoshta një ndërhyrje imediate janë të drejtat në procesin penal bërë njëherazi përpara 

komisariateve dhe organeve të hetimit. 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Kasmi! 

Brikena Kasmi – Faleminderit juve! Punë të mbarë! 

Klotilda Bushka – Suksese! 

Jeni e lirë të shkoni. 

Kalojmë te kandidati tjetër, zoti Dorian Gjomarkaj. Zini vend, ju lutem! 

Zoti Gjomarkaj, mirë se erdhët! Suksese në këtë garë! 
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Edhe ju besoj jeni në dijeni të rregullave të kësaj dëgjese. Kështu që fjala është për ju për 

prezantimin. Koha në dispozicion është jo më shumë se 5 minuta.  

Dorian Gjomarkaj – Ju faleminderit, zonja kryetare! 

Atëherë, unë nuk do të zgjatem shumë besoj. Prezantimi do të jetë shumë i shkurtër, qoftë 

duke i qëndruar strikt edhe njoftimit që ju keni bërë. 

Unë jam Dorian Gjomarkaj. Kam mbaruar shkollën e mesme në Rrëshen. Për shumë vite 

kam jetuar në Romë, Itali, ku kam mbaruar ciklin e studimeve të arsimit të lartë në Universitetin 

“Roma 3”, me rezultate modestisht të larta. 

Në vitin 2019 kam mbaruar studimet për PhD pranë Universitetit të La Sapienza-s, me 

temë “Sistemi politik dhe ligji elektoral shqiptar”, ku kam marrë gradën akademike “Doktor 

shkencash”.  

Aktualisht, jam ndihmëskëshilltar pranë nënkryetarit të parlamentit.  

Arsyet që më shtynë për postin e Avokatit të Popullit gjenden pikërisht në Kushtetutën e 

Republikës së Shqipërisë. Neni 60 i saj thotë: “Avokati i Popullit mbron të drejtat, liritë dhe 

interesat e ligjshme të individit nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme dhe të parregullta të 

organeve të administratës publike”. Unë vij nga një familje e persekutuar nga administrata 

publike represive e shtetit të kohës, familjet e së cilës iu mohuan arbitrarisht dhe iu shkelën 

pothuajse të gjitha të drejtat e Kartës Themelore të të Drejtave të Njeriut, duke filluar me 

ndalimin, arrestimin, torturën, internimin, vdekjen e pjesëtarëve të mitur në kushte aushviciane 

në Kampin e Tepelenës, dëbimin dhe në fund sekuestrimin e pronës.  

Neni 61 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë thotë: “Avokat i Popullit mund të jetë 

çdo shtetas shqiptar, me arsim të lartë, me njohuri dhe veprimtari të njohura në fushën e të 

drejtave të njeriut dhe të ligjit”. Veprimtaritë e mia në fushën e të drejtave të njeriut fillojnë me 

aktivizimin në moshë akoma të mitur si vullnetar me CARITAS-in shqiptar gjatë luftës së 

Kosovës. Në itali kam punuar gjatë me OJF-të që merren me emigracionin. Vlen të përmend 

rolin që unë kam pasur gjatë krizës së emigrantëve në Itali në vitin 2014 me një nga OJF-të më të 

mëdha të Romës, KARIBU, që në gjuhën Sëahili do të thotë “Mirë se erdhe”, një OJF e cila ka 

synim ndihmën e parë për emigrantët, integrimin e tyre në shoqëri, riatdhesimin vullnetar, 

ndihmën ndaj grave që kërkojnë azil; për emigrantët përfitues të ndihmës humanitare, si dhe për 

mbrojtjen e të miturve të huaj të pashoqëruar. 
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Për sa i përket fushës ligjore, kam marrë pjesë si ekspert i Komisionit të Reformës 

Elektorale dhe sot punoj në institucionin e Kuvendit.  

Çfarë do të bëja unë nëse ju do të më votëbesonit në detyrën e Avokatit të Popullit?  

Në radhë të parë, do të ishte një qasje ndryshe roli që Kushtetuta i jep Avokatit të 

Popullit, por në të vërtetë me ligjin që ai ka bërë, edhe pse Kushtetuta ka katër nene, ligji i saj 

mund të duket kryesisht obsolete, vijon në linjë me detyrat e Avokatit të Popullit.  

Po ta shikosh ligjin, të krijohet ideja se Avokati i Popullit është më shumë një polic 

rrugor i cili vendos gjoba kur shikon shkelje administrative, ndërkohë që roli i tij do të jetë 

garanti i mosshkeljes së të drejtave themelore dhe jo konstatuesi i tyre. Avokati i Popullit duhet 

të ketë një rol primar në konstatimin e rasteve për të marrë rolin e mediatorit në institucionet 

kushtetuese, siç Kushtetuta e dëshmon, dhe të propozojë, përmes rekomandimeve, ndryshime 

ligjore që rastet e konstatuara të mos përsëriten në çdo raport të Avokatit të Popullit: vit pas viti, 

të njëjtat raste, pasi ne jemi një vend që jemi futur në rrugën e gjatë të integrimit europian dhe 

institucionet e Bashkimit Europian janë shumë sensitive ndaj shkeljeve të të drejtave themelore 

të njeriut, ndaj nuk mund të ketë çdo vit me dhjetëra raste, kur gjykatat konsiderojnë arrestime të 

paligjshme. 

Ju faleminderit! 

Klotilda Bushka – Shumë faleminderit, zoti Gjomarkaj, edhe që e respektuat kohën! 

Pyetje. Besoj se zoti Alibeaj do të bëjë pyetjen e përhershme. E keni mbajtur shënim? 

Enkelejd Alibeaj – Jo vetëm si në rastin e zotit Ndregjoni, por do të më duhet të bëj edhe 

deklarimin e konfliktit të interesit për arsyet që shpjegova edhe në rastin e zotit Ndregjoni.  

Pyetja ime është ajo që kam bërë për të gjithë të tjerët. 

A është qeveria shqiptare dhunuese e lirive dhe të drejtave të njeriut? Nëse po, cilat janë 

3 janë më të spikaturat? Nëse do të zgjidheshit në postin e Avokatit të Popullit, cili do të ishte 

instrumenti, apo qasja, që do të kishit për të eliminuar eventualisht, ju me të drejtë e thatë “për të 

parandaluar” shkeljet e këtyre lirive dhe të drejtave të njeriut nga qeveria?  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Po, zoti Gjomarkaj. 

Dorian Gjomarkaj – Ju faleminderit për pyetjen, zoti Alibeaj! 

Në radhe të parë, për sa i përket pyetjes unë nuk mund të them vetëm mendimin tim, unë 

do t’u referohem raporteve që qarkullojnë, pasi edhe ju, nëse do të më votëbesoni si Avokat i 
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Popullit, nuk do t’u përmbahem mendimeve të mia, por ajo që thotë carta canta. Sigurisht jo 

vetëm qeveria, se unë nuk mund të jap një mendim thjesht për qeverinë,  por për shtetin shqiptar, 

në 30 vjet ka qenë sistematikisht dhunues i të drejtave të shqiptarëve. Mjafton të shohim me 

dhjetëra vendime të Gjykatës së Strasburgut për pronat; mjafton të shohim me qindra vendime të 

gjykatave shqiptare që konsiderojnë arrestime të paligjshme, si dhe mjafton të shohim shumicën 

e raporteve ndërkombëtare që thonë se në shtetin tonë ka korrupsion. 

Pra, mendoj që përgjigjja e parë është shumë e qartë. Për sa i përket përgjigjes për pyetjen 

e dytë, unë mendoj që Avokati i Popullit ka një instrument të fortë në dorën e tij, i cili është 

rekomandime për iniciativa konkrete ligjore dhe mendoj se janë ligjet që ndryshojnë. Unë nuk 

kam parë ndonjë rast kur me revolucion apo me mjete të tjera arrihet qëllimi i objektivit që ka 

Avokati i Popullit. 

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

Zoti Ndreca ka një pyetje.  

Eduard Ndreca – Jo, nuk kam pyetje, kam thjesht një vlerësim për kandidatët. Po marr 

shkas nga vlerësimet e mëparshme, kështu që nuk po e humb këtë të drejtë. Unë nuk e njoh 

Dorianin personalisht, por marr shkas nga mbiemri i tij, i cili mban mbiemrin e një prej familjeve 

të përndjekura më të mëdha shqiptare. Historia e kësaj familjeje nis që në kohën e pushtimit 

osman dhe ka qenë gurë themeli në shtetin shqiptar, kështu që e vlerësoj dhe më vjen mirë që ky 

mbiemër ka dalë sot kandidat. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Po, zoti Korreshi. 

Saimir Korreshi – Në lidhje me konfliktin e interesit, ai nuk ka sjellë të gjithë CV-në. E 

përgëzoj edhe për punën e bërë në shoqatën e studentëve tonë në Romë, se ka qenë në bordin 

drejtues bashkë me mua si drejtues, ku kemi dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në ndihmë 

të të gjithë studentëve shqiptarë për orientimin e tyre në Romë.  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, kolegë! 

Marr shkas nga komentet dhe vlerësimet tuaja për të nxjerrë në pah një tregues në këtë 

garë që ka nisur Kuvendi për plotësimin e vakancës së Avokatit të Popullit. Ajo për të cilën më 

vjen mirë, është fakti se kemi një garë kompetitive me kandidatë që kanë CV të pasur, janë 

personalitete në shoqëri, pra kemi një listë nga e cila kemi vërtetë mundësi të bëjmë zgjedhje 



59 
 

shumë të mira. Kjo është pa diskutim një vlerë e Kuvendit për një proces të hapur dhe 

transparent që u ka dhënë besim kaq kandidatëve të aplikojnë.  

U bëj thirrje të gjithë kandidatëve që, nëse këtu bëhet një vlerësim më shumë apo më pak, 

të mos e konsiderojnë si një vendimmarrje, sepse ky është një proces dëgjese, procesi i vlerësimit 

do të jetë në një moment tjetër, por thjesht për të mos pasur keqkuptime. Ajo që  vlen të thuhet 

është që ky është një proces ka thithur interesin e kandidatëve që kanë CV të lavdërueshme për të 

qenë pjesë e kësaj gare.  

Faleminderit, zoti Gjomarkaj! 

Nuk ka më pyetje për ju, jeni i lirë të shkoni! 

Dorian Gjomarkaj – Ju faleminderit të gjithëve! 

Klotilda Bushka – Do të thërresim kandidaten tjetër, zonjën Drita Avdyli. 

Zonja Avdyli, mirë se erdhët! 

Suksese edhe juve në këtë garë! 

Besoj se edhe ju e keni të qartë procesin që të mos e përsëris. 

5 minuta kohë në dispozicion për ju. 

Drita Avdyli – Patjetër, dhe do ta menaxhoj shumë mirë, 2 minuta do të flas rreth CV-së 

sime, pastaj 3 minuta rreth vizionit të këtij institucioni kushtetues shumë të rëndësishëm.  

E nderuar zonja kryetare,  

Të nderuar deputetë,  

Sinqerisht, kur pashë listën, vura re se 20 veta ishin kandidatë potencialë, ku një ndër ta 

isha dhe unë.  

Kam kryer fakultetin e Ekonomisë në 1988, të Drejtësisë në vitin 2006. Mendoj që 

kombinimi i drejtësisë me ekonominë për çdo kontratë dhe çdo qytetar jep njohuritë bazë. Por 

ambicia ime personale... Ne nga Durrësi nuk shquhemi, por ambicia në fushën time apo puna që 

kam bërë solli që unë të vazhdoj studimet e ciklit të tretë të doktoraturës, pra mbaj gradën 

shkencore “Doktor i shkencave”, që e kishin edhe 3 kandidatë tjerë, në fushën e të drejtave të 

njeriut.  

Kam qenë komsionere për refugjatët, kam qenë komisionere për një nismë rajonale për 

migracionin në Ballkan. Kështu që kam dhënë ide atje për të drejtat njeriut, ku dhamë e morëm 

shumë eksperienca mes shteteve Ballkanit.  
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Tashmë kam aplikuar për të marrë titullin “profesor”, kam bërë dy monografi, doja t’jua 

sillja këtu, por për të shmangur konfliktin e interesit, se kjo monografi ka të bëjë prapë me të 

drejtat e njeriut, do t’jua sjell të gjithëve, ose çojeni në bibliotekën e Kuvendit, pas përzgjedhjes 

së kandidatit për Avokat të Popullit.  

Aktualisht drejtoj Dhomën Kombëtare të Ndërmjetësve, një institucion i ri, pa një kuadër 

ligjor që në fillim, por, duke qenë shumë ambicioze dhe shumë kërkues, punova për 

konsolidimin dhe krijimin e kuadrit ligjor për t’u thënë qytetarëve shqiptarë që nuk ka vetëm një 

zgjidhje ligjore në gjykatë, por ka edhe një zgjidhje jashtëgjyqësore që është e njëjtë, madje palët 

aty dëgjohen, janë shumë konfidenciale, ata vendosin vetë, sigurisht, nëpërmjet një personi, i cili 

i dëgjon, i orienton. Pra, në njëfarë mënyre edhe ky është si Avokati i Popullit pas i dëgjon palët.  

Kjo luftë që kam zgjedhur,  është një luftë shumë e fortë, pasi kemi shumë konkurrentë 

apo na shohin si konkurrentë gjyqtarët, prokurorët, të cilët nuk referojnë rastet, siç e kanë në 

Kodin e Procedurës Civile, por i anashkalojnë, ose i thonë nëpër dhëmbë. Sigurisht, edhe 

profesionet e lira unë i kam thirrur, i kam bërë bashkëpunëtorë për të zgjidhur këtë kauzë dhe për 

t’u ardhur në ndihmë të gjithë qytetarëve nëse kanë një konflikt. 

Kam vënë re edhe kur doja të aplikoja tek Avokati i Popullit në rastin e parë para 5 

vjetësh e gjysmë, pavarësisht se procesi ngeli përgjysmë, ne prapë u dëgjuam, se te ky kuadër 

ligjor për këtë organ kushtetues nuk kemi shumë për të ndryshuar, ose mund të propozojmë, 

sepse është i konsoliduar, pasi ka 20 vjet si institucion. Dje kalova andej dhe kam parë disa ditë 

uebin e institucionit, kam parë edhe raportet, sikundër tha edhe kandidatja tjetër, dhe vë re që në 

Shqipëri ligjet janë, është i gjithë kuadri ligjor, por mënyra e zbatimit të tij lë për të dëshiruar.  

Ndoshta e meta e parë, sipas meje, se çdo njeri që është aty ndoshta e di, këtu ku jam 

aktualisht nuk e shoh dot, por Avokati i Popullit duhet të jetë më aktiv. Vërtet e ka në mision dhe 

në ligj që të rekomandojë, por do të thosha se duhet të jetë më aktiv, t’i çojë rekomandimet te 

këto institucione publike, kur u shkelen të drejtat jo vetëm individëve, por edhe biznesit, 

personave juridikë, fizikë, si dhe shumë komuniteteve që përfaqësohen me OJF, ose grupime dhe 

shoqata të ndryshme. Avokati i Popullit të jetë më aktiv dhe me një vizion më të qartë, të shkojë 

e ta dëgjojë popullin, sepse tashme jo vetëm mosha e dytë dhe e tretë nuk po dëgjojnë më, shohin 

më shumë televizor, por as rinia nuk dëgjon fare. Prandaj ne duhet të jemi atje nëpërmjet 

fushatave, duke i përfshirë të rinjtë dhe studentët në këto fushata ndërgjegjësuese. Jo vetëm kaq, 

por ky institucion duhet të jetë më i hapur, ndoshta duhet të ketë një komitet ose një network 
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shumë të madh, ku të përfshijë akademikë, sidomos studentë që të marrin pjesë jo vetëm te pjesa 

e rekomandimeve, por edhe te pjesa e ndjekjeve, si dhe sa janë zbatuar këto rekomandime gjatë 

anketimit, duke e ndjekur procesin dhe duke gjetur mekanizma të ndryshëm, sigurisht, nëpërmjet 

5 komisionerëve që ka struktura, duke deleguar dhe duke punuar në grup me ta drejt një qasjeje 

green, por duke qenë shumë aktivë.  

Unë kur kalova dje andej ua thashë, pashë dhe ndërtesën që nuk kishte ndryshuar prej 20 

vitesh, m’u duk shumë e hekurt, shumë e ftohtë. Po t’i drejtohemi të gjithë shtetit, buxheti i 

shtetit kaq është; ne e konsiderojmë atë si një familje, se dhe unë te ky institucion, që po drejtoj, 

jam pa buxhet. Vetëm vitin e kaluar aplikova në 7 projekte me “Erasmus”, “Horizont, pra me 

lloj-lloj formash që ne jo vetëm të rregullojmë infrastrukturën, jo vetëm të krijojmë këtë network, 

por edhe të marrim eksperienca nga avokatët e popullit të rajonit, sidomos te vendet ish- 

komuniste, ku ne i patëm njësoj, si Kroacia, Republika Çeke dhe të shohim se si ato e kanë gjetur 

mekanizmin për të arritur në disa realizime ndaj shkeljeve të të drejtave të njeriut. 

Do të isha shumë për një mekanizëm jo vetëm që të bëjmë rekomandime, por edhe ta 

ndjekim atë duke marrë informacion për të parë se sa është realizuar ky informacion. Sigurisht, 

Avokati i Popullit nuk e ka këtë, vetëm e identifikon dhe e rekomandon, kështu që, nëse ne 

krijojmë jo vetëm një network me shtetet anëtare apo fqinje, por edhe network-un e të gjitha 

institucioneve publik, jopublike me të gjitha organet e qeverisë, pra, nëse kemi një bashkëpunim 

nëpërmjet formave të ndryshme, jo me konferenca, se ndoshta njerëzit janë lodhur me akademi, 

por me memorandume bashkëpunimi, atëherë mund të shohim ku ka ecur e ku ka ngecur. Duke 

pasur shumë kontakte, ndoshta e vëmë para përgjegjësisë që të realizojë disa gjëra që i ka bërë në 

shkelje të ligjit. 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Avdyli!            

Drita Avdyli – Më falni, zonja kryetare, unë e kam edhe platformën, por për shkak të 5 

minutave që na kishit caktuar në e-mail, do t’jua dërgoj me e-mail, sepse mendova që 5 minuta 

nuk do të kisha kohë ta paraqisja.  

Klotilda Bushka – Shumë faleminderit, zonja Avdyli, për prezantimin. Platformën që 

keni përgatitur, dorëzojeni pas dëgjesës në sekretari dhe do t’u kalojë të gjithë anëtarëve të 

komisionit dhe të Kuvendit.  
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U kujtoj kolegëve të komisionit, kandidatëve dhe publikut që po na ndjek se, pavarësisht 

se këtë dëgjesë e organizon Komisioni i Ligjeve, janë të ftuar të marrin pjesë të gjithë deputetët e 

Kuvendit.  

Po zonja Çupi. 

Dhurata Çupi – Zonja Avdyli, ata që na shohin, e dinë që ne kemi qenë kolege në një 

nga institucionet shtetërore dhe do të isha e padrejtë nëse nuk do të thosha dy fjalë për atë që 

keni përfaqësuar kur ju kam njohur. Ju kemi drejtuar një nga drejtoritë e rëndësishme sa i takon 

azilit dhe mbaj mend si një shembull shumë pozitiv marrëdhënien dhe përkushtimin tuaj kur 

drejtonit atë institucion. Trashmë ju drejtoni Dhomën e Ndërmjetësimit dhe kemi vite që nuk 

bashkëpunojmë më sa i takon institucionit shtetëror, por dua të shpreh vlerësimin tim maksimal 

për përkushtimin juaj në atë detyrë, për të gjithë punën që keni bërë kur keni drejtuar këtë 

drejtori shumë të rëndësishme në Ministrinë e Brendshme sa u takon të drejtave të njeriut. Kam 

kujtime dhe respektin maksimal të asaj drejtorie, e cila, për të qenë korrekt dhe të drejtë, me punë 

tuaj arriti t’i sistemonte azilantët dhe të muxhahedinët me terminologjinë e thjeshtë.  

Kështu që ju thjesht i shtoni dinjitetin listës së personaliteteve që aplikojnë sot dhe keni 

falënderimet e respektin tim maksimal. 

Faleminderit, zonja Dhima! 

Drita Avdyli – Faleminderit, zonja deputete! 

Në fakt, shyqyr që jam lyer se, kur me lavdërojnë të tjerët, skuqem pak. Unë e kam 

ndjekur në çdo detyrë, sepse jam vetë natyrë këmbëngulëse, ndoshta ngaqë jam një familje e 

madhe, kam tre djem dhe bashkëshortin dhe jam gjithnjë në opozitë me familjen, edhe këtu që 

jam për shkak të “luftës” që bëjmë në familje.  

Unë në platformën time kam nxjerrë të drejtat e të huajve, që janë të regjistruar, kam 

luftuar për t’i futur te regjistri elektronik, se jo vetëm ne regjistrohemi kur shkojmë në vendet e 

BE-së, por edhe italianët apo të gjithë biznesmenët gjermanë, sepse na shohin si shtet i vogël dhe 

na neglizhojnë te 90 ditët e qëndrimit (për këtë marrin edhe gjobë, dhe shume mirë bëjmë që ua 

vëmë). E kam përfshirë te platforma ime, sepse janë gati 10 mijë të huaj që janë rezidentë të 

ligjshëm, me leje qëndrimi në Shqipëri, madje disa prej tyre mund të jenë edhe të pajisur, por 

nuk e kam ndjekur këtë sektor. 
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Klotilda Bushka – Një sekondë ju lutem! Mbylleni pak mikrofonin, se kemi një problem 

teknik. Do ta marrë fjalën zoti Alibeaj për pyetje dhe në përgjigje të pyetjes së zotit Alibeaj do të 

vazhdoni atë që do të thoshit, se nuk kishte pyetje zonja Çupi, por një konsideratë.  

Zoti Alibeaj, fjala për ju. 

Enkelejd Alibeaj – E keni parasysh pyetjen time që bëra, tani kam edhe një pyetje shtesë 

për t’ju nxitur. Ju jeni kryetare e Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve. Një që na sheh, dhe besoj 

se ka shumë që na shohin, mund t’i bëjë pyetjen vetes, siç po ia bëj unë vetes.  

Kryetare e Dhomës së Ndërmjetësimit, e arritur me kontribute personale për shkak të 

përpjekjeve tuaja, pse e kërkoni Avokatin e Popullit, kur ju thatë që është e njëjta gjë që kryeni 

tani? Pse vini në sektorin publik? Cili është motivi? 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Zonja Avdyli. 

Drita Avdyli – Faleminderit, zoti Alibeaj! 

Sigurisht, nëse nuk do të kishim shkelje të të drejtave të njeriut, se ky institucion do të 

ishte drejt mbylljes, ashtu siç u ka ndodhur shumë institucioneve të tjera. Një individi, sidomos 

me ndërrimin e pushteteve, i shkelen të drejtat, sepse ekziston një pjesë e administratës e cila jo 

vetëm nuk e njeh mirë ligjin, por ndoshta abuzon, ndoshta merr me vete edhe pjesën e 

brendshme të saj. Kështu që ky institucion është shumë i rëndësishëm, ka mekanizmat e tij 

nëpërmjet 5 komisionerëve dhe rrugëve që kam shkruar në platformë. Ky institucion duhet të 

rritet dhe të tregojë vendin e duhur, që është në opozitë me qeverinë, derisa këto të shkojnë drejtë 

minimizimit, por nuk ndodh në Shqipëri që të arrihet të mos kemi shkelje si në vendet 

skandinave apo të kemi shumë më pak shkelje të të drejtave të njeriut.  

Kjo është për pyetjen e parë. 

Sigurisht, ka disa gjëra që flenë brenda teje. Unë jam anëtare e Komisionit të të Drejtave 

të Njeriut për Fëmijët, që është një institucion ndërministror, ku jap kontributin tim falas, por 

mendoj që këtë kontribut ta shtri. Unë kam shumë konsideratë dhe e kam shoqe zonjën Ballanca, 

por nuk e pashë aktive në ushtrimin e profesionit të saj. Për mua është një dëshirë është mbrojtja 

e doktoraturës sime dhe e mbrojtjes së titullit “doktor”, pra është një dëshirë e fjetur dhe një 

kontribut që kam dhënë herë pas here. Nganjëherë dëshirat vlejnë më shumë se diçka tjetër, 

pastaj unë jam në një moshë më të madhe dhe me këtë 5-vjeçar e mbyll me daljen time në 

pension, kështu që pse jo, por kjo nuk do të thotë që nuk jam aktive. 
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Klotilda Bushka – Zonja Avdyli, shumë faleminderit! 

Suksese edhe juve në këtë garë! 

Jeni e lirë të shkoni. 

Do të thërresim tani kandidatin tjetër, Endri Papajorgji. 

Të zërë vendin! 

Zoti Papajorgji, mirë se erdhët!  

Ju kërkoj ndjesë juve dhe kandidatëve të tjerë që janë duke pritur, por procesi me shumë 

kandidatë merr kohën e vet, kështu që kërkoj mirëkuptimin e të gjithëve! 

Nuk po jua përsëris rregullat e prezantimit, se i dini. 

Fjala për ju, duke ju uruar suksese në këtë garë. 

Endri Papajorgji – Faleminderit, zonja kryetare! 

Mirëdita! 

Unë i di rregullat dhe do të mundohem të ec sa më shpejt, pasi edhe me orarin jemi të 

gjithë mbrapa, se u lajmëruam që në orën 10:40, por jemi tri orë me vonesë.  

Së pari, do të filloj me CV-në që të ecim pak shpejt, pastaj do të vijoj me vizionin për 

institucionin e Avokatit të Popullit.  

Kur vendosa ta kandidoj për Avokatin e Popullit, kam pasur parasysh kontributin që 

mund të jap. Unë jam “Profesor-doktor”, kam mbaruar studimet e mia bachelor dhe master në 

doktoraturë në universitetin Gracit në Austri, një nga 100 universitetet më të mira të renditura në 

Europë. Titullin “Profesor i asociuar” e kam fituar pranë Fakultetit të Drejtësisë në vitin 2015 

dhe së fundmi “Profesor-doktor” në qershor të vitit 2022, pra vij nga bota akademike.  

Fryti i gjithë punës sime dhe i shkollimit tim në Austri prej 10 vjetësh, ku kam bërë gjithë 

studimin bachelor dhe master në doktoraturë kanë qenë mbi 16 faqe të shkruara, 150 artikuj 

shkencorë, 8 monografi, prej të cilave dy të botuara në Gjermani, 6 në Shqipëri. Përveç 

eksperiencës sime në fushën akademike, unë punoj, njëkohësisht, edhe si këshilltar juridik pranë 

kabinetit të KLP-së, si dhe jam që prej vitit 2014 dekan i Fakultetit të Drejtësisë, Tirana Business 

University dhe zëvendësrektor pranë Tirana Business University.  

Në të njëjtën kohë, drejtoj edhe një institut, i cili e ka selinë në Grac të Austrisë në kuadër 

të botimeve dhe ka kryesisht si fokus të drejtat e njeriut.  

Për sa i përket shkollimit tim dhe çfarë mund të sjell më mirë se kandidatët e tjerë, sepse 

të gjithë kandidatët e tjerë ishin të denjë, kishin CV të plotësuara, por vijnë kryesisht nga sektori 
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publik, unë shoh që shkollimi im përveç se e kam bërë të gjithin në Perëndim, zotëroj edhe 

titullin më të lartë akademik në Republikën e Shqipërisë, “Profesor-doktor”. Botimet e mia janë 

në fushën e së drejtës, kryesisht në fushën e të drejtave të njeriut. Eksperienca ime është jo vetëm 

si akademik, por edhe si avokat e si konsulent ligjor që prej 16 vitesh. Krahas eksperiencës 

akademike punoj edhe në sektorin publik si këshilltar juridik pranë KLP-se, si dhe jam drejtues i 

një fakulteti prej 8 vjetësh dhe zëvendësrektor prej 7 vjetësh.  

Në kuadër të vizionit tim për Avokatin e Popullit, doja të thosha se, duke qenë se Avokati 

i Popullit është i rregulluar në Kushtetutë, në nenet 60 dhe 63 dhe Shqipëria është bërë pjesë e 

Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut që prej vitit 1996. Mund të them se legjislacioni në 

fuqi dhe ky institucion janë të konsoliduar. Kjo sjell që puna e Avokatit të Popullit e bazuar në 5 

seksionet, them se është një punë, në bazë edhe të raporteve vjetore që kam lexuar, e 

konsoliduar. Kam vënë re 3 zhvillime pozitive që janë blog-u, që është ndërtuar për të drejtat e 

njeriut, i cili është edhe në faqen e Avokatit të Popullit, së dyti, aplikacioni celular i Avokatit të 

Popullit, i cili pret shumë ankesa nga njerëzit (mbi 10% e ankesave vinë nga ky aplikacion) dhe 

pika e tretë që m’u duk shumë pozitive ishte bashkëpunimi me Komisionerin për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, i cili ka sjellë edhe masa konkrete në kuadër të inspektimeve të bëra nga Avokati i 

Popullit.  

Në lidhje me përmirësimin, që të mos i përsëris të gjithë kolegët e tjerë, unë do të shtoja 

disa fusha, në të cilat mund të përmirësohemi më shumë përpos zhvillimeve që ka pasur ky 

institucion. Pjesa që ka të bëjë me sensibilizimin në kuadër të publikut, them se mund të bëhet 

pak më shumë. Pjesa tjetër është përmirësimi i monitorimit të ofrimit të shërbimeve nga 

institucionet publike, përmirësimi i kryerjes së inspektimeve të pavarura administrative në rastet 

e shkeljeve të supozuara, përmirësimi i identifikimit dhe trajtimit të rasteve sistematike me 

rëndësi dhe përfshirja në proceset gjyqësore strategjike, si dhe përmirësimi i çështjeve në agjenci 

të administratës publike për çështjet e shkeljeve individuale dhe sistematike. Duhet thelluar dhe 

duhet përmirësuar edhe ndarja e praktikave të mira ndërmjet zyrave qendrore dhe rajonale të 

Avokatit të Popullit për ankesat dhe hetimet.  

Së fundi, vura re që aty mungonte edhe një manual për trajtimin dhe hetimin e ankesave, 

por mund të bëhet dhe duhet zhvilluar dhe duhet zbatuar.  

Ju falënderoj për vëmendjen! 

Besoj se jemi brenda 5 minutave, mund të kisha folur më shumë, por i rashë shpejt.  



66 
 

Klotilda Bushka – Ju keni një CV të pasur, zoti Papajorgji. Shumë faleminderit që 

respektuat orarin, që morët pjesë në këtë garë, por edhe për prezantimin që bëtë dhe për analizën 

si e shihni ju institucionin! E bëtë shpejt, por duket që keni lexuar shumë për të qenë konciz në 

këtë prezantim. 

Për pyetje zoti Alibeja ka të njëjtën pyetje për të gjithë kandidatët.  

Enkelejd Alibeaj – Duhet ta përsëris, apo nuk ka nevojë? 

Do ta bëj edhe më të kuptueshme pse e kam bërë atë pyetje. Ndoshta duhej ta kisha thënë 

në fillim.  

Meraku im është i thjeshtë: nesër Avokati i Popullit, siç e ka në kompetencat kushtetuese 

dhe ligjore, do të përplasë brirët me qeverinë. Kështu e imagjinoj unë të jetë. Nga ana tjetër, 

Kryeministri ka shpatë. Si do të përplaseni ju nesër me figurën më të pushtetshme në këtë 

strukturë parlamentare, institucionale, shtetërore, quajeni si të doni?  

Ky është problemi mendoj unë. Pra, cila do të jetë qasja, zgjidhja, instrumentet, mjetet e 

me radhë? 

Faleminderit! 

Endri Papajorgji – Faleminderit për pyetjen! 

Pyetja është shumë interesante, sepse për ne juristët, patjetër që pyetjet duhet të vinë në 

kuadër të profesionit jo të politikës, por pozicioni i Avokatit të Popullit e kërkon edhe këtë 

përplasje në kuadër të kompetencave që ai ka dhe patjetër që Avokati i Popullit, përveç 

rekomandimeve që ka në bazë të procedurave administrative dhe inspektimit që ai bën, duhet të 

shfrytëzojë të gjithë mekanizmat ligjorë që ka në kuadër të të drejtave të njeriut. Në këtë kuadër, 

unë mendoj se institucioni i Avokatit të Popullit patjetër që duhet të jetë një institucion 

bashkëpunues; këtë e kanë thënë shumë kandidatë, të paktën një pjesë e kandidatëve pararendës.  

Kështu që mendoj se pjesa e bashkëpunimit, me nxitjen dhe me të drejtën e pakushtëzuar 

që ky institucion jep, si institucion i pavarur kushtetues, patjetër që të jep kuadrin ligjor dhe 

mundësitë që ti të përballesh çdolloj problematike që mund të ketë qeveria, sidomos administrata 

publike, qoftë kjo në kuadër të statusit të nëpunësit civil, qoftë dhe të administratës shtetërore që 

nuk është rregulluar me ligjin “Për statusin e nëpunësit civil”.  

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

A ka pyetje tjetër? 

Po, zoti Deliu. 
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Denis Deliu – Faleminderit kryetare! 

I nderuar profesor, ju përgëzoj për arritjet tutja! 

Pyetja ime është e thjeshtë. 

Gjatë karrierës suaj a ju është mohuara ndonjëherë e drejta, a jeni shkarkuar ndonjëherë 

nga puna pa të drejtë? A keni punuar me një rrogë të vogël, ose a keni pasur probleme të tjera, 

gjëra që Shqipëria i ka çështje të sajat sociale? 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Zoti Papajorgji. 

Endri Papajogji – Faleminderit për pyetjen! 

Së pari, unë vij nga një background nga Austria, ku kam bërë të gjithë shkollimin prej 13 

vjetësh me distancë, në kuptimin pasi mbarova studimet bachelor-master, dhe në një pjesë të 

shkollimit kam qenë edhe i punësuar në Austri. Pjesën e padrejtësisë në Shqipëri nuk e kam 

ndjerë shumë gjatë periudhës së shkollimit, pasi është një sistem i konsoliduar shekullor dhe 

është e kotë të flasim për Austrinë, ndërsa për pjesën e Shqipërisë unë mendoj se ka shumë 

padrejtësi në shumë hallka të shoqërisë shqiptare, edhe në botën e biznesit, në botën sociale, 

kulturore e artistike, por kjo nuk vjen vetëm prej politikës apo prej pjesë së drejtësisë. Patjetër që 

jam hasur me problematika të shumta edhe në kuadër të profesionit tim të konsulentit dhe të 

avokatit dhe kjo shtysë më ka bërë që unë të kandidoj për këtë pozicion, sepse mendoj që për t’u 

forcuar një institucion, ashtu siç ka bërë edhe paraardhësja, pra Avokatja e Popullit në detyrë, e 

cila për mendimin tim ka bërë një punë goxha të mirë në kuadër të institucionalizimit të 

institucionit, në kuadër të sensibilizimit të shoqërisë edhe të pjesës që ka të bëjë me qasjen ndaj 

publikut, ka nevojë për disa rregullime të vogla, ndoshta, edhe për një frymë më Perëndimore, 

ose një qasje më të hapur ndaj qytetarëve të Republikës së Shqipërisë.  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Papajorgji! 

A ka pyetje të tjera? Nuk ka. 

Zoti Papajorgji jeni i lirë të shkoni. 

Faleminderit! 

Endri Papajorgji – Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Suksese! 

Të paraqitet kandidati tjetër, Ermir Kapedani. 
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Zoti Kapedani, mirë se erdhët! 

A jeni komod?  

Mikrofonin e keni ndezur. 

Ju përgëzojmë që keni marrë pjesë në këtë garë! 

Ju urojmë suksese! 

Fjala për ju 5 minuta për të prezantuar CV-në tuaj dhe idenë dhe vizionin pse keni 

shprehur interesin për të qenë Avokat i Popullit. 

Ermir Kapedani – Faleminderit, zonja kryetare e komisionit! 

Të nderuar anëtarë të komisionit, faleminderit që më dhatë mundësinë për të shprehur 

interesin tim për të kandiduar në postin e institucionit të Avokatit të Popullit! 

Së pari, do të prezantoj veten për pak sekonda. 

Është e disata herë që vij në Kuvendin e Shqipërisë në këtë komision për të kërkuar një 

lloj pëlqimi në rastet e mëparshme për emërime të ndryshme, në institucionin e Avokatit të 

Popullit në këtë rast. Pra, unë në këtë rast mund të them se prej vitit 2014 deri në vitin 2019 kam 

qenë komisioner pranë institucionit të Avokatit të Popullit, detyrë të cilën e kam ushtruar me 

pëlqimin e parlamentit të Shqipërisë. Kjo është edhe një nga shkaqet kryesore përse unë 

kandidoj, pasi mendoj se e njoh mirë institucionin, i cili vërtet është shumë i rëndësishëm në 

fushën e të drejtave dhe lirive të njeriut në Shqipëri.  

Këto pesë vjet janë vitet më të rëndësishme të punës dhe jetës sime. Gjatë këtyre viteve 

kam kuptuar se institucioni i Avokatit të Popullit është një institucion nëpërmjet të cilit shoqëria 

shqiptare mund të marrë benefite të mjaftueshme, në kuptim të moscenimit të saj nga faktorë të 

ndryshëm dhe në këtë rast, siç është administrata publike, që mbrohet nga institucioni i Avokatit 

të Popullit. 

Kam studiuar në Fakultetin e Drejtësisë dhe jam diplomuar në vitin 1996. Që nga viti 

1991 jam në shoqërinë civile, në një organizatë, e cila ka bërë shumë mirë për komunitetin që ka 

përfaqësuar, sepse jeta e tyre ka ndryshuar në njëfarë mase me ndihmën edhe të kësaj organizate. 

Siç e thashë edhe më parë, në vitin 2014 deri në 2019-n kam qenë komisioner i seksionit 

të përgjithshëm pranë institucionit të Avokatit të Popullit dhe pas vitit 2019 deri sot punoj pranë 

Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në rolin e ekspertit lokal në projektin e Bankës 

Botërore në bashkëpunim me ministrinë përkatëse për mbrojtjen dhe modernizimin e asistencës 

sociale në Republikën e Shqipërisë. 
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Në këndvështrimin tim, më saktë, për të shprehur vizionin tim për institucionin e 

Avokatit të Popullit, mund të them se është një institucion të cilin Kushtetuta e Shqipërisë dhe dy 

ligjet përkatëse, ai “Për institucionin e Avokatit të Popullit”, i ndryshuar”” dhe ai “Për 

mekanizmin kundër torturës”, i japin kompetenca që mund të ndryshojnë jetën e qytetarëve 

shqiptarë në Republikën e Shqipërisë. 

Në vizionin tim, institucioni i Avokatit të Popullit është një institucion, i cili, patjetër, 

është në krye të listës së atyre institucioneve që mbrojnë të drejtat dhe liritë e njeriut në Shqipëri 

dhe është një institucion që deri më sot ka bërë, si të themi, mirë, por gjithsesi, ka vend për të 

bërë edhe më mirë. 

Një nga... 

Klotilda Bushka – Zoti Kapedani, faleminderit! 

Mund ta përmbyllni, se koha në dispozicion ka kaluar. 

Ermir Kapedani – Mirë, faleminderit! 

Klotilda Bushka – Jo, përmbylleni fjalinë! 

Ermir Kapedani – Domethënë, së pari, në këndvështrimin tim, Avokati i Popullit duhet 

të jetë një (gjë që nuk u përmend këtu ndoshta nga kandidatët e tjerë, meqenëse është edhe një 

institucion monokratik) administrator i mirë i këtij institucioni, sidomos për të motivuar stafin 

ekzistues atje për të bërë një punë më të mirë për llogari të qytetarëve shqiptarë dhe në oponencë 

me qeverinë shqiptare. 

Një nga gjërat që doja të thosha për ta përmbyllur, është që ky institucion ka një element 

shumë të rëndësishëm mes shumë kompetencave që ka, që është hetimi administrativ, i cili, për 

mendimin tim, duhet të jetë shumë më i thelluar edhe për çështje të caktuara dhe të merret, si të 

thuash, jo shumë me anën sasiore se sa atë cilësore. 

Duke u thelluar në këto hetime, pra përmes tyre do të dalin problematika, të cilat në 

raporte të caktuara, të veçanta, që kanë të bëjnë me çështje të ndryshme, do të jenë një ndihmë e 

madhe për institucionet përkatëse që mund t’i drejtohen, në këtë rast Kuvendit të Shqipërisë dhe 

nëpërmjet të tij për të bërë ligje më të mira në favor të shtetit dhe të qytetarëve shqiptarë. 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Kapedani! 

Zoti Alibeaj ka një pyetje. Kam edhe unë një pyetje më pas. 

Fjala për ju, zoti Alibeaj. 

Enkelejd Alibeaj – Faleminderit! 
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Pyetja ime është po e njëjta: a e konsideroni ju qeverinë shqiptare shkelëse, dhunuese të 

lirive dhe të drejtave themelore të individit? Nëse po, cilat janë tri kategoritë apo shtresat më të 

dhunuara në këtë aspekt?  

Duke qenë se edhe ju keni pasur më parë edhe një eksperiencë pranë Avokatit të Popullit, 

tashmë në krye edhe të eksperiencës apo dhe të zhvillimeve të fundit, cilat do të ishin mjetet, 

instrumentet, qasjet që ju do të mbanit eventualisht, nëse do të zgjidheshit Avokat i Popullit, për 

këto tri grupimet eventualisht më të cenuara, me të dhunuara nga qeveria? 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Zoti Kapedani. 

Ermir Kapedani- Do të thosha që qeveria shqiptare, e parë në aspektin kolektiv, nuk 

është dhunuese e të drejtave të njeriut. Shkelje të ligjeve, vendime të parregullta apo të 

paligjshme mund të marrë një person i caktuar, por dhuna është një vepër penale dhe nuk mund 

të thuhet që mund të dënohet kolektivisht. Mund të themi që, patjetër, në raste të caktuara ka 

shkelje të të drejtave të njeriut. Shkelje të të drejtave të njeriut ka pothuajse në çdo aspekt të jetës 

në Shqipëri. Unë nuk mund të them tre, patjetër, ka edhe më shumë, por, gjithsesi, për t’i 

rregulluar këto të drejta institucioni i Avokatit të Popullit është oponent me qeverinë dhe jo, si të 

thuash, opozitë dhe bashkëpunimi midis institucionit dhe organeve të administratës publike dhe 

një proaktivitet shumë i madh i vetë titullarit të institucionit ndoshta do të jepte një mundësi për 

të rregulluar problematika të ndryshme, nëpërmjet ligjeve që mund të iniciohen nga institucioni i 

Avokatit të Popullit apo nga institucionet përkatëse, nëpërmjet rekomandimeve të institucionit të 

Avokatit të Popullit. 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Kapedani! 

Kam një pyetje. Ju keni qenë komisioner në seksionin përkatës? Në seksionin e 

përgjithshëm. Pasi keni ikur dhe keni bërë një analizë të punës gjatë periudhës që nuk keni qenë, 

si e vlerësoni performancën e këtij seksioni?  

Ermir Kapedani – Patjetër që kam një vlerësim për performancën e institucionit dhe, 

përveç atyre që thashë në fjalën time, në kuptimin e asaj që  institucioni duhet të jetë, si të 

thuash, më i administruar nga drejtuesi i institucionit, nga Avokati i Popullit, deri tani mendoj se 

pothuajse është bërë mirë puna e institucionit të Avokatit të Popullit, por duhet të thellohet në 

hetimin administrativ, që është baza e këtij institucioni, por edhe në iniciativat ligjore, që duhet 

të jenë më të shumta, pasi gjatë ankesave dhe punës së institucionit, patjetër që janë vërejtur 
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problematika të ndryshme, që me nismën e institucionit të Avokatit të Popullit mund të... Kanë 

ndryshuar dhe unë kam përvojë gjatë atyre viteve që kam shërbyer në këtë institucion dhe për 

këtë patjetër që duhet falënderuar dhe Kuvendi i Shqipërisë, pasi çdo iniciativë ose çdo mendim, 

të paktën në përvojën time, është miratuar pothuajse ashtu siç e ka rekomanduar ose e ka dërguar 

institucioni i Avokatit të Popullit. 

Klotilda Bushka – Shumë faleminderit, zoti Kapedani! 

Nuk ka më pyetje nga kolegët. Jeni i lirë të shkoni. Suksese në këtë garë! 

Të bëhet gati kandidatja tjetër, që, në fakt, është Avokatja e Popullit, Erinda Ballanca, e 

cila kandidon në këtë proces. Ne do të lidhemi online me të. 

Erinda Ballanca – Ju dëgjoj shumë mirë. 

Klotilda Bushka – Zonja Ballanca, së pari, të shkuara! Shërim të shpejtë! 

Erinda Ballanca – Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Ne ju kemi dëgjuar shpeshherë në këtë sesion parlamentar. Nuk besoj 

se kolegët kanë pyetje për ju. Ju do të keni të njëjtën kohë si të gjithë kandidatët e tjerë, 5 minuta, 

për një prezantim të arsyes pse keni aplikuar dhe pse kërkoni të jeni në një mandat të dytë si 

Avokate  e Popullit, sepse CV-në tuaj dhe punën tuaj e njohim. Prandaj besoj se të gjithë kolegët 

janë dakord që në 5 minuta të dimë se cila është arsyeja pse ju keni vizionin për të shërbyer edhe 

për një mandat të dytë si Avokate e Popullit.  

Fjala për ju. 

Erinda Ballanca – Shumë faleminderit, zonja Bushka! 

Të nderuar anëtarë të komisionit, nënkryetarë, sekretarë, deputetë dhe të gjithë ju që po 

na shihni nga ekrani, dua t’ju përshëndes dhe t’ju falënderoj për mundësinë! Ndonëse nuk jam 

aty fizikisht, po përpiqem të jap kontributin tim nëpërmjet këtij komunikimi. Dua të përshëndes 

të gjithë kandidatët dhe t’u uroj atyre një garë sa më të mirë dhe të kenë “shpatulla të gjëra”, 

sepse është shumë e thjeshtë të flasësh për institucionin e Avokatit të Popullit, por më besoni, 

është shumë e vështirë ta bësh këtë detyrë. Kjo vështirësi fillon që ditën në të cilën emri i 

personit caktohet, besohet, votëbesohet nga Kuvendi i Shqipërisë. Ky ka qenë edhe rasti dhe fati 

im. Pse e them këtë? E them këtë sepse në themelin e çdo institucioni shqiptar, përfshirë edhe atë 

për të cilin ndodhemi këtu sot, është Kushtetuta e këtij vendi ajo që duhet të ketë përparësi, një 

Kushtetutë e cila buron nga vullneti i qytetarëve tanë e ku të drejtat e njerëzve dhe të qytetarëve 

marrin garancinë që nuk shkelen dhe nuk mohohen. Çdo institucion i shtetit tonë ekziston si një 
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premtim që, duke respektuar Kushtetutën, do t’u respektojë qytetarëve të drejtat e tyre, qenien e 

tyre njerëzore. Avokati i Popullit është në të njëjtën kohë edhe ky premtim i shtetit për qytetarët, 

edhe shpresa e qytetarëve se ky premtim po mbahet.  

Këtu dëgjova shumë nga kandidatët, të cilët mendojnë se Avokati i Popullit është 

institucion magjik. Në fakt, Avokati i Popullit nuk është institucion magjik. Avokati i Popullit 

është një dorë e zgjatur e parlamentit. Kjo do të thotë që parlamentet kanë vendosur t’ia 

delegojnë një pjesë të pushtetit të tyre Avokatit të Popullit për të trajtuar pikërisht këtë 

marrëdhënie, ankesat që kanë qytetarët përkundrejt administratës shtetërore, në mënyrë që 

parlamenti të ndërhyjë më tej, pasi të kuptojë se ku ndodhen problemet. Ky është roli i Avokatit 

të Popullit si ombudsman klasik. Ne këtë rol e ushtrojmë 100%. Detyra e çdo Avokati të Popullit 

nuk është as të zhdukë varfërinë, as të zhdukë shkeljet e të drejtave të njeriut, është t’i evidentojë 

dhe t’i rekomandojë parlamentit përmirësimet, sepse ne jemi një republikë parlamentare dhe 

është parlamenti ai që duhet të marrë masat në momentin kur vihet në dijeni të këtyre fakteve, që 

po i gërryen eventualisht ekzekutivi dhe, së dyti, kur shikon një standard, që trajtohet, mbrohet 

nga Avokati i Popullit, i cili nuk e bën këtë gjë se kështu mendon, por se është në një ombrellë të 

madhe të të gjitha akteve ndërkombëtare, të cilat rregullojnë pikërisht të drejtat e njeriut. Avokati 

i Popullit është ai i cili studion në mënyrë të thelluar, e kupton, e përvetëson atë që është më e 

rëndësishme, se cilat janë të drejtat e njeriut sot në botë, se ku po shkojmë, cila është tendenca 

dhe cili është këndvështrimi. Në fakt, me mua, ndonëse kam qenë avokate për 20 vjet para se të 

bëhesha Avokate e Popullit, ndodhi ajo që edhe vetë nuk e prisja. Sa herë që lexoj Kushtetutën e 

Republikës së Shqipërisë, për shkak të këtij botëkuptimi më të gjerë, më të ri, më të madh, më 

gjithëpërfshirës të atyre që ndodhin në botë në lidhje me këtë çështje, unë gjej, interpretoj, kuptoj 

të drejta të reja, gjej interpretime, që ta bëjnë punën tonë, sigurisht, edhe standardin, më 

gjithëpërfshirëse dhe më të mirë. Nga kjo pikëpamje mendoj se ne dhe ata kandidatë, të cilëve u 

uroj shumë suksese, do të duhet të kuptojmë më mirë rolin e institucionit të Avokatit të Popullit, 

së pari, sepse ne nuk jemi çdo pushtet në këtë shtet. Ne jemi një pushtet i butë. Të qenit një 

pushtet i butë është detyra jonë morale të vijmë si një pushtet moral, është detyra jonë të jemi të 

zëshëm për shkeljet, është detyra jonë t’i evidentojmë shkeljet, është detyra jonë të jemi aty për 

më të vuajturit, por, nga ana tjetër, është detyra jonë, së pari, t’ia bëjmë me dije parlamentit, t’ia 

bëjmë me dije popullit, të bashkëpunojmë me shoqërinë civile, t’ia bëjmë me dije këtë standard 

edhe qeverisë, sigurisht, dhe të kërkojmë aty zgjidhje. Pikërisht për këtë arsye, Avokati i 
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Popullit, gjatë 5 vjetëve që unë e kam drejtuar, nuk ka bërë vetëm një raport vjetor, që është 

detyrim ligjor dhe minimumi i mundshëm për të plotësuar për të paraqitur detyrën e vet. Ka bërë 

jo pak, por 40 raporte të veçanta, raporte ndërkombëtare.  

Dëgjova që ne nuk marrim pjesë në raportet ndërkombëtare. Në fakt, e kundërta është e 

vërtetë, ne bëjmë raporte ndërkombëtare dhe paraqesim situatën e të drejtave të njeriut në raporte 

ndërkombëtare dhe botime promovuese. 40 raporte të veçanta, raporte ndërkombëtare dhe 

botime promovuese është një numër shumë i lartë raportesh të veçanta, sepse kjo tregon që ne 

kemi gjetur, të paktën për sa u përket 30 raporteve të veçanta që kemi dërguar në parlamentin e 

Shqipërisë gjatë këtyre 5 vjetëve, shkelje strukturore të të drejtave të njeriut. Ky është dallimi 

ndërmjet një rekomandimi të thjeshtë për një shkelje rastësore me rekomandimet që bëjmë në 

kuadër të raporteve të veçanta që paraqesim. Të paktën në 30 raste, për 30 çështje gjatë këtyre 5 

vjetëve ne kemi dërguar një raport të veçantë në Kuvendin e Shqipërisë. Sigurisht që Avokati i 

Popullit gjatë këtyre 5 vjetëve e ka ushtruar aktivitetin e vet si institucion (nuk po flas vetëm për 

vete si individ, por së bashku me komisionerët dhe me të gjithë stafin e institucionit) në një 

situatë jo të thjeshtë të antagonizmit politik, të klimës shumë të rënduar politike, të mungesës së 

opozitës në parlament për shumë muaj dhe i është dashur të jetë edhe më i zëshëm se avokatët e 

tjerë.  

Nuk arrij dot ta kuptoj se si mund të thuhet që duhet të ishte bërë më shumë, të paktën e 

dëgjova nga Ermiri, që duhet të thellohen raportet e Avokatit të Popullit. Kandidati i mëparshëm 

ka qenë në atë seksion dhe shqetësimi që unë kam pasur për atë kandidat ka qenë që raportet dhe 

gjetjet e tij kanë qenë tërësisht të pathelluara. Në fakt, po të shikoni sa raporte kemi dërguar që 

nga viti 2019 e në vijim nga ai seksion, do ta kuptoni se sa shumë e kemi thelluar ne punën në 

rastin konkret. 

Klotilda Bushka – Zonja Ballanca, faleminderit! 

Nëse thoni dhe diçka në lidhje me vijimësinë, që ta përmbyllim... 

Erinda Ballanca – Po, zonja Bushka. Kam kërkuar dhe zyrtarisht, dhe formalisht që 

minutazhi 5 minuta është i papërshtatshëm për të paraqitur punën e Avokatit të Popullit dhe 

vizionin tim, sepse unë jam në rikandidim. E kam kërkuar edhe formalisht këtë, me shkrim. Për 

sa kohë që ky afat iu dha dhe personave që, në gjykimin tim, janë gjithçka përveçse njerëz 

konstruktivë për ta ushtruar këtë detyrë, besoj se duhet të më jepet edhe mua për të thënë diçka 

konstruktive. Në punën që kam bërë... 



74 
 

Klotilda Bushka – Një sekondë, ju lutem! 

Zonja Ballanca, në kuadër të paritetit të procedurës afati është i njëjtë për të gjithë. 

Sigurisht që do t’ju lejojmë të flisni. Siç e thamë, nuk ka gong. Kështu që lejohet të flisni, por 

nuk është lejuar askush të flasë më shumë se 2 minuta. Ju e kishit kaluar edhe këtë. Unë po ju lë 

ta përfundoni pjesën e interesit për vijimin e mandatit, por nëse keni diçka me shkrim, siç thatë, 

paraqiteni, sepse anëtarët e komisioni kanë marrë informacione me shkrim edhe nga kandidatët e 

tjerë. Kështu që ne nuk jemi këtu për të vlerësuar punën e Avokatit të Popullit. 

Erinda Ballanca – Në fakt, e kam paraqitur dhe u është dorëzuar të gjithëve... 

Klotilda Bushka – Ne jemi këtu për të vlerësuar kandidaturën tuaj. Kështu që të 

fokusohemi në këtë çështje. 

Erinda Ballanca – E kuptoj, prandaj jam duke thënë se çfarë kemi bërë. Në qoftë se unë 

vij për një rikandidim, jam për të treguar se çfarë kam bërë, se cila është qasja dhe cili është rasti. 

Në fakt, kam paraqitur sot, në orën 10:00, një material me shkrim, që ia kam dërguar sekretarisë 

së Komisionit të Ligjeve. 

Klotilda Bushka – Është shpërndarë tek anëtarët e komisionit. 

Erinda Ballanca – E kisha bërë materialin para se të dëgjoja çfarë u diskutua këtu.  

Megjithatë, për ta përmbledhur, ajo që për mua ka rëndësi është tërësisht çështje vizoni. 

Pra, të gjitha diskutimet që u bënë deri tani janë shumë të vlefshme, mbeten në rolin e 

institucionit brenda për brenda vendit, pa kuptuar se ku ndodhet ky institucion në rang 

ndërkombëtar. Për mua detyra parësore që ka çdo Avokat Populli dhe çdo parlament sot është të 

përmirësojnë katalogun e të drejtave themelore në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, i cili 

duhet të përfarohet me katalogun e Kartës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Ne kemi një 

katalog tepër të varfër të të drejtave të njeriut. Ka qenë i vlefshëm atëherë kur është bërë, në vitin 

’98, ndërkohë që sot ka një mungesë të rëndësishme të disa të drejtave që në këta 20 e ca vjet 

janë kthyer në një realitet për të gjithë qytetarët e Europës, gjithashtu, edhe për shqiptarët. Pra, 

Karta Europiane e të Drejtave të Njeriut, që është një dokument më i vjetër në kohë se Konventa 

Europian e të Drejtave të Njeriut dhe përbën të drejtat e qytetarëve në Bashkimin Europian, ku 

ne jemi duke aderuar, mendoj se është i vetmi dokument, i cili mund t’u garantojë qytetarëve 

shqiptarë disa nga problematikat thelbësore që kemi. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë nuk 

e njeh miradministrimin si të drejtë kushtetuese. Duke mos e njohur miradministrimin si të drejtë 

kushtetuese, mandati i Avokatit të Popullit si institucion kushtetues, pikërisht në kuadër të 
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zbatimit të të drejtave të njeriut përkundrejt administratës shtetërore, ka një handikap thelbësor 

në trajtimin e këtyre çështjeve, sepse jo çfarëdolloj shkeljeje është në mandatin e të drejtave të 

Avokatit të Popullit. Në mandatin e Avokatit të Popullit janë vetëm shkeljet e të drejtave të 

njeriut. Shkeljet e ligjit janë në mandatin e gjykatës. Nuk e bën vetëm Avokati i Popullit çdo 

veprim dhe çdo funksion të shtetit shqiptar. Për këtë arsye mendoj se ky është një element shumë 

i rëndësishëm, i cili mungon në Kushtetutën tonë dhe ia cenon Avokatit të Popullit kompetencën 

dhe fuqinë për të vepruar.  

Një pjesë e madhe e objektivave sociale, që ndodhen në Kushtetutën e Republikës së 

Shqipërisë si të tilla, duhet të kthehen në të drejta efektive, si, për shembull, e drejta për mjedis të 

shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm. Asnjëri prej nesh nuk është koshient që në 

Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë e drejta e mjedisit është vetëm e drejtë për t’u informuar 

për mjedisin, si e drejtë thelbësore. Pra, ne nuk kemi të drejtë për një mjedis të shëndetshëm dhe 

të pastër, ai është objektiv social, por kemi vetëm të drejtë të informohemi për gjendjen e 

mjedisit. Kjo duhet të ndryshojë. Gjithashtu, duhet të jetë e drejtë e njeriut shfrytëzimi racional i 

burimeve dhe parimet e zhvillimit të qëndrueshëm, mbrojtja e trashëgimisë kulturore. Të gjitha 

këto elemente, nga objektiva sociale, të cilat shteti mund t’i zbatojë për sa mundet dhe jo të jetë i 

detyruar t’i zbatojë, duhet të kthehen në të drejta thelbësore.  

Nga ana tjetër, duhet që shprehimisht në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të 

parashikohen disa të drejta të tjera, që janë në kartë, siç janë e drejta e integritetit të qenies 

njerëzore, ndalimi i trafikimit të qenieve njerëzore, respekti për jetën private dhe familjare. Kjo 

është në konventë si e drejtë dhe ne mundet me referencë midis konventës të bëjmë një lloj 

interpretimi, por në Kushtetutën tonë mungon një parashikim i qartë për sa i përket jetës private 

dhe familjare dhe ne këtë e pamë si një problem kur paraqitëm në Gjykatën Kushtetuese 

kërkesën për shpalljen antikushtetuese të një pjese të ligjit për Policinë e Shtetit. Respekti për 

pronësinë intelektuale, si pjesë e të drejtave, gjithashtu, nuk është e drejtë kushtetuese. Barazia 

midis burrit dhe gruas, që duhet të garantohet në mënyrë të plotë, gjithashtu nuk është. Të drejtat 

e fëmijëve kanë nevojë të përmirësohen dhe të barazohen me nenin 26, në mënyrë të veçantë për 

ta shndërruar në një të drejtë kushtetuese parimin e interesit më të lartë të fëmijës. Ajo që vërtet 

mendoj se duhet të zgjidhet shumë qartë është ajo që thashë, e drejta e miradministrimit dhe më 

tej do të duhet të ketë përmirësime në ligjin për Avokatin e Popullit. Ne aktualisht jemi përfitues 
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të një projekti IPA dhe në këtë kuadër do të paraqesim përmirësimet dhe nevojat për 

përmirësime, se është pjesë e projektit, në ligjin e Avokatit të Popullit. 

Unë e shikoj institucionin e Avokatit të Popullit në vijim pikërisht në rolin e shtuar të tij 

në integrimin europian. Avokati i Popullit, për meritë të titullarit të mëparshëm dhe të 

funksioneve të rolit të institucionit deri atëherë pati një vlerë të shtuar në reformën në drejtësi 

dhe besoj se ne e treguam se dinim të ishim institucion i zëshëm përkundrejt asaj që qytetarët 

realisht duhet të përfitojnë, në lidhje me zbatimin e reformës në drejtësi. 

Besoj se tashmë, në përmbylljen e këtij procesi dhe të rolit tonë (ka mbetur vetëm një 

pjesë e rolit tonë në KED si vëzhgues, deri sa të përfundojë përzgjedhja edhe e këtyre anëtarëve), 

roli i shtuar i Avokatit të Popullit duhet të jetë në integrimin europian dhe ushtrimi i mandatit që 

i është besuar duhet të jetë në trajtimin efektiv të ecurisë së procesit në lidhje me integrimin 

europian. 

Rritja e besimit të publikut është gjithashtu një nga sfidat thelbësore që kam pasur gjatë 

gjithë kohës dhe mendoj se do të vazhdojë të mbetet një problem edhe në mandatin e ardhshëm. 

Për hir të së vërtetës, ka ndodhur një revolucion në lidhje me besimin e publikut dhe për këtë 

mjafton të shikoni dy instrumente, “Barometrin e Ballkanit” dhe besimin te qeverisja nga UNDP-

ja. Avokati i Popullit qartësisht është institucioni i cili ka një besim shumë të lartë nga qytetarët. 

Mjafton të shikoni “Barometrin”, mund t’jua them shifrat... 

Klotilda Bushka – Zonja Ballanca, ju lutem! 

Ne ju kemi dëgjuar në raportimin vjetor. I keni trajtuar këto çështje. Këtu nuk po flasim 

për institucionin e Avokatit të Popullit, por... 

Erinda Ballanca – Për këtë po flas, se çfarë do të bëja unë për të vazhduar  rritjen e 

besimit të publikut. 

Klotilda Bushka – Dakord, por keni kaluar 10 minuta. Kështu që nëse e përmbyllni... 

Erinda Ballanca – Unë mund të mos flas fare, nuk e kam problem. E mbyll këtu dhe ju 

vazhdoni bëni pyetje. 

Klotilda Bushka – Zonja Ballanca, rregullat e dëgjesës... Kemi gjithë ditën këtu për këtë 

çështje, keni qenë e pranishme dhe po ju kërkojmë në mënyrë të sjellshme ta përmbyllni, sepse 

interesi në këtë dëgjesë është të kuptojmë që ju kërkoni të vijoni një punë të mirë të nisur dhe 

këto janë prioritetet tuaja. Tani, edhe fjalimi juaj duhet të ketë një fund. Prandaj po ju kërkoj ta 

përmbyllni. 
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Erinda Ballanca – Fjalimi im duhet të ketë një fund dhe prandaj ju thashë që unë e 

vendosa fundin këtu. Ju kam dërguar një platformë prej 10 faqesh, pjesa kryesore e së cilës nuk 

është prezantuar, sepse ka të bëjë me ato që janë më të rëndësishme, sipas gjykimit tim, me 

parimet e Parisit dhe parimet e Venecias se si duhet të funksionojë institucioni i Avokatit të 

Popullit. Me shumë mirësjellje unë i vendos Kuvendit të Republikës së Shqipërisë një 

interpretim thelbësor të bërë të parimeve të Venecies për sa kohë që është hera e parë që Kuvendi 

i Shqipërisë po bën procedurën e zgjedhjes apo të rizgjedhjes së Avokatit të Popullit, pasi janë 

miratuar parimet e Venecies për institucionin e Avokatit të Popullit. Në këtë këndvështrim, unë 

kam tërhequr vëmendjen, kam bërë një interpretim, pra për të parë edhe ju një punë interpretative 

të Avokatit të Popullit në lidhje me çështjen e mandatit të Avokatit të Popullit. Kam bërë edhe 

një listë të të gjitha raporteve që ne kemi përgatitur dhe të punës së mirë që jemi duke vazhduar, 

44 raporte në këta 5 vjet dhe 4 raporte në proces për t’u përfunduar, që do të thotë se brenda këtij 

muaji do të paraqiten pranë Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. 

Ju faleminderit! 

Jam e hapur për pyetje. 

Klotilda Bushka – Zonja Ballanca, faleminderit! 

Veprimtaria e Avokatit të Popullit dhe veprimtaria juaj janë diskutuar dhe vlerësuar në 

Komisionin e Ligjeve në kuadër të raportimit vjetor. Ne kemi miratuar edhe rezolutën përkatëse. 

Do të keni mundësi edhe ta paraqisni në seancën plenare. Kështu që ju falënderojmë që keni 

marrë pjesë në këtë garë dhe që keni paraqitur edhe opinionin e parimeve të rëndësishme që do të 

duhet të përdoren në procedurat e zgjedhjes të atij ose asaj, që është Avokati i Popullit! Kjo është 

vlerësuar vërtet, ashtu siç është vlerësuar dhe puna juaj. Edhe unë ju përgëzoj gjithashtu. Besoj 

se ndajmë të njëjtin qëndrim me shumë kolegë këtu. Gjithçka që keni paraqitur në kuadër të këtij 

kandidimi njoftohem nga sekretaria që u është shpërndarë kolegëve deputetë. 

Zonja Çupi ka një ndërhyrje. 

Dhurata Çupi – Në fakt, unë kam vlerësim për gjithë punën që keni bërë, zonja 

Ballanca. Keni vlerësimin tim maksimal, por besoj se edhe të të gjithë kolegëve të opozitës në 

Komisionin e Ligjeve, për të gjithë punën e vazhdueshme që keni bërë në drejtimin e 

institucionit të Avokatit të Popullit gjatë gjithë këtyre viteve. Keni treguar që i keni dhënë atij 

institucioni pavarësinë dhe integritetin e duhur; keni treguar që dini ta drejtoni me dinjitet. Nga 
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unë, por besoj se dhe nga të gjithë kolegët keni vlerësimin maksimal deri më sot dhe uroj të jeni 

konkurrente edhe në vazhdim. 

Faleminderit shumë, zonja Ballanca! 

Erinda Ballanca – Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Edhe zoti Majko ka diçka për të thënë. 

Pandeli Majko – Zonja Ballanca, megjithëse mund të duket çudi në këtë situatë politike 

ku është vendi, edhe unë dua të vazhdoj aty ku e la zonja Dhurata. Pavarësisht ndonjë rezerve 

fillestare, dëshiroj të them që institucionit të Avokatit të Popullit i keni dhënë dhe karakterin tuaj. 

Ndonjëherë në shoqërinë shqiptare sjellja acaruese apo ulëritëse konsiderohet si forcë, ndërsa ju i 

keni dhënë institucionit të Avokatit të Popullit pikërisht faktin që pika më e fortë e Avokatit të 

Popullit sot është ajo që duket si dobësi. Kështu që pa vënë aspak në dyshim anën tuaj 

profesionale mendoj se keni futur një fjalor të ri për sa i përket marrëdhënies së Avokatit të 

Popullit me institucionet e shtetit shqiptar dhe ato ndërkombëtare.  

Më lejoni edhe mua t’ju falënderoj në emër të kolegëve! 

Erinda Ballanca – Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Majko! 

Kush tjetër nga kolegët e do fjalën?  

Nuk ka pyetje për ju, zonja Ballanca. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Erinda Ballanca – Nuk është pyetja e zotit Alibeaj? 

Klotilda Bushka – Nëse kërkoni t’i përgjigjeni pyetjes së zotit Alibeaj... 

Erinda Ballanca – Jo, isha për prezantimin përpara dhe nuk e pashë nëse zoti Alibeaj 

ishte prezent ose jo.  

Klotilda Bushka – Zoti Alibeaj është në sallë. Pyetja qëndron.  

Do t’ia jap fjalën zotit Alibeaj, por duke qenë se në rastin tuaj bëhej fjalë për një 

rikandidim dhe ju jeni shprehur me raporte për shumë çështje... 

Erinda Ballanca – Dakord. 

Klotilda Bushka – ...edhe ne do të donim të kishim nga ju vizionin për mandatin e dytë. 

Kështu ramë dakord, megjithëse... 

Zoti Alibeaj...  

Erinda Ballanca – Unë jam dakord. 
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Klotilda Bushka – ...po e merr fjalën. Është në sallë. 

Enkelejd Alibeaj – Jam në sallë. Sigurisht, ato ishin pyetje për ata të cilët e kanë rishtazi 

kandidimin. Megjithatë, kam kuriozitetin që edhe ju t’i përgjigjeni pyetjes që kam bërë, të cilën 

besoj se e keni parasysh, që të mos e përsëris.  

Erinda Ballanca – Po, po. 

Klotilda Bushka – Po, zonja Ballanca. 

Erinda Ballanca – Faleminderit! 

Qeveria shqiptare tregon pak vëmendje ndaj të drejtave të njeriut dhe në mënyrë të 

veçantë për sa i përket zbatimit të tyre në nivel përmbajtësor.  

Nga njëra anë, qeveria shqiptare është pararojë, si një nga vendet e rajonit, për miratimin 

e akteve ndërkombëtare dhe miratimin e ligjeve. Problemi kryesor me qeverinë shqiptare, në 

gjykimin tim, si Avokate e Popullit është pikërisht zbatimi efektiv i të drejtave që miratohen 

nëpërmjet ligjeve. Ndoshta është edhe roli i parlamentit, i cili ka qenë gjithmonë përbashkues ose 

pozitiv versus konventave ndërkombëtare. Ndërkohë, nga ana tjetër, ajo që unë kam vënë re me 

shumë keqardhje është pikërisht fakti se ka një mungesë... është tjetër gjë paraqitja, dukja 

sigurisht, vullneti, diskuri, por është një gjë tjetër zbatimi efektiv i tyre. 

Nëse janë tri çështje, të cilat unë duhet t’i them, përsëri mendoj se të drejtat social-

ekonomike të qytetarëve shqiptarë vijojnë të jenë të cenuara. Fatkeqësisht, qytetarët shqiptarë 

përfitojnë më pak se të gjitha vendet e Ballkanit si pjesë e buxhetit të shtetit për çështjet sociale. 

Kjo është shumë e rëndësishme. Minimumi jetik duhet të vihet në jetë, duhet të zbatohet. Kjo 

është një politikë sociale, e cila duhet të miratohet nga ana e qeverisë shqiptare dhe unë besoj se 

kjo është shumë e rëndësishme, sepse duke rregulluar atë, ne do të rregullojmë më tej të gjithë 

politikën e ndihmës sociale dhe të qenit ne aty për më të varfrit.  

Së dyti, duhet të kemi një respekt më të madh për pronën e qytetarëve në rastet kur ka 

vepra publike dhe interes publik. Atëherë, çdo garanci e dhënë në ligj duket sikur zhduket. Ky ka 

qenë një problem tjetër i gjithë mandatit tim dhe të së gjithë punës sime, saqë njerëzit të gjithë 

mendojnë se vërtet kjo ka qenë e vetmja çështje me të cilën unë jam marrë. 

Së treti, unë besoj se mbetet, gjithashtu, një çështje ende e pazbatuar dhënia e garancive 

personave nën arrest, sidomos në komisariate. Kemi një problem me zbatimin e garancive të të 

drejtave të tyre nga pikëpamja infrastrukturore, por edhe të disa të drejtave të tjera. Janë shumë të 

vështira për t’u provuar qoftë për sa i përket presionit psikologjik që ushtrohet ndaj disa prej 
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personave të privuar nga liria. Kjo është pothuajse e pamundur për t’u provuar, por unë besoj se 

ka ende shumë punë për të bërë për të rregulluar dhe për të bërë procedura (ne kemi bërë një mal 

me to), për të arritur që të përmirësohen këto të drejta. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Ballanca! Nuk ka pyetje të tjera për ju. Ju urojmë 

suksese! Ju vlerësojmë dhe ju përgëzojmë për punën e bërë deri tani. Suksese të mëtejshme, si 

dhe shërim të shpejtë nga të gjithë anëtarët e komisionit!  

Erinda Ballanca – Faleminderit! 

Vërtet më vjen shumë keq që nuk isha në formën time më të mirë për ju, pasi, sigurisht, 

do të ishte e mira të isha në formën time më të mirë dhe të isha aty prezente për ta parë se sa 

pasion kam unë... 

(Zonjat Ballanca dhe Bushka flasin njëkohësisht.) 

Klotilda Bushka – Nuk e vumë re shumë, me thënë të drejtën. 

Të shkuara! Gjithë të mirat, zonja Ballanca! 

Erinda Ballanca – Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Kolegë, do të bëjmë vetëm 5 minuta pushim.  

Kërkojmë ndjesë, sa të bëjmë shkëputjen e lidhjes online.  

Të bëhet gati kandidatja tjetër, zonja Evis Fico.  

 

(Pas pushimit) 

Rifillojmë mbledhjen e komisionit, duke vijuar me dëgjesën për kandidatët për Avokatin 

e Popullit. E kemi ndërprerë te prezantimi i kandidates Evis Fico. 

Zonja Fico, mirë se erdhët! 

Suksese edhe juve në këtë garë! 

Atëherë, meqenëse rregullat tashmë i mësuat, koha në dispozicion për prezantimin tuaj 

dhe për qëllimin pse keni shprehur interesin për të marrë pjesë në këtë garë është 5 minuta. 

Fjala për ju.   

Evis Fico – Faleminderit, e nderuar zonja kryetare! 

Të nderuar deputetë,  

Me falënderimin për ftesën në këtë dëgjesë, dëshiroj të paraqes shkurtimisht profilin dhe 

platformën time që e kam përcjellë te ju edhe në formën hard-copy.  
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Kam përfunduar studimet e larta për drejtësi në Universitetin Kombëtar dhe Kapodistrian 

të Athinës në vitin 2004, më pas një master shkencor në studime politike. Ndër vite gjatë 

ushtrimit të profesionit, jam angazhuar në vazhdimësi për kualifikimin profesional dhe 

akademik, ku vlen të përmend këtu një specializim në Letoni, në Riga School of Law “Për 

drejtësi dhe ekonomiks”, si dhe në Shkollën Shqiptare të Studimeve Politike, mbështetur nga 

Këshilli i Europës. 

Në vitin 2007 kam fituar titullin “avokat”.  

Në fushën profesionale kam një eksperiencë prej 16 vjetësh.  

Prej kthimit tim në Shqipëri në vitin 2006 kam kontribuar për një periudhë 12-vjeçare në 

institucionin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit, fillimisht si përgjegjëse në fushën e migracionit 

dhe marrëdhënieve të punës, ku vlen të përmend angazhimin profesional si anëtare e grupit të 

punës në liberalizimin e vizave. Më pas kam qenë lektore e së drejtës migratore në Fakultetin e 

Drejtësisë të Universitetit publik të Tiranës, konsulente ligjore në Komitetin e Pakicave 

Kombëtare dhe prej vitit 2019 iu bashkova ekipit të Ministrisë së Drejtësisë si këshilltare ligjore 

për marrëdhëniet me parlamentin dhe më tutje si drejtoreshë kabineti. 

Aktualisht, jam këshilltare për çështjet ligjore dhe antikorrupsionin në Ministrinë e 

Financave dhe Ekonomisë. 

Si pika kryesore, shumë shkurt, rreth profilit tim dhe mandej do të vijoj me platformën që 

do ta gjeni të përmbledhur edhe para jush, mund të përmend se kam bashkëkontribuar në punën e 

një skuadre në mjaft reforma të qenësishme të Ministrisë së Drejtësisë, ku nuk mund të harrojmë 

reformën kryesore që është kryefjalë e diskutimeve edhe sot, reforma një drejtësi, reforma në 

sistemin penitenciar, lufta kundër korrupsionit. Kam qenë edhe anëtare e delegacionit shqiptar në 

GRECO.  

Gjithashtu, kam përfaqësuar institucionalisht vendin në disa konferenca të rëndësishme 

dhe jam angazhuar në fushën e të drejtave të njeriut dhe të advokimit për politika më të mira, ku, 

me mbështetjen e Akademisë së Studimeve Politike, kam kryer një sërë dokumentesh politike 

dhe nismash. Ajo që evidentohet në këtë rast, edhe për komisionin, është fakti që e kam 

prezantuar këtë Akademi në Komisionin për Reformën Zgjedhore në vitin 2018 për çështjet 

zgjedhore. 

Për të kaluar te vizioni dhe platforma ime, ato mbështeten në katër shtylla kryesore. 

Së pari, në krijimin e një modeli proaktiv, bashkëkohor uniteti dhe paanshmërie. 
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Së dyti, në forcimin e besimit të publikut tek Avokati i Popullit, ku zëri i qytetarit do të 

dëgjohet në këtë institucion. 

Së treti, në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në çdo fushë paanshmërisht dhe sidomos për 

kategoritë e margjinalizuara. 

Së katërti, në shtrirjen institucionale përmes hartëzimit të shërbimeve sipas analizës së 

nevojës.  

Të gjitha këto i kam përgatitur për një plan konkret masash, duke filluar me 

dixhitalizimin e një sistemi gjurmueshmërie për çdo ankesë të qytetarit. Mandej, ky Avokat i 

Popullit do të jetë më eficient dhe nuk do të mbetet pre e të gjitha komunikimeve shkresore, duke 

ua lënë institucioneve barrën për të ndërvepruar, madje do të ndërveproj në mënyrë koherente me 

institucionet ligjzbatuese dhe ato të drejtësisë. 

Së dyti, do të konsolidoj figurën e Avokatit të Popullit përmes analizës së identifikimit të 

nevojave dhe problemeve për të gjitha komunitetet dhe kategoritë, do të përcaktoj prioritetet, të 

cilat do t’i vendos në kartën e performancës së të gjithë komisionerëve për të ndërvepruar dhe 

sidomos duke vendosur përpara legjislacionin kombëtar/ndërkombëtar dhe parimet e Parisit dhe 

të Komisionit të Venecias. Gjithçka do të bëhet në një monitorim periodik.  

Gjithashtu, forcimi i bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtarë do të jetë një synim imi 

në ngritjen e urave lidhëse, ku vlen të theksohet edhe projekti i IPA-s 2020, që sapo ka filluar të 

implementohet, që është kontrata e binjakëzimit në mbështetje të Avokatit të Popullit me shtetin 

austriak. 

“Krijimi i një Avokati të Popullit gjithëpërfshirës” do të jetë motoja ime dhe këtu për 

herë të parë do të vendos të menaxhoj një bord këshillimor pranë institucionit me thirrje të hapur 

për pjesëmarrje të akademikëve dhe aktorëve të shoqërisë civile, si dhe ekspertëve të pavarur të 

fushës, vendas dhe të huaj. 

“Ditët e hapura” do të jenë një instrument i eventeve me tematika specifike, me qëllim 

dëgjimin e drejtpërdrejtë të zërit të qytetarëve.  

Tryezat e konsultimit, po ashtu, do të jenë një mjet ndihmës në këtë fazë.  

Do të rishikoj dhe do të intensifikoj të gjitha memorandumet e bashkëpunimit dhe 

çështjeve me interes të lartë publik, sidomos atyre që mbeten plagë e shoqërisë shqiptare, si: 

dhuna në familje, abuzimi ndaj të miturve, diskriminimi me bazë gjinore, trajtimi në IEVP-të e të 

tjera e të tjera. 



83 
 

Të gjitha sa më lart, do t’i bëj duke rishikuar hartëzimin e shërbimeve që të mos ngelet në 

7 zyra rajonale shërbimi aktual që bëhet i Avokatit të Popullit, por të rishihet ky shërbim për të 

qenë sa më pranë qytetarit për të parë nevojat. Ky është edhe avokati pranë popullit dhe jo vetëm 

në Dropull, në Pogradec, Kukës, Sarandë, Berat, Vlorë dhe Shkodër, të gjitha këto për qëllimin e 

mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe kategorive të margjinalizuara. 

Shumë shkurt do të ndalem në tri aspekte, për të cilat unë do të vë në funksion edhe 

ekspertizën time.  

E para, mbrojtja e emigrantëve të kthyer nga emigracioni dhe fëmijëve të tyre, ku do të vë 

në zbatim dokumentin tim politik të hartuar me Akademinë e Studimeve Politike. 

E dyta, mbrojtja e të drejtave të të dënuarve dhe atyre në paraburgim. Do të vazhdoj këtu 

të kontribuoj me dokumentin tim të politikave që kam hartuar prej vitit 2006, me mbështetjen e 

Akademisë së Studimeve Politike, dhe në këtë pikë karriera profesionale do të më çonte në të 

njëjtën udhë, ku si pjesë e kabinetit të ministrit të Drejtësisë jo vetëm do të ndiqja raportimet e 

CPT-së për parandalimin e torturës dhe çdo udhëzim të ardhur nga ky organ. Vlen të përmend 

këtu ndjekjen e udhëzimeve të këtij Komiteti në periudhën e pandemisë, kur ne hartuam masat e 

marra dhe aktin normativ për shkëputjen e zinxhirit të transmetimit Covid-19.  

Gjithashtu, ajo që unë e kam dëshirë ta citoj këtu, bashkëpunimi në grupin e punës së 

këtij komisioni për katër ligjet e reformës në sistemin penitenciar, duke parë me kujdes çdo 

germë të ligjit dhe në bashkëpunim me përfaqësuesit e Avokatit të Popullit, të EURALIUS-it, të 

Këshillit të Europës e më gjerë.  

Një pikë tjetër, që dua ta theksoj, të cilën e dëgjova nga pyetjet, por ju e shikoni edhe në 

platformën time, është mbrojtja e garantimit të ushtrimit të të drejtës së votës nga emigrantët 

shqiptarë përmes bashkëpunimit me KQZ-në, shoqërinë civile, e cila do të përthithë edhe 

eksperiencën time që unë kam dhënë dhe siç e thashë në vitin 2018, kur kam dhënë kontributin si 

shoqëri civile nga Akademia e Studimeve Politike në Komisionin e Reformës Zgjedhore. 

Nëse votëbesohem për të kontribuar si Avokate e Popullit, si institucion i rëndësishëm 

kushtetues, ju garantoj për ushtrimin e kësaj detyre me integritet të lartë profesional dhe me 

transparencë të plotë, vlera këto të cilat i kam demonstruar në çdo detyrë dhe vijoj t’i bëj gjatë 

punës sime të evidentueshme edhe përpara këtij komisioni gjatë mbrojtjes së iniciativave të 

ndryshme. 

Faleminderit që më dëgjuat! 
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Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Fico! 

Kush e do fjalën nga kolegët për pyetje? 

Po, zonja Çupi. 

Dhurata Çupi – Nuk kisha ndër mend t’ju pyesja, meqenëse platforma juaj ishte e 

detajuar, të jem korrekte, por meqenëse zonja kryetare më përmendi emrin, po shfrytëzoj 

momentin t’ju bëj një pyetje. 

Qoftë nisur nga CV-ja, qoftë edhe nga ajo çfarë ju thatë, ju jeni pjesë e administratës 

shtetërore aktuale. E Ministrisë së Drejtësisë, me të cilën, të themi të drejtën, Avokati i Popullit 

ka pasur raporte si institucion sa i takon cenimit të të drejtave të njeriut, por jeni pjesë edhe e 

Ministrisë së Financave, që mbulon edhe ajo problematikat e tyre. Si mendoni ju që, duke marrë 

drejtimin e Avokatit të Popullit, do ta gjeni ekuilibrin për të pasur raporte të drejta, transparente, 

pra për ta mbrojtur institucionin në atë çfarë ju i jepni ligjit tashmë për të mbrojtur të drejtat e 

njeriut, që në fokus neni 2 jua përcakton si detyrë kryesore, në referencë të shkeljes së tyre nga 

administrata shtetërore?  

A jeni ju e depolitizuar, të themi, ose e imunizuar, nga kjo e drejtë që ju jep ligji?  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Çupi! 

Po, zonja Fico.  

Evis Fico – Faleminderit, zonja Çupi! 

Në fakt, kjo pyetje më vjen shumë për shtat, sepse desha ta thosha gjatë prezantimit tim, 

sado që e ceka disi. Unë shtetit shqiptar i kam kontribuar vite eksperiencë pune prej vitit 2006. 

Unë kam qenë pjesë e administratës shtetërore në qeverisjen e vitit 2006 e deri sot, gjë e cila do 

të thotë se kam kontribuar me eksperiencën time si juriste, si teknokrate, në të gjitha nismat 

ligjore dhe kam qenë një mbështetëse dhe shtyllë kryesore. Vlen të theksoj në mënyrë të veçantë 

se kam kontribuar në liberalizimin e vizave, si një prej anëtareve e cila dha përgjigjet më pozitive 

në delegacionin e Komisionit Europian.  

Të gjitha këto mund t’i keni në memoriet e të gjithë grupit të punës për liberalizimin e 

vizave.  

M’u dha fati, rëndësia e madhe, që unë të vijoja më tej shkallët e karrierës, të cilat 

vlerësoj shumë që i kam ngjitur hap pas hapi dhe e maturuar, duke dhënë kontribut në Ministrinë 

e Drejtësisë si këshilltare për marrëdhëniet me parlamentin. E ku ka më mirë kur nismat ligjore 
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në këtë Komision të Ligjeve dhe në të gjitha komisionet, unë i kam dhënë domosdoshmërisht si 

një teknokrate. 

Në të gjitha qeveritë kam dhënë një qëndrim timin, teknokrat, juridik dhe që do të 

vazhdoj ta jap. Do të doja të theksoja këtu faktin se e brumosur në një universitet, siç është ai i 

Athinës, ku në ceremoninë e diplomimit ata kanë një betim, siç është ai i Hipokratit, ata kanë atë 

të juristit, unë jam betuar se do t’i shërbej ligjit dhe do të vazhdoj të jem shërbyese e ligjit, të 

cilin e kam trashëgimi profesionale, por edhe familjare. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Fico! 

Po, zoti Alibeaj. 

Enkelejd Alibeaj – Është pyetja standarde, nuk e di nëse ju e keni... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

E keni pyetjen? Në rregull. Atëherë, pres përgjigjen, për të mos humbur kohë. 

Evis Fico – Faleminderit, zoti Alibeaj! 

Në fakt, për sa i përket çështjes së shkeljes së të drejtave të njeriut, padyshim si juriste 

mund të them që çdo gjë mund të merret rast pas rasti. Janë edhe vendimet e gjykatave të 

Strasburgut, që është një temë e gjerë për t’u diskutuar, por në këndvështrimin tim unë do të 

thosha se çfarë vlerësoj që mund të bëj më mirë, sepse unë këtu jam sot për të dhënë më të mirën 

time se çfarë mund të bëj unë për të rregulluar gjithë këtë uniformitet të çështjes së shkeljes së të 

drejtave të njeriut, siç e ngrini ju pyetjen, mendoj se do të përpiqem të minimizoj dhe të 

përmirësoj çdo rezultat, duke përdorur çdo instrument, duke filluar me konsultimin publik, duke 

dëgjuar dhe duke qëndruar krah qytetarit dhe duke vazhduar deri me instrumentin apo me 

mekanizmin më të fundit që është drejtimi në Gjykatën Kushtetuese. 

Do të vijoj të përdor çdo instrument që është i nevojshëm për çështjet e të drejtave të 

njeriut. Më lejoni të theksoj këtu se vendimet e Gjykatës së Strasburgut i kam ndjekur për pjesën 

profesionale timen dhe, gjithashtu, i kam ndjekur kur kam dhënë kontributin tim në institucione 

siç është Komiteti i Pakicave Kombëtare apo për çështjet e diskriminimit, i kam ndjekur edhe kur 

kam qenë studente, kur kam marrë diplomën për çështjet e trajtimit të emigrantëve dhe të  

drejtave kushtetuese në vendin helen. Kështu që është një temë shumë e gjerë.  

Unë mendoj se do ta vë në dispozicion të gjithë eksperiencën dhe bagazhin tim 

profesional, pa harruar, sepse është shumë e rëndësishme, këtu dëgjova që ka ligje të mira, por 
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nuk zbatohen, se mbi të gjitha është njeriu dhe karakteri i tij. Duhet të kesh integritet, duhet të 

kesh profesionalizëm që t’i vësh këto në praktikë, jo vetëm ligjet. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

Ka pyetje të tjera, kolegë? Nuk ka.  

Atëherë, zonja Fico, ne ju urojmë suksese në këtë garë! 

Jeni e lirë të shkoni. 

Do të vijojmë me kandidatin tjetër, zotin Ilirjan Rusmali, i cili ftohet të zërë vendin. 

Zoti Rusmali, mirë se erdhët!  

Ilirjan Rusmali – Mirëdita! 

Klotilda Bushka – Suksese edhe juve në këtë garë! 

Tani, ndjesë për pritjen, sepse nga rendi alfabetik ju qëllon që... 

Ilirjan Rusmali – Nuk ka gjë fare. Ishte kënaqësi të dëgjonim intervistat e mëparshme.  

Klotilda Bushka – Atëherë, radha për ju. 

Ilirjan Rusmali – Nga ana ime, para se të filloj, doja ta shprehja këtë gjë, domethënë, ka 

vërtetë procedurë serioze dhe merita për procedurën serioze është, sigurisht, e kandidatëve që 

kanë ardhur të përgatitur, por, në radhë të parë, është e komisionit që e bën serioze. 

Kështu që nga ana ime falënderime për procedurën dhe mundësinë që na jepni! 

Unë, në fakt, nuk kam shumë për të thënë për prezantim, sepse dua të përfitoj edhe nga 

fakti që me një pjesë prej jush njihem, kemi qenë edhe bashkudhëtarë në eksperienca të miat të 

mëparshme në politikë. 

Unë dua të shtjelloj pak motivet që më kanë shtyrë për të kandiduar. 

Motivi i parë është personal. Siç e dini ju, unë jam jurist, por kam qenë jurist edhe kur 

kam qenë i angazhuar në politikë, domethënë, e kam parë veten si jurist, jo si politikan, dhe kjo 

nuk më ka shkëputur asnjëherë nga profesioni. 

Por, parë në këndvështrimin aktual, më duhet të them se e drejta është shumë e gjerë, ka 

specialitete dhe specialiteti im ka qenë gjithmonë e drejta kushtetuese. E gjithë eksperienca ime 

jetësore është e lidhur me të dhe Avokati i Popullit është institucion par excellence i së drejtës 

kushtetuese.  

Kështu që kam një motiv personal për ta provuar këtë eksperiencë, e cila më duket shumë 

e rëndësishme në ngrehinën kushtetuese. Por kam edhe një motiv jopersonal, ndoshta interes 
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publik, i cili lidhet me faktin se, ndryshe nga shumë institucione të tjera të ngrehinës kushtetuese, 

tek Avokati i Popullit mundësitë për kontribute, potenciali është jashtëzakonisht i lartë dhe kjo 

vjen nga një motiv, them unë, themelor.  

Institucionet e tjera janë institucione që funksionojnë mirë ose keq, gjithmonë mirë ose 

keq në varësi nga ekipi që i formon ato dhe nga titullarët që i drejtojnë. Pra, është faktori individ. 

Tek Avokati i Popullit unë shoh diçka më shumë se kaq. Domethënë, unë shoh një faktor që 

është më social dhe që ka lidhje, besoj unë, me një keqkuptim themelor që ka pasur në Shqipëri 

për funksionin kushtetues të institucionit dhe që ne e hasim përditë, gjithmonë sa herë 

diskutojmë për këtë, por e hasëm edhe nga prezantimet e sotme.  

Keqkuptimi i parë: Avokati i Popullit nuk është opozitë, nuk është as maxhorancë, sepse 

nuk është institucion politik. Maxhoranca dhe opozita janë institucione që i përkasin vullnetit 

popullor, zgjidhen nga populli dhe populli përcakton se cilat janë ato, nëpërmjet zgjedhjeve të 

përgjithshme. Avokati i Popullit nuk është i tillë, ai zgjidhet nga Kuvendi dhe ka një pushtet të 

derivuar.  

Kështu që, nga kjo pikëpamje, gabimin e parë që tentojmë ta bëjmë vazhdimisht duhet në 

njëfarë mënyre dikur në procesin tonë të rritjes ta eliminojmë.  

Keqkuptimi i dytë: Avokati i Popullit është shtet, se është pjesë e organeve shtetërore. 

Nuk është ashtu. Në kuptimin popullor të fjalës “shtet”, siç e kemi ne, nuk është organ 

ligjzbatues. Shtet i themi policisë ne. Avokati i Popullit nuk është i tillë, nuk është ligjzbatues. 

Keqkuptimi i tretë, disi më keq akoma, ka një perceptim që duhet të jetë edhe antishtet. 

Por nuk mund të jetë antishtet, se ndryshe nuk do të ishte organ kushtetues. Kushtetuta rregullon 

organet shtetërore, jo ato antishtetërore. Madje, ka tendenca që ta konsiderojnë antishtet një 

strukturë e cila duhet të mbjellë kaos në shoqëri, një strukturë që duhet t’i shërbejë anarkisë. Nuk 

është kështu. 

Nga ana tjetër, gjithashtu, ka një keqkuptim që e ngatërron Avokatin e Popullit me 

avokatin privat, gjë e cila doli edhe këtu. Avokati privat ka një funksion shumë të përcaktuar në 

raport me një çështje. Sigurisht, me të njëjtën çështje mund të merret edhe Avokati i Popullit, por 

funksionet janë të ndryshme, nuk janë të njëjta. Avokati i Popullit nuk e zëvendëson, nuk e 

plotëson dhe nuk e konkurron avokatin privat. Ndihmën, asistencën juridike, individi e merr nga 

sektori privat ose nga sektorët që shteti vë në dispozicion për asistencën falas, jo nga Avokati i 

Popullit.  
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E përmendi pak zonja Ballanca, por dua ta theksoj edhe unë, Avokati i Popullit është 

institucion i ngritur nga parlamenti me një funksion të caktuar.  

Në këndvështrimin tim, funksioni që duhet të ushtrojë Avokati i Popullit është ai i zbutjes 

së arbitraritetit të administratës shtetërore. Tendenca e administratës shtetërore për arbitraritet 

është tendencë natyrore, është kudo në të gjithë botën, nuk e shmang dot, por ka instrumente që i 

kundërvihen asaj.  

Një nga instrumentet e rëndësishme që janë shpikur në botë për t’iu kundërvënë 

arbitraritetit të administratës shtetërore është pikërisht Avokati i Popullit, i cili funksionon si një 

hallkë midis njerëzve dhe halleve të tyre dhe administratës dhe procedurave administrative. Këtu 

është hapësira e tij dhe brenda kësaj hapësire Avokati i Popullit mund të bëjë çudira, mund të 

bëjë gjëra të mrekullueshme. 

Për shkak të keqkuptimit themelor që kemi ne, përgjithësisht si shoqëri, Avokati i 

Popullit, në gjykimin tim, nuk ka arritur ta shpalosë këtë potencial që ka deri sot. 

Unë nuk besoj se ka rëndësi që do të jem unë që do ta ushtroj detyrën në këtë fazë apo do 

të jetë dikush tjetër, por ka ardhur koha që Avokati i Popullit të gjejë pozicionin e tij kushtetues 

dhe realisht të japë këtë kontribut në ngrehinën tonë kushtetuese, sepse ky kontribut po mungon 

vazhdimisht. Unë besoj se mjetet nuk i mungojnë.  

Këtu u përmendën disa nga instrumentet, u përmendën rekomandimet dhe raportet.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Po e mbyll, edhe dy fjali.  

Për mua janë efikase, në qoftë se përdoren me efikasitet, dhe me efikasitet përdoren në 

qoftë se ka objektiva të qarta. Unë besoj se Avokatit të Popullit nga historiku i vet që nga krijimi 

i ka munguar ekzistenca e matësve për funksionin e vet, që quhen benchmarks. Nuk është 

produkti sasior që e bën institucionin: sa ankesa janë shqyrtuar, sa çështje janë adresuar, sa 

rekomandime dhe sa raporte janë, por është sa procedura administrative janë korrigjuar, sa 

procedura administrative janë saktësuar, sa procedura administrative janë përmirësuar, sa ka 

arritur administrata shtetërore të reduktojë arbitraritetin e vet natyror. 

Në qoftë se vendosim benchmarks të kësaj natyre, ne kemi mundësi që në një të ardhme 

shumë të afërt të kemi një institucion i cili do të jetë rezultativ dhe shumë i respektueshëm nga 

ana e shoqërisë, por edhe e politikës. 
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Klotilda Bushka – Zoti Rusmali, shumë faleminderit, por ne e vlerësojmë që ju jeni 

pjesë e kësaj gare dhe të gjithë kontributin që keni dhënë në Kuvend në shumë procese 

reformuese! 

Ka pyetje nga kolegët, por do të kërkoja mirëkuptimin e kolegëve që fjalën ta marrë 

fillimisht zonja Felaj dhe pastaj zoti Majko, për të vijuar me kolegët e tjerë. 

Zonja Felaj, fjala për ju. 

Ermonela Felaj – Faleminderit, zonja kryetare! 

Përshëndetje, zoti Rusmali! 

Personalisht, më vjen mirë që ju kemi në Kuvendin e Shqipërisë, ndonëse kësaj here si 

kandidat për pozicionin e Avokatit të Popullit. 

Ajo që kam unë si shqetësim në raport me këtë zgjedhje, besoj se duhet ta ketë çdo jurist 

minimalisht dhe çdo deputet patjetër, është që ne të mundemi të ruajmë staturën në detyrën ose 

në funksionin e Avokatit të Popullit, duke pasur parasysh edhe cilët kanë qenë avokatët ndër vite 

që e kanë kryer këtë detyrë dhe maksimalisht të mundemi ta ngremë më lart, por jo ta çojmë më 

poshtë. 

Kështu, duke pasur parasysh që sot po vijon një seancë dëgjimore, që ju, me të drejtë, e 

konsideruat model për nga kujdesi me të cilën është organizuar, nga mënyra se si po trajtohen 

dhe po dëgjohen kandidatët, qoftë edhe se si po përcillet i gjithë ky proces dëgjese, unë dua të di: 

sa të konkurruar e ndieni veten në këtë kandidim tuajin?  

Faleminderit! 

Ilirjan Rusmali – Shiko, unë besoj se kësaj gare nuk kam shumë për t’i ofruar përveç 

vizionit dhe eksperiencës jetësore, eksperiencës profesionale. Nëse kjo mjafton për të ushtruar 

funksionin sipas këtij vizioni, sepse një avokat populli, pjesë e regjimit demokratik, apendix i 

partive politike, mund të zgjidhni kë të doni, unë nuk jam i disponueshëm.  

Avokatin e Popullit, në funksionin e vet kushtetues, unë e shoh me shumë interes dhe 

besoj se mund të jap edhe shumë kontribut.  

Jam i sigurt se pothuajse të gjithë kandidatët kanë pa diskutim në CV-në e tyre të dhëna 

të besueshme për parlamentin për t’i promovuar, por është gjykimi juaj pastaj në secilën nga 

këto, si të thuash, kërkesa specifike që plotësojnë ata, të çmoni si më të rëndësishmet për këtë 

mandat pesëvjeçar.  

Çështja është juaja, si me thënë, pyetja është për ju, jo për mua.  
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Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Rusmali! 

Zoti Majko. 

Pandeli Majko – Në fakt, unë nuk kisha pyetje të vërtetë, por do të vazhdoj atë që dha si 

përgjigje zoti Rusmali, i cili ka qenë një nga ne, ka qenë kryetar i Komisionit të Ligjeve, me të 

cilin ne kemi debatuar edhe politikisht.  

Nuk do t’ia thosha kurrë ndonjëherë këtë që do t’i them tani, por mendoj se ka ardhur 

momenti dhe prandaj po them që po flas në vazhdim të asaj që tha vetë zoti Rusmali, nëse ai 

ndihet i konkurruar.  

Le ta dëgjojë nga një ish-kundërshtar i tij: mendoj se zoti Rusmali është një nga juristët 

më të mirë që ka sot vendi ynë dhe që jo këtu, por edhe më tepër meriton.  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Majko! 

Besoj se shumë anëtarë të këtij komisioni ndajnë të njëjtin mendim me ju.  

Zoti Alibeaj. 

Enkelejd Alibeaj – Nuk do të shtoj asgjë nga ato që tha zoti Majko apo ju, por pyetja 

ime është gjithmonë ajo që e bëra edhe më sipër, sado do të shtoja një gjë për një arsye të 

thjeshtë.  

Njëri nga konkurrentët, nga të parët apo nga të dytët, ngriti një pretendim lidhur me 

panoramën e të gjithë aplikantëve dhe për një procedurë që u pretendua prej tij se mund të kishte 

dyshime... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Dhe duke qenë se fillon tani, domethënë...  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Në rregull, kjo do të jetë edhe një pyetje që do t’ua bëj edhe të tjerëve, gjithmonë për 

mosdiskriminim.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Opinioni juaj... 

Nuk jeni i detyruar. Është pyetje për ne në çdo rast, por meqenëse pati një lloj pretendimi. 

Ilirjan Rusmali – Në rregull. 

Unë po e filloj nga e dyta, sepse dua ta lidh me përgjigjen që i dhatë ju aplikantit, të cilit i 

thatë: “Shkeljen e kam bërë unë, nuk e ke bërë ti”.  
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Nga kjo pikëpamje, domethënë, në procedurën e zhvilluar për këtë proces përzgjedhës, 

asnjëri nga kandidatët nuk ka bërë shkelje, sepse i janë përgjigjur brenda afatit të vendosur nga 

Komisioni i Ligjeve thirrjes për aplikim.  

Por, për ta çuar më tej dhe jo për të treguar, por për të kujtuar më shumë, sepse e di që e 

kemi diskutuar edhe më përpara bashkë dikur, dua t’ju qetësoj edhe ju, sepse edhe ju nuk keni 

bërë shkelje.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Në rregull, por meqë thatë... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Në rregull. 

Pse? Sepse ne, sa herë kemi afatet pa pasoja, orientohemi nga një vendim i Gjykatës 

Kushtetuese, që thotë, domethënë, mençurinë e famshme: “Afatet pa pasoja nuk sjellin pasoja”.  

Kështu, për sa kohë që, domethënë, Komisioni i Ligjeve ka gjykuar në mënyrë sovrane shtyrjen e 

afateve, nuk ka diskutim... Dhe kjo shtyrje afatesh nuk është kontestuar në asnjëlloj forme me 

instrumentet e parlamentit, nuk ka debat lidhur me ligjshmërinë e procesit. Procesi është i 

ligjshëm sa i takon punës së komisionit, sepse kandidatët janë që të gjithë brenda afateve ligjore. 

Për sa i përket pyetjes së parë, tani, pyetja nuk e ndan qeverinë si Këshill Ministrash nga 

qeveria si ekzekutiv. Domethënë, unë duhet ta bëj një ndarje të vogël.  

Nga pozicioni i kandidatit për një post zyrtar, por besoj se edhe nga pozicioni i Avokatit 

të Popullit, sikur të isha i tillë, unë do ta kisha të vështirë të shpërndaja, të thosha publikisht 

opinione. Duhet të thosha argumente të mbështetura në fakte.  

Sa i takon Këshillit të Ministrave, argumentet e mbështetura në fakte gjenden, besoj unë, 

në mënyrë speciale te vendimet e Gjykatës Kushtetuese. 

Këshilli i Ministrave vepron me akte, këto kontestohen në Gjykatën Kushtetuese. Aktet 

antikushtetuese janë shkelje.  

Debati është gjithmonë në morinë e akteve që nxjerr Këshilli i Ministrave, e para, 

ç’përqindje zënë aktet që formojnë shkelje? 

E dyta, cili është kriteri ligjor, moral, politik që i vendos për një përqindje të caktuar një 

qeverie të caktuar epitetin “shkelëse e Kushtetutës dhe e ligjit”? Kjo çështja e dytë nuk mund të 

jetë kurrë imja, si individ apo si kandidat, sepse ky është gjykim politik dhe këtë gjykim politik e 

bën parlamenti, e bëni ju.  
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Ju mund ta mbani në debatin pozitë-opozitë, si të tillë, ku opozita thotë: “qeveri e 

diskretituar” e ku di unë, maxhoranca thotë “qeveri e suksesshme”; është temë e debatit politik.  

Ditën kur parlamenti do të vendosë kriterin ligjor, pastaj me kriterin ligjor matemi të 

gjithë dhe në varësi të kriterit ligjor gjykojmë të gjithë, por sa kohë që mungon kriteri ligjor, nuk 

gjykojmë dot. E para. 

E dyta, diskutimi rreth ekzekutivit, sepse është tjetër, procesi administrativ është proces 

përplasjeje midis interesave private dhe veprimit të autoritetit shtetëror. Është i tillë gjithmonë 

dhe në këtë përplasje ekzistojnë të gjitha llojet e rezultateve, si rezultati kur administrata shkel 

ligjin, si rezultati kur administrata zbaton me korrektesë ligjin, ashtu edhe rezultati kur kërkuesit 

(hallexhinjtë) shkelin ligjin dhe përfitojnë në mënyrë të padrejtë nga autoriteti i administratës 

publike. Këto ekzistojnë që të gjitha. Edhe këtu njësia matëse mungon për të dhënë opinion, për 

të gjykuar, por edhe këtu njësia matëse është gjykim politik që nuk mund ta bëj unë. 

Unë thashë pak më përpara dhe besoj se kjo nuk është imja, është njohuri e përgjithshme, 

që administrata publike në të gjithë botën ka tendencë natyrore drejt arbitraritetit dhe kjo e fundit 

mund të prodhojë shkelje, pa diskutim.  

Mund të mos prodhojë, por mund të prodhojë shkelje. Se mund të jesh arbitrar dhe të 

zbatosh ligjin, gjithsesi, por je arbitrar në procedura, por mund të prodhosh shkelje qoftë edhe 

duke shkelur procedurat, qoftë edhe duke shkelur ligjin material.  

Tani, pyetja juaj kishte një element konkret, për të cilin, në fakt, ia vlen, domethënë, të 

përgjigjesh si kandidat, se duhet futur në kontekst. Elementi konkret është: ku e shikoni? Cilat 

janë çështjet vulnerabël për veprimin e Avokatit të Popullit? Unë gjykoj, nga ky pozicion i sotëm 

dhe nga kjo dije e sotmja, që vulnerabël janë të gjitha çështjet që kanë lidhje me ekzekutimin e 

vendimeve gjyqësore, sepse prekin interesa thelbësore të individëve, e para. 

E dyta, të gjitha çështjet që kanë lidhje me ushtrim dhune nga autoritetet publike 

(eventualisht policia, por nuk po them policia), sepse cenojnë rëndë shëndetin dhe integritetin e 

individëve. 

E treta, besoj edhe të gjitha çështjet që kanë lidhje me pronën. Domethënë, shkelje të 

ligjit që lidhen me pronën duhet të kenë vëmendje të posaçme, edhe pse unë jam i sigurt se 

instrumentet ligjore për secilën prej këtyre ekzistojnë. Instrumentet procedurale ligjore 

ekzistojnë. Shteti i ka të ngritura që të gjitha, por Avokati i Popullit ka potencial të lartë që të 

ndihmojë që këto procese të përmirësohen shpejt.  
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E fundit fare, unë po i bëj katër meqenëse e kam rastin, sepse besoj që meriton vëmendje, 

ne e kemi pasur gjithmonë shqetësim aksesin e individëve në administratë. Është shqetësim 

parimor, nuk ka lidhje me një qeveri apo me një tjetër. Qeveritë e kanë objektiv që ta lehtësojnë 

sa më shumë aksesin e individëve në administratë.  

Qeveria aktuale ka hedhur një hap gjigant përpara, sepse ka vendosur sisteme 

teknologjike për këtë akses dhe ky është përparim epokal, nuk mund ta diskutojmë, por është 

përparim epokal që kërkon vëmendje të posaçme, sepse është ende në shpërgënj, ende ka nevojë 

për kontribut që të mos kemi deformime, që të mos kemi, si të thuash, prishje të sistemeve, që të 

mos kemi ndërhyrje në sisteme e me radhë. 

Sigurisht, nuk është vetëm Avokati i Popullit që do të mbrojë sistemet, sepse për sistemet 

ka specialistë, por Avokati i Popullit duhet të vëzhgojë procedurat, qoftë edhe pa pasur, si të 

thuash, dëm të madh, por duhet t’i vëzhgojë procedurat, sepse ka shumë rëndësi që në sistemin 

teknologjik procedurat të funksionojnë në tërësinë e tyre dhe rastet e shkeljeve të të drejtave në 

aksesin në administratë të jenë pothuajse drejt zeros. Këto i kam evidentuar gjatë periudhës që 

dëgjoja përgjigjet e kolegëve, i kam evidentuar si çështje që mund të meritojnë vëmendje nga 

këndvështrimi i Avokatit të Popullit. 

Klotilda Bushka – Shumë faleminderit, zoti Rusmali! 

Zoti Bylykbashi, keni pyetje? 

Oerd Bylykbashi – Faleminderit, zonja kryetare! 

Faleminderit, zoti Rusmali për prezantimin që bëtë! 

Nga biseda të hershme tonat e di shumë mirë që, pra është qëndrimi juaj, por është 

qëndrim që e kemi ndarë, çdo gjë që është shumë e komplikuar nuk është edhe shumë e vlefshme 

për mënyrën se si funksionon një institucion, një ligj e të tjera. Nuk do të hyj shumë te kjo, por 

ka një lidhje.  

Tani, unë kam një merak, që, në fakt, e thashë më herët, por do t’i shtoj edhe një të dytë. 

Pra, përtej asaj që janë hapësirat që lejon korniza ligjore, kushtetuta ligjore aktuale që ka 

institucioni dhe asaj që sjell, po themi, edhe natyra e secilit drejtues, që jep një fokus apo një 

tjetër, a mendoni se është e nevojshme që, për hir të efikasitetit, pra për atë që e nisa bisedën, të 

jetë e nevojshme të forcohen instrumentet ligjore në dorë të Avokatit të Popullit për të qenë më 

inçizivë aty ku gjykon, pra aty ku gjykohet? Mundet edhe jo, por thjesht është pyetje. 
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Dhe e dyta, Kushtetuta, me 94 vota, ka parashikuar që Avokati i Popullit është organ 

monokratik, ndërkohë që më pas me ligj janë përcaktuar edhe komisionerët, të cilët zgjidhen nga 

parlamenti, zgjedhja e të cilëve ndikohet edhe nga maxhorancat politike... Pra, meraku im nuk 

është nëse këta janë ose jo të politizuar, mund të jenë shumë profesionistë, mirëpo mos kemi 

ndërtuar një sistem, i cili do të pengonte nga brenda efikasitetin e punës së Avokatit të Popullit? 

A mendoni se kjo është diçka që krijon problem dhe duhet rishikuar, pra të mbetet ashtu, por të 

përmirësohet, apo është diçka që duhet parë ndryshe? 

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

Ilir Rusmali – Për sa i përket çështjes së parë, çështjes së instrumenteve nëse mund të 

forcohen ose jo, duke modifikuar ligjin, unë personalisht mendoj që, në qoftë se do të kishte 

nevojë për të përmirësuar diçka, mendoj se do të kishte nevojë për disa dispozita procedurale për 

lehtësimin e aksesit të Avokatit të Popullit në administratën publike. 

Parimi është që, pavarësisht se Avokati i Popullit shkon në administratën publike të qajë 

hallet e njerëzve, ky proces bëhet nëpërmjet bashkëpunimit institucional, ndërkohë që në 

praktikë perceptimi rëndon dhe është që Avokati i Popullit është armiku dhe duhet t’ia mbyllim 

derën. Kjo rregullohet shumë thjesht në qoftë se dikur Kuvendi do ta gjejë të arsyeshme të bëjë 

ndonjë modifikim për të vendosur dispozita procedurale të komunikimit dhe të bashkëpunimit 

institucional me njëri-tjetrin; mund ta lehtësonte marrëdhënien.  

Për të tjerat, unë nuk besoj. Domethënë, instrumentet që ka Avokati i Popullit duhet 

vetëm të merren seriozisht dhe të zbatohen me përkushtim. Ato e realizojnë efektin e tyre edhe 

kështu siç janë. Duhet vetëm të shfrytëzohet i gjithë potenciali i tyre. 

Ndërsa për pjesën e dytë të çështjes, kjo është pak më doktrinale dhe këtu duhet të dal 

nga pozicioni i kandidatit. Unë mund të dal, ne e kemi diskutuar, duke e zhvendosur debatin jo te 

konkurrenca mes Avokatit dhe Komisionerëve.  

Imagjinoni për një moment çfarë do të ndodhte: parlament i zgjedhur nga populli dhe 

President i zgjedhur nga populli. Burimi i pushtetit ka shumë rëndësi për funksionimin e 

institucionit dhe dashje, pa dashje (se unë nuk them që gjërat bëhen me qëllim, por gjërat bëhen 

për mirë dhe rrugës duket sikur nuk kërcasin), në qoftë se ke të njëjtin burim pushteti, mund të 

lindin natyrshëm fërkimet.  

Këtë opinion unë e kam pasur sa herë është diskutuar zgjedhja e Presidentit nga populli. 

Pastaj, nëse është analoge, hajdeni ta diskutojmë.  
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Unë nuk kandidoj që të shpërbëj komisionerët. Për këtë duhet të jeni të qartë. 

Komisionerët janë zgjedhur dhe ushtrojnë funksionet e tyre në përputhje me mandatin që kanë 

dhe nuk është fare në ambiciet e mia.  

Unë e thashë, në qoftë se unë shoh defekt, shoh vetëm plotësim procedurash dhe asgjë më 

shumë. Institucioni mund të funksionojë fare mirë edhe në këtë formë, aq më tepër, nëse ka 

përplasje brenda institucionit, ka një garanci, që është Komisioni i Ligjeve dhe parlamenti, që e 

kontrollon dhe e zmuson këtë përplasje, sepse ka gjithmonë një mbikëqyrje dhe këtu 

instrumentin e kemi. Kështu që, nga kjo anë nuk e shikoj shumë të rëndësishëm këtë debat. 

Klotilda Bushka - Shumë faleminderit, zoti Rusmali! 

Fjalën e ka zonja Çupi, e fundit. 

Dhurata Çupi - Faleminderit, zonja kryetare! 

Faleminderit që keni aplikuar, zoti Rusmali! 

Ka pasur raste që kam ndërhyrë këtu me kandidatë për ndjesi personale dhe ne nuk mund 

t’i shpëtojmë subjektivizmit. Ne nuk jemi takuar kurrë bashkë, por ju kam përshëndetur 

gjithmonë me respekt. Tani që po ju dëgjoja, m’u kujtua koha kur punoja në Bashkinë e Tiranës 

dhe gjithkund më referohej që ka një jurist të mirë në Partinë Demokratike dhe ai është Ilir 

Rusmali. 

Ju kam ndjekur gjithmonë dhe nuk mund ta mohoj, por kur dy kolegë të mi të Partisë 

Socialiste nxituan të marrin fjalën për të shprehur vlerësimin, sigurisht u mendova me qetësi dhe 

po e mbyll vlerësimin maksimal që ekziston për ju. Ju e keni konsoliduar atë që sot është një 

opinion për ju, dinjitetin dhe profesionalizmin. Unë nuk jam personi që duhet ta vlerësoj këtë, 

por e keni konsoliduar opinionin për sa i takon profesionalizmit, integritetit dhe paanësisë.  

Unë nuk do të bëj pyetje për ju, sepse ndonjëherë eksperienca tregon se ka individë dhe 

personalitete që çdo institucion e drejtojnë me dinjitet dhe ju e keni treguar këtë kur keni ushtruar 

detyrën e ministrit, të deputetit, të përfaqësuesit të Partisë Demokratike. Pra, unë nuk do t’ju pyes 

si do ta drejtoni institucionin e Avokatit të Popullit, sepse e di që do ta drejtonit në mënyrën më 

dinjitoze të mundshme. 

Unë e mora fjalën për të konkurruar opinionin e kolegëve të mi socialistë, të cilët e morën 

fjalën në fillim dhe dua ta mbyll këtë me respektin tim maksimal, por besoj se shpreh edhe 

opinionin e shumë profesionistëve, juristëve, akademikëve në këtë fushë. 
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Gjithashtu, uroj që ju të jeni, siç e tha edhe zonja Felaj, personaliteti më konkurrues në 

këtë listë. 

Faleminderit shumë për pjesëmarrjen! 

Ilirjan Rusmali - Unë ju falënderoj për vlerësimet e mira dhe jam shumë i emocionuar 

kur dëgjoj nga ish-kolegët e mi, por edhe nga ju, vlerësime pozitive për ato kontribute që unë 

kam dhënë në jetën publike, se nuk janë ndonjë gjë e madhe, por për mua janë gjithçka! 

Klotilda Bushka – Faleminderit për këtë dëgjesë, zoti Rusmali! 

Nuk ka më pyetje nga kolegët. 

Ju uroj suksese dhe punë të mbarë! 

Kalojmë te kandidati tjetër, zoti Jordan Daci. 

Ftohet të zërë vendin. 

(Drejtimin e mbledhjes e merr nënkryetari i komisionit, zoti Eduard Ndreca.) 

Jordan Daci – Shumë faleminderit për mundësinë! 

Eduard Ndreca – Faleminderit që jeni sot këtu! Rregullat i dini? 

Jordan Daci - Po, janë të qarta, sepse ka kaluar goxha kohë. 

Eduard Ndreca – Faleminderit! Ju kërkojmë ndjesë edhe për vonesën! 

Jordan Daci – Jo, është e kuptueshme, sepse bëtë punën tuaj dhe e keni bërë shumë 

mirë. 

Eduard Ndreca - Faleminderit! 

Jordan Daci - Nëpërmjet sekretarisë do të doja t’ju shpërndaja një kopje të platformës që 

unë do të kem parasysh nëse do të më jepet besimi nga ky Kuvend. 

 E para, ju falënderoj për mundësinë që më jepni! 

Jam shumë i nderuar që jam para jush, institucionit më të lartë vendimmarrës të vendit 

tim. 

Për sa i përket çështjes për të cilën unë kam ardhur sot, do të doja ta filloja me ato që ligji 

parashikon si kritere për zgjedhjen e Avokatit të Popullit. Dy kriteret shumë të forta janë pasja e 

një aktiviteti dhe kontributi të shquar (fjala “të shquar” është me ngarkesë shumë të madhe 

emocionale) në fushën e të drejtave të njeriut dhe të ligjit në tërësi. 

Që kur jam diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në vitin 2002, pastaj me gradën master 

në Bolonja e më pas me gradën “doktor” dhe titullin “profesor” dhe gjatë gjithë kohën më pas, e 

gjithë jeta ime është e lidhur me të drejtat e njeriut, për arsye se fati e donte që unë të studioj në 
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ciklin master për të drejtat e njeriut, por, gjithashtu, të jem profesor i lëndës të paktën nga viti 

2004 deri tani. Ky është teksti i librit që përdoret në të gjitha fakultetet për lëndën e të drejtave të 

njeriut. Përdoret edhe jashtë, por kryesisht po flas për pjesën e Shqipërisë. 

Kontributi im për të drejtat e njeriut nuk është vetëm në kuadër të mësimdhënies, por 

edhe në pozicione të ndryshme që kam pasur në administratë. Kam pasur fatin ta testoj 

administratën në të gjitha qeverisjet, duke filluar nga ajo e zotit Nano deri tek ajo e zotit Rama.  

Gjithashtu, kam pasur mundësi të punoj për një periudhë shumë të gjatë në institucionet 

ndërkombëtare, në qeverinë e Kosovës apo organizatat ndërkombëtare. Prej disa vitesh jam 

anëtar i panelit këshillues për çështjet ligjore të organizatës ndërkombëtare Fair Trials, që merret 

pikërisht me çështjen e të drejtave të njeriut. Gjithashtu, drejtoj një qendër dhe kam një aktivitet 

mjaft të dallueshëm, qoftë në aspektin e së drejtës, qoftë atë të drejtave të njeriut, me botime që 

janë të disponueshme edhe në gjuhë të huaj. 

Pse unë kam zgjedhur të kandidoj? 

Të jem i sinqertë, unë nuk e kam punësim angazhimin pranë institucionit të Avokatit të 

Popullit dhe pranë asnjë institucioni tjetër të Republikës së Shqipërisë, por është çështje që 

lidhet, në radhë të parë, me pasionin tim. Çështja e të drejtave të njeriut, përveçse kërkon dije të 

thelluara ndërdisiplinore dhe me radhë, është edhe çështje pasioni dhe ndjeshmërie.  

Për fat të keq, edhe unë kam qenë një familje e përndjekur nga sistemi i shkuar dhe kam 

një ndjeshmëri ndoshta më të lartë për këtë pjesë, por fakti që unë jam sot këtu tregon që situata 

nuk është siç ka qenë, dhe kjo nuk do të thotë se është siç do të duhet të ishte. 

Sigurisht, unë e njoh shumë mirë situatën edhe nga pikëpamja kushtetuese, sepse merrem 

çdo ditë me doktrinë, përveç detyrave që kam edhe si dekan e të tjera me radhë. 

Ajo që mua më bën të kandidoj është sepse e di mirë çfarë duhet të bëj për këtë 

institucion. 

 E dyta, do të doja që, për shkak të përvojave që kam, brenda dhe jashtë, të më jepej 

mundësia të demonstroj se si mendoj unë se duhet të jetë një institucion i Republikës së 

Shqipërisë në vitin 2022. 

Nuk mendoj se nuk ka apo nuk ka pasur modele, ka pasur, por duke filluar nga unë, çdo 

njeri ka detyrim dhe mundësi të përmirësohet. Institucioni i Avokatit të Popullit ka bërë shumë 

arritje, edhe fal punës së avokatëve të mëparshëm, por a ka vend për përmirësim? Padyshim që 
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ka. Nëse ne do të pajtoheshim me idenë se nuk ka nevojë për ndryshim, nuk do të kishte motiv 

për asgjë. Jeta e njeriut nuk ka kuptim nëse nuk është në vetvete dëshira për të ecur përpara. 

Në këtë aspekt, nuk do t’i referohem shumë platformës, sepse platforma është ndarë në 

katër shtylla kryesore, që lidhen me vet mënyrën si funksionon dhe organizohet institucioni i 

Avokatit të Popullit.  

Kisha një pjesë për sa i takon gjendjes aktuale, por vendosa me vetëdije ta fshij, sepse 

nuk ka rëndësi si është sot në kuptimin e këtij momenti. Do të jetë shumë e rëndësishme, nëse 

unë do të kem besimin tuaj, ta kuptoj se si është sot, pavarësisht se si i jashtëm jam munduar ta 

kuptoj. 

Mendoj se institucioni i Avokatit të Popullit nuk duhet të shikohet nga ju si vend 

punësimi për dikë. Kjo do të ishte qasja më e gabuar për këtë institucion. Përveçse është një 

kushtetues dhe kjo fjalë mbart të gjithë rëndësinë e këtij institucioni, mendoj se ka nevojë për një 

model të ndryshueshëm administrimi dhe drejtimi. 

Me tepër rëndësi për t’u kuptuar është edhe pozicioni i institucionit të Avokatit të Popullit 

në raport me institucionet e tjera. 

Për fatin tim të mirë, që në vitin e dytë në fakultet kam zgjedhur të bëj një prezantim për 

Avokatin e Popullit, kur ishte zoti Emir Dobjani. 

Në fakt, Avokati i Popullit është një institucion i baraslarguar nga politika, por jo se nuk 

merret me politikë. Çdo institucion kushtetues i Republikës së Shqipërisë bën politikë në emër të 

Republikës së Shqipërisë.  

Nuk ka asnjë qeveri në botë, e cila nuk bën shkelje të të drejtave të njeriut. Në çdo 

doktrinë të të drejtave të njeriut, ekzekutivi i çdo vendi, ku përfshihet edhe Republika e 

Shqipërisë, duke mos e quajtur veten imune, ka krijuar institucione, të cilat synojnë, midis të 

tjerave, të reduktojnë dëmin që çdokush bën, pavarësisht dëshirave. Në 30 vjet demokraci asnjë 

qeveri nuk ka ngelur pa pasur kusuret e veta në raport me çështjen e të drejtave dhe lirive 

themelore të njeriut.  

Një gjëje që unë do t’i kushtoja shumë rëndësi, kjo edhe për shkak të pjesës sime 

akademike, është që në Republikën e Shqipërisë ndërgjegjësimi dhe edukimi për të drejtat e 

njeriut nuk është në nivelin e duhur as nga pikëpamja ligjore dhe as nga pikëpamja doktrinore. 

Ka disa rezoluta, duke përfshirë edhe Programin e Vjenës të vitit ‘93 të Kombeve të 

Bashkuara, e të tjera me radhë, që u rekomandojnë shteteve që lënda e të drejtave të njeriut të 
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futet me detyrim në çdo kurikul të çdolloj universiteti, pavarësisht degës së studimit. Është një 

nga mënyrat më të mira për të ndërgjegjësuar njerëzit.  

Nga ana tjetër, çështjet që kanë të bëjnë me organizimin, me komisionerët, e të tjera me 

radhë, janë një model miks, sepse origjina e vetë këtij institucioni është në vendet skandinave. 

Pastaj kemi modelin anglez, që janë në formë komisionerësh, e të tjera me radhë. Ne kemi bërë 

një kombinim duke futur edhe komisionerë, por njëkohësisht kemi edhe komisionerë që janë 

jashtë institucionit. 

 Pra, modeli ynë ndërthur shumë elemente, se kemi edhe Komisioner për Diskriminimin 

apo për Mbrojtjen e të Dhënave. Është në mëritën dhe aftësinë e çdo Avokati Populli ta gjejë 

veten e vet dhe ekuilibrin e vet. 

Që një Avokat Populli të bëjë detyrën mirë, në radhë të parë duhet të dijë se çfarë bën. 

Askush nuk ka dëshirë dhe qejf t’i përgjigjet një shkarravine apo shkrese të paarsyetuar. Pra, 

para se t’i themi qeverisë pse nuk i ekzekuton apo pse nuk i merr parasysh, duhet t’i bëjmë pyetje 

vetes: A e kemi bërë siç duhet? A është analizuar siç duhet? A ka argumentim për atë që 

kërkojmë? Pastaj mekanizmat ligjore që i mundësojnë çdokujt mundësinë për të rivendosur janë 

të shumta,. 

Mekanizmi si, për shembull, ai për vendosjen në lëvizje të Gjykatës Kushtetuese si një 

institucion i pakushtëzuar, është një mekanizëm kushtetues i ri, pjesërisht i testuar. Kjo nuk do të 

thotë se Avokati i Popullit duhet të jetë i punësuar pranë Gjykatës Kushtetuese. Kjo do të ishte 

qasja më e gabuar. Në vetvete zgjidhja e çështjeve të të drejtave të njeriut ka dy qasje, zgjidhje 

metodologjike, që do të thotë se përfshin çështje të përgjithshme dhe ky duhet të ishte fokusin 

më i madh, sepse ka ndikim më të madh në publik dhe zgjidhjet e problemeve ose me qasje 

individuale. 

Unë mendoj se përdorimi i Gjykatës Kushtetuese duhet të jetë kryesisht në raste tepër të 

dukshme dhe që nuk e vënë Avokatin e Popullit në një pozitë ku do të braktisej nga 

bashkëpunimi ndërinstitucional. 

Përtej faktit që qëndrimet e Avokatit të Popullit janë në një farë mënyre kritikuese ndaj 

një qëndrimi, Avokati i Popullit duhet të jetë po kaq i kujdesshëm që qëndrimi i tij të jetë i 

ekuilibruar, i arsyetuar, sepse është më e rëndësishme të zgjidhësh hallin sesa të çosh inatin në 

fund. E thënë thjesht, Avokati Popullit është një shërbëtor, si gjithë të tjerët, në shërbim të 

publikut dhe sigurisht ka me dhjetëra mekanizma. Midis të tjerave, është edhe koha sot që mund 



100 
 

të kemi edhe sisteme që kanë të bëjnë me dezhurn 24 orë pranë njerëzve që kanë nevojë në kohë 

të ndryshme, sepse, tek e fundit, njerëzit nuk mund të zgjedhin momentin kur do Avokati i 

Popullit për të pasur një hall. Halli nuk pyet njerëzit, halli mund të jetë në çdo kohë.  

Nga ana tjetër, kemi sisteme elektronike që mund të jenë edhe aplikacione nëpër telefona 

celularë. Ka nevojë për një riorganizim dhe riadministrim.  

Nëse ju do të më besoni, që të mos zgjatem shumë se më duket se i kalova pesë minuta, 

parimet kryesore që unë do të trajtoj në këtë institucion janë: 

Meritokracia. Këtë e keni garanci, jo premtim. Nuk mund të pranoj që në institucionin e 

Avokatit të Popullit të marr njerëz që nuk bëjnë punën. 

Transparenca. 

Përgjegjshmëria ndaj qytetarit dhe ndaj detyrës dhe sigurisht angazhim maksimal. Nuk ka 

tetëorarësh për Avokatin e Popullit. 

Unë kam marrë pjesë si shoqëri civile te përzgjedhja e Avokatit të Popullit për disa 

komisionerë. Pyetja ime për Komisionierin për të Drejtave të Fëmijëve ishte shumë e thjeshtë: 

“Nëse në orën 21:00 do të shikoni në televizion një lajm për një fëmijë, çfarë do të bëni?” 

Përgjigjja ishte shumë e çuditshme. 

Edhe dikush që nuk është komision, duhet të shkojë, sidomos kur bëhet fjalë për një 

fëmijë, jo më një komisioner që do të ngarkohej nga ligji dhe ju si Komisioner për të Drejtat e 

Fëmijëve. Unë kështu e shikoj këtë angazhim.  

Ky është një angazhim që mbart në vetvete edhe sfidën, që unë e kam gjithmonë ndaj 

vetes, për të qenë gjithmonë më mirë sesa jam sot dhe absolutisht për të bërë maksimumin. 

Faleminderit! 

Eduard Ndreca – Faleminderit, profesor! 

E vlerësojmë shumë prezantimin tuaj, si edhe platformën dhe seriozitetin me të cilin keni 

punuar këtë platformë që paraqitët. 

Ftoj kolegët për pyetje. 

Po, zonja Çupi. 

Dhurata Çupi – Faleminderit, zoti Daci! 

Unë jam deputete e Dibrës dhe më vjen mirë që ju, si njeri me origjinë Dibrane, aplikoni 

këtu. Kjo nuk është e vetmja arsye, edhe pse thonë që mendja e ka shtëpinë në vendlindje. Besoj 

se këtë e plotësuat me gjithë atë që prezantuat. 
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Ju thatë se do të keni tri parime. 

Parimi i parë është meritokracia. Unë e besoj këtë, sepse ju vini nga konkurrenca të forta, 

qoftë edhe në edukimin tuaj. Nga aq sa unë kam lexuar për ju, ju keni studiuar jashtë shtetit dhe 

nuk kam asnjë arsye mos ta besoj. 

Parimi i dytë është transparenca. Kjo është edhe më e gjetur nga ana juaj, sepse edhe në 

debatet publike jeni i drejtpërdrejtë dhe e thoni atë që mendoni me shumë integritet. 

Parimi i tretë është përgjegjshmëria. Fakti që ju jeni një jurist i njohur dhe i suksesshëm 

në atë që drejtoni, kam të gjitha arsyet për t’ju besuar që, nëse do të votoheni në ushtrimin e 

detyrës së Avokatit të Popullit, do ta bëni duke i pasur parasysh këto tre parime. 

Unë ju uroj suksese! 

Nuk kam pyetje për ju, përveçse kënaqësi dhe falënderime që aplikoni për këtë detyrë! 

Faleminderit, zoti Daci! 

Eduard Ndreca – Faleminderit, zonja Çupi! 

Ka pyetje nga kolegë të tjerë? 

Po, zoti Deliu. 

Denis Deliu – Faleminderit, zoti drejtues i seancës! 

I nderuar profesor, 

Ndihemi shumë krenarë kur dëgjojmë prezantimin tuaj dhe të platformës suaj, por edhe të 

shumë kolegëve të tjerë, si dhe që shteti dhe kombi shqiptar ka njerëz me arritje të tilla 

profesionale. 

Unë dua t’ju përgëzoj dhe falënderoj ju dhe kolegët tuaj që ishin sot në këtë seancë 

dëgjimore për gjithçka keni arritur! Për ne do të jetë goxha e vështirë të zgjedhim, por do të 

sugjeroja që të 19 kandidatët, që nuk do të jenë fitues, të aplikojnë dhe të japin kontributin e tyre 

në detyra të tjera të rëndësishme shtetërore. 

Unë ju falënderoj dhe ju uroj suksese në këtë garë dhe në gara të tjera! 

Jordan Daci - Faleminderit! 

Eduard Ndreca - Faleminderit! 

Ka pyetje të tjera? 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Dakord, pyetja e zakonshme. 
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Jordan Daci – Pyetja e zotit Alibeaj nxit reagim, por nga ana tjetër nxit edhe pak 

transparencë nga kandidimi. Duhet të jemi pak të sinqertë me ju. 

Të thuash se qeveritë nuk shkelin, nuk mund të pranohet as teorikisht. Dallimi është kush 

më shumë e kush më pak, por të gjitha shkelin. Kur them qeveritë, e kam fjalën për ekzekutivin 

si një nga tre pushtetet. Sigurisht, kjo nuk ju përjashton as juve si ligjvënës, as pushtetin gjyqësor 

në qenien dhunues efektiv dhe potencial i të drejtave të njeriut. 

Republika e Shqipërisë, për fatin e keq (këtë e them me kompetencë për shkak të 

profesionit që ushtroj dhe të gjitha studimeve të tjera), nuk hyn te vendet ideale për të drejtat e 

njeriut. Por a e ka katalogun e plotë? E ka shumë të plotë. 

Nuk ka lënë asnjë konventë pa qenë anëtare. Problemi i Republikës së Shqipërisë nuk 

është mungesa e listimit të të drejtave të njeriut te Kushtetuta, sepse kushtetutat referohen në 

1000 nene të tjera ndërkombëtare, të cilat janë mbi vetë Kushtetutën. 

Në këtë aspekt, unë mendoj se në Shqipëri ka problematika të shumta që lidhen me një 

trashëgimi të 30 vjetëve. Ka problematika të momentit, ka problematika që do të vazhdojnë të 

jenë edhe nesër dhe unë mund të them disa nga këto.  

Të drejtat e njeriut ndahen në tre kategori: të drejta civile politike, social-ekonomike dhe 

kulturore dhe të drejtat e grupeve. Në të tria momentet ne kemi cedime.  

Te pjesa e parë, e drejta më e dhunuar në Republikën e Shqipërisë është e drejta e pronës. 

Kjo është një gjë faktike që, për mendimin tim, ndodhi për një rrethanë dhe gabim historik në 

vitet ‘90. Kjo gjë u mbart dhe është kjo e drejtë që po e vë në pamundësi buxhetore Republikën e 

Shqipërisë për funksionim, sepse, tek e fundit, ndodhi edhe një fenomen tjetër, fondi fizik u 

kompensimit u asgjësua në mënyra të çuditshme dhe praktikisht tani nuk ka asnjë qeveri në 

Republikën e Shqipërisë që të mund të paguajë faturën. 

Problemi tjetër më i rëndësishëm është e drejta për proces të rregullt. Përveçse ka një 

keqkuptim mbi nocionin shumë të gjerë që kjo e drejtë ka, edhe kur hiqet një njeri nga puna 

duhet të respektohet, jo vetëm atje. Nga ana tjetër, kjo është e drejta që realizon mbrojtjen e të 

drejtave të tjera, prandaj është më e rëndësishme. Kohëzgjatja e procese gjyqësore është një 

problem shumë i rëndë me të cilin do të përballemi për vite me radhë, tashmë e konfirmuar nga 

Strasburgu. 

Diskriminimi është po ashtu problem i konfirmuar. Për fatin e keq, ne si popull nuk jemi 

aq tolerantë sa duket ndaj fenomeneve që çojnë në diskriminim. 
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Problem tjetër janë të drejtat social-ekonomike dhe kulturore. Më mirë se Presidenti 

Roosvelt nuk e ka thënë kurrkush: Njerëzit e uritur dhe në nevojë janë masa nga e cila përbëhen 

diktaturat.” Pra, nëse ne duam të kemi demokraci të shëndoshë, duhet që njerëzit tanë të mos 

diskutojnë nevojat bazë jetësore. A mund të arrihet kjo menjëherë? Jo. Këto janë ato të drejta 

programatike, që kërkojnë angazhime afatgjata, dhe lajmi i keq është se ne nuk jemi mirë, por 

lajmi i mirë është se Shqipëria i ka kapacitetet, qoftë njerëzore, qoftë burimore, për të bërë diçka 

më mirë nga sa është bërë. Sigurisht, kjo është detyrë edhe juaja si ligjvënës. 

Këtu fillon me të drejtën për mjedis. Kjo është e drejta e grupeve, që u diskutua. Nuk 

është e vërtetë që e drejta për mjedis nuk mbron, sepse, tek e fundit, të drejtat social-ekonomike 

dhe kulturore, për ata që i njohin mirë lëminjtë... 

Nuk mund t’i thuash dikujt ke të drejtën e jetës, por nuk ke të drejtën për bukë dhe për 

ujë, se nuk ka kuptim. Të gjitha këto janë standarde. 

Një nga rekomandimet që unë dua të bëj, siç e kanë edhe vende si Luksemburgu apo disa 

vende të zhvilluara, do të ishte që për një sasi të caktuar të furnizimit me ujë, që, në fakt, 

Komiteti për të Drejtat Social-Ekonomike dhe Kulturore të OKB-së e ka përcaktuar 15 metra kub 

për frymë në vit, të mos ketë tarifë fare për njerëzit në nevojë. Është gjëja më minimale. 

Siç nënkuptohet, edhe për energjinë elektrike. Nuk mendoj se Shqipëria varfërohet.  

Një element shumë i rëndësishëm janë fëmijët tanë. Shqipëria nuk e ka luksin të sillet siç 

ndodh rëndom me fëmijët. Nëse ne duam të jemi shtet që të merret nesër si model, ne duhet të 

kujdesemi që fëmijët tanë të edukohen me frymën e duhur dhe të mos u mungojë asgjë. Ne nuk 

mund të bëjmë raketa, por ne mund të bëjmë shkolla shumë të mira, ne mund të paguajmë librat 

e fëmijëve dhe ne mund të bëjmë që çdo fëmijë, pavarësisht se kush e ka lindur të, të rritet me 

dinjitet. Unë mendoj që ju si ligjvënës, kur miratoni buxhetin, nëse lini ndonjë rrugë pa bërë, nuk 

është keq nëse ato para i investojmë në arsim, sepse Shqipëria, nëse ka një problem, është qasja 

në arsim, e cila prodhon të gjithë problematikën që ne kemi. 

Për sa u përket hapave që unë mund të ndërmarrë, unë kam identifikuar 9 hapa: hetimi 

me iniciativë, që është një gjë mëse normale; pjesëmarrja në procedim administrativ; 

rekomandime; propozime për ndryshime ligjore; Gjykata Kushtetuese në rastet specifike, që unë 

e thashë; raportet që bëhen; dëgjesat në Kuvend; përfaqësuesit vendorë, që mund t’i caktojë 

Avokati; krijimi grupeve dhe seksioneve të veçanta që mund të bëjë Avokati.  
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Pra, unë mendoj se institucioni i Avokatit të Popullit ka përdorur jo më shumë se 40-50% 

të asaj që ligji i ofron këtij institucioni për të arritur misionin e vet. Kjo lidhet në radhë të parë 

me karakterin e personit që e drejton, me natyrën, profesionalizmin dhe shumë elemente të tjera. 

Sigurisht, asnjë avokat, sado i zoti të jetë, nuk do të jetë i zoti nëse stafin e vetë do ta marrë 

bazuar jo në kritere meritokracie e të tjera me radhë. 

Për fatin e mirë, ky institucion mbikëqyret edhe nga partnerët ndërkombëtarë. Meqenëse 

është një institucion me zë, unë mendoj se është detyrë e dyfishtë për këdo që do të ketë besimin 

tuaj ta bëj këtë detyrë në mënyrën më të mirë të mundshme. 

Eduard Ndreca - Faleminderit! 

Ka pyetje nga kolegë të tjera? Nuk ka. 

Profesor, ju falënderojmë dhe urojmë suksese! 

Ftojmë kandidatin e radhës, zonjën Jorida Rustemi. 

Mirë se erdhët, zonja Rustemi! 

Nuk po i përsërisim rregullat, kështu që, mund të vazhdoni me prezantimin tuaj në 

minutazhin e përcaktuar. 

Faleminderit! 

Jorida Rustemi – Të nderuar anëtarë të komisionit, përfaqësues të popullit, 

Ju falënderoj për dhënien e mundësisë që të jem në këtë dëgjesë publike! 

Është për t’u vlerësuar rëndësia që Kuvendi u jep proceseve të zgjedhjes së përfaqësuesve 

të organeve kushtetuese dhe të atyre të krijuara me ligj për kontrollin dhe bilancin e pushteteve. 

Në respekt të kohës suaj, kisha vendosur të bëja një prezantim jo për veten dhe arsyet që 

më kanë shtyrë në këtë aplikim, por, nga ana tjetër, mendova se do të ishte me interes ta bëja, për 

të shuar dyshimin, që mund të jetë në mendjen e disave, pse një e diplomuar në psikologji klinike 

ka interesin për të aplikuar për pozicionin e Avokatit të Popullit. 

Unë kam kryer një mastar, një mastar të dytë si fullbright dhe studime të doktoraturës. 

Përgjatë kësaj periudhe, kur kam qenë duke punuar si pjesë akademike pranë Fakultetit të 

Shkencave Sociale, por edhe duke fituar të drejtën për të ushtruar mësimdhënien në shtetet e 

Bashkuara të Amerikës, aty ku unë pata mundësi të ndiqja studimet dyvjeçare të fullbright, kam 

 qëndruar në vijimësi në kontakt me të drejtat e njeriut, kam besuar në to, i kam pasur gjë 

timen, gjë tek e cila kam besuar shumë dhe jam përpjekur t’i shtyj brenda lëmisë në të cilën kam 

funksionuar. 
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Prej vitit 2014 e në vijim unë jam pjesë e stafit të Avokatit të Popullit. Gjatë viteve 2014-

2018 kam qenë drejtuese e Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Torturës dhe më pas 

këshilltare për Mekanizmin Kombëtar dhe për Marrëdhëniet me Jashtë. Ky lloj angazhimi ka 

ndjekur angazhimet e mëhershme në projekte të ndryshme me kolegët tuaj të mirënjohur, të cilët 

tani janë pjesë e sistemit gjyqësor në Gjykatën e Lartë apo edhe Avokat Populli më herët, për 

monitorimin e sistemit penitenciar, të kushteve të personave të paraburgosur dhe të dënuar, por 

edhe të personave, të cilët ndodheshin në spitalet psikiatrike, më vonë në qendrat e mbyllura dhe 

të hapura, të cilën e kam bërë gjatë kohës që kam qenë në drejtim të mekanizmit. 

Përgjatë drejtimit të Mekanizmit, kam pasur mundësinë të jem edhe presidente e rrjetit 

për Europën Juglindore të mekanizmave kombëtarë për parandalimin e torturës, eksperiencë që 

është vlerësuar edhe nga institucionet partnere me të cilat bashkëpunojmë. 

Aktualisht, institucioni i Avokatit të Popullit, me të drejtë dhe në bazë merite, zotëron 

statusin “A” dhe, po ashtu, është anëtar bordi në një sërë institucionesh, rrjetesh, të cilat kanë në 

fokusin e tyre të drejtat e njeriut, mbrojtjen dhe promovimin e tyre, njëra syresh NHRI, tjetra 

GANHRI, AM-ja, AMF-ja, e kështu me radhë, kjo fal kontributit të të gjithë stafit aktual, por 

edhe të avokatëve që kanë punuar me shumë përkushtim. 

Megjithatë, ka ende gjëra që ngelen për t’u bërë dhe unë besoj se shumë gjëra mund të 

bëhen.  

Nëse do të më jepet mundësia, vizioni im në drejtimin e institucionit të Avokatit të 

Popullit është në pesë shtylla. 

Shtylla e parë ka të bëjë me besimin që qytetarët duhet të kenë tek institucioni. Është e 

vërtetë që besimi nuk është një gjë e garantuar thjesht me marrjen e një detyre, me drejtimin apo 

pozicionimin në një vend. 

Vetëm nëse shoqëria ka besim në institucionin e Avokatit të Popullit, ai do të jetë afektiv 

dhe organet publike do të jenë të prirura të zbatojnë rekomandimet që institucioni adreson. Unë 

besoj se Avokati i Popullit duhet të jetë një institucion model i zbatimit të ligjit, integritetit 

moral, profesional dhe institucional, procedurave korrekte dhe transparente, miradministrimit 

dhe implementimit maksimal të eficiencës së mjeteve dhe efikasitetit të impaktit. Kjo është 

thelbësore për të gjitha institucionet që punojnë për të drejtat e njeriut.  

Shtylla e dytë ka të bëjë me promovimin e të drejtave dhe të institucionit të Avokatit të 

Popullit. Shtrirja e pranisë së qenësishme të Avokatit të Popullit në të gjithë territorin e vendit 
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përmes rritjes së eficiencës së zyrave rajonale dhe kontakteve të drejtpërdrejta dhe më intensive 

nga Avokati i Popullit në takime të njohura si ditët e hapura, do t’u ofrojnë qytetarëve një 

mundësi për t’u informuar mbi potencialin ligjor që garanton të drejtat e tyre dhe mbi mjete 

efektive që ata kanë për të pretenduar mbi çfarëdo cenimi që u vjen nga veprimet apo 

mosveprimet e organeve publike. 

Në këto aktivitete promovuese qytetarët do të mund të prezantojnë shqetësimet e tyre prej 

nga kudo ndodhin, gjë që është veçanërisht e rëndësishme për t’u lehtësuar aksesin e grupeve të 

pamundura, të cilët shpesh vijnë nga një përballje frustruese. 

Eduard Ndreca - Zonja Rustemi, ju lutem, përmblidheni, sepse e keni kaluar kohën! 

Jorida Rustemi – Dakord. 

Po ashtu, rëndësi merr ndërgjegjësimi i vazhdueshëm i shoqërisë dhe organeve publike 

mbi fenomene të reja të lidhura me të drejtat e njeriut dhe rrezikun potencial të cenimit të tyre. 

Kam parasysh këtu përdorimin e metodave digjitale për ofrimin e shërbimeve, impaktin e 

ndryshimeve klimaterike tek të drejtat e njeriut, migracionin, të drejtat e të huajve, gjuhën dhe 

krimet e urrejtjes, zgjerimin e kuptimit të lirive sipas KEDNJ-së, e kështu me radhë. 

Shtylla e tretë, bashkëpunimi i mirë dhe i qenësishëm me administratën, është e 

rëndësishme. Administrata është vërtet objekt monitorimi i Avokatit të Popullit, por duhet të ketë 

një marrëdhënie bashkëpunuese mes saj dhe Avokatit të Popullit, në mënyrë që të respektohet 

edhe ajo marrëdhënie institucionale që ka. Është i rëndësishëm bashkëpunimi edhe me 

organizatat e shoqërisë civile dhe me median, pasi besoj se Avokati i Popullit duhet të jetë i 

pranishëm dhe i qenësishëm me praninë e tij edhe për publikun, i cili e ka të pamundur të qaset 

në mënyrë reale. 

Shtylla e katërt është përdorimi i rasteve ex officio për çështje, të cilat janë sistemike. Kjo 

është një gjë që nuk ka ndodhur në nivelin e duhur dhe duhet të ndodhë.  

Ajo që do ta lexoj, pasi për mua është shumë e rëndësishme dhe do të doja ta përcillja, 

është shtylla e pestë: avancimi i rolit të Avokatit të Popullit në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe 

fuqizimi i faktorit shqiptar. Deri më tani, institucioni i Avokatit të Popullit është anëtar bordi në 

një sërë mekanizmash, por është me rendësi që ndikimi i Avokatit të Popullit në këto organizata 

t’i shërbejë jo vetëm integritetit të Avokatit të Popullit në përkrahjen më të madhe të projekteve 

dhe nismave, por t’i shërbejë edhe shtetit shqiptar. Avokati i Popullit të Shqipërisë është në 

pozitën më të mirë për të bashkuar faktorin shqiptar në një platformë të përbashkët të mbrojtjes 
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të drejtave të lirive, përmes përkrahjes, mbështetjes dhe fuqizimit të përgjithshëm të të drejtave të 

shqiptarëve edhe jashtë kufijve. Ka modele që funksionojnë. 

Ndërtimi i platformës së përbashkët me strategji konkrete, duke u nisur nga zyrtarizimi i 

gjuhës shqipe, si gjuhë zyrtare në takimet e mekanizmave për të drejtat e njeriut e deri te nismat 

për mekanizmat kryesorë europianë, përbën domosdoshmëri për avancimin e faktorit shqiptar. 

Po e mbyll këtu prezantimin tim, duke shpresuar që pjesën tjetër të fjalës do të kem 

mundësi ta përcjell gjatë përgjigjes së pyetjeve tuaja. 

Eduard Ndreca – Faleminderit! 

Përveç pyetjes së zakonshme të zotit Alibeaj, ka pyetje të tjera? 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Jorida Rustemi – Jo, e kam të qartë pyetjen. 

Pata mundësinë të bëja një shtjellim gjatë kohës që kandidatët e tjerë po prezantoheshin. 

Është pyetje vërtet interesante, e cila mund të shikohet nga ana tjetër në një kuptim filozofik. 

Shteti është në atë pozicion paradoksal të mbrojtësit dhe të promovuesit të të drejtave të 

njeriut, sikurse është edhe në atë pozicion të shkelësit më të madh të atyre të drejtave, thjesht dhe 

vetëm prej pozicionit në të cilit ndodhet. Administrata publike është më pranë qytetarëve, por, 

nga ana tjetër, duke qenë se është shumë e shtrirë dhe e gjerë në të gjithë territorin, ka potencialin 

që, për një sërë arsyesh, të mos jetë në nivelin e duhur dhe të veprojë si shkelëse e këtyre të 

drejtave. 

Në këndvështrimin tim, një aspekt i rëndësishëm ku qeveria nuk ka garantuar të drejtat 

lidhet me të drejtat sociale të grupeve shoqërore të pamundura. Mjafton të përmend këtu 

mosmiratimin e minimumit jetik, të realizuar dy herë me raport nga Avokati i Popullit dhe të 

propozuar për miratim në vitin 2021. Minimumi jetik është një instrument shumë i rëndësishëm 

dijenie, por edhe baze për rritjen e standardeve të të gjitha shërbimeve dhe pagesat për gupet më 

të pamundura. Ndaj, mund të jetë një pjesë e përgjigjes që unë do t’i jepja pyetjes suaj. 

Një element tjetër, që në gjykimin tim ka lënë shumë për të dëshiruar, është liria, e cila ka 

rezultuar jo e garantuar në nivelin e duhur, veçanërisht gjatë kohës së pandemisë, kur u morën 

edhe masat shtrënguese. Duket se mungoi transparenca, ligjshmëria, qartësia, zbatimi në bazë 

parimi barazie, munguan shumë elemente. 

Një element tjetër të cilin unë e kam merak prej vitesh tanimë është e drejta e atyre 

personave, të cilët janë me masa mjekësore, por që ndodhen ende në sistemin penitenciar, përtej 
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të gjitha vendimeve që janë marrë dhe përtej të gjitha thirrjeve për ndihmë apo për ndryshime që 

ka bërë edhe Avokati i Popullit, por edhe strukturat ndërkombëtare që i vijnë në ndihmë Avokatit 

të Popullit, si CPT-ja dhe SPT-ja me raportet e tyre për të sjellë një ndryshim real. Megjithatë ai 

institucion nuk funksionon, se nuk ekziston. Do të ishte shumë mirë të bënim diçka. Kemi një 

situatë më të mirë në Kosovë ku instituti i mjekësisë ligjore atje është atje dhe shërben që këta 

njerëz, të cilët janë me sëmundje specifike, të trajtohen në mënyrë dinjitoze. 

Ka edhe shumë çështje të tjera, por ajo që dua të theksoj është se shfrytëzimi maksimal i 

të gjitha mjeteve që ka ... (ka shkëputje regjistrimi) qeverinë mbi parimet e standardet, që 

gjithmonë duhet të ketë parasysh, poshtë të cilave nuk duhet të bjerë qeveria, duhet të jenë guidë 

në mënyrën se si ne të gjithë mendojmë.  

Duhet të mendojmë se jemi të gjithë bashkë, institucione, të vendosura pozicione të 

ndryshme, me një qëllim të përbashkët; bërjen e më të mirës për qytetarët shqiptarë, për të 

mbrojtur të drejtat dhe liritë e tyre. Duhet të bashkëpunojmë mënyrë që ky qëllim të jetë sa më 

shpejt i realizueshëm. 

Eduard Ndreca – Faleminderit! 

Ka pyetje të tjera? 

Po, zonja Çupi! 

Dhurata Çupi – Faleminderit, zonja Rustemi! 

Nuk mund ta mohojmë se ju jeni një figurë publike e institucionit të Avokatit të Popullit 

që në vitin 2014 dhe ju kemi ndjekur në mbrojtje të interesit të target-grupeve të ndryshme. 

Ju u munduat të mbronit institucionin dhe të mos flisnit për veten, ndaj do të doja t’ju 

jepja një mundësi për të shpërblyer modestinë.  

A keni ju rast suksesi, që nga viti 2014 që drejtoni, një çështje për të cilën keni investuar, 

që keni mbrojtur një target-grup apo një të drejtë të cenuar dhe për të cilën Avokati i Popullit sot 

ndihet mirë si institucion dhe a mund të kemi shpresa për të pasur raste të tilla edhe në çështje të 

tjera që mbulon Avokati i Popullit. 

Faleminderit! 

Eduard Ndreca – Po, zonja Rustemi! 

Jorida Rustemi – Faleminderit, zonja Çupi! 

E vlerësoj pyetjen tuaj dhe është shumë e vështirë për t’iu përgjigjur. 
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Siç ju thashë, unë kam prej vitit 2014 që punoj në atë institucion. Kam disa parime të 

miat në nivel njerëzor, të cilat përpiqem t’i zbatoj, por tek të cilat nuk u ndala. Integriteti etik, 

moral, profesionalizmi, ndërgjegjja, besueshmëria, janë gjërat tek të cilat besoj dhe realisht 

mbështetem kur gjykoj për veten time. 

Gjatë këtyre viteve është bërë shumë punë. Unë personalisht kam drejtuar këtë strukturë, 

por nuk kam punuar vetëm, kam qenë bashkë me komisionerët që kanë qenë pjesë e asaj 

strukture. Gjatë kësaj periudhe kemi bërë shumë në disa drejtime, deri në trajnime të stafit të 

burgjeve, për shembull, për t’u mundësuar atyre një kuptueshmëri më të mirë si të mekanizmit, 

ashtu edhe të institucionit të Avokatit të Popullit apo edhe të atyre që do të duhet të jetë mënyra e 

sjelljes së tyre ndaj personave, të cilët janë në gjendje lirie të kufizuar. 

Kemi pasur mundësi të inspektojmë dhe të bëjmë raporte mbi gjendjen e njerëzve në 

qendra të hapura dhe të mbyllura, qendra të azilkërkuesve apo qendra e mbyllur për të huajt në 

Karreç. 

Me dëshirën e madhe për të ndihmuar, edhe shtatzënë, kam shkuar për inspektime dhe 

njoh thuajse të gjitha qelitë në sistemin penitenciar dhe njoh mënyrën se si funksionojnë. 

E kam thënë dhe dua ta përsëris, sa herë që bëja monitorimin së bashku me kolegët e 

nderuar Pupe, Panda, Totozani e me radhë apo zoti Nazim Shtino, mjek psikiatër, unë isha 

psikologja, gjëja më shqetësonte më shumë ishte që kolegët, të cilët punonin në kushte tejet të 

vështira, duke e vendosur veten në pozitat e tyre unë nuk mund të bëja dot më tepër nga ajo që 

ata kishin raportuar, prandaj është e gjithë ky pasion dhe dëshirë për të sjellë një ndryshim, duke 

e njohur si fushën në të cilën kam punuar, ashtu edhe institucionin e Avokatit të Popullit, 

strukturën apo kuadrin ligjor ndërkombëtar dhe kombëtar në të cilin ai operon.  

Unë besoj se mund t’i sjell një vlerë ndryshe këtij institucioni, një qasje njerëzore më të 

prekshme, e cila nuk e lë aspak jashtë vëmendjes elementin ligjor, përkundrazi do të forcohet më 

shumë me ekspertë nga më të mirët. 

Faleminderit! 

Eduard Ndreca – Faleminderit! 

A kanë pyetje të tjera kolegët? 

Jo. 

Zonja Rustemi, ju falënderoj që ishit e pranishme! 

Jorida Rustemi – Edhe për mua ishte kënaqësi dhe ju falënderoj! 
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Dhurata Çupi – Ju falënderojmë dhe ju kërkojmë ndjesë që ju lamë të prisni! 

Jorida Rustemi – Ishte kënaqësi për mua, pasi mësova shumë edhe nga kolegët 

paraardhës. 

Eduard Ndreca – Ftojmë kandidaten e radhës, zonja Laureta Roshi. 

Zonja Roshi, rregullat nuk po i them, pasi ju ishit e pranishme. 

Laureta Roshi – Unë i kam mësuar shumë mirë, prandaj do t’jua kursej kohën, edhe si 

gazetare e hershme që jam. 

Sa i takon ish-Avokatit të Popullit, po e them kështu, unë kam një eksperiencë shumë të 

mirë si përfaqësuese e Avokatit të Popullit në zyrën rajonale të Fierit për gati 5 vjet, prandaj edhe 

CV-në time po jua kursej, sepse do ta ndaj me praktikën, sepse edhe ju jeni shumë të lodhur 

kështu që po ju referohem praktikave e të tjerave me radhë.  

Ajo që do t’ju thosha, ashtu siç e tha edhe Jorida, është fakti që ne duhet të jemi më 

dinjitozë dhe njerëzor me njerëzit, gjë, e cila mungon në raportin e institucionit të Avokatit të 

Popullit. Këtu nuk ka procedura që shkelen, por kjo është thjesht një mundësi që duhet të 

ndryshojë, sepse institucioni është institucion, por edhe ne si individë që tentojmë të japim 

kontributin tonë jemi thjesht individë, jemi rrjedhojë e një shkollimi, arsimimi dhe raporti 

shoqëror, por nuk duhet të harrojmë që përfaqësojmë institucionin dhe rolin e tij, kështu që ato 

energji pozitive që gjejmë brenda institucionit, institucioni i Avokatit të Popullit i ka shumë mirë 

të sanksionuara në ligjin e vet me 40 nene, nuk krijojnë ndonjë emergjencë për ta ndryshuar 

ligjin. Ajo që duhet më shumë është që....komisionerët... Kam qenë me ish-Avokatin e Popullit, 

zotin Ervin... në Kopenhagen të Danimarkës kur isha gazetare për këshillin e kulturës, më pas 

kam ritakuar zotin Totozani në Sarandë dhe më pas në Fier i jam nënshtruar një konkurrimi për 

ta fituar pozitën e përfaqësuesit të zyrës vendore në Fier.  

Më vjen mirë që për 5 vjet Fieri ishte qarku që sillte numrin më të lartë të ankesave jo se 

administrata lokale thjesht shkelte procedurat, por në kuptimin e zhvillimit të shoqërisë shqiptare 

njerëzit kanë edhe padijen ligjore, por është e nevojshme që të mbrohen shtresat që janë në 

nevojë.  

Dua t’ju pyes: a i jeni drejtuar ndonjëherë si qytetar popullit? Sa i takon morisë së 

njerëzve që unë takoj çdo ditë dhe i pyes pse e ngatërrojnë Avokatin e Popullit me Avokatin e 

Shtetit kërkon një lloj sensibilizimi për t’u ardhur afër këtyre shtresave. Dikur punohej më mirë, 
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kishte një imazh të ngrohtë...nuk dua zoti Totozani të diskriminoj zonjën Ballanca, por dua t’ju 

them se ishte shumë më afër shtresave në nevojë. 

Nëse sot ndonjë person në burgun e Korçës ka tentuar vetëvrasjen, unë jam shumë e 

sigurt që një përfaqësues i Avokatit të Popullit do të kishte shkuar menjëherë për të parë 

rrethanat e të gjitha gjërat e tjera, por ky lloj fleksibiliteti më duket sikur ka munguar këto kohë 

për t’u dhënë qytetarëve diçka pozitive nga institucioni i Avokatit të Popullit, sepse në fund të 

fundit është një institucion që mbahet nga taksapaguesit. Brenda platformës sime do t’u jap një 

rëndësi shumë të madhe zyrave rajonale, pasi zyrat rajonale nuk janë thjesht si term në ligjin për 

Avokatin e Popullit, por ato tashmë janë... të Gjirokastrës, në Pogradec, ishin në Fier u spostuan 

në Vlorë, në Kukës dhe në Shkodër e... Më parë ishte vetë ligji që i dërgonte të deleguarit e 

Avokatit të Popullit në këto zona, megjithatë po insistoj edhe pse kjo nuk ka lidhje. Po të isha 

unë përfaqësuese e Avokatit të Popullit do t’i merrja të gjithë njerëzit e nderuar që dëgjova pak 

më parë me gjithë platformat e tyre si këshilltarë.  

Duke tërhequr vëmendjen tuaj, sepse u bë kohë e gjatë që nuk po shohim më këshilltarë 

të mençur në krahë të drejtuesve të institucioneve, sepse... duhet të marrin informacion që të 

nxitet realisht monitorimi për atë që po bëhet, monitorim që përcillet në media pa e përcjellë 

konfliktin, ka shumë histori pozitive, këtë e kam nga eksperienca në punën time 5-vjeçare, ku 

komisonerët vinin një e dy nëpër tryeza të rrumbullakëta, duke nxjerrë në pah problemet e tyre 

që t’i afroheshin shoqërisë. 

Kam qenë 3 ditë më parë, besoj se nuk do ta kaloj 5-minutëshin, në qytetin e Vlorës në 

një trajnim me të rinjtë, sepse arsimimi im ka ecur pak nga pak, jam e certifikuar si 

psikoterapiste pozitive, një certifikatë ndërkombëtare... vite studim të miat, jam e kënaqur me 

këtë pjesë si arritje, por e them më shumë për të kuptuar pjesën e ..... dhe ndryshimet e shoqërisë. 

Unë vij nga një familje me origjinë nga Libohova e Gjirokastrës, prindërit e mi kanë qenë të 

përndjekur, unë jo, sepse i takoj brezit të ndryshimeve, kam qenë e vetmja nga fisi që ka pasur 

mundësinë për të marrë të drejtë studimi dhe më pas të ndiqja ëndrrën time. E kam zgjatur pak 

më shumë qëndrimin në media, duke dashur që të jem një gazetare sociale pa dashur që të jem 

dëshmitare e zhvillimeve.... qoftë të ’92-it, të ’97-ës apo të gjitha ndryshimeve dhe tensioneve që 

ka pasur në jetën e shoqërisë shqiptare. Jam nënë e një djali 22 vjeçar, i cili aktualisht ndodhet 

me studime në Uashington DC me një bursë studentore për efekt pune, por nuk do të doja që 

Abri të mos kthehej, kjo nuk është vetëm dëshirë imja, por edhe e shumë prindërve të tjerë. 
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Fëmijët tanë do të kërkojnë mundësi të mira dhe do t’i provojnë aftësitë e tyre, por ndërkohë ne 

këtu duhet të kemi një terren të mirë ligjor për kthimin e tyre. 

Duke qenë pafundësisht e çiltër me ju, nuk mendova kur i dorëzova dokumentet se do të 

isha e përzgjedhura juaj, kjo jo vetëm për shkak të anës juridike, pasi gjithmonë thuhet jopolitikë, 

jo po duhen ngarkesat politike e të gjitha me radhë, por mendova të isha pjesë e kësaj 

përpalljejeke të platformave për t’ju vënë në dukje nevojën reale të qytetarëve tanë në zonat 

urbane dhe rurale, të cilët e ngatërrojnë Avokatin e Popullit me Avokatin e Shtetit, sepse ata nuk 

kanë kohë të blejnë rroba firmato dhe të dalin nëpër emisione televizive, nuk kanë kohë ta 

përdorin pushtetin e Avokatit të Popullit për të qenë... e brendshme, siç është shndërruar 

institucioni i Avokatit të Popullit, sepse komisionerët janë profesionistë dhe i mbrojnë, i keni 

votuar ju në parlament.  

Nuk mund të shkoj unë tek Avokati i Popullit me skuadrën time, sepse skuadra është aty, 

të gjithë jemi në një skuadër, sepse jemi profesionistë dhe përpiqemi ta ruajmë konceptin e 

shpresës. Pika e vetme që unë do të doja është fakti, sepse në të gjitha seksionet të punohet, unë 

kam pasur kontakte me komisionerë dhe e di shumë mirë se çfarë do të thotë kur bëhet një 

ankesë dhe se si e pret qytetari brenda 2 javëve përgjigjen e parë nga Avokati i Popullit. Avokati 

i Popullit ka edhe nga Kuvendit..., të firmosura nga zoti Gramoz Ruçi, unë e kam ndjekur me 

interes faqen e Avokatit të Popullit, por ata nuk kanë marrë një përgjigje reale për rekomandimet, 

pas raporteve vjetore, prandaj do të doja që pas raporteve vjetore të kishte një reagim nga ana e 

institucionit qoftë sa i takon transparencës për listën e ankesave, siç ishte database që u mbajt 

vetëm 3 muaj gjatë vitit 2020 dhe nuk vazhdoi më tej, ndërkohë që koha është e pafundme. 

Besoj se i kalova 5 minutat.  

Është e qartë se detyra ime është të nxis besimin e qytetarëve që paguajnë taksat për 

institucionin, por kjo arrihet vetëm me punë konkrete, duke i  ndjekur ankesat rast pas rasti, jo 

duke i lënë për më shumë se 30 ditë, duke forcuar raportin me pushtetin lokal dhe institucionet e 

tjera të së drejtës, sepse nuk mjafton një tryezë, nuk mjafton një bisedë me etiketë në televizion 

thjesht për të thënë që ne jemi tani dhe.....taksat tuaja, por duhet që nesër të shihet sesa janë 

zgjidhur këto çështje.  

Unë dua t’ju tregoj se ishte shumë e vështirë ta çoje Avokaten e Popullit në uzinën e 

Ballshit në kohën kur punëtorët prisnin sindikalistët, sepse figura e personit dhe profesionalizmi i 

tij duhet të ishte e qasur me situatën dhe me jetën e vendit. Unë mendoj që e shkuara ime nuk ka 
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asnjë gjë të errët, sepse gjithmonë kam zgjedhur konkurset dhe ia kam arritur, duke shpresuar që 

kjo është pjesë e trashëgimisë dhe mendoj se është i vetmi far për shoqërinë shqiptare. 

Nuk dua të anatemoj, siç jua thashë edhe më parë, sepse e respektoj shumë vullnetin 

politik, nuk kam qenë ndonjëherë anëtare e ndonjë force politike dhe për këtë kam zgjedhur 

pikërisht median, sepse mendoj që transparenca dhe liria e shprehjes së profesionistëve është një 

normë që duhet të fuqizohet. Nuk jam për të përmirësuar ligjet e të tjerat, por do të doja më 

shumë drejtësi sociale në punën e përditshme dhe në politikëbërje dhe më pak konflikte, më 

shumë ndihmë për shtresat në nevojë. Unë i numëroj me gishta ankesat për Avokatin e Popullit. 

Fieri është një qytet i madh, është qarku i tretë sa i takon numrit të popullsisë, por nuk 

mund t’i paragjykosh nivelet e ndryshme të arsimimit me të drejtën e tyre për t’u mbrojtur nga 

Avokati i Popullit.  

Nuk e di, por mendoj se populli duhet ta përdorë pak më shumë të drejtën e tij për 

hetimin administrativ, për paditë në Kontrollin e Lartë të Shtetit për parë, vërtetë nuk ka të drejtë 

që të futet në konflikte gjyqësore, por ka të drejtë të hetojë procedurat e prokurorisë dhe të 

gjykatës. 

(Diskutime pa mikrofon) 

Sa i takon pyetjes së zotit Alibeaj, më duhet t’ju them se kjo tryezë është teknike dhe 

përderisa ne vijmë dhe kërkojmë besimin e të gjithë deputetëve të Kuvendit, janë po këta 

deputetë që i kanë votuar ....dhe i thërrasin shpesh në interpelanca ministrat dhe Kryeministrin. 

Unë personalisht e kam pasur zotin Rama, mund t’ju hapja edhe pjesën e shkeljes së të drejtës së 

medias apo të gazetarëve, por kam pasur shansin e mirë, sepse .... kemi i kemi bërë të qarta në 

tavolinë jo pyetjet, por rregullat, një lloj tensioni që e kam shprehur me mënyrën e lirshme të 

trajtimit të gazetarëve, por them se profesionalizmi në pyetje, tërheqja dhe rikthimi për të 

provuar atë që ti kërkon si gazetar në interes të publikut të bën që të mos ndihesh i vetëcensuruar. 

Ky është një lloj vetëcensurimi, sepse ne duhet të jemi të vetëdijshëm për interesin tonë personal 

kur raportojmë apo kur pyesim për publikun. Kjo është pjesë nga gazetaria, por më duhet t’ju 

them se është një nga të drejtat.... ka pasur zhvillime pozitive në fushën e të drejtave të njeriut, si 

dhe kemi një zhvillim të teknologjisë që e ka vënë pak në ngërç apo nën presion lirinë e 

shprehjes dhe të medias deri diku, fake news, por në fund të fundit jeta është një proces. Kemi 

qenë në një moshë më të vogël në këtë jetë sociale, ndërkohë që tani jemi prindër dhe mosha 
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natyrore na kërkon që të jemi vlerësues për gjërat pozitive që kemi bërë dhe të vazhdojmë 

përpara. 

Kjo ishte përgjigjja ime për zotin Alibeaj, edhe pse zoti Alibeaj i di përgjigjet e mia, pasi 

e kam deputet të qarkut të Fierit. Në një farë mënyre unë mendoj që nëse ne flasin se kujt i 

shkelen më shumë të drejtat, atëherë do të thosha se të drejtat i shkelen më shumë administratës 

publike jo vetëm nga politikanët e maxhorancës, por edhe nga opozita. Po ashtu, edhe reforma 

zgjedhore që ka mbetur pa përfunduar është një ngërç që na shkel të gjithëve, sepse të gjithë jemi 

votues.  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

Fjalën e ka zonja Çupi për pyetje. 

Dhurata Çupi – Faleminderit! 

Ju ndoqa me shumë vëmendje, por ajo që më bëri më shumë përshtypje ishte fakti që 

deklaruat se keni mbaruar shkollën për terapiste pozitive. 

Laureta Roshi – Po në distancë, në... 

Dhurata Çupi – Ndërkohë pashë një tendencë për t’i gjetur vetëm pjesë negative 

institucionit ku keni punuar ose ndoshta e kam pasur perceptimin e gabuar. 

Ju bëtë edhe një deklaratë të qëllimshme, por, në fakt administrata shtetërore është e 

diskriminuar.  

Laureta Roshi – Më falni, administrata publike jo shtetërore! 

Dhurata Çupi – Mendoj se ju duhet ta keni për të drejtat e njeriut, sepse neni 2 i 

përcakton qartë detyrat tuaja.  

Ju keni profesionin gazetare. Sa kohë keni punuar në institucionin e Avokatit të Popullit? 

Laureta Roshi – Për 5 vjet. 

Dhurata Çupi – Në kohën që ju keni punuar, a keni pasur ndonjë model të punës suaj ku 

keni mbrojtur të drejtën e një qytetari apo të një kauze që ka qenë e suksesshme dhe për të cilën 

ndoshta keni finalizime apo ju kanë penguar? 

Laureta Roshi – Faleminderit! 

Desha t’ju thosha se sa u takon të drejtave të fëmijëve unë ndihem shumë krenare, sepse 

kemi arritur të përmirësojmë edhe legjislacionin jo vetëm trajtimin. Unë jam ajo gazetare dhe 

përfaqësuese e popullit që nuk kam lënë grua të dhunuar me urdhër mbrojtje pa takuar, 
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pavarësisht që nuk e kisha për detyrë, duke e orientuar për të shkuar në qendrat dhe strehëzat, 

pavarësisht kapaciteteve të ulëta që ato kishin t’i merrnin nën mbrojtje. Kam punuar si eksperte 

në gjykatë për linjën falas për 2 vjet, pasi duke qenë përfaqësuese e zyrës rajonale të Avokatit të 

Popullit të Fierit shkoja falas, sepse në atë kohë nuk ishte përcaktuar ende puna e psikologut, pra 

për të pasur një psikolog brenda, duke u përpjekur që paralel me këtë të isha një person aktiv 

edhe në shoqërinë civile. Po ashtu, kam pasur fatin të punoj për 12 vjet me platformën kombëtare 

të grave në të gjithë Shqipërinë, zonjat më kanë zgjedhur koordinatore kombëtare, një kontribut i 

të gjitha grave të Shqipërisë, pasi kemi arritur pozitivisht........e grave që i bën bashkë politikanët 

për herë të parë në të gjitha fushat me titullin “Gratë bëjnë bashkë politikanët” dhe vazhdoi më 

tutje... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Ne vazhduam më tutje me të gjitha ndryshimet e tjera të mira që u bënë për të dhënë një 

mundësi dhe një normë. Unë e dashuroj institucionin e Avokatit të Popullit dhe nuk kam 

keqdashje. Nëse ju e menduat këtë pjesë, kjo ndoshta kjo ka pasur... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Unë trishtohesha shumë kur shikoja tabelën që paraqiste listën e njerëzve që ishin ndarë 

nga jeta, sidomos kur shihja ata që kishin qenë në zyrën tonë. Në Tiranë jeton gati gjysma e 

Shqipërisë, por në një qytet si Fieri kur shihja që një zonjë ishte ndarë nga jeta, e cila kishte 

ardhur për gati 4 muaj te ne për një portë, të cilën bashkia ia kishte prishur, ndërkohë që Avokati 

i Popullit ia dërgonte përgjigjen me një germë gabim te emri, e gjitha kjo nuk ka lidhje me 

sistemin, pozitën apo opozitën, por me profesionalizmin... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Unë asnjëherë nuk kam reshtur, por i kam vazhduar në mënyrë të pareshtur kërkesat. Jua 

them me ballin hapur që në zyrën time njerëzit vinin me kënaqësi dhe më thoshin: Lori na dëgjo 

edhe një herë.  

Kam vazhduar më tej edhe kur zyra e Fierit u shkëput, po jua përsëris që nuk jam 

përfaqësuese e Avokatit të Popullit, por vazhdoj ende t’ju jap mundësinë e sqarimit që ka roli i 

zyrës së Avokatit të Popullit. Unë do të doja, siç jua thashë, të dërgoheshin, ashtu siç ligji e 

mundëson, përfaqësues të Avokatit të Popullit sa herë që ka situata të tilla në të gjithë 

Shqipërinë. 

Klotilda Bushka – Faleminderit! 
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A ka pyetje të tjera?  

Zonja Roshi, po ju bëj unë dy pyetje. 

Ju thatë që keni qenë përfaqësuese në zyrën e avokatit në Fier, part time.  

Laureta Roshi  – Po me një projekt. 

Klotilda Bushka – Duke u nisur nga eksperienca juaj në atë zyrë, a mendoni se jeni në 

gjendje për të pasur të gjitha njohurinë dhe indikatorët për ta vlerësuar në tërësi punën e Avokatit 

të Popullit? Pyetja e parë. 

Pyetja e dytë: nëse do të zgjidheni Avokate e Popullit, në aspektin ndërkombëtar, sepse 

besoj që e dini, Avokati i Popullit sot është pjesë e një.... serioz dhe ka marrë status sa u takon 

standardeve të arritura për punën e bërë, në këtë aspekt çfarë mendoni ju se mund të jepnit më 

shumë? 

Kam edhe një sqarim, ju vërtet mund të keni punuar në Fier, por çështjet e qyteteve të 

tjera nuk janë të ngjashme me qytetin e Tiranës, meqenëse është një qytet i madh. Deputetët që 

janë këtu nuk janë të gjithë nga Tirana, ata vijnë nga zona të tjera të Shqipërisë, madje edhe 

deputetët e Tiranës nuk janë përfaqësues të të gjithë Tiranës. Ne përfaqësojmë zona në Tiranë 

dhe, ashtu siç ju e njihni qytetin e Fierit, edhe ne i njohim zonat tona, i njohim edhe problemet e 

vogla të qytetarëve në çdo lagje për të qenë, kjo nuk është për ju, por për të qenë të qartë të gjithë 

qytetarët. 

Laureta Roshi  – Unë e kisha për ankesat që vijnë. 

Klotilda Bushka – E kam të qartë, por ndjeshmëria e publikut për këto çështje është e 

madhe. Ne kemi 1 herë në muaj 1 javë që i dedikohet vetëm zonës, por deputetët janë çdo ditë në 

zonat e tyre, ndërkohë që deputetët e Tiranës nuk mbulojnë të gjithë Tiranën në kuptimin e 

raportit me qytetarët........ më pak se vetëm qyteti.  

Unë mendoj që ne të gjithë përpiqemi... 

Laureta Roshi  - Më falni që po jua them, por nuk e kisha për kontaktin sy më sy... 

Klotilda Bushka – Ndoshta kështu e kuptova unë, prandaj doja ta sqaroja për publikun. 

Faleminderit! 

Laureta Roshi  - Po ju jap përgjigjen e parë, por në fillim dua t’ju them se nuk jam jetuar 

vetëm në Fier, por kam jetuar dhe punuar 15 vjet në Tiranë. Kam qenë shefe e informacionit për 

të gjitha rrethet e Shqipërisë, ndërkohë që  teknologjia ishte akoma...., kam punuar në Radio 

Tirana dhe jam përpjekur që të jem një person... sa u takon shumicës së deputetëve të 
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mëparshëm.... arrij ta kuptoj dinamikën apo ndryshimin dhe ta njoh jetën reale të vendit tim. Më 

pas kam jetuar në Sarandë për 8 vjet, duke parë një dinamikë tjetër, atë të Shqipërisë së kufirit. 

Siç jua thashë, familja ime vjen nga Libohova e Gjirokastrës dhe këto 7 vjet jam kthyer në Fier, 

djali im ka lindur në Tiran. Unë vazhdoj të jem një person aktiv në jetën e shoqërisë civile dhe 

kjo është për t’u dhënë zë atyre që nuk kanë zë.  

Lajtmotivi im është fakti se unë besoj që shumë njerëz nuk e kanë fuqinë  për ta kërkuar 

të drejtën dhe pikërisht për këtë kam insistuar sa i takon pjesës së kontaktit, sepse jo çdo person 

apo familje ka nevojë për Avokatin e Popullit, por detyra ligjore që ka Avokati i Popullit duhet të 

jetë sa më afër shtresave në nevojë. Të qenit mbi partitë politike është pak e vështirë për një 

figurë, sepse në fund të fundit duhet të jetë mbështetja e të gjithë politikanëve që të jetë një.... 

por, siç jua thashë që të jesh një shqiptar i mirë është detyrë e gjithsecilit prej nesh, kështu që 

edhe unë kam dashur. Jam përpjekur që gjatë punës sime të kem një informacion të 

dokumentuar, nuk kam qenë ndonjëherë për fake news, nuk do të doja të rreshtoja këtu gjëra, por 

kam tentuar që vazhdimisht të jem në shërbim të publikut dhe kjo ka qenë ëndrra ime e 

përhershme.  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Zoti Majko, fjala për ju. 

Pandeli Majko – Zonja na tha më bëni pyetje që unë të shpreh veten. Pse thua që jam 

nga Libohova dhe jo nga Gjirokastra? Gjyshja gjithmonë më thoshte: kujdes nga libohivitet.  

Ti na fute në ngucje duke na thënë që unë erdha këtu duke e ditur që nuk do të 

zgjidhesha. Po të zgjodhëm ty, do të na pjellë belaja, libohivite. Më duhet të të them se sot na ke 

bërë një paraqitje shumë të mirë. 

Laureta Roshi – Faleminderit shumë! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Roshi! 

Suksese! 

Mund të largoheni. 

Është radha e zotit Ledio Braho për prezantim. 

Zoti Braho, mirë se erdhët! 

Ledio Braho – Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Zoti Braho, ju urojmë suksese! 

Kemi dëgjuar të gjithë kandidatët dhe tani është radha juaj për prezantimin. 
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Ledio Braho – Unë quhem Ledio Braho. Kam mbaruar studimet për drejtësi në vitin 

2009 në Fakultetin e Drejtësisë në Tiranë dhe më tej kam bërë studimet master për të drejtat 

ndërkombëtare të njeriut dhe për ligjin humanitar në Gjermani me bursë nga DAP-i. Jam rikthyer 

në Shqipëri dhe kam punuar për një kohë në administratë në Ministrinë e Integrimit dhe më tej 

në Inspektoratin Qendror, një institucion që sapo ishte krijuar me urdhër të Kryeministrit dhe që 

ndërmori reformë në inspektime. Më tej nëpërmjet një projekti të Fondacionit Shqiptaro-

Amerikan për Zhvillim kam punuar për 1 vit si këshilltar i Presidentit të Republikës dhe më pas 

kam punuar në avokati si profesionist i lirë që nga viti 2014 e në vijim. Nga tetori i vitit 2020 

jam zgjedhur nga Kuvendi si anëtar i komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në KQZ, 

detyrë që vijoj ta mbaj, i cili është një organ kolegjial.  

Sa i takon prezantimit në lidhje me të drejtat e njeriut dhe të edukimit kam master për të 

drejtat ndërkombëtare të njeriut. Patjetër që në punën e çdo avokati në Shqipëri duhet të jenë 

pjesë edhe të drejtat e njeriut, sidomos kur flitet për çështje penale, por edhe në të gjitha proceset 

e tjera. Këtu do përfshija edhe pyetjen që ka bërë zoti Alibeaj, i cili për momentin nuk ndodhet, 

nga eksperienca ime, por edhe nga ajo që shoh në përditshmëri mund të konsideroja atë që është 

procesi.... për shkak edhe të afateve të gjata që po ndërmerren tashmë, sepse gjithmonë ka qenë 

problem kërkesa e afateve për proceset gjyqësore. Në ndryshimet e fundit janë përcaktuar edhe 

afate brenda të cilave duhet të ndodhë një proces gjyqësor, por kam frikë se kjo do të ketë kosto 

për Shqipërinë sa i takon kësaj pjese.  

Tjetër është e drejta e pronës. Ashtu siç e thanë edhe kandidatët e tjerë kjo është një e 

drejtë, por sot nuk është normale që të gjendemi në këtë.... sa i përket ...  

Një tjetër çështje është çështja e privatësisë. Unë mendoj se zhvillimi i teknologjisë do të 

sjellë probleme sa i takon privatësisë. Ne kemi eksperienca në Shqipëri në lidhje me këtë, 

prandaj është mëse e nevojshme që të ketë një nismë dhe të kemi shumë kujdes në lidhje me të, 

sepse është shumë e rëndësishme për jetën e çdo qytetari. Nuk jam duke folur vetëm për 

personazhe publike, të cilët duhet të jenë më tolerantë ndaj saj, por për qytetarët e thjeshtë, 

prandaj është shumë e rëndësishme që kjo e drejtë të respektohet. 

Sa i takon pjesës se çfarë do të ofroj unë nëse do të zgjidhem Avokat i Popullit, patjetër 

që pika e parë dhe që është shumë e rëndësishme ka të bëjë me... 

Dhurata Çupi – Më falni, zoti Braho, se më thonë që zëri është me shkëputje! 

Ju lutem, tenika! 
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Klotilda Bushka – Ju kërkojmë ndjesë zoti Braho! 

Teknika, a jemi në rregull? 

Ledio Braho – ...me promovimin e pozicionit të Avokatit të Popullit në të gjithë 

Shqipërinë si institucion kushtetues, kjo pjesë është shumë e rëndësishme, por sidomos edukimit 

në arsimin parauniversitar dhe universitar, pasi këto shtresa duhet të kenë dijeni në lidhje me 

Avokatin e Popullit, gjë, e cila do ta ndihmonte në punën dhe në hetimet administrative duke 

trajtuar një numër më të madh ankesash. 

I rëndësishëm, shumë gjëra u thanë edhe nga kandidatët e tjerë, është përdorimi i të 

drejtës kushtuese që ka Avokati i Popullit për t’ju drejtuar Gjykatës Kushtetuese. Kjo është një 

drejtë shumë e rëndësishme dhe fakti që Avokati i Popullit e ka të pakushtëzuar bën që të ketë 

një rol shumë të... Unë nuk jam që Avokati i Popullit të rrijë te dera e Gjykatës Kushtetuese dhe 

me kërkesa për në Gjykatën Kushtetuese për shkak se ato mund të sjellin publicitet për punën e 

tij, por është shumë e rëndësishme, sidomos duke iu referuar ankesave, për të gjitha ato raste ku 

konstaton se ka probleme ligjore t’i drejtohet Gjykatës Kushtetuese.  

Një çështje tjetër është rritja e besueshmërisë së qytetarëve ndaj institucionit.  Unë besoj 

që shembulli i Kosovës është një ndër shembujt më të mirë ku Avokati i Popullit, ombusmani në 

Kosovë, është një ndër organet shtetërore që ka besueshmërinë më të lartë të qytetarëve, gjë, e 

cila mund të arrihet edhe në Shqipëri, por kjo patjetër kërkon promovimin e këtij institucioni.  

Një gjë tjetër është rritja e bashkëpunimit me shoqërinë civile dhe organizatat 

ndërkombëtare, të cilat adresojnë vazhdimisht problematika të identifikuara gjatë punës së tyre 

në lidhje me të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. 

Një tjetër aspekt është bashkëpunimi në kuadër të aspektit social me organet vendore. Sot 

Avokati i Popullit ka 7 zyra  vendore dhe në të ardhmen, duke pasur parasysh se do të ketë një 

reformë territoriale në varësi edhe të problematikave të zona të ndryshme, do të rritet numri i 

zyrave vendore. 

Po ashtu ajo që unë e quaj si mjaft të rëndësishme është edhe rikthimi i të gjithë atyre 

qytetarëve shqiptarë për shkak të procedurave si azilkërkues apo si emigrantë. Unë mendoj që 

është mjaft e rëndësishme që Avokati i Popullit të ndërtojë një strategji për rikthimin e të gjithë 

këtyre personave në.... shqiptare dhe patjetër një bashkëpunim më të madh me Ministrinë e 

Punëve të Jashtme dhe të gjitha ambasadat e shtetit shqiptar në botë në mënyrë që edhe 
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emigrantët të kuptojnë të gjitha .... që ata kanë sa u përket të drejtave kushtetuese si qytetarë 

shqiptarë. 

Këto ishin ato që unë kisha për t’ju thënë. 

Klotilda Bushka – Shumë faleminderit zoti Braho që ishit konciz, duke respektuar edhe 

minutazhin! 

Kush ka pyetje? 

Po, zoti Hasalla. 

Saimir Hasalla – Unë nuk kisha pyetje, por një vlerësim për kandidatin. Me platformën 

që na solli këtu tregoi një qasje shumë të mirë sa i takon pjesës së Avokatit të Popullit. Edhe nga 

kandidatët e mëparshëm dëgjova të kërkonin frymë të re për institucionin e Avokatit të Popullit, 

por do ta vlerësoja shumë avokatin Braho dhe mendoj se është i duhur për të sjellë frymë të re në 

institucionin e Avokatit të Popullit, pasi duke e njohur edhe vetë personalisht mendoj se është një 

ndër juristët më të mirë të atij viti shkollor dhe një ndër specialistët më të mirë në mbrojtje të të 

drejtave të njeriut.  

I uroj shumë suksese në kandidimin e tij dhe në detyra të tjera më të larta! 

Suksese! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Hasalla! 

Zonja Çupi. 

Dhurata Çupi – Faleminderit, zoti Braho! 

Ju kërkojmë ndjesë për kohën që u detyruat të prisnit, sepse ishim të detyruar të bënim 

një dëgjesë sa më korrekte dhe serioze në minutazh dhe me të drejta të barabarta me të gjithë 

kandidatët. 

Ne bashkë nuk njihemi, por nuk mund t’i mohoj referencat tuaja, si dhe sugjerimet që u 

bënë pak më parë nga zoti Hasalla. 

Meqë jeni nga fundi, kjo për shkak të alfabetit, natyrisht ezaurohen edhe eksluzivitetet, 

sepse konkurrenca dhe disa elemente dhe këto nuk mund t’i mohojmë. Ju na e dhatë me detaje 

platformën tuaj. 

Kam një pyetje sa i takon çështjes së të drejtave të.... Ju jeni në Komisionin Qendror të 

Zgjedhjeve, prandaj doja të dija si e shikoni në këndvështrimin tuaj çështjen e mbrojtjes së 

interesave të zgjedhësve nëse nesër do të drejtoni institucionin e Avokatit të Popullit? 

Faleminderit! 
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Klotilda Bushka – Po, zoti Braho. 

Ledio Braho – Zonja Çupi, ju falënderoj për fjalët e mira dhe për pyetjen! 

Kjo është një çështje për të cilën ka gati 32 vjet që bëhet debat dhe një e drejtë themelore 

në bazë të Kushtetutës, një e drejtë që duhet t’i jepet çdo qytetari shqiptar. Unë pashë edhe zotin 

Majko, i cili me të drejtë mund të bëjë ndonjë reagim në lidhje me këtë çështje, sidomos sa i 

takon votës së emigrantëve.  

Së fundi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë disa nisma në lidhje me këtë çështje, 

sepse është e rëndësishme që shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Republikës së 

Shqipërisë të mos u kufizohet e drejta e votës, sidomos në një kohë të tillë ku zhvillimi 

teknologjik e bën të mundur që ajo të aplikohet edhe pa..... dhe duke dhënë të gjitha garancitë e 

duhura, siç ju jepen qytetarëve shqiptarë në Shqipëri. 

Nëse do të zgjidhem Avokat i Popullit, një nga çështjet që për mua është mjaft e 

rëndësishme është pjesa e bashkëpunimit me.... për çështjen e të drejtës së votës për të gjithë 

shqiptarët që ndodhen jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. 

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

Zoti Majko. 

Pandeli Majko – Në fakt, nuk dua të bëj pyetje, sepse me Ledion kam konflikt interesi, 

në kuptimin pozitiv, sepse gjithmonë bashkë kemi bërë debate në media sa jemi lodhur, jo të 

emigrantëve, por të shtetasve me banim jashtë vendit. Unë besoj se kjo do të jetë e..... nëse 

Kuvendi do t’i japë mandatin e Avokatit të Popullit.  

Pavarësisht debateve që kemi pasur, unë u qëndroj mendimeve të kolegëve parafolës që 

kemi të bëjmë me një jurist të formuar dhe me mjaft kredibilitet për vendin që po diskutohet sot. 

Megjithatë, Ledio, unë mendoj që edhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve duhet të bësh 

goxha punë.   

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – A ka pyetje të tjera kolegë? 

Nuk ka. 

Zoti Braho, kam unë një pyetje për ju. Duke u nisur edhe nga pyetjet e kolegëve, do të 

doja të kuptoja nga ju, nëse ju do të jeni Avokati i Popullit, cilat do të jenë 3 fushat prioritare që 

do të nisni menjëherë nga puna dhe ku mendoni se do të duhej të fokusohej institucioni në 

këndvështrimin tuaj? E para. 
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E dyta, duke u nisur nga fakti i eksperiencave tuaja të mëparshme, të përfaqësimit në 

strukturën përkatëse të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, jurist me një CV të pasur, pra parimin 

e kushtetutshmërisë dhe të ligjshmërisë e keni tashmë pjesë të standardeve dhe të antalogjisë 

suaj, në institucionin e Avokatit të Popullit çfarë do të thotë për ju një kërkesë e opozitës apo e 

maxhorancës? 

Ledio Braho – Po e nis nga pyetja e dytë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka 

formatimin më kompleks që mund të ketë një komision zgjedhjesh, duke e krahasuar atë edhe me 

vendet e tjera. Është një organ me .... organe ku një organ që ndërmjetëson me palët e treta është 

monokratik dhe ka 2 organe kolegjiale, por për herë të parë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 

është i depolitizuar, pra pa ditur se kush i ka propozuar anëtarët. Ndaj unë edhe në çdo rast tjetër, 

kur Kushtetuta e kërkon, por edhe vetë bindja ime e brendshme, sidomos për nivele të tilla kur 

flasim për organe kushtetuese si Avokati i Popullit, i cili ka prioritet vetëm qytetarët, besoj se 

nuk do ta kem fare problem pjesën e kërkesës, pra nëse kërkesë që drejtohet nga maxhoranca apo 

opozita.  

Në lidhje me pyetjen e parë që kishte të bënte me fushat apo se cilat do të ishin 3 prioritet 

e mia kryesore.  

E para, ka të bëjë me atë që unë e citova në fund, ka të bëjë me qytetarët shqiptarë që 

kthehen, sidomos ata që kthehen pas refuzimit të procedurave për azilkërkues në vende të 

ndryshme. Unë besoj se është shumë e rëndësishme që këtyre qytetarëve t’u jepet një lloj 

strategjie për kthimin e tyre në Shqipëri në mënyrë që ata të mos tentojnë sërish të ndërmarrin 

hapa të tillë. Është shumë e rëndësishme që këta qytetarë të integrohen në Shqipëri dhe ky është 

një element i domosdoshëm me të cilin duhet të punojë Avokati i Popullit.  

Pjesa e minimumit jetik është shumë e rëndësishme për t’u ndërmarrë dhe për t’u 

finalizuar, sepse ndikon në largimin e qytetarëve shqiptarë nga Shqipëria. Unë mendoj se duhet 

të përcaktohet një minimum jetik që shkon afër realitetit, duke iu referuar të gjitha zhvillimeve 

ekonomike të fundit, sepse kjo do të sillte një ndalesë të kërkesave të shqiptarëve. Kjo është 

shumë e rëndësishme.  

Pjesa tjetër ka të bëjë me procesin e rregullt ligjor. Do ta fokusoja shumë processin 

administrativ të Avokatit të Popullit, kur flas për proces të rregullt ligjor e kam fjalën jo vetëm 

për afatet nëpër gjykata, sepse ajo është një çështje tjetër, por sidomos sa i takon ekzekutimit të 

vendimeve me debitorë..... 
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Është shumë e rëndësishme që këto ekzekutime të vijojnë, të ketë një informacion nga 

Kontrolli i Lartë i Shtetit ndaj Avokatit të Popullit në mënyrë periodike në mënyrë që edhe .... e 

qytetarit në të ardhmen të jetë mundësia që ..... kostot për buxhetin e shtetit. 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Braho! 

Shoh që nuk ka më pyetje nga kolegët. 

Ju urojmë suksese në këtë garë! 

Jeni i lirë të shkoni. 

Para se të kalojmë te dy kandidatët e fundit, dua t’ju kërkoj kolegëve 2 minuta pushim, 

sepse live duhet të ndërpritet 2 minuta dhe të ristartohet. Kemi gjithë ditën që jemi live dhe ka një 

problem teknik. 

(Pas pushimit) 

Zonja Lefteri Luzi, është kandidate për Avokate e Popullit. 

Zonja Luzi, keni pritur gjithë ditën, por, tek e fundit, ju në zyrën tuaj jeni këtu, kështu që 

mund të na mirëkuptoni, pasi ishte çështje e renditjes alfabetike. Unë ju falënderoj që keni marrë 

pjesë në këtë garë. Në fakt, një pjesë e kandidaturave i kanë dhënë vlerë këtij procesi, sepse ju 

dhe shumë të tjerë keni se çfarë kontribuoni në jetën politike të Shqipërisë. Të them të drejtën ju 

falënderoj që keni qenë pjesë e kësaj gare, duke vlerësuar edhe gjithë punë tuaj dhe të gjithë 

kontributin që keni dhënë në institucione të rëndësishme të vendit.  

Fjala për ju 5 minuta për të bërë një prezantim të vetes, arsyet pse keni interes të merrni 

pjesë në këtë proces, pavarësisht se ne të gjithë ju njohim, edhe publiku ju njeh, por procedura 

është e tillë dhe ju keni të drejtën tuaj. 

Fjala për ju. 

Lefterie Luzi – Faleminderit, e nderuar kryetare!  

Faleminderit edhe për konsideratën në lidhje me kontributin tim të dhënë në detyrat që 

kam pasur! 

Të nderuar deputetë,  

Jam e motivuar të jem një ndër kandidatet për postin e Avokatit të Popullit, ashtu sikurse 

edhe 5 vjet më parë, kjo falë background-t tim arsimor profesional,  moral, si dhe karrierës së 

gjatë, tashmë prej 30 vjetësh, në administratën publike. Eksperiencën e gjatë profesionale në këtë 

administratë e kam kaluar në institucione të ndryshme përmes detyrash dhe funksionesh, si: 

juriste në Drejtorinë  e Shërbimit Informativ Kombëtar, shefe e Sektorit Juridik në Agjencinë 
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Kombëtare të Privatizimit, këshilltare në Komisionin e përhershëm Parlamentar të Ekonomisë në 

Kuvend, drejtore Juridike në Kuvend, anëtare e Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe kulmin e 

karrierës e kam pasur me emërimin nga Kuvendi i Shqipërisë si kryetare e Komisionit Qendror të 

Zgjedhjeve në mandatin 2012-2016. Aktualisht kryej detyrën e drejtores së Shërbimit të 

Komisioneve pranë këtij institucioni.  

Formimi im profesional, sfidat e hasura dhe përgjegjshmëria e treguar në të gjitha 

funksionet që kam mbajtur, udhëhequr gjithmonë nga parimet e integritetit, paanshmërisë, 

pavarësisë dhe ligjshmërisë në kryerjen e detyrave publike, kanë rezultuar në vlerësime pozitive 

për punën time nga institucioni jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë, të cilat janë reflektuar në 

çmime dhe certifikata  mirënjohjeje për punën dhe kontributin e dhënë. Këtu do të përmendja 

certifikatat e mirënjohës të dhënë nga shoqata e trupave zgjedhore amerikane, nga Komisioni 

Qendrori i Zgjedhjeve. Jam, gjithashtu, fituese e 4 çmimeve ndërkombëtare, të cilat kanë të bëjnë 

me arritjet e shkëlqyera në menaxhimit e ciklit zgjedhor, me arritjen në punën e bërë për 

përfshirjen e qytetarëve në procesin zgjedhor dhe mbas mbarimit të mandatit një çmim, të cilin 

jam shumë e nderuar që e kam, për arsye se çmime të tilla kanë marrë edhe personalitete të botës 

dhe të politikës për kontributin e dhënë, është për kontribut të shquar në zbatimin e parimeve 

ligjore në fushën zgjedhore. Këto çmime janë dhënë nga Instituti i Studimeve Parlamentare me 

qendër në Londër, pra janë ndërkombëtare.  

Referuar kontributit tim dhe bashkëpunimit me trupat zgjedhore jashtë Shqipërisë, kam 

qenë e zgjedhur si presidente e Shoqatës së Trupave Zgjedhore Europiane në vitet 2015-2016; 

kam qenë anëtare e bordit ekzekutiv të po kësaj trupe në vitet 2013-2016; kam qenë një ndër 

themelueset, njëkohësisht, e zgjedhur anëtare e bordit ekzekutiv të Shoqatës së Trupave 

Zgjedhore Botërore. Gjithashtu, pas largimit nga detyra, pas mbarimit të mandatit të kryetares së 

KQZ-së, jam anëtare nderi e Shoqatës së Trupave Zgjedhore Europiane. Gjithashtu, kam marrë 

edhe titullin “Ambasadore për paqen”. 

Karriera ime ka ecur paralelisht me atë të rritjes teorike profesionale dhe jam mbajtëse e 

titujve “Juriste” nga Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës; “Avokate” nga Dhoma e 

Avokatisë; “Ndërmjetëse” nga Komisioni i Licencimit të Ndërmjetësve,  Ministria e Drejtësisë 

dhe, së fundi, në prill të vitit 2022 mbaj edhe titullin “Doktoreshë shkencash”, të dhënë nga 

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, si dhe kam mbrojtur temën e referendumit në 

Shqipëri “Legjislacioni dhe praktikat krahasuese”. Gjithashtu, jam certifikuar për “Marketing të 
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avancuar” nga Fakulteti Ekonomisë, Universiteti i Tiranës dhe për “Marrëdhënie ndërkombëtare 

dhe diplomaci” nga Akademia Diplomatike Shqiptare. Do të përmendja, ndër të tjera, edhe 

kursin e avancuar në postin legjislativ “Scrutiny”, zhvilluar nga Instituti i Studimeve Ligjore i 

Universiteti të Londrës.  

Sigurisht, kam qenë pjesëmarrëseve dhe e certifikuar në shumë trajnime në fushën e të 

drejtës së njeriut, të cilat nuk po i përmend për shkak të kohës dhe ato gjenden në dosjen që ju 

keni. Kam qenë organizatore, pjesëmarrëse aktive e konferencave, seminareve, workshop-ve, 

tryezave teknike në rolin e organizatores, folëses, moderimit, të cilat edhe këto i gjeni në dosje. 

Ajo çfarë do të evidentoja është fakti i organizimit nga ana ime të konferencës nr. 25 të 

Asamblesë së Përgjithshme të ACEO-s, pra e Shoqatës së Trupave zgjedhore Europiane në 

Tiranë. Në këtë konferencë erdhën dhe ndoqën punimet 150 ekspertë zgjedhorë nga 40 vende të 

botës. 

Gjithashtu, në të gjithë rrugëtimin tim kam qenë lektore, duke filluar që me Akademinë e 

Arteve në vitin 1994 dhe më pas gjithë karrierës sime në Shkollën e Magjistraturës dhe si 

eksperte në universitete të ndryshme në të gjithë Shqipërisë.  

Në fushën e botimeve jam autore e shumë artikujve si brenda dhe jashtë vendit.  

Në lidhje me vizionin tim për pozicionin, për të cilin kam shprehur interes dhe kam 

kandiduar, po referoj para jush disa nga çështjet, të cilat mendoj se do të jenë prioriteti im, nëse 

do të kem fatin të ma besoni këtë mision.  

Referuar faktit që institucioni i Avokatit të Popullit, si organ kushtetues është tashmë 

institucioni i konsoliduar prej 20 vjetësh, mendoj se ka ardhur koha që në veprimtarinë e tij ky 

institucion të ketë si objektiv prioritar rritjen e besueshmërisë së institucionit nga qytetarët. 

Perceptimi i përgjithshëm i publikut, në raport me punën e Avokatit të Popullit, është shumë i 

rëndësishëm për institucionin, pasi edhe objekti i punës së tij ka të bëjë pikërisht me mbrojtjen e 

të drejtave dhe lirive themelore të njeriut nga veprimet apo mosveprimet e administratës 

shtetërore apo të tretëve, të cilët punojnë për llogari të saj. Por si do do të arrijmë këtu? 

Nëpërmjet promovimit të të drejtave të njeriut, promovimit  të objektivave të zhvillimit të 

qëndrueshëm, të cilat bazohen në respektimin e të drejtave të njeriut; parandalimin më parë të 

shkeljeve nga ana e institucioneve, rritjen e vizibilitetit të institucionit; jo diskriminim dhe nxitje 

të standardeve më të larat të të drejtave dhe lirive të njeriut.  

Mekanizmat, të cilat mendoj se do të përdorë për të arritur këtë rezultat ka të bëjnë me: 
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- Rritjen e ndërgjegjësimit, informimit të qytetarëve për rolin dhe përgjegjësinë e këtij 

institucioni. 

- Rritjen e ndërgjegjësimit dhe informimit të qytetarëve në përgjithësi, fëmijëve dhe 

nxënësve në veçanti për njohjen e të drejtave të njeriut, duke bashkëpunuar me Ministrinë e 

Arsimit për hartimin e kurrikulave të veçanta për njohjen e të drejtave të njeriut pas 

grupmoshave të caktuara. Ajo që është edhe e rëndësishme, forcimi i rolit proaktiv i Avokati të 

Popullit, pra të mos jetë vetëm në rol pritës ndaj shkeljeve që u bëhen qytetarëve, pasi, siç e 

dimë, sot ne jetojmë në një botë ku teknologjia ka përfshirë të gjithë fushat dhe shkeljet e të 

drejtave të njeriut janë edhe vizibël për qytetarët, por edhe për Avokatin e Popullit dhe në këtë 

rast ai duhet të ketë rol aktiv në mbrojtjen e të drejtave të njeriut.  

- Rritja e transparencës, aksesit dhe informacionit të zgjeruar për publikun e gjerë për 

marrjen e të dhënave të plota të gjithanshme mbi çdo çështje që lidhet me objektin e verifikimit, 

hetimit dhe inspektimit nga Avokati i Popullit.  

- Dhënia e rekomandimeve duhet të shoqërohet me monitorimin e zbatimit të tyre dhe, 

nëse rekomandimet nuk zbatohen, atëherë veprimtaria e Avokatit të Popullit nuk mund të quhet 

pozitive vetëm se ka dhënë rekomandime. Nuk mund të rendisim nga viti në vit sa rekomandime 

kemi dhënë, e rëndësishme është sa ato janë të zbatueshme dhe sa i kanë zbatuar ato 

institucionet. Pavarësisht se shumë mekanizma janë ngritur dhe Kuvendi ka ngritur mekanizmin 

e monitorimit të këtyre rekomandimeve, për mua përsëri Avokati i Popullit duhet të kryejë një 

rol shumë aktiv në lidhje me zbatimin rekomandimeve nga institucionet shtetërore. 

- Bashkëpunimi me institucionet shtetërore për gjetjen e mekanizmave, në funksion të 

parandalimit të shkeljeve të të drejtave të njeriut në funksion të edukimit dhe në funksion të 

zbatimeve të rekomandimeve është tjetër prioritet për mua në lidhje me punën e Avokati të 

Popullit.  

- Sigurisht, rritja e efikasitetit dhe efektivitetit në punë apo rritja e kapaciteteve 

profesionale të administratës së Avokatit të Popullit. Gjithashtu, për të mos u zgjatur më, unë do 

të shikoja si zgjidhje afatgjatë dhe të domosdoshme përforcimin e rolit të Avokatit të Popullit 

dhe duke e parë edhe në një këndvështrim tjetër edhe ndryshimin e ligjit organik. Pra, ligji i 

Avokatit të Popullit ndryshimet e fundit i ka pasur në vitin 2014. Ndryshimet shoqërore, politike, 

kulturore nga viti 2014 deri më sot kanë gjeneruar ndryshime të mëdha në jetën e gjithsecilit 

qytetarë dhe, sigurisht, këto ndryshime duhet të reflektohen edhe në ligjin “Për Avokatin e 
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Popullit”. Ndryshimet për mua duhet të fillojnë që nga problemi i zbatimit të rekomandimeve, 

sepse mendoj se kjo është pika më e dobët që mund të ketë ky institucion. Nuk jemi këtu për të 

bërë rezymenë se çfarë ka bërë mirë dhe çfarë ka bërë keq institucioni, por do të thosha që për 

mua zbatimi i rekomandimeve duhet të jetë një pikë e fortë e institucionit dhe parashikimi ligjor i 

mekanizmave shtesë, të cilat duhet të bëjë legjislatori, duke vënë para përgjegjësisë jo vetëm 

administrative, por edhe ligjore për zbatimin e rekomandimeve, institucionet shtetërore të cilat 

shkelin ligjin. 

Gjithashtu, një pikë tjetër, të cilën kam parë në ndryshimet ligjore që i bëhet Avokatit të 

Popullit, është edhe mënyra e bashkëpunimit të Avokatit të Popullit me komisionerët. Kemi 5 

seksione, të cilat kanë 5 komisionerë dhe ligji nuk e ka shumë të qartë ndarjen e kompetencave të 

tyre se çfarë ata mbulojnë. Unë do të shikoja edhe ndryshimin e afatit kohor të mandateve të 

komisionerëve si një prioritet, por kjo u mbetet ndryshimeve ligjore gjithmonë, për arsye se sa 

më të gjatë të kenë afatin kohor si komisionerët, ashtu edhe Avokati i Popullit, atëherë do të kenë 

më shumë pavarësi, sepse nuk do të referojnë apo perceptohen nga jashtë sikur ata i përkasin ose 

i shërbejnë një shumice të caktuar në momentin që ata janë promovuar. Kështu që dhënia më 

shumë liri dhe hapësirë dhe vendimmarrje dhe përgjegjshmëri në detyrat që komisionarët kryejnë 

do të ishte  shumë mirë edhe për rolin dhe forcimin e punës së Avokatit të Popullit, po të marrim 

edhe faktin që si ata edhe Avokati i Popullit janë të zgjedhur të dyja palët nga parlamenti. Kështu 

që duhet t’u japim edhe atyre pak më shumë frymëmarrje në punën që kryejnë. Sigurisht, unë 

kam edhe elemente të tjera, për shembull, edhe emri i institucionit për mua ndoshta në një të 

ardhme mundtë ndryshojë, sepse Avokati i Popullit, në perceptimin e publikut, nuk mund ta 

ndajë dot kush është Avokati i Popullit, kush është Avokati i Shtetit, kemi avokatë, të cilët 

kalojnë nëpërmjet Dhomës së Avokatisë dhe perceptimi publikut është gjithmonë që ata punojnë 

me pagesë. Kështu që, në drejtim të ndryshimeve ligjore, do të doja që të merrja në konsideratë 

edhe të tjera, sigurisht, por për shkak të kohës dhe për shkak se po më referoni faktin se e kam 

kaluar limitin kohor, unë jam e hapur për pyetjet që do të më bëni tani e tutje. 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Luzi! 

Kolegë, a keni pyetje? 

Nuk kanë pyetje kolegët. 

Zonja Luzi, ndoshta ishit shteruese në prezantimin tuaj, ndoshta dhe prej faktit që ju 

njohin dhe jeni tashmë një person me eksperiencë të gjatë në jetën publike.  
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Ka një koment zonja Çupi. 

Dhurata Çupi – Nuk mund të rri pa bërë një vlerësim.  

Së pari, faleminderit shumë që keni aplikuar dhe kjo do të thotë jo vetëm për çështje që ju 

i plotësoni për sa i takon CV-së, karrierës, profesionalizmit, integritetit që e keni treguar në 

institucionet më parë, por edhe besimit që u munduam edhe ne, në fakt, ta krijonim edhe sot dhe 

ta jepnim këtë ndjesi që ju  dëgjuam të gjithë, bëmë pyetje, bëmë diskutime, dëgjuam platforma, 

kështu që e vlerësoj shumë konkurrimin tuaj në këtë post. Ju e thatë edhe në diskutimin tuaj që 

keni një karrierë të gjatë, jeni e njohur ashtu, siç tha edhe zonja Bushka, keni drejtuar 

institucione ku keni fituar edhe çmime dhe është e tepërt besoj që të  vendoset në pikëpyetje si 

mundet të drejtoni Avokatin e Popullit, sepse është e sigurt që edhe këtë institucion do ta drejtoni 

me seriozitetin që keni drejtuar institucione të tjera. Ju keni edhe veçantinë që keni punuar, pak a 

shumë, në të gjitha pushtetet, të themi, dhe kjo veçori ju dallon dhe ndoshta kjo ju ka shtyrë që të 

aplikoni. Kështu që shumë faleminderit për pjesëmarrjen! Ndjesë që pritët kaq shumë dhe uroj që 

këtij procesi të ketë një përmbyllje sa më dinjitoze! 

Faleminderit! 

Lefterie Luzi – Faleminderit edhe nga ana juaj! 

Klotilda Bushka – Zoti Majko. 

Pandeli Majko –Është pak e vështirë për të bërë pyetje për zonjën Luzi për një arsye 

shumë të thjeshtë, sepse kemi të bëjmë me një karakter profesional tek i cili interesat e politikes 

janë përplasur për arsyet e tyre. Keni parasysh se zonja Luzi është propozuar nga Partia 

Demokratike dhe ka qenë kryetare e KQZ-së dhe është një rastësi, por shumë rastësi që në 

Shqipëri një ish-kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, propozuar nga një palë tjetër, të 

ketë respektin e palës, po e quajmë kështu, kundërshtare. Kështu që dua të shpreh konsideratën 

më të thellë për profesionalitetin, për mënyrën dhe karakterin me të cilën kjo zonjë e nderuar ka 

drejtuar dhe vazhdon të drejtojë sektorët, të cilët ajo ka punuar në shtetin shqiptar. Edhe sikur të 

mos zgjidhet fituese, do të jemi ne që do ta kemi në administratën e parlamentit. 

Faleminderit! 

Lefterie Luzi – Ju falënderoj shumë për konsideratat! 

Sigurisht, kjo është një garë dhe në garë një është fitues, kështu që do të pranoja 

çfarëdolloj vendimi që do të merrte me shumë respekt Kuvendi i Shqipërisë, sepse procesi është i 
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hapur dhe nuk do të ketë asnjë lloj kontestimi edhe nga kandidatët e tjerë, sepse gjithçka është jo 

vetëm këtu, por është transparente. 

Faleminderit edhe një herë për konsideratat që më dhatë! 

Klotilda Bushka – Faleminderit edhe një herë, zonja Luzi! 

Ditë të mbarë! Jeni e lirë të shkoni! 

Atëherë, është radha për kandidatin e fundit, por jo nga rëndësia.  

Zoti Sali Shehu mund të akomodohet. 

Zoti Shehu, mirë se erdhët! 

Ju jeni kandidati i fundit, kështu e përcaktoi alfabeti, ndaj ju kërkojmë ndjesë për pritjen! 

 Ne jemi mbledhur, siç edhe na keni ndjekur sot, për të dëgjuar të gjithë, ju kandidatë, që 

i keni dhënë rëndësi këtij procesi dhe keni shprehur interesin për të qenë Avokati i Popullit. Tani 

është radha juaj të prezantoni veten, pavarësisht se ju jeni një figurë jo pak e njohur për publikun 

dhe keni eksperiencën tuaj, por do të duhet të bëni një prezantim të vetes suaj dhe të arsyeve pse 

ju keni interes të merrni pjesë në këtë garë dhe të jeni nesër Avokat i Popullit. 

Fjala për ju. 

Sali Shehu – Zonja kryetare, unë ju falënderoj shumë për fjalën tuaj!  

Si gjithmonë, zoti Majko stoik, të cilin e njoh që kur ishte sekretari i Marrëdhënieve me 

Publikun në Partinë Socialiste dhe Dhurata në një kamp tjetër stoike, që ju e keni për shkak të 

detyrës. Një maratonë e gjatë, dhe kjo më krijon bindjen se komisioni ka një mision shumë të 

rëndësishëm: përzgjedhjen e kandidatit për Avokatin e Popullit dhe kjo më rehaton në atë 

kuptimin që sa rendësi ka ky institucion sot për shtetin shqiptar.  

Për dijeninë e këtyre të rinjve që nuk më njohin, jam i detyruar, sipas porosisë suaj të 

prezantohem, sikurse e kam përmbledhur në një material të  shkurtër, në respekt të mesazhit që 

më ka ardhur, për të qenë korrekt edhe me kohën 5 minuta për të sjellë para jush me qetësi disa 

mendime të miat se si mund të jetë Avokati i Popullit sa më produktiv, në raport me institucione 

të tjera kushtetuese që funksionojnë në Shqipëri.  

Unë jam Sali Shehu dhe kam qenë dy herë deputet i Komisionit të Ligjeve, një mandat 

kam qenë sekretar i këtij komisioni. Gjithashtu, kam qenë drejtues i një zyre të rëndësishme në 

Këshillin e Lartë të Drejtësisë, kam qenë një mandat ose një 4-vjeçar këshilltar në kabinetin e 

Kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë. Deri dje kam qenë kryetari i Frymës së Re Demokratike, por 

kam rezervuar dorëheqjen në kryesinë e partisë, siç e dikton ligji. Interesi për të ardhur sot para 
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jush është jo thjesht personal, por është më shumë institucional për të vetmen arsye, të cilën unë 

mendoj se duhet t’jua them, që Avokati i Popullit që në themelimin e tij (unë kam qenë relatori i 

ligjit për konstituimin e Avokatit të Popullit dhe, në mos gaboj, ka qenë Ermir Dobjani i pari 

avokat i zgjedhur), mendoj se që nga ajo ditë deri më sot Avokati i Popullit është një zyrë e 

strukturuar në periferi të Tiranës, jo prezente, jo autoritare, jo në pozicionin e duhur, siç 

ligjvënësi ia ka dhënë me Kushtetutë. Në dijeninë time, mendoj se kjo është arsyeja më e fortë 

pse më ka shtyrë që të vij para jush për ta përcjellë materialin që do t’jua lexoj. 

Unë ju falënderoj për pritjen dhe do të më lejoni, se unë me Majkon jemi në moshën që 

përdorim syzet, kështu që do të më mirëkuptoni. 

Zonja kryetare,  

Të nderuar deputetë,  

Unë shpreh vlerësimin tim maksimal për seriozitetin dhe rëndësinë që i keni dhënë 

procesit të përzgjedhjes së kandidaturave për Avokatin e Popullit. Për të qenë koherent edhe me 

kërkesën që kam përcjellë për ju, do të desha të parashtroj shkurtimisht disa ide, të cilat unë 

mendoj se i shërbejnë pozitivisht përmbushjes së detyrës së Avokatit të Popullit në mënyrën dhe 

procedurën, të cilën sot e kërkon situata në Shqipëri.  

E shprehur kjo në pika të veçanta, duke iu referuar misionit që përcakton Kushtetuta, ligji 

organik dhe ligje të tjera që normojnë punën e Avokatit të Popullit, mendoj të paraqes disa 

aspekte organizative që forcojnë rolin e Avokatit të Popullit në këndvështrimin ligjor, kushtetues 

dhe institucional. 

Së pari, mendoj se forcimi i rolit të Avokatit të Popullit vjen vetëm nëpërmjet 

bashkëpunimit me Kuvendin e Shqipërisë. Kjo realizohet, mendoj unë, përmes paraqitjes së 

raporteve të posaçme dhe jo vetëm një raporti vjetor, por raporte të posaçme për çështje specifike 

dhe rekomandimeve për projektligjet që kanë lidhje të drejtpërdrejtë me të drejtat e njeriut. 

Së dyti, forcimi i kontrollit mbi organet ekzekutive qendrore dhe vendore për të rritur 

numrin e inspektimeve me iniciativë të drejtpërdrejtë ndaj këtyre organeve. 

Së treti, rritja e numrit të vizitave të monitorimit në polici, në burgje, në spitale, në baza 

ushtarake dhe në çdo qendër tjetër shtetërore për të vlerësuar respektimin e të drejtave të njeriut.  

Së katërti, bashkëpunimi me medien për mbrojtjen dhe trajtimin e ankesave të veçanta, si 

dhe promovimin publik të të drejtave të njeriut.  
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Së pesti, bashkëpunimi me shoqërinë civile dhe organizata të tjera për të hartuar raporte 

të përbashkëta mbi të drejtat e njeriut dhe për të kryer vizita në grupe të përbashkëta 

monitoruese. 

Së gjashti, rritja e bashkëpunimit me organizatat ndërkombëtare për të prezantuar raporte 

të vazhdueshme dhe për të ndjekur zbatimin e rekomandimeve të tyre në vendin tonë. 

Së shtati, rritja cilësore e prezencës së Avokatit të Popullit në monitorimin e procesit të 

emërimeve në organet e sistemit të drejtësisë dhe shkëmbimin e informacioneve me këto organe 

për subjekte të veçanta që nuk i janë nënshtruar vetingut.  

Së teti, përcaktimi i grupeve të margjinalizuara të shoqërisë, që kërkojnë këtë hetim me 

prioritet nga Avokati i Popullit, duke hartuar një strategji të veçantë në mbrojtje të interesave të 

tyre. 

Së nënti, aplikimi i rolit të Avokatit të Popullit si miku i drejtësisë, rol i cili pa u futur në 

vendimmarrjen e gjykatës të prezantojë shkeljet dhe zgjatjet e tejzgjatura të vendimeve dhe të 

shpalljes së tyre me arsyen e vetme që çdo qytetar të marrë drejtësinë që i takon, unë mendoj se 

Avokati i Popullit në këtë pikë ka një rol shumë të veçantë.  

Së dhjeti, rritja e kërkesave për në Gjykatën Kushtetuese dhe asistimi i vazhdueshëm i 

çështjeve të veçanta në Gjykatën Europiane të të Drejtave të Njeriut në Strasburg. 

Pika e fundit, mendoj se avokati që do të zgjidhej nga Kuvendi i Shqipërisë, do të kërkojë 

jo vetëm shtimin e organikës dhe të buxhetit, por edhe këmbëngulje sa më të fortë për ta 

përmbushur sa më mirë detyrën dhe misionin e këtij institucioni shumë të rëndësishëm dhe 

kushtetues.  

Të nderuar deputetë, përmes këtyre ideve desha të përcjell para jush pikëpamjen si një 

njeri publik me përvojën e duhur jo vetëm për ta drejtuar këtë institucion, por edhe për t’i dhënë 

rëndësinë dhe dinamikën e duhur në përputhje të plotë me pozicionin dhe hierarkinë kushtetuese 

që i ka dhënë ligjvënësi, në raport me institucionet e tjera kushtetuese.  

Ju falënderoj shumë!  

Kush ka pyetje, jam këtu dhe besoj se jam shumë korrekt me fillimin e fjalës sime që 

thashë se do të flas vetëm 5 minuta. 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Shehi! 

Kolegët për pyetje? 

Po, zonja Çupi. 
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Dhurata Çupi – Zoti Shehu, faleminderit shumë për praninë!  

Me zotin Majko po flisnim, përpara se të fillonte mbledhja zyrtarisht, që ka shumë 

dibranë, që aplikojnë për Avokatin e Popullit. Unë, si deputete e Dibrës, sigurisht, që e kam 

kënaqësi të jeni këtu dhe të dëgjojmë njëri-tjetri. Sigurisht, ju nuk përfaqësoheni thjesht Dibrën, 

por përfaqësoni atë që jeni, një personalitet tashmë i njohur në administratën shtetërore dhe në 

institucionet ku keni punuar dhe nuk besoj se dyshon askush që kontributi juaj do të jetë shumë i 

vyer edhe në drejtimin e Avokatit të Popullit. Ndoshta i keni ndjekur, se ju pashë ju nuk keni 

ardhur direkt në dëgjesë, por, nëse i keni ndjekur kolegët tanë, zoti Alibeaj kishte një pyetje 

uniform dhe nuk po e heqim as nga ju, edhe pse zoti Alibeaj nuk është i pranishëm tashmë, 

pyetja që iu bë të gjithë konkurrentëve: a mendoni se janë cenuar të drejtat e njeriut nga kjo 

qeveri dhe nga ky pushtet? Si mendoni që mund të rregullohen këto cenime në të ardhmen në 

momentin nëse ju do të drejtoni Avokatin e Popullit? 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Çupi! 

Po, zoti Shehu.  

Sali Shehu – Të falënderoj shumë! 

Të gjitha qeveritë i shkelin të drejtat e njeriut, madje rrinë atje vetëm për këtë punë. Kur 

ka qenë zoti Majko Kryeministër më së pakti i ka shkelur për një arsye të thjeshtë se ka qëndruar 

pak, por po të rrinte gjatë edhe ky do ta bënte. Kështu që për këtë arsye unë i përcolla me shumë 

qetësi ato pikat, në të cilat duhet të referohet avokati, që do të zgjidhet për t’i qëndruar qeverisë 

përballë, dhe atëherë duhet të flasë ato që duhet të them unë sot në komision, se mund t’i them 

unë sot sa të dini ju, por rendësi ka që ato pika të thuhen nga avokati i zgjedhur për t’i treguar 

qeverisë vendin që i takon. 

Të drejtat e njeriut, në dijeninë time dhe tuajën, në mos gaboj, në Kushtetutë zënë 

seksionin më të rëndësishëm. Prandaj, thashë se Avokati i Popullit, jo pa qëllim e përsërita në 

fillim të fjalës sime, duhet të ketë rëndësinë që i ka dhënë ligjvënësi në hierarkinë kushtetuese të 

vendit. 

Klotilda Bushka – Shumë faleminderit, zoti Shehu! 

A kanë pyetje kolegët e tjerë? 

Nuk kanë. 

Atëherë, zoti Shehu, faleminderit dhe suksese edhe ju në këtë garë! 
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Sali Shehu – Meqenëse Majko ka pasur objeksion për shumë kandidatë nga Dibra, do të 

më lejoni që t’i jap një përgjigje të shkurtër dibrançe, siç ai e di që unë do t’ia bëj. 

Në dijeninë time, si politikan i vjetër i Partisë Socialiste, nga një replikë që kishte pasur 

në Kuvendin e Shqipërisë kur ishte Kryeministër me një ministër dibran, të cilin e kishte 

mandatuar vetë, në përmbyllje të fjalës i tha: “Mirënjohja nuk është lule që mbin në çdo kopsht”. 

Zoti Majko, këtë vërejtje nuk e ka për të gjithë dibranët, por e ka pasur për një njeri të veçantë, të 

cilit i kishte dhënë një besim shumë të madh. 

Faleminderit shumë! 

Klotilda Bushka – Zoti Shehu, jeni i lirë të shkoni. 

Faleminderit! 

Atëherë, kolegë, nuk kemi më kandidatë për të dëgjuar, e kemi ezauruar listën e të gjithë 

kandidatëve që kanë shprehur interesin për vakancën e Avokatit të Popullit. Të gjithë 

kandidatëve, nëse nuk u është bërë e qartë, të gjitha materialet, që kishim përgatirur për sot dhe 

që nuk i lexuam, të depozitohen në sekretari, në mënyrë që t’u shpërndahen të gjithë kolegëve. 

Dy fjalë në fund, në përmbyllje të këtij hapi procedural. 

Kolegë, unë ju falënderoj që keni qëndruar në një dëgjesë të gjatë maratonë, e cila është 

shumë e rëndësishme, pasi edhe procesi për të cilin ne po punojmë është, gjithashtu, i 

rëndësishëm dhe për përfaqësuesin e institucionit të Avokatit të Popullit që do të zgjedhim, i cili 

është një institucion kushtetues si rëndësishëm për të gjitha aspektet e funksionimit të 

demokracisë në vendin tonë. Ndaj, ky proces e meriton seriozitetin, përkushtimin tonë dhe 

ndjekjen e hapave proceduralë sa më transparentë. Vërtet ishin 20 kandidatë dhe ne kemi kaluar 

kohë duke i dëgjuar dhe duke u bërë pyetje kandidatëve, ndaj po e përsëris edhe një herë se 

interesi i kandidatëve, pjesa më e madhe e të cilëve janë konkurrentë të fortë me njëri-tjetrin në 

këtë garë, tregon besueshmërinë në këtë proces të kandidatëve dhe rëndësinë që u kanë dhënë 

kandidatët, por edhe rëndësinë që Kuvendi i Shqipërisë u jep proceseve të tilla.  

Sigurisht, do të doja që nga 140 deputetët, që ftuam të merrnin pjesë në këtë dëgjesë, të 

kishte më shumë pjesëmarrje, por mendoj se një pjesë e mirë e kolegëve edhe mund ta kenë 

ndjekur këtë dëgjesë online apo nga zyrat e tyre, sepse, sigurisht, gjithsekush ka ngarkesat e tij, 

jemi në një periudhë të fundit të sezonit dhe të gjithë kanë për të mbyllur çështje para seancës 

plenare të fundit. Megjithatë, hapi tjetër është që relacioni për këto dëgjesa, së bashku me 

materialet përkatëse, do t’u shpërndahen grupeve parlamentare, të cilat kanë të drejtën e 
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mbështetjes së kandidatëve për kryetar të Avokatit të Popullit dhe do të vijnë në Komisionin e 

Ligjeve për vlerësimin e kritereve ligjore dhe profesionale sipas parashikimeve. Kështu që 

procesi vazhdon dhe ka ende punë, por unë mendoj se fillimi i mirë, gjysma e punës. Kështu, 

pavarësisht se ka qenë një ditë e lodhshme, ka qenë një ditë efektive, ka qenë një ditë eficiente 

dhe të gjithë kemi të njëjtin qëllim: t’i japim vendit Avokatin e Popullit që e meritojnë shqiptarët 

dhe që ka pritshmërinë më të lartë publiku. 

Ju falënderoj edhe një herë! 

Këtu mbledhjen e deklaroj të mbyllur. 

Faleminderit! 

 

MBYLLET MBLEDHJA 

 

 

 

 

 

 

 


