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HAPET MBLEDHJA 

 

Klotilda Bushka – Përshëndetje, kolegë! 

Fillojmë mbledhjen e Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të 

Drejtat e Njeriut me rendin e ditës që ju kemi njoftuar. Sot kemi shqyrtimin e dy nismave, 

projektligjin “Për regjistrin kombëtar të të dënuarve për krime seksuale”, shqyrtim njëherësh me 

nismën e zgjedhësve, që është projektligji tjetër “Për krijimin e regjistrit kombëtar të autorëve të 

veprave penale me natyrë seksuale”, shqyrtim njëherësh me nismën e deputetes, zonjës Erisa 

Xhixho. 

Para se të fillojmë diskutimin për rendin e ditës, ju njoftoj kolegë, se në vijim të 

procedurës për zgjedhjen e Avokatit të ri të Popullit, nisur nga hapi i kryer i dëgjesave të atyre që 

kanë shprehur interesin, sipas nenit 9, pika 5 të ligjit nr. 8454, datë 4.2.1999 “Për Avokatin e 

Popullit”, të ndryshuar””, ne si komision do të duhet të bëjmë vlerësimin e kandidatëve dhe 

raportin tonë t’ua shpërndajmë më pas kolegëve deputetë për mbështetjen me firma të atyre që 

propozojnë të jenë kandidatë për Avokatin e Popullit.  

Pra, do të na duhet të mblidhemi edhe një herë më pas që të bëjmë përzgjedhjen 

përfundimtare të atyre që do të mbështeten, por sot si proces është vlerësimi i kandidatëve që 

janë dëgjuar dhe që kanë shprehur interesin për të marrë pjesë në këtë proces, kështu që do ta 

shtojmë edhe këtë si pikë në rendin e ditës, duke qenë se e kemi edhe në kalendar edhe në 

programin e punimeve. 

A jeni dakord me këtë shtesë? 

Të gjithë dakord. 

Vijojmë me pikën e 1 dhe të 2 të rendit të ditës që do të shqyrtohen njëherazi. Janë 

prezantuar të dyja nismat nga kolegia e komisionit, zonja Erisa Xhixho, projektligji “Për 

regjistrin kombëtar të të dënuarve për krime seksuale”, si dhe projektligji “Për krijimin e 

regjistrit kombëtar të autorëve të veprave penale me natyrë seksuale” që është iniciativë e 

zgjedhësve me nismën e 28 organizatave të shoqërisë civile.  

Këtu në komision ne i kemi dëgjuar të dyja nismat, kemi një vendim për t’i shqyrtuar së 

bashku. Është ngritur një grup pune, të cilin e ka kryesuar relatorja zonja Ermonela Felaj, këtu 

gjej rastin ta përgëzoj për punën që ka bërë, dhe tani jemi në momentin që kemi një produkt 
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final, një draft, i cili u është shpërndarë anëtarëve të komisionit për të diskutuar në lidhje me të 

dhe për të vijuar më pas me miratimin. 

Unë do t’ju prezantoj të ftuarit. Sot, përveç zonjës Xhixho, që është në cilësinë e 

nismëtares dhe të anëtares së komisionit, janë zonja Boriana Dine, përfaqësuese zyrtare e 

Shoqatës për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve CRCA, zonja Iris Luarasi, drejtore e Linjës së 

Këshillimit për Gratë dhe Vajza, zonja Ejnxh Pepa, koordinatore e Linjës së Këshillimit për 

Gratë dhe Vajza. Më duket sikur pashë edhe zonjën Ines, përfaqësuese e grupit të Shoqatave 

AVEN, rrjeti i shoqatave të grave, që përfaqësojnë 28 organizatat e shoqërisë civile, të cilat 

lehtësuan procesin e mbledhjes së firmave për këtë nismë ligjvënëse të shtetasve, që është e para 

në Kuvendin e Shqipërisë. 

Pa humbur kohë po ia jap fjalën zonjës Felaj. 

Ermonela Felaj – Faleminderit, kryetare! 

Përshëndes të ftuarat që ndodhet sot në komision! 

Unë besoj se kjo mbledhje është e rëndësishme të paktën për objektin e punës që do të 

trajtojë sot. Realisht, shpresoj shumë që debati ynë të jetë sa më konstruktiv, sepse ndryshe nga 

debatet e tjera ku edhe politika na ndan, ky debat besoj do të jetë edhe profesional se niset edhe 

nga premisat shoqërore, sepse në fund të ditës jemi qytetarë, shumica prej nesh janë prindër dhe 

do të na duhet ta shohim realisht me këtë lloj shqetësimi dhe qasjeje një projekt, i cili synon që të 

mbrojë kategoritë vulnerabil, duke u nisur nga fëmijët, gratë dhe vajzat nga “grabitqarët 

seksualë”.  

Kryetare, realisht do të doja t’i falënderoja propozuesit e të dyja projektligjeve, sepse në 

Kuvendin e Shqipërisë kanë ardhur dy projektligje sa i takon ndërtimit të Regjistrit Kombëtar të 

të Dënuarve për Krime Seksuale dhe sigurisht ishte detyra e këtij komisioni që ta çonte përpara 

punën për pasjen e një drafti të vetëm, i cili do të na sigurojë që të jetë funksional dhe realisht të 

garantojë në mbërritjen e atyre qëllimeve që ligji shpreh edhe në përmbajtjen e tij.  

I falënderoj për faktin, sepse nuk mjafton thjesht të kesh dëshirë dhe qëllime të mira, por 

dikush duhet të ulet dhe të shkruajë dhe pastaj sigurisht puna lehtësohet më shumë për ata që e 

pasojnë këtë punë dhe synojnë ta sjellin në nivelin e duhur. Ishte një lloj sfide për grupin e punës, 

ky grup pune ka pasur në përbërjen e tij përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, të Ministrisë së 

Brendshme, AKSHI-t dhe Komisionerin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Për sa kohë 

bëhet fjalë për ndërtimin e një regjistri, i cili do të përmbajë të dhëna mes të cilave ka edhe të 
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dhëna të natyrës sensitive, është e qartë që ne do të duhej që në çdo hap të bashkërendonim 

punën për draftin final me Komisonerin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe personalisht 

jam kujdesur që ta kem vazhdimisht në komunikim zotin Besnik Dervishi, si dhe zyrën e tij, me 

qëllimin për t’u siguruar që jemi duke bërë gjënë e duhur. Nuk duhet të harrojmë që ne kemi 

miratuar Konventën Europiane për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe kemi disa detyrime 

shtesë në raport me këtë.  

Po vij te përmbajtja e ligjit, megjithëse kronologjia se si u propozuan këto dy projekte në 

Kuvend dhe se si e vijoi punën grupi i punës besoj se është e qartë. Ajo që dua të sjell në 

vëmendjen e të gjithë kolegëve është fakti që, nëse në fillim ne mendonim që Regjistri Kombëtar 

për të Dënuarit për Krime Seksuale kishte një kosto shtesë për buxhetin e shtetit, për këtë arsye 

ne iu drejtuam Këshillit të Ministrave që të na jepte qëndrimin e vet në lidhje me këtë gjë, 

Këshilli i Ministrave na u përgjigj nëpërmjet Ministrisë së Financave dhe kërkoi që këtë gjë ta 

bënin propozuesit, meqenëse në relacion thuhej që nuk ka kosto, por në të vërtetë nuk është që 

kishte një vlerësim. Puna na detyroi të kuptonim që realisht nuk ka një kosto shtesë për buxhetin 

e shtetit, sepse ekziston ajo lënda bazë ose baza e të dhënave kryesore që na duhen për ndërtimin 

e këtij regjistri, baza e të dhënave shtetërore që lidhet me vërtetimin e gjendjes gjyqësore dhe që 

mbahet nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve.  

Kështu që referenca në rastin konkret për ndërtimin e këtij ligji ka qenë edhe në ligje të 

tjera të miratuara më herët, por ka qenë edhe në vendimet e Këshillit të Ministrave të nxjerra mbi 

bazën e këtyre ligjeve dhe një pjesë të tyre e gjeni të reflektuar edhe në dispozitën e draftit që 

bën fjalë për përkufizimet. Pra, aty ka përkufizime që janë marrë drejtpërdrejtë nga ligje të tjera. 

Për shembull, ligji “Për mortjen e të dhënave personale” me nr. 9887, i vitit 2008; ligji 

“Për bazat e të dhënave shtetërore”, ligj i vitit 2010, kemi më pas vendim të Këshillit të 

Ministrave të vitit 2020, për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore, portali unik qeveritar e-

albania dhe për miratimin e rregullave për  mënyrën e funksionimit të pikës së vetme të 

kontaktit. Kemi një ligj, i cili ka qenë shumë i rëndësishëm për ta pasur parasysh në momentin e 

hartimit të draftit, për certifikatat elektronike të gjendjes gjyqësore i vitit 2006, sigurisht kemi 

pasur parasysh edhe vendimin nr. 144, të vitit 2018 “Për krijimin e bazës së të dhënave 

shtetërore”, regjistri elektronik i subjekteve kontrolluese. Kjo e gjitha lidhet me fakti që jemi 

duke folur për mbledhjen, përpunimin, përditësimin dhe administrimin si duhet të të dhënave që 

janë personale dhe sensitive.  
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Gjërat do të funksionojnë në këtë mënyrë, nëse unë mund ta shpreh në mënyrë sa më të 

thjeshtë, pra në ligj kemi punuar së bashku me përfaqësuesin e AKSHI-t, realisht atë djalin 

dëshiroj ta falënderoj publikisht, Daniel Shima, i cili na ka qëndruar shumë afër dhe na është 

përgjigjur për çdo gjë. Ju e dini që juristët mes tyre merren vesh, por juristët me persona teknikë 

është pak e vështirë realisht ta gjesh gjuhën e përbashkët, por sigurisht ai ka pasur durimin për ta 

kuptuar se cili ka qenë qëllimi juaj, cili ka qenë qëllimi ynë i përbashkët dhe se si mund ta 

realizonim këtë gjë. 

Siç jua thashë ne sot kemi bazën e të dhënave që tregon se kush janë personat e dënuar 

për çfarëdolloj krimi apo kundërvajtje penale në Shqipëri së bashku me të dhënat e atyre që janë 

rehabilituar, pavarësisht se i kanë kryer këto krime. Ky quhet Regjistri Themeltar Elektronik i 

Gjendjes Gjyqësore dhe e administron dhe e ka krijuar Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve që 

njihet edhe si kontrollues nga Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, sepse 

Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka detyrimin që në faqen e vet të publikojë 

listën e kontrolluesve. Disa fjalë që janë përdorur aty nuk janë zgjedhur në mënyrë të 

rastësishme, por kemi pasur një referencë të qartë te ligjet dhe tek aktet nënligjore.  

Nga kjo bazë të dhënash neve do të na duhet të ekstrapolojmë të gjitha të dhënat që 

lidhen vetëm me të dënuarit dhe të rehabilituarit për krime seksuale për nevojat e krijimit të këtij 

regjistri. Pra, nuk është se do të krijojmë një regjistër nga e para, por nëpërmjet një mekanizmi 

teknik, që në ligj quhet “dosje unike”, duhet të kuptojmë pikërisht kjo është ajo që do të ndodhë. 

Po jua shpjegoj në një mënyrë më të thjeshtë. Ne kemi sot Regjistrin Kombëtar të Gjendjes 

Civile dhe ky regjistër ka një numër identiteti, por në qoftë se duam të kemi një regjistër të 

veçantë vetëm për gjininë femërore atëherë do të na duhet që përveç NIPT-it t’i japim edhe një 

numër tjetër në mënyrë që ta ekstrapolojmë këtë të dhënë nga Regjistri Kombëtar i Gjendjes 

Civile për të pasur një regjistër tjetër që na duhet për nevoja të ndryshme. E njëjta gjë do të 

funksionojë edhe në këtë rast.  

Subjekti i dytë që ka detyrime në këtë ligj, sigurisht për nevojat e punës dhe detyrimet e 

të cilit ne po e diskutojmë këtë draft, do të jetë Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit. 

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit veç të dhënave që përmban regjistri i Drejtorisë së 

Përgjithshme të Burgjeve do të shtojë edhe disa rekuizita të reja që i kemi konsideruar 

përditësim. Çfarë janë rekuizitat e reja? Janë ato që lidhen me vendbanimin dhe vendqëndrimin e 

personit dhe që gjenerohen lehtësisht nga Regjistri Kombëtar i Adresave, ato që lidhen me 
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statusin civil të personit, sepse sigurisht personi mund ta ketë ndryshuar gjendjen civile, të 

dhënat e identitetit, emrin apo mbiemrin, pra mund të kenë ndodhur të gjitha këto, por ndërkohë 

policia nuk e ka absolutisht të vështirë ta ekstrapolojë nga Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile 

statusin civil. Në të njëjtën mënyrë ajo mund të sigurojë të dhëna me faktin nëse punon apo jo, 

këtë e bën nga Regjistri i Taksave, siç mund të fusë aty, ne e kemi kërkuar edhe në ligj, numrin e 

telefonit dhe të e-mail-it.  

Të gjitha këto të dhëna e ndihmojnë policinë për të lokalizuar sot personin, sepse nuk 

kemi të bëjmë vetëm me të dënuarit e kohëve të fundit, por jam duke folur që nga koha kur Kodi 

Penal ka hyrë në fuqi viti 1995 dhe deri më sot, pra koha është realisht shumë e gjatë, në fakt, për 

herë të parë, kjo është vlera e vërtetë e këtyre nismave dhe e kësaj pune që është duke e 

mbështetur Kuvendi i Shqipërisë, në Shqipëri po mblidhet një e dhënë për ata që i konsiderojmë 

“grabitqarë seksualë”, duke kuptuar për herë të parë se ku i kemi këta persona, si është 

shpërndarja e tyre sot në Shqipëri, ku i kemi të përqendruar në zonat urbane apo në zonat rurale, 

çfarë përfaqësojnë ata si kategori shoqërore e të tjera me radhë, por gjithmonë për nevojën që 

policia t’i ketë fokus dhe të punojë në territor me qëllimin që t’i parandalojë këta persona të bien 

në përsëritje të krimeve për të cilat janë dënuar më parë.  

T’ju them të drejtën, për merakun e punës dhe të një produkti sa më të mirë, në mënyrë 

krejt shoqërore e kam konsultuar edhe me disa punonjës policie për të kuptuar në qoftë se ligji 

ishte i aplikueshëm dhe për zbatim nga ana  e tyre. Një përgjigje që e kam marrë, të cilën do doja 

ta ndaja me ju ishte, realisht në zonat periferike të Tiranës, jam munduar që këtë bisedë ta ndaj 

me drejtues policie të komisariateve të Tiranës, ka një ngarkesë për rastin e këtyre krimeve. Në 

fillim vështirësia ka qenë se prindërit vërtetë duan që të identifikohet autori, por nuk kanë shumë 

dëshirë që kallëzimet të ngelen aty, sepse mendojmë që kjo do të bëhej objekt për paragjykimin 

ose bullizimin e vajzave apo të djemve të tyre, në përgjithësi kjo lloj kulture ekziston, por futja e 

psikologëve nëpër shkolla ka ndikuar veçanërisht që fëmijët të kenë një qasje tjetër, sepse fëmijët 

janë duke i treguar rastet.  

Momenti kur ne po e bëjmë këtë regjistër do ta ndihmojë jashtëzakonisht punën e policisë 

që duke i njohur autorët, prirjet dhe duke ditur se kë kanë në territor të jenë edhe më të 

kujdesshëm për të zhvilluar punën e tyre.  

Unë do t’ju thosha që ky ligj është tërësisht i karakterit parandalues, nuk është një ligj i 

karakterit ndëshkues, sepse ndëshkimin e realizojnë ligje të tjera, por edhe parandalimi ka vlerën 
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e vet krahasuar me faktin që kjo nuk ka ndodhur asnjëherë, pra është hera e parë. Po ashtu, marr 

shkas nga një dispozitë që përmban projekti dhe që ka qenë propozim i të dyja palëve, që ne këtë 

punë të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, bashkëngjitur edhe Drejtorinë e 

Përgjithshme të Burgjeve, do të kemi rast ta ndjekim jo thjesht për shkak të tagrave që na jep 

Rregullorja e Kuvendit të Shqipërisë, por sepse jua kemi vendosur detyrim në ligj që çdo vit të 

vijnë dhe të raportojnë në Komisionin për Punën, Shëndetësinë dhe Çështjet Sociale për 

regjistrin. Në këtë rast ne do të kemi mundësi të kuptojmë detaje të tjera që ndoshta sot nuk i 

marrim dot me mend, por që do të jetë detyra jonë si ligjvënës ta zgjidhim edhe atë pjesë.  

 Sa i takon aksesit në këtë informacion që policia do ta përditësojë dhe shfrytëzojë për 

qëllimet e detyrimeve që i vendos ky ligj, kush do të ketë akses? Kemi pasur dy diskutime, nga 

ku propozimet kanë qenë që kenë akses njësitë e mbrojtjes të fëmijëve në bashki, zyrat arsimore, 

DAP-i me qëllimin që ata të marrin masat e duhura për të realizuar   parandalimin ndodhjes së 

këtyre veprave ndaj kategorive që thamë fëmijët dhe gratë dhe vajzat. 

Personalisht jam e idesë që në regjistër të kenë qasje të gjithë, personat juridikë dhe 

fizikë. Në këtë gjë jam nisur nga arsyetimi i një prindi, sepse askush më shumë se prindërit janë 

të interesuar të dinë se kush qëndron pranë fëmijës së vet. Kështu që unë do t’ju propozoja t’iu 

jepnim akses të gjithëve, por për të siguruar që të mos keqpërdoren këto të dhëna aksesi të jetë 

nëpërmjet një platforme që është mënyra si ne identifikohemi në e-albania sot për të marrë një 

informacion të caktuar. Pra ne identifikohemi me të dhënat tona dhe një pasuord tonin. Nga 

Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në dy komisione të Komisioni i Sigurisë dhe 

te Komisioni i Çështjeve Sociale është diskutuar si do të jetë aksesi, pra çfarë do të përfshijë 

aksesi. A do të përfshijë ai të gjitha të dhënat, vendin e punës, numrin e telefonit, emailin e të 

tjera. unë gjykoj, se informacioni duhet të jetë i tipit që personi ka qenë i dënuar ose është 

rehabilituar për kryerjen e krimit seksual parashikuar në kapitujt perkatës dhe të dhënat e tjera 

nuk ka pse të aksesohen, sepse nuk është ky interesi i një kurioziteti, por i një informacioni që të 

bën ty të kuptosh dhe të marrësh ato masa që fëmijët të mos bien në rrezikun e qenies afër me një 

person që ka qenë i dënuar për një krim të tillë që po diskutojmë. 

Gjithashtu, një mendim tjetër është lidhur me masat që duhet të marrin të quajturit 

punëdhënës që mund të jenë publikë, por edhe privatë. Ky është një ligj i thjeshtë dhe ka fuqi 

prapavepruese, sepse po flasim për të gjitha kategorinë e të dënuarve më shumë se 30 vjet, po 

flasim edhe për ata që janë të rehabilituar pra që për ligjin janë të padënuar, por që për nevoja të 
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tij ne duam ta dimë. Nisur nga natura e ligjit që është parandalues unë nuk mendoj se ky do të 

shërbejë si bazë për largime nga puna ose vendbanimi.  Juridikisht nuk qëndron.  Pavarësisht 

idesë që na krijon dhe me cilët subjekte po merremi unë mendoj se duhet të jemi të ftohtë dhe të 

gjykojmë si juristë. Pra, ka edhe disa të drejta dhe liri të tyre që duhen  respektuar. Kështu unë 

jam në mendimin që punëdhënësi të marrë masa të sistemojmë situatën nëse ato punojnë me 

fëmijë, ose me njerëz të tjerë. 

Sa do të qëndrojnë këto të dhëna në regjistër? Unë besoj se këto të dhëna në regjistër 

duhet të qëndrojnë deri në momentin e vdekjes së personit dhe duhet të fshihen të gjitha të 

dhënat.  Komisioneri ka ngritur pyetjen nëse mjafton vetëm fshirja e gjeneraliteteve. Jo nuk 

mjafton, sepse me të dhëna të tjera dytësore mund të arrish ta identifikosh personin, madje edhe 

pas vdekjes të vazhdojnë persekutimi i tij, prandaj mendoj se nuk do të ishte e udhës dhe nuk 

është në interesin e askujt që për dikë për të cilin konfirmohet vdekja të vazhdojnë të jenë këto të 

dhëna. Këto të dhëna duhet të fshihen. Kontrolluesit që në rastin konkret janë Drejtoria e 

Burgjeve, dhe policia duhet të kenë detyrimin t’i ruajnë këto të dhëna. Unë do të propozoja që të 

vendosim një dispozitë që Ministria e Drejtësisë, Ministria e Brendshme dhe AKH-i brenda një 

kohe të hyrjes në fuqi të ligjit që është propozuar ato të marrin të gjitha masat që ta bëjmë 

funksional regjistrin dhe  në krye të 6 muajve regjistri realisht të jetë i vlefshëm për përdorim.  

Së fundi, ka pasur një shqetësim nga kolegë të komisioneve të tjera, për vonesën e këtij 

projektligji. Nuk është se ka pasur ndonjë vonesë, jo për të justifikuar veten apo grupin e punës, 

por realisht të draftuarit nuk është një proces i thjeshtë që kërkon njerëz dhe njohuri teknike 

kështu që edhe kush e nisi dhe kush e vazhdoi e ka parë që nuk është gjë e thjeshtë. Është mirë 

që ne ta përfundojmë këtë punë këtë sesion, sepse çdo ditë po ndodhin raste, që është për të 

ardhur keq.  Jo më larg se të enjten e kaluar një person i dënuar për krime seksuale dhunoi një 

grua në sheshin “Skënderbej”. Kjo është ajo që duhet të na alertojë, në fakt, që këta persona, që 

pasi kanë mbaruar dënimin e mendojnë se e kaluara e tyre është fshirë nuk duhet ta mendojnë 

më, madje është në duart e të gjithëve.  

Ky është maksimumi që ne mund të bëjmë, duke cituar të gjithë atë punë që është bërë në 

vite.  Është një punë e nisur që nga viti 2006, kemi vazhduar në vitin 2010. 

Kjo është fjala ime për këtë projekt. 

Nëse do të ketë mendime dhe propozime për këto pika kryesore shpresoj të jenë 

sugjerime sa më të mira. 
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Klotilda Bushka – Faleminderit! 

Nga çdo gjë që ju shpjeguat është e justifikuar e gjithë koha e marrë me qëllim që ne jo 

vetëm të kemi një mekanizëm ligjor i cili i përgjigjet rasteve që kryejnë krime seksuale dhe 

veçanërisht përgjigjes që duhet t’i japim pedofilëve në Shqipëri dhe parandalimit të rasteve, por 

edhe faktit që duhet të kemi një mekanizëm efektiv. Konsultimi që ju keni bërë me institucionet 

shtetërore që ky propozim të jetë efektiv në praktikë dhe t’i japë efektet pritshme të parandalimit 

unë mendoj se ka qenë i nevojshëm dhe vlerësoj kohën që ka marrë. Megjithatë, për sa kohë 

merr procesi ligjbërës unë mendoj se jemi brenda kohës së duhur.  

Fjala për zonjën Xhixho dhe përfaqësuesit e nismëtarëve të 20 mijë zgjedhësve dhe më 

pas do të kalojmë në pyetje dhe diskutime. 

Erisa Xhixho – Faleminderit! 

Unë vlerësoj se është një nisëm shumë e rëndësishme. Vlerësoj grupin e punës për punën 

e bërë në arritjen e një drafti. Shqetësimi që unë  kam ngritur në Komisionin e Shëndetësisë dhe 

Sigurisë edhe për sqarim të opinionit publik është se unë, përfaqësuesit e  CRCA-së, dhe zonja 

Luarasi nuk kemi qenë pjesë e grupit të punës që unë do ta vlerësoja si një proces. Pra duke qenë 

se është një nismë që shkon përtej partive politike do të kisha dashur që në grup pune ose draftim 

të ishim edhe ne për të argumentuar rekomandimet që unë vlerësoj se duhet të jenë në draftin 

final. Kjo ka qenë qasja që unë kam pasur dhe pa dyshim që ky ligj do të duhej të ishte miratuar 

dje, jo nesër. Pra, emergjenca, siç u tha edhe nga kolegia Felaj, për miratimin sa më parë të këtij 

regjistri unë e vlerësoj shumë. Fryma është parandaluese. Pra, dua të ndalem në disa momente 

pse unë mendoj se duhet të kemi disa amendime të draftit të grupit të punës. 

Ka qenë fakti i një shqetësimi shumë të madh të grabitqarëve seksualë, i mospasjes së një 

database që këta grabitqarë seksualë nuk monitorohen.  Parandalimi është synimi i këtij 

projektligji, i cili fillon nga krijimi i databases, i cili është një regjistër shumë i mirë i evidentimit 

të këtyre personave që kanë kryer këto vepra penale, pra evidentimi i tyre dhe fuqia 

prapavepruese e ligjit është e justifikuar, sepse ne kërkojmë të kemi një të dhënë të të gjithë 

personave që nga viti 1990 deri sot. Kjo i jep vlerë, sepse shteti shqiptar do të kuptojë dhe policia 

se ku ndodhen këta persona. 

 Ligji, gjithashtu, synon parandalimin. Në draftin e propozuar ka një mekanizëm që unë 

mendoj se duhet të jetë më eksplicit që është punësimi, kemi rastin e Beratit ku në shkollën 21 

tetori Engjëll Bregu, është mirë të dihen emrat, në nëntor të vitit 2021 është bërë pjesë e sistemit 
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arsimor. Personalisht kam kërkuar për këtë rast interpelancë më ministren e Arsimit.  Pra ky 

person i dënuar është infiltruar duke qenë se nuk ka pasur regjistër. Me regjistrimin në këtë 

regjistër ne synojmë të iu ndalohet punësimi dhe detyrimi punëdhënësit që në momentin që në 

një kopsht privat shtetëror shkollë e të tjera punëdhënësi duhet ta ketë detyrim të kërkojë 

verifikimin në regjistër. Jam shumë dakord me zonjën Felaj që nuk ka nevojë për detaje të tjera, 

thjesht a është apo jo në regjistër.  

Kemi rastin tjetër në prill të vitit 2022 në Lushnjë ku drejtori i shkollës ngacmon një 15- 

vjeçare. Është një shqetësim shumë i madh që këta persona arrijnë të hyjnë në sistemin arsimor. 

Dhe këto raste janë të njohura imagjinoni se çfarë ndodh me ato që janë të panjohura. 

Prandaj kërkesa ime është që në nenin përkatës të kihet parasysh kjo.  Pra, unë po lexoj 

nenin: “Çdo institucion publik ose privat para se të emërojë, rekrutojë, personel ose të fillojë çdo 

marrëdhënie punësimi ka detyrimin të kërkojë verifikimin tek autoritet përgjegjëse nëse 

kandidati që ka shprehur interesin e pozicionit të shpallur vakant figuron ose jo në regjistër”. Pse 

e them këtë? E them sepse kjo është një masë parandaluese.  Prandaj unë mendoj se ky nen duhet 

vënë sepse unë kam një merak atë të keq interpretimit të neneve. 

Shqetësimi tjerët që unë kam është raportimi. Çfarë synon ligji? Ligji synon monitorimin. 

Policia e Shtetit duhet të dijë lëvizjen e këtij personi, pa cenuar të drejtën e lëvizjes së tij, por 

nëse ky person lëviz nga Tirana në Korçë, sepse këta persona lëvizin në zona ku nuk i njeh njeri, 

pra monitorimi dhe detyrimi këtij personi për të raportuar tek oficeri për të lëvizur. Pra, thjeshtë 

njoftim dhe të monitorohet personi ku shkon. Ne kemi propozuar për këtë edhe sanksione, që i 

kemi sjellë sot.  Unë nuk jam dakord për heqjen e detyrimit për raportim brenda vendit, por 

vetëm kur lëviz jashtë shteti. Nuk jam dakord me këtë, sepse kemi shqetësim këto që lëvizin 

brenda vendin së pari.  

Këto  janë dy propozimet që kemi ne. 

Klotilda Bushka – Pra, keni dy propozime, njërin për kontrollin në punësimim të 

personave të dënuar, dhe së dyti,  detyrimin e raportimit të lëvizjes. 

Erisa Xhixho – Unë mendoj se që në momentin që do të miratohet ky projektligj këta 

grabitqarë seksualë do të kenë qasje tjetër.  

Mesazhi tjetër që ne duhet të japim është se ata do të monitorohen. Nuk mbaron puna 

jonë me miratimin e ligjit, puna jonë vazhdon me monitorimin nga policia, shoqëria civile. 
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Në momentin që ai person e ka detyrim të raportojë lëvizjet pa dyshim që gjendja është 

më alerte. Mua nuk me intereson thjesht një database të dhënash, por  na intereson parandalimi i 

krimeve seksuale, ku punësimi është një mekanizëm, raportimi, është një mekanizëm, 

monitorimi i Kuvendit i Komisionit të Ligjeve, është një tjetër mekanizëm  presioni dhe të gjitha 

këto në funksion të sigurisë së fëmijëve tanë.  

Kur të kalojmë nen për nen unë kam edhe mendime të tjera.  

Këta mostra duhet ta kuptojnë që nuk duhet të guxojnë më të prekin fëmijët, vajzat dhe 

gratë. Pra ata duhet të liçohen të bëhen publikë, të kenë akses prindërit,  nënat e  reja. Pra ta kenë 

të qartë këta persona se nuk aknë më hapësirë ligjore ose sociale për të pasur mundësi veprimi. 

Falënderim për të gjithë kolegët për mbështetjen që i aknë dhënë drafteve të propozuara. 

Klotilda Bushka – Po, zonja Luarasi. 

Iris  Luarasi –Kur ne nisëm nismën ligjore dhe mblodhën 20 mijë firmat  e qytetarëve, 

ju e dini se nuk ka qenë një proces i thjeshtë. Nga ana tjetër pjesa sensitive e çështjes na bëri ne 

që në 4 muaj të mbledhim 22 mijë firma qytetarësh.  

Unë mendoj se mjafton ky sesibilitet për të treguar sa i rëndësishëm, është projektligji 

dhe çfarë impakti do të ketë, jo vetëm te jeta e atyre që e kanë kaluar një traumë të një vepre 

seksuale, por edhe, ashtu siç e tha dhe zonja relatore, ka lidhje me pjesën e parandalimit.  

Fillimisht do të doja të falënderoja dhe grupin e punës, që ka punuar për këtë gjë, sepse 

shoh një pjesë të mirë të asaj që kemi propozuar te projektligji që përfaqëson të dyja propozimet 

dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë, veçanërisht për pjesën e aksesit publik, sepse kjo nuk është 

përpjekje për të linçuar publikisht njerëzit që i kryejnë këto krime dhe që dënohen nga gjykata 

me urdhër të formës së prerë. Ne e dimë shumë mirë që në të gjitha konventat që ka miratuar 

Shqipëria, edhe në Konventën e Stambollit, edhe në Konventën për të Drejtat e Fëmijëve, 

gjithmonë prevalon e drejta e viktimës kur vjen fjala për t’i parë të dyja në një balancë. Pra të 

drejtën e atij që e kryen krimin dhe të drejtën e viktimës.  

Për këtë arsye ne kemi kërkuar me shumë forcë pjesën e të qenit publik, në asnjë mënyrë 

me logjikën e linçimit, se nga ana tjetër ne e dimë shumë mirë që autorët që kanë përfunduar 

dënimet për krime seksuale jetojnë sot në komunitet në mënyrë normale, nuk shkon njeri t’i 

gjuajë me gurë te dera e shtëpisë, nuk përpiqet njeri t’i linçojë ata publikisht.  

Kjo është qasja e publikut deri sot dhe nuk kemi pse të prezumojmë që, pas pasjes së një 

regjistri, sjellja e njerëzve do të ndryshojë. Ne jeni këta që jemi, kemi këtë qëndrim që kemi ndaj 
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predatorëve seksualë, por ama pa diskutim që çdo njeri në lagje, i cili ka informacion që ky njeri 

është dënuar për krime seksuale vjen bashkë me alertin që fëmija i tij, fëmija i komshiut të mos i 

afrohet këtij njeriu i cili është dënuar për krime seksuale. Ne kemi vetëm një pyetje të madhe kur 

vjen fjala për përditësimin. Nuk e kuptoj pse përditësimi duhet të mbahet nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Burgjeve, ndërkohë që normalisht përditësimi duhet të jetë pjesë e Drejtorisë së 

Përgjithshme të Policisë dhe zyrave vendore të policisë.  

Elementi tjetër që ka qenë në projektligjin tonë ka qenë përditësimi periodik. Ne kemi 

kërkuar që përditësimi periodik të vijë edhe me foto dhe të kryhet nga vetë autori i krimit 

seksual. Ai duhet ta ketë detyrim ligjor në fillim të çdo viti të paraqitet pranë drejtorisë vendore 

të policisë ku jeton dhe të përditësojë të dhënat e tij. Ai mund ta ketë kryer krimin në Korçë, tani 

ka ardhur në Tiranë, por është i detyruar të shkojë pranë Drejtorisë së Policisë në Tiranë dhe të 

përditësojë të dhënat e tij.  

Unë mendoj që nga ana tjetër kjo shkarkon edhe policinë nga një barrë e madhe 

burokratike, që nuk e di ku ka ikur filani, se nuk ka treguar ku është vendndodhja e tij. Prandaj 

personit që ka kryer veprën penale ti ia bën detyrim ligjor që të japë fotografinë e tij të 

përditësuar, se njerëzit që kanë kryer krime seksuale pa diskutim që mund të kenë ndryshuar 

profilin e tyre këtu e 20 vjet, prandaj ty të duhet fotoja e tij aktuale, jo ajo e para 20 viteve, nëse 

flasim për çështje që kanë të bëjnë me pjesën e parandalimit, sepse, siç e tha edhe zonja Felaj, i 

gjithë synimi i ligjit është të parandalojmë. 

Ne kemi kërkuar që autori i krimeve seksuale të paraqitet fizikisht çdo vit në të njëjtën 

datë pas çdo ndryshimi të të dhënave pranë komisariatit të policisë, ku ka vendbanimin për të 

përditësuar të dhënat e tij, të fotografohet atje për të përditësuar foton në sistem. Këtë ai e ka si 

detyrim ligjor deri në largimin nga regjistri i autorëve të krimeve seksuale, domethënë deri në 

momentin e largimit të tij nga jeta.  

Elementi tjetër, që kemi shqetësim është pjesa e punësimit, sepse duhet të jetë e shprehur 

shumë qartë në projektligj për një autor të krimeve seksuale (veçanërisht një njeri që ka kryer 

pedofili, pra krime ndaj fëmijëve), se cilat janë ndalimet që duhet të ketë ai për të mos u 

punësuar në asnjë nga vendet e punës që kanë lidhje me fëmijët.  

Element tjetër është pjesa e raportimit, të cilin e thashë, një tjetër është mbrojtja e 

interesit më të lartë të fëmijës (neni 5), dhe unë do të shtoja edhe të viktimave, sepse të gjithë ne 

jemi vulnerabël dhe shumë më të interesuar kur vjen fjala për të drejtat e fëmijëve, por nuk duhet 
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të harrojmë që gratë dhe vajzat viktima të dhunës seksuale kanë po kaq të drejta sa dhe fëmijët, 

ndaj do të donim që edhe kjo të shtohet të mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijës dhe 

viktimave të krimeve seksuale. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Luarasi! 

Kush nga kolegët ka pyetje, apo diskutime? 

Shoh që ka një dakordësi të kolegëve për këtë nismë ligjore. 

Po, zoti Bardhi. 

Gazment Bardhi – Faleminderit, zonja kryetare! 

Në fakt, edhe unë dua të vlerësoj kolegen për propozimin dhe shoqërinë civile që kanë 

punuar për këtë projekt si dhe kolegen, që më pas ka integruar në një draft të përbashkët ligjin! 

Ne jemi dakord me miratimin e këtij ligji, pa diskutim do të duhet të mbajmë në konsideratë 

vetëm një element, të cilin unë e kam shumë merak. Nga dëshira për të shkuar në ekstrem të mos 

e bëjmë ligjin të pazbatueshëm, pra të parashikojmë mekanizma të tillë që sigurojnë zbatimin e 

ligjit. Pse e them këtë, sepse kemi shumë ligje, të cilat, nga dëshira për t’u shkuar në ekstrem 

gjërave, na janë kthyer në bumerang, nuk janë zbatuar dot dhe kanë ardhur duke u arnuar dhe 

asnjëherë çështja për të cilin kemi pasur të gjithë vullnetin për ta çuar përpara, nuk ka arritur të 

japë rezultatin maksimal të saj.  

Unë kam besimin e plotë që ekspertët, që janë përfaqësues të shoqërisë civile, duke qenë 

se kanë punuar gjatë në këtë fushë, janë edhe njohës shumë të mirë të fushës, gjithashtu, zonja 

Felaj dhe zonja Xhixho janë dy profesioniste që e njohin këtë fushë, dhe një dakordësi e këtij 

grupi madh, për çështje që kanë akoma pikëpyetje, me sa kuptova unë, nga prezantimi, të kenë si 

qëllim të përbashkët këtë që po them. Këtë nuk e kam politike, por krejtësisht profesionale, me 

qëllim që të bëjmë një gjë që pas dy apo tre vitesh të vijmë këtu për ta analizuar si po ecën kjo 

gjë dhe të jemi të gjithë të kënaqur që ajo që kemi pasur si qëllim fillestar të ketë arritur rezultat, 

pastaj nëse duam të shkojmë pak më tutje më mirë ta nisim në një fazë fillestare, që gjëja të 

fillojë dhe të vihet në lëvizje sesa ta çojmë në ekstrem dhe të mos mundemi të zbatojmë ligjin. 

Ky është i vetmi shqetësim që kam.  

Edhe një herë ju përgëzoj për gjithë punën e mirë që keni bërë në prezantimin dhe 

paraqitjen e këtij projektligji.  

Faleminderit! 
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Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Bardhi! 

Edhe unë jam dakord me komentet që bëri kolegu Bardhi, sepse gjithë drafti i propozuar i 

ligjit e arrin efektin e parandalimit. Në saj të tri propozimeve që unë dëgjova nga zonja Xhixho 

dhe zonja Luarasi, besoj se edhe nga zonja Felaj kemi një konsensus për çështjen e ndalimit të 

punësimit, pra, për punësimet e ardhshme dhe jam dakord që në çështjet e zbatimit të ligjeve kjo 

nuk duhet të kthehet në një hakmarrje të atyre që janë në punë, se ajo është çështje e zbatimit të 

ligjit dhe çdo institucion merr masat e veta, ama për punësimet në të ardhmen patjetër që ky 

regjistër do të shërbejë, se pikërisht për këtë çështje është, për parandalimet.  

Sa i takon se kush i përditëson të dhënat kjo është një çështje e efektshmërisë dhe është e 

përshtatur me legjislacionin në fuqi.  

Sa i takon çështjes së njoftimeve të lëvizjeve, duke marrë shkas nga ajo që tha dhe zoti 

Bardhi, si dhe duke e parë edhe si profesionistë të ligjit me idenë që nesër ligji të jetë i 

zbatueshëm dhe të mos kthehet në reversë,  kemi merakun e kalimit të testit të 

kushtetutshmërisë. Ajo që ne kërkojmë, si përditësimi i të dhënave, lëvizjet, etj. ka të bëjë me 

ndalim të kufizimit të lëvizjes dhe këto parashikohen në ligje me shumicë të cilësuar, si Kodi i 

Procedurës Penale. Pra ose do të parashikohet në një ligj kjo gjë, ose do të parashikohet në një 

vendim gjykate. Nëse do të parashikohet në ligj një garanci që jep një ligj me shumicë të 

cilësuar, siç e thotë Kodi i Procedurës Penale, ne nuk mund ta zhbëjmë me një ligj me shumicë të 

thjeshtë. Në këtë kuadër duhet të jemi të kujdesshëm në trajtimin e kësaj çështjeje, pavarësisht se 

edhe unë jam dakord që masat duhet të jenë shumë të rrepta, por të rrepta aq sa ta japin 

efektivitetin dhe të arrijnë qëllimin parandalues. 

Unë do t’ia jap fjalën zonjës Felaj dhe do të kalojmë në miratim, sepse edhe kolegët e 

maxhorancës janë të gjithë dakord me këtë projektakt. 

Zonja Felaj, fjala për ju. 

Ermonela Felaj – Unë një fjali do të them.  

Ajo që tha zoti Bardhi është me vend, se jo më kot thashë që ne nuk duhet të jemi 

emocionalë, por të ftohtë se jemi juristë, ndaj duhet të kemi parasysh tërë kuadrin ligjor dhe të 

gjitha diskutimet që bëhen në teori, pra nuk mund të rrezikojmë zbatimin e ligjit, të pezullohet 

zbatimi i tij nga Gjykata Kushtetuese, apo të biem nën ato parime të shprehura nga shumë e 

shumë vendime të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Këta njerëz, pavarësisht se nuk 

kemi pikën e simpatisë për ta, e kanë kryer dënimin e tyre dhe kanë të drejtë të riintergohen, 
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rehabilitohen dhe për këtë shkak vazhdojnë të jetojnë si gjithë të tjerët, por të ndjekësh disa 

arsyetime i bie që ne duhet t’i dënojmë me vdekje se çfarë kuptimi ka pastaj. Kemi hequr dorë 

nga këto histori.  

Kolegë, një pjesë juaja e di shumë mirë që në kohën para 90-s homoseksualizmi dënohej 

si vepër penale, sot nuk dënohet, edhe kur flasim për pedofilët ka një diskutim mjekësor në mes, 

por nuk dua ta hap këtë gjë, sepse në Kodin tonë Penal nuk kemi ndonjë vepër penale që të këtë 

titullin “Krimi i pedofilisë”, kështu që termat në ligj duhet të jenë rreptësisht ligjore, gjuha duhet 

të jetë rreptësisht ligjore, edhe standardi duhet të jetë i tillë, nuk mund të jeta standardi siç flasim 

në gjuhën e thjeshtë.  

Kryetare, ne e kemi bërë miratimin në parim, dhe do t’ju sugjeroja që të kalonim në 

diskutimin nen për nen dhe, gjatë kohës që do të ketë pyetje dhe propozime, do të ishte në të 

mirë të punës t’i reflektonim aty. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Dakord, zonja Felaj! 

Si fillim do të kalojmë në miratimin në parim të projektligjit dhe më pas në miratimin nen 

për nen ku ndalojmë në çdo çështje për të folur. Nëse ka ndonjë koleg që do të bëjë një diskutim 

tjetër para votimit në parim, ju lutem më thoni! 

Zoti Sula pyet nëse është marrë opinioni i Ministrisë së Drejtësisë. Po, zoti Sula, është 

marrë opinioni dhe ka qenë edhe një përfaqësues në grupin e punës nga Ministria e Drejtësisë, 

zoti Besmir Beja, drejtor i Kodifikimit, edhe Elena Xhina.  

Po, zoti Mediu. 

Fatmir Mediu – Në vazhdim të asaj që tha zoti Sula, nëse ligji është në full compliance 

me legjislacionin e BE-së, që e kemi detyrim, atëherë nuk kemi çfarë të diskutojmë më dhe nëse 

ky certifikim është bërë nga Ministria e Drejtësisë, atëherë duhet t’i qëndrojmë asaj që është 

propozuar, se ju thatë që e ka bërë Ministria e Drejtësisë. 

Klotilda Bushka – Zoti Mediu, nuk e di a ishit që në fillim dhe a na ndoqët, por zonja 

Felaj e shpjegoi çfarë ka ndodhur me të dyja nismat e depozituara, është ngritur një grup pune, 

është konsultuar me Ministrinë e Drejtësisë, me qeverinë, me AKSH-in, me Drejtorinë e 

Policisë, me organet e tjera, me Komisionerin e Mbrojtjes së të Dhënave Personale dhe u arrit në 

një draft, i cili përputhet me të gjithë infrastrukturën ligjore që kemi sot në Shqipëri, si dhe për të 

arritur qëllimin e nismëtarëve. Në momentin që nismëtarët kanë paraqitur dy drafte nuk është më 
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produkt vetëm i nismëtarëve, se e sollën në vëmendje këtë çështje kaq të rëndësishme, por është 

produkt i Kuvendit, pra i një procesi parlamentar, i cili ka punuar në grup pune me të gjithë këta 

aktorë dhe sot paraqiten me një draft integral, i cili bashkon të dyja nismat e konsultuara me të 

gjitha institucionet shtetërore  dhe aktorët, që nesër do të thonë “Po, ne e zbatojmë këtë ligj dhe 

arrihen rezultatet e pritshme”.  

Duke përgëzuar të gjithë përqasjen pozitive për nevojën e miratimit të këtij ligji, nëse nuk 

ka më diskutime, unë mendoj të kalojmë në miratim dhe më pas, nëse ndokush do të dojë të flasë 

në nene specifike, do të ndalojmë.  

A ka ndonjë nga kolegët e komisionit për të thënë gjë?  

Po, zoti Majko. 

Pandeli Majko – Unë i mirëkuptoj të gjithë kolegët, të cilët në të gjithë diskutimin e 

projektligjit, me këtë rast i përshëndes edhe nismëtarët, kanë prirje të shohin anën e 

keqpërdorimit të kësaj situate dhe mendoj që çështja mund të lihet e hapur për një ndryshim të 

mundshëm në Kodin Penal, pasi mendoj se duhet gjetur një model shumë i ashpër. Pa dashur të 

bëj pozat e radikalit, por ka modele, sidomos për pedofilët apo përdhunuesit, të natyrave të tjera, 

duke filluar nga gjilpëra e deri te vendimmarrje të tjera.  

E lashë, por duhet bërë ky koment pasi në publik kjo çështje ka një ndjeshmëri të 

jashtëzakonshme. Ne themi të mos keqpërdoret ligji, por harrojmë se ka shumë individë, të cilët 

lirinë e kanë keqkuptuar totalisht. Kështu që ne duhet të shohim modele të ashpra, gjithmonë 

europiane dhe jo me idenë se mos na fyhet dikush se po i del emri te regjistri. Dikush mund të 

punojë në gurore apo në ndërtim, por jo të bëhet roje shkolle dhe të jetë me fëmijët. Pra, duhet ta 

shikojmë nga ky këndvështrim.  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Majko! 

Kolegë, ju kërkoj pak vëmendje, tani do të kalojmë në miratimin në parim të projektaktit 

të paraqitur nga relatorja, zonja Felaj.  

Kush është dakord në parim, kolegë?  

Të gjithë janë pro.  

Sekretaria të numërojë votat. 

Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. 

Faleminderit kolegë! 
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Miratohet. 

Urime nismëtarëve! Urime zonjës Felaj!  

Kalojmë në miratimin nen për nen. 

Neni 1. Objekti. 

A ka ndryshime te neni 1? Jo. 

Kush është dakord me nenin 1? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.  

Miratohet.  

Neni 2. Qëllimi. 

Kush është pro? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet me votat e të gjithë kolegëve, nuk po e përsëris këtë. 

Neni 3. Përkufizime. 

A jeni dakord?  

Po zonja Xhixho, për amendamente. 

Erisa Xhixho – E vlerësojnë kolegët, a është e nevojshme të shtohet, sepse u bë një 

pyetje te Komisioni i Sigurisë që a janë të gjitha krimet seksuale, se u aludua a janë një pjesë apo 

të gjitha?  A mund të shtohet “krimet seksuale” si përkufizim, pra janë të gjitha vepra penale 

sipas parashikimit të bërë në pjesën e posaçme, kreu 2? Pra, për të qenë më eksplicit, se pati 

diskutime. Më shumë për sqarim.  

Klotilda Bushka – Zonja Felaj. 

Ermonela Felaj - ...në çdo nen, sepse Kodi Penal ndryshon, edhe numërtimi mund të 

ndryshojë, kështu që ajo nuk është një listë shteruese e veprave, ndërsa kapitulli si vend nuk 

ndryshon. Për këtë arsye kemi referuar kapitullin, ku përfshihen të gjitha këto vepra penale.  

Kjo është ideja. 

Klotilda Bushka – Doni të lini edhe kreun, edhe seksionet?  

Dakord.  

Po nëse nesër ndryshojnë Kodi Penal, kreu dhe seksioni?  

Dakord, do të ndryshojmë referimin.  

Dakord jemi të qartë për këtë pikë. A ka sugjerim tjetër, propozim, apo amendament për 

pikën për përkufizimet?   

Po, zonja Mara. 
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Aurora Mara – Për të shmangur problematika nesër përderisa krimet seksuale janë të 

shumëllojshme, dënimet janë të shumëllojshme, rrethanat dhe problematikat janë të ndryshme, 

nuk mund t’i fusim të gjitha krimet seksuale në një kallëp. Atëherë unë propozoj që titullin ta 

ndryshojmë apo të shtojmë vetëm pjesën për regjistrin kombëtar të të dënuarve për krime 

seksuale me dhunë.  

Klotilda Bushka – Jemi te neni 3, zonja Mara. 

Aurora Mara – E lidhur me nenin 3 është, sepse nenin 3 nuk mund ta përkufizosh. 

“Krimet seksuale janë gjitha vepra penale...”, kështu është në rregull, por nëse ndryshojmë 

titullin jemi brenda çdo lloj parashikimi nesër dhe shtimit të veprave penale si krime seksuale. 

Kështu që nëse ne e ndajmë krimin seksual me dhunë nga krimi seksual në mënyra të tjera, se në 

Kodin Penal parashikohen të gjitha krimet seksuale si ato me dhunë, si krime seksuale më të 

buta, si ngacmimi seksual, veprat e turpshme, të cilat nuk dënohen  njëlloj si krimet seksuale me 

dhunë. Unë propozoj që tek titulli të shtohet: “Krimet seksuale me dhunë”, sepse dënohen dhe 

janë shumë më të rënda se krimet e tjera seksuale. Përderisa krimet seksuale ndryshojnë, 

dënohen dhe trajtohen në mënyra të ndryshme dhe ata që dënohen nga këto krime seksuale nuk 

mund të trajtohen njëlloj, sepse keni... 

Klotilda Bushka- E kuptova, zonja Mara. 

Aurora Mara- Të lutem, më lër ta shpjegoj idenë time, në mënyrë që të kuptohemi me 

njeri-tjetrin, sepse kjo është diçka që duhet të trajtohet bashkërish dhe të biem dakord bashkërish. 

Siç ramë dakord në parim të biem dakord edhe për ndonjë ndryshim të vogël, që të mos jemi 

pishman nesër pasnesër për ndonjë gabim që bëjmë. Përderisa krimet seksuale dënohen në 

mënyrë të ndryshme si çdo krim tjetër dhe përderisa personat trajtohen ndryshe edhe pas dënimit 

normalisht duhet t’i trajtojmë ndryshe, sepse ka njerëz që rehabilitohen, ka njerëz që e bëjnë 

krimin seksual në bazë të një sëmundje që kanë, ka njerëz që e bëjnë ose denoncohen pa e bërë. 

Pra, ne, si juristë dhe të specializuar në fushën penale e kuptojmë dhe e kemi përjetuar se çfarë 

do të thotë hetim, abuzim, problematikë në hetim e sipër dhe se çfarë do të thotë një dënim i 

padrejtë. Kështu që, unë mendoj se ne nuk duhet t’i fusim në një vend veprat e rënda me ato të 

lehta. Kështu që propozoj në titull ta bëjmë “Për regjistrin kombëtar të të dënuarve për krime 

seksuale me dhunë”. Ky është propozimi im. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka- Ka kërkuar fjalën zonja Luarasi.  
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Iris Luarasi- E kuptoj shumë mirë qasjen “Jo të gjithë autorët e krimeve seksuale” dhe, 

në fakt, në propozimin tonë ka qenë autori që është i dënuar me 5 vjet të rri deri në 10 vjet në 

regjistër. Ne e kemi pasur të shkallëzuar, por nuk kemi asnjë lloj problemi edhe me qasjen që të 

rrinë aty përgjithmonë. Problemi është te fjala “dhunë”, sepse një pedofil mundet thjesht ta 

mashtrojë dhe mund të mos përdor asnjë element dhunë, por që përsëri kryen një krim seksual. 

Kështu që nëse ne do ta kufizonim ligjin vetë te përdorimi i dhunës, mendoj se do të bënim një 

gabim dhe do ta ngushtonim.  Një burrë 40 vjeç e ka të lehtë të mashtrojë dhe të mos përdorë 

dhunë ndaj një fëmije 8 vjeç, nuk ka asnjë arsye për të përdorur dhunë.  

Ermonela Felaj- Kolegë, për sqarim.  

Kodi Penal ndërtohet sipas një logjike, ndarja në kapituj dhe seksione nuk është një 

ndarje e rastësishme, por është një ndarje e menduar, që lidhet me objektin e veprave penale. Pra, 

ti nisesh nga objekti, nga marrëdhëniet juridiko-penale që garanton ligji për t’i mbrojtur, nga lloji 

i marrëdhënies, dhe kështu ndërtohet Kodi Penal. Nesër, nëse do të fusësh një vepër të re, një 

shfaqje të re, pra, duhet ta ngresh në nivelin e një vepre penale, ti nuk mund ta fusësh në çfarëdo 

kapitulli, nuk mund ta fusësh në kapitullin e krimeve kundër jetës dhe shëndetit, sepse është 

objekti që e diferencon.  

Nga ana tjetër, me të gjithë respektin për çdo kolegë, nuk ka krime seksuale që ndahen në 

krime seksuale me dhunë dhe krime seksuale pa dhunë. Një gjë që nuk e ka teoria juridiko-

penale nuk mund ta marrim dhe ta vendosim në ligj me arsyen se kështu e kuptojmë ne. Nëse 

nuk e ka teoria, përkufizimi është i qartë, edhe ata që dënohen për vepra të turpshme të mos e 

minimizojnë, pavarësisht dënimit, sepse ligjvënësi ka vlerësuar që dënimi maksimal për veprën 

që ato kryejnë të shkojë në 5 vjet burg. E dini se cilët janë personat që kryejnë veprime të 

turpshme?! Maniakët seksual, ata që një shumicë këtu kur kanë qenë studentë i kanë para poshtë 

godinave dhe vazhdojnë. Ky është interesi që kemi dhe këtë kategori ne nuk mund ta 

përjashtojmë nga ligji dhe tani të bëjë Kuvendi një detyrë që nuk i takon. Rëndësinë e veprës dhe 

rrezikshmërinë shoqërore të autorit e ka përcaktuar gjykata, nuk e bëjmë dot ne dhe të themi që 

kjo është e lehtë dhe kjo është e rëndë dhe të hyjmë në secilin rast dhe në mëritën personale të 

secilit. Ne kemi një gjë që është definuar me një vendim, është definuar në një regjistër dhe kemi 

nevojë të dimë se kush janë këta persona. Pse kemi nevojë ta dimë këtë?! që t’i mbajmë larg 

fëmijët, gratë dhe vajzat. Ne nuk do të nisim një fushatë që t’i gjëmojmë njerëzit ku janë, t’i 

vdesim e të tjerë, jo, ne nuk do të bëjmë asnjë gjë të tillë. Kështu që unë mendoj se përkufizimi 
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është korrekt dhe i riidesë që kanë pasur edhe propozuesit në dy variantet e tyre. Sigurisht, unë e 

thashë që në fillim, duhet të të standardizuar gjuha ligjore. Për shembull, një titull ka qenë i 

propozuar “Regjistër kombëtar për veprat penale me natyrë seksuale” nuk mund të kesh një 

përkufizim të tillë, sepse nuk është gjuhë e ligjit kjo, por thuhet “Krim seksual” dhe për fat të 

gjitha ato janë krime dhe jo kundërvajtje, sepse, përndryshe, do të përdornim “Vepër penale”.  

Gazment Bardhi – Me sa kuptova unë propozimin e koleges, ai kishte të bënte që ne të 

ndiqnim një parim proporcionaliteti. Unë do të isha 100% dakord për të zbatuar parimin e 

proporcionalitetit, pra, atë që thotë zonja Luarasi, por në rastin konkret ne nuk kemi kufizim të 

drejtave të këtyre individëve. Pra, ligji është përqendruar vetëm te parandalimi dhe njohja e 

opinionit publik me këta individë. Pra, në qoftë se ne do t’i kufizonim ndonjë të drejtë këtyre 

personave, sigurisht që mund të ishte e shkallëzuar. Dikush që ka kryer krim më të rëndë në këtë 

kapitullin për krimet seksuale mund të kishte ndalimin përjetë për një kufizim të caktuar dhe 

dikush që ka kryer një krim më të lehtë mund të kishte një kufizim më të lehtë, por në rastin 

konkret ne nuk kemi kufizim të të drejtave të këtyre individëve.  

Që të jem i qartë, ne nuk po bëjmë asnjë gjë tjetër, sepse seancat gjyqësore, ku këta 

individë dënohen janë publike. Prandaj seanca gjyqësore është publike, në mënyrë që opinioni 

publik të njihet me krimin që ka kryer dikush. Duke qenë se këto janë krime specifike për një 

kategori personash, të cilët kërkojnë një mbrojtje të veçantë, ne kemi shtuar një të dhënë që këta 

të kenë një regjistër të posaçëm deh cilido që ka interes dhe ka një kujdes të shtuar në raport me 

kategoritë e rrezikuara, të ketë akses për të parë se cilët janë këta individë, por nuk jemi duke 

bërë asgjë në raport me këta individë. Kjo me sa kuptova unë nga prezantimi që bënë kolegët në 

komisioni. Parimi i profesionalitetit do të kishte vlerë nëse ne do t’i kufizonim të drejtat këtyre 

individëve. Ne nuk po u kufizojmë asnjë të drejtë, por po marrim masa për të mbrojtur kategori 

të tjera që rrezikohen nga veprimet e këtyre individëve. Kështu e shikoj unë këtë diskutim.  

Oerd Bylykbashi- Zonja kryetare,  

Të nderuar kolegë,  

Ndërkohë që i përgëzoj iniciatorët për nismën ligjore, është një shqetësim që shumica 

jonë kemi ndjesinë si prind dhe, nga ana tjetër jemi jo vetëm legjislatorë, por edhe profesionistë 

të drejtë. Pra, që në momentin e parë kemi momentin e balancës, reagimin personal dhe racional.  

Ky parlament ka kaluar një diskutim të tillë në ligjin e dekriminalizimit, i cili është 

shumë i ngjashëm me këtë të sotmin. Ne kemi punuare gjatë me zotin Bardhi, zonjën Felaj për 
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këtë histori dh e nuk jam dakord me atë që nuk ka kufizime, sepse këtu kufizime ka edhe pa 

pasur masë, sepse është parimi nameing and shameing, pra i vë emrin në tabelë dhe të gjithë e 

turpërojnë dhe ajo  kufizon në mënyrë automatike shumë gjëra. Ne folëm për zonja, por mund të 

ketë edhe meshkuj... 

(Ndërhyrje pa mikrofon)  

Dakord, por proporcionaliteti duhet, sepse jo të gjitha rastet janë të tilla që shohin aty. 

unë dëgjova shumë fjalën “Predator seksual” dhe absolutisht këta janë pjesë e rrezikshme, por do 

të ketë edhe nga ata, të cilët e kryejnë krimin në një moshë, ku përgjegjësia e tyre nuk është e 

plotë, të cilët dënohen me gjysmën e dënimit, sepse janë adoleshentë dhe në moshë adulte nuk e 

bëjnë m]ë, por që ky regjistër do t’i ndjekë gjithë jetën dhe do të ndikojë jetën e tyre. Pra, ne 

duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Këtu kemi zyrtarë publikë, të cilët për një vepër penale 

seksuale të kryer në grup, përdhunim në grup, ka humbur funksionin përjetë. Pra, ne kemi qenë 

drastik dhe do të ecim në këtë koncept, por duhet të jemi të kujdesshëm te balancimi i 

kufizimeve, sepse ka kufizime. 

Klotilda Bushka- Kolegë, jemi te neni 3 dhe në lidhje me këtë nen besoj se jemi të qartë 

dhe mendoj të miratojmë versionin e zonjës Felaj, ndërsa lidhur me diskutimet e tjera në tërësi ne 

i bëmë, prandaj kërkoj që të ngelemi në çdo nen për propozime konkrete dhe të flasim për ato 

çështje, sepse po e filluam prapë diskutimin nga e para nuk do t’ia dalim dot. Prandaj, ju lutem, 

të qëndrojmë te neni respektiv! 

Kush është dakord me nenin 3 sipas propozimit të zonjës Felaj? Kundër nuk ka. 

Abstenim nuk ka.  

Miratohet.  

Kalojmë te neni 4 “Parimet e përgjithshme”. A ka kundërshti lidhur me këtë nen? Jo, nuk 

ka. 

Po, zonja Felaj.  

Ermonela Felaj- Pjesa e parimeve është marrë mot a mot nga draftet e propozuara, që të 

jemi korrektë.  

Klotilda Bushka- Të gjithë dakord për nenin 4. Kundër nuk ka. Abstenim nuk ka.  

Miratohet.  

Neni 5 “Mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijëve”, i cili është parim thelbësor në ligj. 

Të gjithë pro. Asnjë kundër. Asnjë abstenim. 
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Miratohet. 

Parimi i mbrojtjes së konfidencialitetit. Të gjithë pro?  

Iris Luarasi – Për nenin 5 ne propozuam që të jetë “Mbrojtja e interesit më të lartë të 

viktimave”, i përfshin të gjitha viktimat, pa diskutim fëmijët ngelen me një pjesë më të lartë, por 

viktimat janë ët gjitha njësoj dhe e vuajnë njësoj dhunën seksuale.   

Klotilda Bushka – Unë jam dakord me zonjën Luarasi, që kërkon të jetë për viktimën, 

por neni 5 është posaçërisht vetëm për fëmijën. Ne jemi duke diskutuar në Komisionin e Ligjeve 

edhe terminologjinë e ligjit dhe ne nuk mund të shpikim paragraf të ri. Mbrojtja e interesit më të 

lartë të fëmijëve është një parim i njohur në jurisprudencë, por, në qoftë se doni të thoni edhe 

mbrojtja e interesit të viktimës shton një nen të ri pas nenit 5 dhe thoni mbrojtjen e interesit të 

viktimës dhe bëjini një përkufizim, ose ndajeni në dy paragrafë dhe hiqeni titullin, mos e bëni 

mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijëve, por bëjeni mbrojtja e interesit më të lartë të viktimës 

dhe lini një paragraf për fëmijët dhe një paragraf për viktimat e tjera.  

Zoti Bardhi ka një sugjerim. 

Gazment Bardhi - I gjithë ligji është për mbrojtjen e viktimave, pra, ky është qëllimi. 

Parimi i mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijës është specifik nga pjesa tjetër, sepse në raste 

konkrete ti mund të bësh edhe të kundërt e asaj që thotë ligji vetëm për të mbrojtur interesin më 

të lartë të fëmijës. Në ndonjë pikëpamje interesi i fëmijës mund të jetë që emri të shfaqet e me 

radhë, por interesi më i lartë i fëmijës, që është një parim i elaboruar tashmë, vendos një lloj 

balance dhe një detyrimi për autoritetet publike që të ruajnë balancën. Ata mund të marrin 

vendim edhe të mos zbatojnë e ligjin, nëse çmojnë se interesi më i lartë i fëmijës është që të mos 

zbatohet një ligj, pra, është specifike, pastaj i gjithë ligji është për mbrojtjen e interesit të 

viktimave dhe nuk ka nevojë të themi gjëra përsëritëse në ligj.  

Klotida Bushka- Dakord.  

Po, zonja Luarasi. 

Iris Luarasi - Mbështes propozimin tuaj, që mund të shtojmë edhe një pikë tjetër, sepse 

Shqipëria ka detyrim Konventën e Stambollit, ku përsëri prevalon e drejta e viktimës. Konventa 

e Stambollit është konventa për të drejtat e grave dhe dhunës në familje, ku edhe në Konventën e 

Stambollit prevalon e drejta e viktimës. Pa diskutim që kjo e fëmijës nuk diskutohet, por mendoj 

të shtohet edhe kjo.  
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Klotilda Bushka- Në nenin 4 ne kemi thënë që ky ligj respekton të drejtat dhe lirit e 

njeriut sipas Konventës Europiane dhe aktet e tjera për mbrojtjen e të drejtave të njeriut të OKB-

së dhe KE-së. Pra, nuk përfshihet mbrojtja e të drejtës ës viktimës sipas Konventës së Stambollit 

kur është akti i këshillit të Europës te nenin 4, në mënyrë që të mos biem në përsëritje?! Neve 

nuk na kushto gjë ta vëmë, por ajo q tha zoti Bardhi i shkon logjikës së ndërtimit të këtij 

projektligji. Në qoftë se ju doni që ta ndajmë nenin 5 me dy paragrafë, të shtojmë dhe një fjali 

për viktimën, zonja Felaj, ne mund ta bëjmë, nuk na prish punë, por nga pikëpamja... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Do të ndryshojmë titullin e nenit pastaj. 

Ermonela Felaj- Ne e kemi thënë te neni 4 dhe të mos harrojmë që përtej përfaqësueseve 

të nderuara ka juristë të tjerë që kanë punuar me kujdes. Ne kemi marro komente në vijimësi. 

Dosja është e gjitha dosja e komenteve, por po të ishte ndryshe edhe unë do të gjeja një 

mirëkuptim.  

Klotilda Bushka- Biem dakord të gjithë me këtë që thotë zonja Felaj, sepse, në fakt, jemi 

te kreu i parimeve dhe te neni 4, parimet e përgjithshme përfshihen të gjitha aktet e KE-së, që do 

të thotë edhe Konventa e Stambollit për mbrojtjen nga dhuna edhe ato që mund të vijnë në të 

ardhmen, siç thotë zonja Felaj, dhe përsëritja në nenin 5 nuk ka efekt. le ta lëmë nenin 5 me 

rëndësinë që ka, “Mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijës”. Dakord?!  

Neni 5 u miratua sipas draftit të paraqitur nga relatorja. 

Vazhdojmë me nenin 6, “Parimi i mbrojtjes së konfidencilaitetit”. Të gjithë dakord. 

Kundra s’ka. Abstenim nuk ka.  

Miratohet. 

Kalojmë te neni 7 “Parimi i vërtetësisë dhe objektivitetit”. Të gjithë dakord. Kundra s’ka. 

Abstenim nuk ka.  

Miratohet. 

Kalojmë te kreu III “Regjistri Kombëtar i të Dënuarve për Krime Seksuale”.  

Neni 8 “Krijimi dhe administrimi i regjistrit”. Të gjithë dakord. Kundra s’ka. Abstenim 

nuk ka.  

Miratohet. 

Neni 9 “Përmbajtja e Regjistrit”. Të gjithë dakord. Kundra s’ka. Abstenim nuk ka.  

Miratohet. 
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Neni 10 “Ndërtimi dhe menaxhimi i faqes web”. Të gjithë dakord. Kundra s’ka. 

Abstenim nuk ka.  

Miratohet. 

Neni 11 “Detyrimet për raportimin e të dhënave”. Kush është dakord?  

Po, zonja Felaj. 

Ermonela Felaj- Meqenëse ishte meraku i fotografisë sinjalitike dhe kartelës 

daktiloskopike, jam kujdesur të sigurohem me përfaqësuesit e Ministrisë së Brendshme që sot 

policia i ka të gjitha këto të dhëna, fotografi, gjurmë e të tjerë. kështu që ndërveprohet me shumë 

baza të dhënash shtetërore pa qenë nevoja ta specifikojmë në këtë ligj, sepse e bën këtë gjë dhe 

do ta bëjë për nevoja të këtij ligji.  

Klotilda Bushka- Atëherë, me nenin 11, a jeni të gjithë dakord? Kundër nuk ka. 

Abstenim nuk ka.  

Miratohet.  

Neni 12 “Detyrime të tjera për regjistrin”. Të gjithë dakord. Kundra s’ka. Abstenim nuk 

ka.  

Miratohet. 

Neni 13 “Aksesi në regjistër”. A ka sugjerime? 

Po, zonja Felaj.  

Ermonela Felaj – Duke marrë shkas edhe nga diskutimet e dy komisioneve të tjera 

parlamentare, që besoj se i kanë sjellë edhe me raportin e tyre, është diskutuar edhe një herë sesi 

do të jetë niveli i aksesit, nëse do të jetë i njëjtë, për këdo, person juridik, publik, privat dhe 

person fizik. Unë mendoj se duhet të jetë për të gjithë dhe aksesi duhet të jetë i njëjtë dhe duhet 

të kufizohet vetëm në marrjen e informacionit i dënuar ose jo për kryerjen e krimit seksual. Besoj 

se duhet ta vëmë këtë në ligj dhe kjo mjafton. Pastaj, nëse duhet të shtojmë propozimin që ju 

bëtë, Erisa, për punësimin, unë jam dakord, sepse neni ishte i pastër dhe nuk ishte i natyrës 

represive, por ishte i natyrës së kujdesit të shtuar që duhet të tregojnë institucionet në momentin 

që rekrutojnë persona me një të kaluar të tillë.  

Klotilda Bushka- Atëherë, dakord.  

Erisa Xhixho- Jam dakord me zonjën Felaj. Ne kishim merak vetëm saktësimin e 

punësimit, domethënë, neni të jetë siç e kemi propozuar ne. 

Klotilda Bushka- Ju kërkoj vëmendje, kolegë, sepse po bëjmë amendamente.  
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Po, zonja Xhixho. 

Erisa Xhixho- Duke parë draftin, Federata Shqiptare e Futbollit që ka të  

Bëjë me fëmijë a mund të jetë pjesë e aksesit?  

Klotilda Bushka- Ai është publik si regjistër.  

Erisa Xhixho- Thjesht për saktësim, pasi, ndërkohë që punonim, u kujtuam edhe për këtë 

targetgrup. 

Klotilda Bushka- Në qoftë se regjistri është publik, nuk ka kuptim t’i vëmë këtu, sepse 

nuk mund të vësh në ligj një listë shterues, nuk i bën mire, mund ta bëjë çdo subjekt i interesuar.  

Zonja Felaj propozon që të shtojmë edhe fjalinë: “Çdo subjekt i interesuar”.  

Tani, që të jemi të qartë, neni 13 “Aksesi në regjistër” do të jetë sipas versionit të 

paraqitur nga relatorja. Do të shtohet një formulim për pjesën e punësimit, siç e propozon zonja 

Xhixho. Do ta sillni sipas formulimit që thatë ju. Do të shtohet “...si dhe çdo subjekt i 

interesuar”. A jeni dakord me nenin 13, me këtë sugjerim? Kundër nuk ka, abstenime nuk ka. 

Miratohet. 

Neni 14 “Raportimi”. A ka ndonjë koment? 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Sipas versionit të propozuesve. 

Erisa Xhixho – Pra, thjesht të vihet në dijeni institucioni, nuk cenojmë fare lëvizjen e 

personave, dhe ta raportojë kur shkon te... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Klotilda Bushka – Të lutem, zonja Felaj! 

Në nenin 14 flitet për raportimin dhe ka këtë përmbajtje: “Drejtoria e Përgjithshme e 

Policisë së Shtetit dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve raportojnë një herë në vit përpara 

komisionit parlamentar përgjegjës (ju thoni “për Çështjet Sociale”). Një kopje e këtij raporti i 

dërgohet Agjencisë Kombëtare për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve dhe Këshillit Kombëtar 

të Barazisë Gjinore”. 

(Diskutime pa mikrofon) 

Faktikisht, komision përgjegjës duhet të jetë Komisioni për Çështjet Ligjore, se bëhet 

fjalë për të drejtat dhe liritë e njeriut.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 
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Një komision përgjegjës mund të ketë në Kuvend për raportim. Nuk mund të ketë dy-tri. 

Kjo nuk do të thotë që ndalohen komisionet e tjera të bëjnë dëgjesa. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Po përse thoni “raportojnë një herë para komisionit”? “Një herë në vit në Kuvend” dhe 

Kuvendi e vendos vetë. Dakord? 

Kolegë, si ta keni menduar. Nëse e keni vënë “për çështjet sociale”, dakord. Atëherë, e 

lëmë siç është propozimi. Pra, do ta lëmë “raportimi në Komisionin përgjegjës për Çështjet 

Sociale”. A jeni të gjithë dakord? 

Neni 15 “Institucione të tjera përgjegjëse”. A ka komente? Nuk ka. Kush është pro? 

Kundër nuk ka, abstenime nuk ka. 

Miratohet. 

Neni i shtuar 15/1. Po i lexoj siç janë në draft, por në fund, për teknikë legjislative, të 

korrigjohet dhe të numërtohen nga 1-shi e deri në fund. Janë nene të shtuara, prandaj janë bërë 

kështu. Unë po e them “neni 15/1”, siç e kam në draft, por me shënimin që kur të bëhet zbardhja 

ky do të jetë neni 16 e kështu me radhë. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Ermonela Felaj - ...ngaqë lidhet me institucione të tjera përgjegjëse. Është një dispozitë 

që nominon disa institucione përgjegjëse. Prandaj është bërë numërtimi në këtë mënyrë: 15/1, 

15/2... 

Klotilda Bushka – Atëherë, mos e bëni “neni 15/1, 15/2”, por ndajeni me paragrafë: 1, 2, 

3. 

Ermonela Felaj – Dakord. 

Klotilda Bushka – A biem dakord, kolegë, që për teknikë legjislative të bashkojmë nenet 

15, 15/1, 15/2 në një nen të vetëm, që do të jetë neni 15 i numërtuar me 1, 2, 3 paragrafë? Kundër 

nuk ka, abstenime nuk ka. 

Miratohet. 

Neni 16 “Forma dhe kohëzgjatja e ruajtjes së regjistrit”. A ka komente? 

Po, zonja Felaj. 

Ermonela Felaj – Ka pasur një koment nga Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale, që mund ta ndajmë në grup të gjithë,  i cili na tërheq vëmendjen që të theksojmë drejt 

së çfarë do të fshihet, pra nëse do të fshihen të gjitha të dhënat apo do të fshihen vetëm të dhënat 
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e gjeneralitetit. Ideja ka qenë të fshihen të gjitha të dhënat, se me të dhëna dytësore ose të tjera 

prapëseprapë mund ta identifikosh personin dhe kjo mund të përbënte shkas për keqpërdorim. 

Kështu që thjesht do të sigurohemi që të vendosim një fjalë më tepër, që siguron që çdo e dhënë 

për autorët e krimeve seksuale, që janë pjesë e këtij regjistri, fshihet në rastin kur ata vdesin. 

Klotilda Bushka – Atëherë, të bëhet riformulimi përkatës, duke dalë kjo logjikë, që ditën 

e vdekjes ose ditën e deklarimit si i vdekur çdo e dhënë në lidhje me personin fshihet. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Po, për këtë nen. 

Zonja Xhixho. 

Erisa Xhixho – Nuk e di nëse e quani të arsyeshme për të vendosur afatin: “Çdo person i 

dënuar për krime seksuale me vendim gjykate të formës së prerë regjistrohet në regjistër brenda 

60 ditëve nga data e marrjes së vendimit”. Më shumë për t’u vënë afate personave për 

përditësimin. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Regjistrohen automatikisht? Dakord. 

Ermonela Felaj – Ato regjistrohen automatikisht. Kështu i bie t’u japim kohë. 

Erisa Xhixho – Shumë mirë! Thjesht nuk isha në dijeni që regjistrohen automatikisht. 

Klotilda Bushka – Gjithsesi, këtu jemi në nenin 16 dhe flasim për kohëzgjatjen e ruajtjes 

së regjistrit. 

Zonja Felaj. 

Ermonela Felaj – Faleminderit edhe një herë! 

Pra, të dhënat gjenerohen automatikisht. Na ndihmon teknologjia dhe nuk kemi nevojë t’i 

themi personit të vijë e të na japë këtë apo atë, se ndryshe nuk do të realizohej ligji dhe do të 

binim në moskalimin e barrierës kushtetuese. Doja të tërhiqja vëmendjen që, veç të dhënave që 

ka regjistri elektronik i gjendjes gjyqësore, kemi dhe të dhëna nga regjistri i Shërbimit të Provës, 

që, në fakt, nuk është një regjistër elektronik, është një regjistër manual, sepse mund të ketë të 

dënuar për krime seksuale të cilëve u është pezulluar ekzekutimi i dënimit dhe janë te Shërbimi i 

Provës. Nga komunikimi që kemi pasur dhe me Ministrinë e Drejtësisë dhe me Shërbimin e 

Provës, posaçërisht sot e kësaj dite funksionon (në fakt, kam marrë dhe formatin e letrës që ata 

përdorin) që, përpara se të mbarojë afati i provës për çdo të dënuar, jo vetëm për krime seksuale, 

ata njoftojnë policinë, që në filan datë mbaron afati i provës. Pra, policia e di që e ka të lirë 
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personin dhe nuk e ka më me detyrimin që të shkojë te Shërbimi i Provës apo të kryejë një punë 

në interes publik. Këtë të dhënë Drejtoria e Përgjithshme e Policisë e gjeneron në regjistër, tek të 

dhënat e tjera. 

Klotilda Bushka – A  ka sugjerim tjetër për nenin 16? 

Po, zoti Bylykbashi. 

Oerd Bylykbashi – Kam parasysh debatin që bënim dikur, në 2015-n, për këtë çështje, 

ku u referoheshim rasteve të vendeve të tjera në lidhje me regjistrat që mbajnë për veprat penale. 

Për shembull, në Itali është një regjistër për dënimet, të cilin nuk e aksesojnë dot të gjithë, nuk 

ikën rekordi nga aty edhe pasi rehabilitohet personi, por organet ligjzbatuese, këtu e kam fjalën 

edhe për organet kompetente për procedurat e tenderimit, për nevojën që kishin mund të hynin. 

Pra, nëse nga ky regjistër do të gjenerohej një e dhënë për qytetarin për përdorim të përditshëm, 

ai do të dilte i bardhë, por nëse organi që kishte kompetencën do të hynte për ta verifikuar, e 

gjente të dhënën aty. Pra, kjo është për të thënë, nëse të dhënat e tij mbeten përjetë, janë të 

aksesueshme gjithmonë nga kushdo, përjetë? 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Klotilda Bushka – Zonja Felaj. 

Ermonela Felaj – Zoti Bylykbashi, pikërisht për këtë diferencën, kush ka qenë në sistem 

e di që (nuk mund ta pohoj këtë gjë për vitet e fundit) kur gjenerohej një vërtetim i gjendjes 

gjyqësore, Dashi mund të ma mbështesë këtë gjë, vendosej edhe që është dënuar më parë, por 

është rehabilituar. Tani vendoset vetëm rehabilitimi, me sa kam parë formatet e reja, por për të 

qenë të sigurt, se ne nuk duam të marrim vetëm të dënuarit që nuk janë rehabilituar, por edhe ata 

që janë rehabilituar, ne i jemi referuar regjistrit themeltar elektronik të gjendjes gjyqësore, i cili e 

përmban këtë të dhënë dhe mua për këtë më siguron ligji përkatës, ku bëhet nominimi se çfarë 

është regjistri themeltar, çfarë është regjistri që ka vetëm dënime dhe... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Ai lloj regjistri aksesohet nga nivele të caktuara. Nuk aksesohet dot nga të gjithë. 

Ndërkohë, ti mund të shkarkosh vetëm përgjigjen. Pra, sot një person, nëse do të shkarkojë 

dëshminë e vet të penalitetit, e shkarkon nëpërmjet e-Albania, edhe ai që ka qenë te Shërbimi i 

Provës e shkarkon elektronikisht vërtetimin që ka mbaruar afatin e provës. Ajo për të cilën po 

flasim është që policia duhet të njoftohet në kohë reale dhe këtë e bën sistemi, teknologjia, që ky 

e mbaroi dënimin me burgim, doli nga burgu, e mbaroi afatin e provës, iku nga Shërbimi i 
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Provës, e ke në territor dhe shikoje, e ke në filan vend dhe monitoroje. Kjo është ideja. Ne thamë 

që këto të dhëna nuk ka kuptim të rrinë përjetësisht në regjistër. Mund ta lëmë edhe përjetësisht, 

por çfarë kuptimi ka kur ai vdes?! Unë e shuaj dhe kaq. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Klotilda Bushka - Besoj se është i qartë diskutimi për nenin 16, me sugjerimet e 

relatores. A jeni dakord? Kundër nuk ka, abstenime nuk ka.  

Miratohet. 

Neni 17 “Detyrimi për shtetasit e huaj ose pa shtetësi”. Pra, subjekte të zbatimit të këtij 

ligji janë edhe të huajt që jetojnë në Shqipëri dhe ata pa shtetësi. Kjo është logjika. A ka ndonjë 

sugjerim? Nuk ka. Kush është pro? Të gjithë janë pro. Kundër nuk ka, abstenime nuk ka. 

Miratohet. 

Vazhdojmë me kreun e fundit “Dispozita të fundit dhe kalimtare”. 

Neni 18 “Aktet nënligjore”. 

Zonja Xhixho. 

Erisa Xhixho – Duhet të shtojmë një nen për njoftimin, për të cilin u bë diskutimi. Pra, të 

jetë detyrim i individit për të njoftuar në momentin kur lëviz nga një qytet në tjetrin brenda 

territorit shqiptar. Duhet ta shtojmë, sepse nuk e kemi fare të parashikuar. 

Klotilda Bushka – Zonja Felaj. 

Ermonela Felaj – Unë i kam parë propozimet në drafte, por janë ndër propozimet që 

shkojnë në ekstrem, siç me të drejtë tha zoti Bardhi. Është privatësia në mes, është liria e 

lëvizjes. Kufizimet e këtyre të drejtave vendosen vetëm me një ligj, jo me një ligj të thjeshtë, por 

me ligj të cilësuar, i vendos vetëm gjykata dhe në kuadër të një procesi penal. Kështu që ne nuk 

mundemi të vendosim këtë lloj kufizimi dhe të detyrojmë këdo që të thotë se ku po ikën, si po 

ikën. Kjo përveçse do ta ngarkonte totalisht, nuk do të arrinim dot te qëllimi. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Të dhënën nga regjistri i vendbanimit, i adresave ne e gjenerojmë në këtë regjistër. 

Kështu që e kemi realizuar këtë. 

Klotilda Bushka – Po, zoti Bylykbashi. 

Oerd Bylykbashi – Është detyrim ligjor sot, pavarësisht se nuk zbatohet. Është çështje e 

shtetit, që duhet të zbatojë dispozitat e ligjit të vet. Çdokush që ndryshon vendbanim, aty ku ka 

jetuar për jo më pak se 3 muaj apo do të jetojë më shumë se tre muaj, ka detyrimin me ligj, ka 
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lirinë ta zgjedhë vendbanimin kudo, por ka detyrimin ta regjistrojë pa pagesë vendbanimin, me 

qira apo pronë të tij kjo nuk ka rëndësi. Përndryshe, ka penalitete, ka gjobë, në mos gaboj, e të 

tjera. Nëse sistemi e gjeneron automatikisht këtë... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Në mënyrë automatike, se, siç e thyen këtë detyrim ligjor, që është me sanksion, ai do të 

thyejë edhe këtë tjetrin, nëse ka për qëllim të bëjë këtë veprim. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Klotilda Bushka – Zonja Xhixho, mund ta lexosh propozimin? 

Erisa Xhixho – ““Raportim, detyrim i të dënuarit për krime seksuale”. I dënuari në 

regjistër ka për detyrë të deklarojë të dhëna dhe të bashkëpunojë me autoritetet përgjegjëse për 

dhënien e çdo informacioni në kuadër të tij; të respektojë detyrimet ligjore, që burojnë nga 

regjistri e të tjera me radhë. Personi i dënuar për krime ka detyrë që, para se të lëvizë jashtë 

qytetit në të cilin banon ose jashtë vendit, të njoftojë oficerin e kontaktit të policisë”. Pra, të 

njoftojë, nuk e kufizojmë, thjesht të njoftojë që po lëviz nga ky qytet në një qytet tjetër. “Në rast 

udhëtimi nga qyteti në të cilin banon në një qytet tjetër të Shqipërisë, personi i regjistruar duhet 

të njoftojë lëvizjen e tij jo më pak se 5 ditë para lëvizjes. Në rastet e udhëtimit jashtë shtetit 

personi i regjistruar duhet të njoftojë lëvizjen e tij 10 ditë para”. Pra, kur është brenda qytetit, të 

njoftojë 5 ditë para policinë që do të lëvizë dhe kur do të lëvizë jashtë vendit të njoftojë 10 ditë 

para. Në njoftim duhet të përshkruajë ditën e nisjes, qytetin, adresën. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Jo permanente, për këtë po flas. Ky është qëllimi, monitorimi. 

Klotilda Bushka – Kolegë, a ka mundësi të mos e ktheni në diskutim? 

Zonja Xhixho, të lutem! Kemi një pyetje për këtë që lexove. 

Klotilda Bushka – Nëse nuk ndodh kjo, pra nuk e kryen, çfarë ndodh? 

Erisa Xhixho – Sanksione. 

Klotilda Bushka – Çfarë sanksionesh? 

Erisa Xhixho- Sanksione të tipit që, Policia e Shtetit, në rast të shkeljes së detyrimit të 

nenit nga ana e personit e gjobit me 500 mijë lekë deri në 1 milion. Për çdo shkelje të përsëritur e 

gjobit me 2 milionë. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Patjetër, të lëvizë sa të dojë. Çështja... 
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(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Po, e ka kryer. Mbetet përsëritës. Duhet të kuptojmë logjikën e ligjit. Logjika e ligjit 

është të monitorohen këta individë. Në qoftë se ne nuk dimë lëvizjen, por kemi thjesht një 

databazë nuk kryejmë funksionin për të cilin është ligji. 

Klotilda Bushka – Në momentin kur bëhet regjistri detyrimin e marrjes së të dhënave e 

kanë institucionet. Kjo është çështje e zbatimit të ligjit, nuk mund të vihet në ligj, sepse ne nuk 

mund të bëjmë këtu një parashikim, i cili na bie ndesh me ligjet që i miratojmë me 3/5-tat. Do të 

na bjerë nga fuqia zbatimi i këtej ligji. 

Erisa Xhixho – Është njoftim. 

Klotilda Bushka – Të gjithë këtë gjë të mirë që bëjmë do ta kemi të pazbatueshme nesër. 

Erisa Xhixho – Në funksion të qëllimit them edhe unë, thjesht... 

Klotilda Bushka – Një sekondë!  

Zonja Luarasi kishte një koment dhe pastaj zoti Bardhi. 

Iris Luarasi – Ne e kemi pasur përditësimin periodik një herë në vit, nuk e kemi pasur 

për çdo lëvizje që bën qytetari, se kjo pastaj mund të ishte vërtet... 

(Diskutime pa mikrofon) 

Pra, propozimi ynë nuk ka qenë që, për çdo lëvizje që bën njeriu që ka kryer dënimin dhe 

që ka kryer dhe periudhën e rehabilitimit, të njoftojë patjetër policinë. Ne e kemi pasur detyrim 

një herë në vit dhe kjo duhet bërë pranë komisariatit të policisë ku banon personi. Kjo do të thotë 

që, nëse unë kam lëvizur nga Vlora në Korçë, do të shkoj të bëj përditësimin e të dhënave në 

Korçë. 

A ka mundësi të më dëgjoni, ju lutem? 

Tani po ngelemi brenda logjikës së parandalimit. Në logjikën e parandalimit funksionon 

që unë e di se ku është ky njeri. E kam lënë në Vlorë, por ai, në fakt, nuk është aty, është diku në 

Shqipëri dhe ti nuk e gjen dot se ku është. Kështu që pjesa e përditësimit nuk e kufizon njeriun, 

thjesht do të shkojë të njoftojë dhe kaq. 

Klotilda Bushka – E kam të qartë shqetësimin. Jemi në Komisionin e Ligjeve dhe këtë 

shqetësim duhet ta adresojmë, që të mos kemi kundërshti dhe ta kalojmë testin kushtetues. 

Përndryshe, sa mirë që e bëmë ligjin, por nuk e zbatojmë dot! 

Zoti Bardhi. 

Gazment Bardhi – Faleminderit! 
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Shqetësimi është i drejtë. Ideja është që këta persona të jenë në monitorim, po themi, por 

nëse në ligj shtojmë një detyrim përtej asaj që ai ka vuajtur nga krimi që ka kryer, praktikisht 

jemi duke aplikuar një dënim plotësues. 

E dyta, nuk di të them nëse sjell rezultatin që synohet, pra që ky person të gjurmohet, se 

ky është qëllimi në fund, sepse ai mund të lëvizë dhe mund të shkojë nga njëri qytet në një qytet 

tjetër dhe nuk e merr vesh askush, mund të zbulohet vetëm kur të kryejë në qytetin tjetër një krim 

tjetër seksual dhe të arrestohet. Ajo që thotë zonja Luarasi sigurisht që bën sens, që në qoftë se 

personi ndryshon vendbanimin, të përditësojë të dhënat. Me sa kuptova nga ajo që tha zonja 

Felaj, kjo bëhet në mënyrë automatike, sepse personi do të duhet të regjistrojë vendbanimin e ri 

në gjendjen civile dhe kjo reflektohet menjëherë në regjistër. Nëse ai nuk e bën për ndryshimin e 

vendbanimit për gjendjen civile, nuk do ta bëjë as për këtë ligj. Gjobë ka atje, gjobë ka edhe 

këtu. Pra, unë i shoh si plotësuese të këtij shqetësimi krejt legjitim dispozitat që kemi në 

ndryshimin e vendbanimit te gjendja civile. Nëse nuk gaboj, është brenda 3-muajsh, kur do të 

duhet të bëjë deklarimin përkatës. Këtu ne mund ta vendosim edhe një vit, por thjesht është më e 

zbutur, po themi.  

Erisa Xhixho – Na kushton gjë ta vëmë këtë...? 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Gazment Bardhi – Ndryshimin e vendbanimit. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Erisa Xhixho - Ku bie ndesh me Kushtetutën ky?! 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Është njoftim. Çfarë dënimi? 

Ne duhet ta miratojmë patjetër. Po e diskutojmë mes kolegësh, profesionistësh për të 

gjetur zgjidhjen. 

(Diskutime pa mikrofon) 

Klotilda Bushka – Kemi një problem me mikrofonat, prandaj po diskutojmë pa 

mikrofon. 

Fjalën e ka zoti Ndreca. 

(Zoti Ndreca flet pa mikrofon) 

Nuk punojnë mikrofonat.   
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Kolegë, duke qenë se ligji “Për gjendjen civile” ka detyrimin të deklarojë ndërrimin e 

vendbanimit të kujtdo, nëse nuk e deklaron brenda një afati, ka një gjobë, kjo është e tepërt të 

vihet këtu, sepse kemi një kuadër tjetër ligjor që e rregullon. 

Nga ana tjetër, për sa kohë e kemi bërë të detyrueshëm regjistrin për autoritetet 

shtetërore, që i marrin të dhënat dhe i kanë, ato janë përgjegjëse. Kjo është çështje e zbatimit të 

ligjit.  

Mendoj të vijojmë me nenin 18: “Aktet nënligjore, dispozitat e fundit dhe kalimtare”, 

kreu IV: “Ngarkohet Këshilli i Ministrave të miratojë listën e profesioneve, veprimtaria e të cilit 

ka objekt pune me/apo për fëmijët brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e ligjit”.  

Çfarë nënkupton kjo? 

Ermonela Felaj – Ne e diskutuam edhe me kryetaren pak para fillimit të mbledhjes. Kjo 

është një dispozitë e huazuar nga një nga draftet, por realisht kemi menduar gjatë këtyre ditëve 

që nuk është dispozitë korrekte, sepse, e para, nuk mund të ketë një listë shteruese të 

organizatave të shoqërisë civile, sepse ato krijohen përditë dhe mund të kenë objekt punë me 

fëmijët, me gratë, me vajzat, ndaj nuk do të dalë një vendim i Këshillit të Ministrave për të 

ndryshuar këtë numër.  

Do të ishte më me vend, edhe në kuptim të këtij ligji, që dispozita e akteve nënligjore t’i 

referohej detyrimit që duhet të kenë Ministria e Drejtësisë, Ministria e Brendshme dhe AKSHI, 

nëse doni edhe Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, që t’u sigurojmë mbrojtje të 

gjitha gjërave të vendosura në ligj, që brenda kohës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, e cila është 

propozuar të jetë 6 muaj, të marrin masa për ta bërë funksional Regjistrin Kombëtar të të 

Dënuarve për Krime Seksuale. Do të më dukej më me vend dhe më me sens.  

Më pas pika që ju propozuat, mund të vinte si një pikë e dytë, që Agjencia Kombëtare për 

Mbrojtjen e Fëmijëve përditëson Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit me listën e 

organizatave të shoqërisë civile, që kanë për objekt punën me/ose për fëmijën.  

Këto dy pika mund të përbënin këto dispozita.  

Klotilda Bushka – Dakord, zonja Felaj, por edhe titulli nuk ka pse të jetë “Aktet 

nënligjore”.  

Ermonela Felaj – Mund të vendosim edhe një titull tjetër.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Klotilda Bushka – Jo, nuk mund të jetë as dispozitë kalimtare.  
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Mund të jetë “Organet përgjegjëse për zbatimin e ligjit” ose “Masat paraprake për 

zbatimin e ligjit”, sepse lidhen me kohën e hyrjes në fuqi.  

Bëni një riformulim në këtë sens, sepse, me sa shikoj, ligji nuk ka nevojë për riformulime 

ligjore... 

Ermonela Felaj – Dakord për riformulimin, por titullin duhet të na i jepni ju si 

propozues, sepse unë nuk isha tek titulli.  

Klotilda Bushka – Titulli nuk ka kuptim të jetë “Aktet nënligjore” dhe do të themi 

“Organet përgjegjëse për masat e zbatimit të ligjit”.  

Ermonela Felaj – Titulli ka kuptim për pikën e parë, sepse kur thuhet: “ngarkohet 

Ministri i Drejtësisë, ministri i Brendshëm...”, e të tjerë, do të thotë se ata do të zgjedhin 

instrumentin ligjor me udhëzim, me urdhër, apo do t’i kërkojmë Këshillit të Ministrave nxjerrjen 

e ndonjë vendimi? Besoj të paktën për udhëzimet që duhet të nxjerrë. Ai është akt nënligjor. 

Ndaj, nuk është kaq pa vend.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Klodi, më dëgjuat?  

Klotilda Bushka – Po, ju dëgjova, zonja Felaj.  

Pra, diskutimi bëhet që janë disa organe, që janë përgjegjëse për zbatimin e detyrimit për 

ngritjen e sistemit. Edhe kur të ngrihet sistemi, të gjitha këto organe duhet të nxjerrin disa akte.  

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Po, e kemi thënë: “çdo subjekt”.  

Pse duhet... 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Po flasim dy gjëra të ndryshme, zonja Felaj. 

Ju lutem! 

Mendoj se te neni 18 duhet ta heqim fjalën “nënligjore”, sepse kur të ngarkojmë organet 

ta zbatojnë, e dinë vetë çfarë aktesh do të nxjerrin, nuk kemi pse t’u themi: “do ta bëni, duke 

nxjerrë akte nënligjore”.  

Ne themi: “Organet përgjegjëse për zbatimin e ligjit”.  

I rendisim dhe themi: organet përgjegjëse për zbatimin e ligjit janë 1, 2, 3, dhe i listojmë, 

siç e thatë ju, të cilat do të punojnë për ngritjen e sistemit, sipas afateve të përcaktuara në këtë 
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ligj. Agjencinë mund ta heqim, sepse nuk kemi pse ta vendosim, për sa kohë te neni tjetër thamë 

se çdo subjekt tjetër ka të drejtë të marrë të dhëna në regjistër.  

Ermonela Felaj – Nuk mund të themi në fund të ligjit se cilat janë ato që po zbatohen, 

sepse e kemi thënë gjatë të gjithë ligjit.  

Edhe nga vetë titulli, jemi te kreu “Dispozitat e fundit dhe kalimtare”. Ti thjesht shpreh 

një detyrim ligjor për ministrin e Drejtësisë, ministrin e Brendshëm, AKSHI-n, që brenda 6 

muajve, para se ligji të hyjë në fuqi, të marrin masat e tyre. Se si ata do ta marrin, me rregullore 

apo me udhëzim të përbashkët, është punë e tyre, por unë u kam thënë në ligj se ti ke detyrim. 

Nuk mund të thuash “unë nuk kam asnjë detyrim nga ky ligj, edhe e bëj, edhe nuk e bëj”. Ne po 

vendosim afat, po vendosim edhe përgjegjësi.  

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Dakord, më mirë ashtu.  

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Po, bërjen funksional të regjistrit kombëtar. 

Klotilda Bushka – Te neni 15 kemi vendosur organet përgjegjëse, ndaj duhet ta lidhim 

dhe me të.  

Ermonela Felaj – Ato janë përgjegjëse për zbatimin, në kuptimin e ngushtë.  

Klotilda Bushka – Po.  

Ermonela Felaj – Ndërsa këto janë për ta bërë regjistrin funksional.  

Gazment Bardhi – Atëherë, neni 18: “Afati për ngritjen e sistemit”: “Ministri i 

Drejtësisë, AKSHI, ministri i Brendshëm dhe Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale, brenda 6 muajve nga botimi në Fletoren Zyrtare të këtij ligji, ngarkohen të marrin të 

gjitha masat për ta bërë funksional Regjistrin Kombëtar të të Dënuarve për Krime Seksuale”.  

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

3 muaj? Dakord.  

Klotilda Bushka – Do ta lëmë 6 muaj? A janë pyetur autoritetet?  

Ermonela Felaj – 6 muaj do të rrijë pa hyrë në fuqi.  

Klotilda Bushka – A do të pyeten autoritetet pse e keni vendosur te hyrja në fuqi 6 

muaj?  

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Keni pyetur autoritetet për sa kohë e bëjnë.  
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Problemi është se ne mund të themi edhe 1 ditë apo 1 javë, por nuk bëhet.  

Pra, të jemi objektivë.  

Besoj se afati 6 muaj është lënë për efekt të mundësive reale dhe kohës së mjaftueshme 

që ta kemi. Ne po themi të bëhet brenda 6 muajve. Nëse ata mund ta bëjnë më shpejt, do të jetë 

shumë mirë.  

Jeni dakord me nenin 18, sipas propozimit të zotit Bardhi? Kundër? Nuk ka. Abstenim? 

Nuk ka.  

Miratohet. 

Neni 19 është dispozitë kalimtare, në të cilën thuhet se ky ligj shtrin efektet juridike edhe 

për të dënuarit për krime seksuale që janë rehabilituar.  

Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.  

Miratohet. 

Neni 20 “Hyrja në fuqi”.  

“Ky ligj hyn në fuqi 6 muaj pas botimit në Fletoren Zyrtare”.  

Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.  

Miratohet.  

Kalojmë në votimin në tërësi të projektligjit.  

Kush është dakord me projektligjin “Për Regjistrin Kombëtar të të Dënuare për Krime 

Seksuale? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.  

Miratohet. 

Faleminderit, kolegë! 

Urime nismëtarëve! 

Urime edhe relatores! 

Ju falënderojmë për këtë punë kaq të lavdërueshme dhe për këtë mjet ligjor shumë të 

nevojshëm për t’i parandaluar sa të mundemi fenomenet negative në shoqërinë tonë.  

Zonja Xhixho, diçka të fundit, sepse kemi edhe një pikë tjetër në rend dite.  

Erisa Xhixho – Kam vetëm një falënderim.  

Falënderoj kolegët, kryetaren, relatoren dhe të gjitha institucionet që kanë bashkëpunuar 

për draftin dhe mundësinë që ai të jetë i zbatueshëm! 
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Ju falënderoj edhe për mirëkuptimin tuaj për t’i marrë parasysh sugjerimet tona, për të 

qenë një ligj, siç e kemi thënë që në fillim, sa më i mirë dhe të prevalojë interesi i fëmijëve, i 

grave dhe vajzave! 

Falënderoj Irisin dhe të gjithë të tjerët! 

Uroj që të enjten në seancë të jemi pro këtij ligji.  

Faleminderit!  

Klotilda Bushka – Zonja Luarasi dhe zonja Felaj. 

Iris Luarasi – Dua t’ju falënderoj të gjithë për të gjithë bashkëpunimin dhe 

dashamirësinë ndaj këtij projektligji! 

Dua të falënderoj të gjithë qytetarët, të cilët patën dashamirësinë! 

Nga ana tjetër, mendoj se kjo është një fitore, sepse e vërtetoi që edhe ligji i miratuar nga 

ju në vitin 2019 është i zbatueshëm dhe me firmat e 22 mijë qytetarëve mund të bëhen 

ndryshime.  

Nuk dua të krijoj ilaritet kjo që do të them, por ne shumë shpejt duam të sjellim edhe 

kastrimin seksual.  

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Mund ta sqaroj deri në fund? 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Ndaj thashë që nuk dua të krijoj ilaritet, sepse, kur u thua “kastrimi seksual”, mendojnë 

dy tulla. Kastrimin seksual e kanë vendet më të zhvilluara të Europës, si Gjermania, Britania e 

Madhe, Franca, Norvegjia, Suedia, Finlanda dhe Danimarka. Kastrimi seksual janë pilula që ulin 

dëshirën e predatorëve seksualë për të sulmuar seksualisht. Nuk është e pakthyeshme, ka një 

efekt kohor 4-5 vjet, ndaj nuk duket sikur po rikthejmë mostrat e Mesjetës, por nga ana tjetër, ne 

duhet të jemi koshientë që në një vend të varfër, me burime njerëzore të kufizuara, pjesa e 

monitorimit është shumë e vështirë. Të gjithë ata që janë prindër, e dinë shumë mirë se, nëse larg 

qoftë, do t’i ndodhte fëmijës së tyre, kjo do të ishte më e pakta që do të mund të kërkonin. 

Ermonela Felaj – Kryetare, unë dua t’i falënderoj kolegët e opozitës, sepse, faktikisht, 

kam qenë gjithmonë e bindur që diskutimet profesionale janë më të mira!  

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

E kam shumë sinqerisht, sepse jam e bindur që, kur nuk futet politika në mes, ne marrim 

më të mirën nga njëri-tjetri dhe produkti duket.  
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Ju falënderoj për këtë! 

Klotilda Bushka – Jam dakord me zonjën Felaj dhe i falënderoj të gjithë kolegët! 

Fjalën e ka zonja nga CRCA-ja.  

Boriana Dine – Në emër të CRCA-së dhe në emër të zotit Halin Azizaj ju falënderoj që 

tashmë pas 10 vjetësh, që nga viti 2013, kur janë hedhur hapat e parë të këtij projektligji, tashmë 

kemi një finalizim të tij dhe, realisht, tani ndihemi të lumtur dhe shumë të preokupuar!  

Jemi shumë falënderues ndaj zonjës Xhixho për preokupimin dhe suportin maksimal për 

këtë projektligj! 

Faleminderit të gjithëve! 

Klotilda Bushka – Faleminderit edhe ju! 

Jeni të lirë të shkoni. 

Në fakt, është arritje miratimi i sotëm i këtij ligji kaq të rëndësishëm, sikurse është arritje 

miratimi për herë të parë i një ligji që ka edhe iniciativë shtetasit. 

Shoqëria civile është e lirë të shkojë. 

Ne do të vijojmë me pikën tjetër të rendit të ditës.  

Zonja Xhixho, ju lutem, mos u largoni! 

5 minuta pushim dhe do të mblidhemi sërish.  
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Klotilda Bushka – Kolegë, rifillojmë mbledhjen duke vijuar me pikën e dytë të rendit të 

ditës  me vlerësimin e kandidaturave që kanë shprehur interes për vakancën e Avokatit të 

Popullit, në vijim të procedurës së nisur nga Kuvendi me vendimin e marsit 2022.  

Siç jeni në dijeni, kanë aplikuar 20 kandidatë, 1 prej të cilëve është tërhequr, dhe në garë 

janë 19 kandidatë.  

Në seancën e së premtes së kaluar janë dëgjuar të gjithë kandidatët në garë. Në atë 

dëgjesë janë ftuar të marrin pjesë të gjithë deputetët e Kuvendit, pasi procedura parashikon se 

kandidatët, që shqyrtohen në komision, kanë mbështetjen e 28 deputetëve, por para se të arrijmë 

në atë fazë, në ligjin nr. 8454, datë 04.02.1999, “Për Avokatin e Popullit”, i ndryshuar””, në 

nenin 9, pika 5, thuhet: “Kandidaturat për Avokat Populli paraqitet me shkrim nga jo më pak se 

28 deputetë të përzgjedhur nga radhët e kandidatëve që përmbushin kriteret kushtetuese, ligjore 

dhe meritën, sipas vlerësimit të komisionit që mbulon çështjet ligjore në listën e miratuar prej 

tij”.  

Pra, po ta zbërthejmë këtë dispozitë, pasi të kemi kryer dëgjesat, sipas nenit 111 të 

Rregullores, duhet të mblidhemi, të marrim listën e kandidatëve, të vlerësojmë kriteret për 

gjithsecilin prej tyre dhe raportin tonë, pasi të vendosim për kandidatët që plotësojnë kriteret, 

t’ua kalojmë të gjithë deputetëve të Kuvendit, grupeve parlamentare, që ata të bëjnë gjykimin e 

tyre për të mbështetur me 28 firma kandidatin që gjykojnë.  

Kini parasysh se ky proces kërkon konsensus të gjerë politik, sepse zgjedhja e Avokatit të 

Popullit është me shumicë të cilësuar, 84 vota, ndaj është e nevojshme përfshirja, diskrecioni i 

opozitës dhe dakordësia e maxhorancës.  Besoj se sekretaria iu ka shpërndarë një raport për 

kandidaturat e tjera për plotësimin e vakancës për Avokat Populli.  

Nuk po i përmend emrat me radhë, sepse ne ishim të gjithë në atë dëgjesë të gjatë me të 

gjithë kandidatët dhe ju i dëgjuat. Sipas ligjit “Për Avokatin e Popullit”, kriteret për të qenë 

Avokat i Popullit janë të përcaktuara në pikën 2 të nenit 61 të Kushtetutës dhe nenit 3 të ligjit 

“Për Avokatin e Popullit”. Kandidati duhet të plotësojë këto kritere: të jetë shtetas shqiptar; të 

ketë njohuri dhe veprimtari të shquara në fushën e të drejtave të njeriut dhe të ligjit; të shquhet 

për aftësi profesionale dhe figurë të pastër etiko-morale; të mos jetë dënuar penalisht; të mos jetë 

deputet në legjislaturën e Kuvendit që bën propozimin apo zgjedhjen e tij. Këtu do të ndaloj, 

sepse këto janë kriteret që duhet të vlerësojmë ne.  
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Te neni 10, sepse është diskutimi nëse duhet të shikojmë kriteret e nenit 10 të ligjit “Për 

Avokatin e Popullit”, shërbimet juridike gjykojnë, por edhe unë jam dakord, që kriteret e nenit 

10 nuk janë për kandidatin, por për avokatin e zgjedhur. Pra, nëse kandidatët që do të kalojnë në 

seancë, njëri prej tyre do të marrë besimin e Kuvendit me 84 vota, do të marrë postin e Avokatit 

të Popullit, duhet të bëjë kujdes të përshtatet me parashikimet e nenit 10, që do të thotë, se nuk 

duhet të jetë pjesë e partive  politike apo organizatave politike, nuk duhet të kryejë veprimtari 

tjetër politike, shtetërore, profesionale, dhe të marrë pjesë në organizma drejtues të organizatave 

shoqërore, ekonomike dhe  tregtare. Pra, këto janë ndalime  për Avokatin e Popullit. Pra, në 

momentin që do të zgjidhet, duhet të heqë dorë nga këto. Sot edhe qenia kandidat e bën të 

përshtatshëm vetëm nëse plotëson kriteret e ligjit për Avokatin e Popullit, neni 3 dhe janë pikat  

nga a-ja deri tek d-ja: 

të jetë shtetas shqiptar;  

të ketë njohuri dhe veprimtari të shquara në fushën e lirive dhe të drejtat e njeriut dhe të 

ligjit; 

të shquhet për aftës, profesionale figurë të pastër etiko-morale; 

të mos jetë dënuar  penalisht; 

të mos jetë deputet në legjislaturën e Kuvendit, pra në këtë legjislaturë që bën edhe 

propozimin apo  zgjedhjen e tij. Pra, nuk duhet të jetë në këtë legjislaturë. 

Rezulton se të gjithë kandidatët  i plotësojnë të gjitha kriteret nga pika “a” deri te pika 

“d”, të nenit 3 të ligjit “Për Avokatin e  Popullit”, por ka vetëm një diskutim për  pikën “b” të 

këtij neni, që thotë: “...të ketë njohuri dhe veprimtari të shquara në fushën e lirive dhe të drejtat e 

njeriut dhe të ligjit”. Nga kandidatët rezulton që të gjithë janë juristë, me përjashtim të 4 

kandidatëve, të cilët nuk janë juristë, por kanë arsim të lartë të një fushe tjetër. Interpretimi i 

pikës 3, është ashtu siç e ka parashikuar ligjvënësi dhe e ka paraparë në këtë përmbajtje: “...të 

ketë njohuri dhe veprimtari të shquara në fushën e lirive dhe të drejtat e njeriut dhe të ligjit”, pra 

nuk thotë të jetë jurist. Pra, të ketë njohuri dhe veprimtari të shquara, janë akumulative. Këtë 

shprehje unë e hedh për diskutim për kolegët, që ta vendosim: do të jetë ky një interpretim i 

zgjeruar, do ta kufizojmë vetëm te juristët, apo mund  të jetë edhe veprimtar, siç janë mbrojtësit e 

të drejtave të njeriut, që mund të mos jenë juristë, por kanë njohuri në fushën e të drejtave dhe  

lirive të njeriut? Ky është i vetmi diskutim. Kush e do fjalën për diskutim? 

Po, zoti Majko. 



42 
 

Pandeli Majko – Unë nuk dua të flas në emër të kolegëve të opozitës, pasi ashtu siç e 

diskutuam, që në krye të herës, ky është një propozim që duhet të vijë nga opozita dhe 

maxhoranca, siç është tradita, do  t’i bindet verdiktit të opozicionit. Për sa i përket faktit se a 

duhet të shmangim kandidaturat sipas një standardi që ju sapo e thatë, e nderuar kryetare e 

komisionit, unë mendoj që, nëse do të kishim një dallim të tillë duhet t’ua kishim thënë 

kandidatëve pa i marrë në intervistë. Tani që ne i kemi marrë në intervistë, kjo histori është e 

mbyllur. Unë mendoj se nuk duhet të vendosim limite. Unë mendoj se të vetmen gjë që mund të 

themi, dhe po shpreh së pari mendimin tim personal, është se mund të konsiderohet një nga 

grupimet më të mira të kandidaturave që kanë trokitur në dyert e Kuvendit të Shqipërisë. Po flas 

për 19 kandidatët. Kurse përzgjedhjen duhet ta bëjë opozita. A e zgjedh jurist, apo e zgjedh 

aktivist, kjo çështje në tagrin e saj Unë nuk mendoj se kemi shkelje. 

Jam dakord me atë që thatë ju, por mendoj që të mbetet në diskrecionin e opozitës. Pra, 

jurist ose aktivist është e drejta juaj ta zgjidhni. Ne do të votojmë përzgjedhjen tuaj. 

Klotilda Bushka - Zoti Korreshi. 

Saimir Korreshi – Faleminderit, kryetare! 

Edhe unë këtë mendim kam.  Është non sens, nëse themi që është avokat, por ndërkohë 

nuk duhet të jetë jurist. Pavarësish kësaj, unë mendoj se fryma e ligjit është, përderisa përcakton 

se duhet të ketë njohuri juridike apo njohuri në fusha të tjera të të drejtave të njeriut. Mendoj që 

legjislatori mund të kishte thënë: avokat dhe të ketë licencën e avokatit, përveç se jurist, por nuk 

është kjo fryma e ligjit. Ka vetëm një kusht, të gjithë ata që janë jashtë fushës së avokatisë të 

kenë diçka në CV-në e tyre që të vërtetojë faktin që kanë njohuri në fushën e të drejtave të njeriut 

dhe atë të ligjit. Kjo është ideja. 

Klotilda Bushka - Ka koment tjetër? 

Po, zonja Mara. 

Aurora Mara – Nëse Avokati i Popullit duhet të jetë jurist apo jo? 

Klotilda Bushka -   Ne kemi hedhur për diskutim pikën “b” të nenit 3, e cila thotë: 

“...duhet të ketë njohuri dhe veprimtari të shquara në fushën e lirive dhe të drejtat e njeriut dhe të 

ligjit”. 

Aurora Mara – Është një mendim shumë demokratik, pa ua imponuar. Për mendimin 

tim, Avokati i Popullit duhet të jetë jurist per forza. Nuk është, po apo jo, por duhet të jetë jurist. 

Është avokat, pavarësisht i popullit apo i një dikasteri tjetër, por duhet të jetë jurist. 
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Faleminderit! 

Klotilda Bushka - Ka koment tjetër? 

Po, zoti Bardhi. 

Gazment Bardhi – Zonja kryetare, unë mendoj që sot, me sa kuptova, kemi vetëm 

seancë të vlerësimit të kritereve formale të kandidatëve, më pas Komisioni i Ligjeve, në varësi të 

propozimeve që do të vijnë nga 28 deputetë, do të duhet të mblidhet për të vlerësuar meritën e 

secilit prej këtyre  kandidatëve, aty do të bëhet edhe një vlerësim profesional i secilit prej 

kandidatëve. Duke qenë se ne i thirrëm të gjithë në seancë dëgjimore, bazuar edhe në vlerësim që 

bënë  shërbimet e Kuvendit, që këta ishin kandidatë që i plotësonin kriteret  formale, unë gjykoj 

që raporti i Komisionit të Ligjeve duhet të jetë që të gjithë kandidatët janë të përshtatshëm.  

Duke mbështetur edhe atë që tha zoti Majko, që performanca e të 19 kandidatëve në 

seancë dëgjimore ishte shumë e mirë, mendoj të konsiderojmë që secili prej këtyre kandidatëve i 

plotëson kriteret formale. Pastaj, eksperienca si jurist apo njohuritë e shquara në fushën e lirive 

dhe të drejtave të njeriut dhe të ligjit, duhet të bëhet te vlerësimi i meritës, që do të bëhet për 

secilit prej kandidatëve, që do të ketë mbështetje. Pra, do të jetë faza e dytë e diskutimeve në 

Komisionin e Ligjeve.    

Faleminderit! 

Klotilda Bushka - Faleminderit! 

Ka më diskutime? Jo. 

Atëherë, kolegë, sipas rregullores ne e kemi detyrim t’i dëgjojmë të gjithë kandidatët që 

na sjellin shërbimet e Kuvendit dhe që kanë bërë një vlerësim  paraprak të dokumenteve të 

aplikimit. Kështu që, në bazë të nenit 111 ne bëmë shumë mirë që dëgjuam të gjithë kandidatët. 

Mbasi i dëgjuam jemi në këtë seancë këtu për vlerësimin e të gjitha pikave që parashikon neni 3 i 

ligjit “Për Avokatin e Popullit”. Më rezulton nga dokumentacioni i sjellë nga shërbimet e 

Kuvendit dhe nga Shërbimet Juridike, që kriteret e nenit 3, nga pika “a” te pika “d”, janë të gjitha 

të plotësuar nga të 19 kandidatët. Çështja që ishte për diskutim dhe  unë e kisha për detyrë që ta 

shtroja për diskutim këtu me ju, për të qenp sa më ezaurues në procedurë, është diskutim që lind 

për pikën “b:, meqenëse është shumë e gjerë apo shumë e ngushtë si e shohim ne.  

Edhe unë jam dakord me ju, që ne të biem dakord, se pika “b” duhet të interpretohet që 

nuk është vetëm qenia si jurist ajo që e lejon kandidimin, por edhe ekspertiza e provuar me 

njohuri dhe veprimtari në fushën e lirive dhe të drejtave të njërit dhe të ligjit. Pastaj, kur 
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kandidatët të vijnë përsëri në Kuvend, në Komision e Ligjeve, me mbështjen e firmave të 

deputetëve, këto do të merren në konsideratë në rendin e vlerësimit ligjor dhe substancial të 

kandidatëve. 

Jemi dakord me këtë formë? Në rregull. 

Atëherë, biem dakord që të 19 kandidatët... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Ne do t’i vendosim në komision këto, zonja Bardeli. Ne sot jemi për plotësimin e 

kritereve sipas nenit 3. Ne gjykuam sot që të 19 kandidatët do të kalojnë këtë fazë procedurale. 

Atëherë, nëse ne jemi dakord që të gjithë kandidatët që i kanë plotësuar kriteret kalojnë, nuk 

s’kualifikohet asnjë, do të bëjmë gati raportin, i cili do t’i prezantohet grupeve parlamentare për 

mbështetjen e kandidatëve me firma. Ata do t’i sjellin këtu në Kuvend dhe më pas në komision 

kandidatët që propozojnë, dhe ne do të mblidhemi dhe do të vlerësojmë vetëm ata kandidatë që 

kanë mbështetjen 28 firmave të deputetëve. 

Dakord? 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Rregullorja nuk parashikon një afat, por keni parasysh që ky është një proces sa 

parlamentar, aq edhe politik. Kështu që, grupet, pavarësisht procedurës parlamentare mund të 

konkordojnë me njëri-tjetrin nisur edhe nga fakti se kemi të bëjmë me zgjidhjen e një 

institucioni, që kërkon një konsensus të gjerë politik. Unë mendoj se çështja e afatit nuk mund të 

përcaktohet nga Komisioni i Çështjeve Ligjore, Për të gjithë këtë dinamikë që ju shpjegova dhe 

për sa kohë që Rregullorja nuk parashikon një afat, sigurisht do të nisemi nga parimi i 

funksionalitetit: sa më shpejt, aq më mirë. 

Dakord jeni të gjithë kolegë? 

Pro? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Shumë faleminderit, kolegë! 

Kjo është mbledhja e fundit, nëse do të kemi një mbledhje tjetër, do të njoftoheni.  

Unë ju falënderoj të gjithëve për kontributin që keni dhënë në këtë sesion, nëse nuk do të 

kemi një mbledhje tjetër, dhe ju uroj të kaloni ditë të bukura pushimesh vere! 

 

MBYLLET MBLEDHJA 
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