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MADHORE E KOHËS SONË

Klinika Ligjore
KSHH

KONSTATON CËNIMIN E SË
DREJTËS SË JETËS DHE PËR JETË TË
QETË FAMILJARE DHE PRIVATE TË
BANORËVE NË FSHATRAT VIDHAS
DHE BALLDREN (NJËSIA ADMINISTRATIVE PAPËR, ELBASAN), NGA VEPRIMTARIA NDOTËSE PËRPUNUESE TË
HIDROKARBUREVE E OPERATORËVE
PRIVATË

Bazuar dhe nxitur nga shkrimi i publikuar në median investigative BIRN
(Reporter.al) “Rafineri, jo parfumeri”, në
lidhje me ngritjen e zërit të banorëve
rreth ish-Metalurgjikut kundër ndotjes,
më datë 20 Shkurt 2018, KShH, verifikoi
në terren shkallën e ndotjes së ajrit, si
pasojë e erës së rëndë të naftës dhe
ndotjes së ujërave në kanalet vaditëse, si
pasojë e shfaqjes së mbetjeve hidrokarbure. Në përmbushje të misionit të tij,
KShH do të vijojë me ndjekjen e rrugëve
ligjore të adresimit për zgjidhje të situatës, në rrugë administrative dhe/ose
gjyqësore... Për më shumë lexo: ARTIKULL
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Monitorim
Më datë 8 Maj 2018 një grup i Komitetit
Shqiptar të Helsinkit ushtroi një monitorim ne Komisariatin e Policisë Dibër për
të konstatuar në vend respektimin e
lirive dhe të drejtave të personave të
arrestuar, ndaluar dhe të shoqëruar. Në
fakt nuk u gjet asnjë prej tyre. Por me
këtë rast u verifikuan ambientet
(dhomat) ku mbaheshit të arrestuarit,
ndaluarit dhe të shoqëruarit...Për më
shumë lexo: ARTIKULL

VDEKJA E SHTETASIT ENEA
FTOI KËRKON NJË HETIM
TË PLOTË DHE TË
GJITHËANSHËM
LIRIA E TUBIMEVE PAQËSORE SI
DHE PJESËMARRJA NË TO ËSHTË
E GARANTUAR
KShH më datë 17 Maj 2018 u informua
nga familjarët për të ndjerin Enea Ftoi
i arrestuar nga policia e Korçës, se
kishte vdekur në komisariatin e policisë dhe ishte dërguar në Spitalin
Rajonal Korçë. kishte ndodhur
pikërisht për këtë shkak. KShH i
shpreh ngushëllimet familjarëve të
viktimës, dhe i sugjeron organeve
përkatëse të procedimit penal të
hetojnë çështjen në mënyrë të plotë, të
gjithanshme dhe objektive aq më tepër
se vdekja e viktimës ka ndodhur në
ambjentet e komisariatit të policisë pas
3 ditësh nga arrestimi i tij në flagrance. Për më shumë lexo: ARTIKULL.

Sipas të dhënave të medias dhe deklaratave të
organeve të Policisë së Shtetit, në protestën e
Kukësit janë ndaluar 23 persona, ndërsa janë
lënduar 13 policë. Çështja penale ka filluar dhe
organet e drejtësisë janë ato që do të vendosin
për përgjegjësinë ose jo të secilit. KShH gjatë
monitorimeve që ka ushtruar në bazë të ankesave të shtetasve për cenimin e të drejtave
të tyre, ka konstatuar mungesë informimi dhe
konsultimi për çështje dhe kauza me interes
publik, veçanërisht lidhur me gjendjen e
mjedisit dhe mbrojtjen e tij, gjë që bie ndesh
me nenin 56 të Kushtetutës… Për më shumë:
ARTIKULL

KSHH PËRSHËNDET HAPJEN E
NEGOCIATAVE PA KUSHTE PËR
SHQIPËRINË
KSHH mendon gjithashtu se, për qeverinë dhe
gjithë forcat politike ky vendim i rëndësishëm
dhe historik duhet të jetë një test reflektimi për të bërë bilancin e asaj që është bërë
dhe asaj që duhet bërë. KSHH sugjeron që në
qendër të kësaj analize duhet të qëndrojnë
kritere konstruktive, respektimi i parimit të
kontrollit dhe balancimit të pushteteve, rritja e
përgjegjësive, transparenca dhe llogaridhëniae
organeve publike karshi qytetarëve,… Për më
shumë lexo: Artikull
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Procesi i
vettingut vijon të
shoqërohet me
një mungesë të

VETTINGU DHE NGRITJA E ORGANEVE TË QEVERISJES SË DREJTËSISË
Në vijim të monitorimit të
realizuar në kuadër të nismës “Për
të rritur transparencën, gjithë
përfshirjen dhe përgjegjshmërinë
në procesin e vettingut”,
mbështetur financiarisht nga
Fondacioni Shoqëria e Hapur për
Shqipërinë (OSFA)., KSHH
publikoi Raportin “Vettingu në
vëzhgimin e KSHH”. Për shkak të
rëndësisë dhe volumit që ka
procesi i vettingut, ku priten të
rivlerësohen në mënyrë kalimtare
rreth 800 subjekte, KShH është i
ndërgjegjshëm se ky proces është
kompleks dhe i vështirë.
Megjithatë, KShH vlerëson se ky
volum i lartë pune kërkon një
veprimtari me ritëm më të shpejtë
dhe dinamik nga institucionet e
pavarura kushtetuese të vettingut,
por pa e cenuar cilësinë e
vettingut… Më shumë gjetje:

ARTIKULL

KShH fillon nismën për
monitorimin e Organeve
të Reja të Qeverisjes të
Sistemit të Drejtësisë
KShH në kuadër të projektit
“Përfshirja e shoqërisë civile
për
një
sistem
drejtësie
funksional dhe të barabartë për
të gjithë në Shqipëri” i
financuar
nga
Bashkimi
Evropian dhe zbatuar nga Save
the Children dhe Qendra e
Shërbimeve dhe Praktikave të
Integruara, gjatë periudhës Prill
2018 – Mars 2019 do të zbatoj
nismën “Për të rritur pavarësinë,
llogaridhënien, transparencën
dhe efikasitetin e Institucioneve
të Reja të Qeverisjes të
Drejtësisë” … Për më shumë:
Artikull

THIRRJE PUBLIKE PËR
EKSPERTË VENDAS
PËR MONITORIMIN E
PROCESIT TË
NGRITJES DHE
FUNKSIONIMIT TË
KLGJ DHE KLP

Më shumë: Artikull

theksuar
transparence

DISKRIMINIMI

nga organet

GJYKATA KONSTATON DISKRIMININ E TË MITURIT

ndihmëse
për publikun
e gjerë,
pavarësisht
përpjekjeve të
Komitetit Shqiptar
të Helsinkit që u
shndërruan në

beteja ligjore, disa
syresh të fituara.

ME SHURDHËSI TË RËNDË NË DËGJIM DHE
URDHËRON NDREQJEN E PASOJAVE
SHËNDETËSORE

KShH iu drejtua Gjykatës Administrative me Kërkesë-padi me
anë të së cilës kërkoi konstatimin e diskriminimit të të miturit G.
L., në formën e “Mohimit të një përshtatjeje të
arsyeshme”, ndreqjen e pasojave përmes kryerjes së veprimeve
administrative për sigurimin dhe vendosjen e Implantit Koklear
tek i mituri dhe kompensimin e dëmit të shkaktuar nga
mosvendosja e pajisjes së Implantit Koklear. Më dt. 10.04.2018,
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë shpalli
vendimin me të cilin pranoi se nga mosveprimi i institucioneve të
mësipërme shëndetësore është shkaktuar diskriminim i të miturit
G. L., ka urdhëruar vendosjen e pajisjes së Implantit Koklear tek i
mituri dhe shpërblimin e dëmit të llogaritur në masën 6 838 590
lekë. Më shumë: Artikulli

NJË TJETËR HISTORI SUKSESI ...
Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH), në sajë të sinjalizimeve të
medias investigative, ka monitoruar dhe ofruar asistencë ligjore për
çështjen e diskriminimit për shkak të gjendjes ekonomike dhe sociale
të shtetasve që banojnë pranë ish-Kampit të Torovicës, Njësia
Administrative Balldre, Bashkia Lezhë.
Pas evidentimit të
problematikës shqetësuese me të cilën përballeshin 15 familjet që
jetonin në ndërtesën e ish-Kampit, KShH siguroi pëlqimin e 3 prej
banorëve për përfaqësimin e çështjes së tyre në rrugë ligjore. Këta
banorë jetonin në kushte tepër të rënduara dhe të mjerueshme në
godinën që dikur kish shërbyer si kamp i të burgosurve në Torovicë.
Komisioneri vërejti diskriminimin e banorëve për shkak të gjendjes
ekonomike dhe sociale të tyre, nga Strukturat e Bashkisë Lezhë.
Gjithashtu, Komisioneri urdhëroi marrjen e masave të menjëhershme
nga ana e Bashkisë Lezhë, për sigurimin e ujit të pijshëm,
kontenierëve të mbetjeve urbane, për gjetjen e zgjidhjeve alternative
për strehim dhe permirësimin e infrastrukturës rrugore, për këta
banorë. Për më shumë lexo: Artikull

Komisioneri për
Mbrojtjen nga
Diskriminimi
konfirmon
konstatimin e KShH.
TË DËNUARIT ME BURGIM DHE
TË PARABURGOSURIT QË
PUNOJNË DISKRIMINOHEN, PASI
NUK TRAJTOHEN NJËLLOJ ME
PUNONJËSIT NË GJENDJE TË
LIRË

Komiteti Shqiptar i Helsinkit
(KShH), paralelisht me rrugën
gjyqësore ka ndjekur në rrugë
administrative
çështjen
e
diskriminimit në trajtim të të
dënuarve dhe të paraburgosurve
në lidhje me të drejtat e tyre si
punëmarrës.
Për më tepër:
Artikull
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EKSTREMIZMI I DHUNSHËM, SFIDA MADHORE E KOHËS TONË
Më 6 Prill, KShH organizoi Takimin e
Komitetit Drejtues (Steering Committee
Meeting) me organizatat fituese të
projektit
"Shoqëria
Civile
kundër
ekstremizmit të dhunshëm". Në këtë
takim, përfaqësues të organizatave të
mbështetura me grante nga projekti
prezantuan aktivitetet e projekteve të tyre
të zbatuara deri më tani. Gjithashtu u
prezantuan mundësi bashkëpunimi midis
organizatave dhe krijimi i sinergjive të
përbashkëta për zbatimin e aktiviteteve të
projektit si dhe u diskutua mbi ngritjen e
Këshillit Lokal te Sigurisë Publike
(KLSP) nga përfaqësuesi i GUS Albania,
z. Derand Krasniqi. Takimi u përshëndet
nga drejtoresha ekzekutive e KShH znj.
Erida Skëndaj si dhe nga z. Agron Sojati,
Koordinator
Kombëtar
kundër
Ekstremizmit të Dhunshëm. Shih: Artikull

Me qëllim rritjen e kapaciteteve të shoqërisë civile për
promovimin e tolerancës dhe bashkëpunimit midis aktorëve
të ndryshëm të shoqërisë, si dhe adresimin e këtij fenomeni
në nivel lokal, më datë 20 Prill 2018, KShH organizoi një
trajnim ku u trajtuan tema që kanë të bëjnë me standardet
ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare kundër ekstremizmit
të dhunshëm, strategjitë ndërkombëtare për parandalimin e
ekstremizmit të dhunshëm, gjuha e urrejtjes dhe implikimet
e saj me ekstremizmin e dhunshëm, praktikat më të mira të
bashkëpunimit mes partnerëve në trajtimin e çështjeve
lidhur me ekstremizmin e dhunshëm, roli i shoqërisë civile
në luftën ndaj këtij fenomeni etj.. Rreth aktivitetit të
organizatave partnere: FB’Page
Komiteti Shqiptar i Helsinkit organizoi një forum të hapur
me organizatat e shoqërisë civile në Tirane si dhe
përfaqësues të organeve vendore si struktura e Policimit në
Komunitet e Policisë së Shtetit për të diskutuar rreth
fenomenit të ekstremizmit të dhunshëm … Shih:
Artikull

JEMI TË VONUAR LIDHUR ME REFORMËN ZGJEDHORE

KShH mendon se

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) shpreh shqetësimin e tij
sepse, megjithëse sot në dt. 13 Prill 2018, mbaron mandati 6 mujor
i Komisionit të Posaçëm Parlamentar për realizimin e Reformës
Zgjedhore, nuk ka asnjë informacion nëse për ndonjë çështje të
rëndësishme që është trajtuar të jetë arritur konsensus, nëse ka
filluar ose jo puna me hartimin e draft amendamenteve në këtë
Kod. KShH sugjeron se ritmet e Komisionit për Reformën
Zgjedhore të rriten dhe rezultati të jetë efektiv. Kjo do të krijonte
kushtet që edhe takimet për realizimin e gjithëpërfshirjes të
përqëndroheshin në çështjet kryesore që paraqesin interes publik
sidomos për zgjedhësit. Më shumë: Artikull

kjo vonesë është e

jemi të vonuar dhe

pajustifikuar nëse
do të shohim edhe
historikun e
reformës zgjedhore
vitet e fundit !

INTEGRITETI VLEN, NDAL KORRUPSIONIT
Në forumet e organizuara nga
KShH këto muajt e fundit, me
studentë të Universiteteve
Publike në Shkodër, Durrës,
Elbasan, Vlorë, institutin e
Shkencave në Tiranë etj., ka
patur diskutime të shumta por
mjaft
shqetësuese
për
fenomenin e korrupsionit,
sidomos në drejtim të
sigurimit të notave fiktive.
Gjatë diskutimeve rezultoi se
ky fenomen nuk ishte

sporadik por i praktikuar dhe i
përhapur prej kohësh. Studentët
gjithashtu ngritën pretendime
edhe për forma të tjera
korruptive, përkatësisht në futjen
në provim të studentëve që kanë
plotësuar numrin maksimal të
mungesave për tu regjistruar në
provim, si edhe raste abuzimesh
nga sekretaria mësimore dhe
stafi administrativ për të
ndryshuar nota, apo për të marrë
vërtetime e dokumente nga

Fakulteti. Studentët ndanë
gjithashtu, raste të sjelljeve
jo etike të profesorëve si
shitja me detyrim e teksteve
mësimore dhe materialeve të
përgatitura nga profesorët,
profesorë “fantazma” të cilët
nuk vinin në mësim gjatë
pjesës më të madhe të vitit
akademik … Shih: FB’Page
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STUDENTËT DUHET TË INKURAJOHEN PËR TË DENONCUAR
KORRUPSIONIN NË SISTEMIN E
LARTË ARSIMOR

Njoftime
PËR ORGANIZIMIN DHE VEPRIMTARINË E
LOJËRAVE TË FATIT NË VENDIN TONE

Në analizë të modelit të
legjislacionit
gjerman
dhe
jurisprudencës
së
Gjykatës
Kushtetuese Federale Gjermane,
KSHH i është drejtuar Komisionit
për Ekonominë dhe Financat duke
i sugjeruar, shikimin e mundësive
për të ushtruar një mbikëqyrje
parlamentare tematike lidhur me
kuadrin që rregullon veprimtarinë
e kazinove dhe lojërave të fatit në
vendin tonë, si dhe zbatimin e tij. Deri në ushtrimin e të
drejtës për një nismë legjislative që synon përshtatjen e
këtij kuadri ligjor me modelet më të mira të vendeve të
tjera dhe kushtet sociale-ekonomike të vendit tonë,
KSHH ka sugjeruar shikimin e mundësisë për
rishikimin e këtij kuadri ligjor. Për t’u njohur me
Shkresën klikoni në linkun: ARTIKULL

A U SHKELËN TË DREJTAT E BANORËVE TË
FSHATIT VERRI NGA PROJEKTI I NDËRTIMIT TE
INCENERATORIT TË FIERIT?

PËR PROJEKTLIGJIN “PËR PROFESIONIN E
AVOKATIT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”
Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH), pasi u njoh me
anë të medias lidhur me diskutimet e bëra në Komisionin
e Ligjeve, sa i takon Projektligjit "Për profesionin e
avokatit në Republikën e Shqipërisë", ka përcjellë disa
argumenta ligjore mbi mendimet e shprehura në këtë
Komision "që të mos lejohen të ushtrojnë profesionin e
Avokatit edhe gjyqtarët dhe prokurorët e dorëhequr ose
të shkarkuar me vendim të institucioneve përgjegjëse të
Vettingut". Për më shumë: ARTIKULL

TRAJNIM FOLLOW UP ME PERSONELIN E
BURGJEVE

Në kuadër të projektit 'Shoqëria Civile kundër
ekstremizmit të dhunshëm' financuar nga Bashkimi
Europian., KSHH po organizon trajnimin Follow Up me
punonjësit e burgut në IEVP Elbasan, IEVP Vlorë dhe
IEVP Shkodër, ku eksperti Jacques Burger nga
Netherlands Helsinki Committee po trajton aspekte të
ndryshme të fenomenit të ekstremizmit të dhunshëm…
Për më shumë shih: ARTIKULL

KShH ka kryer një mision verifikimi në terren për këtë
çështje ku ndër të tjerash është konstatuar
mosrespektimi i akteve ndërkombëtare të rafitikuara nga
vendi ynë që kërkojnë
konsultim për çështjet e
mjedisit
(Konventa
e
Aarhusit). Për më shumë
informacion ju ftojmë të
shikoni intervistën e dhënë
nga KSHH: LINK

Ky buletin është përgatitur në kuadër të projektit “Përmirësimi i situatës të të drejtave të njeriut në Shqipëri nëpërmjet
forcimit të shtetit të së drejtës – Klinika ligjore XII”, zbatuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit dhe mbështetur
financiarisht nga organizata Civil Rights Defenders, me fonde të Qeverisë së Mbretërisë Suedeze.

Përmbajtja e këtij buletini është përgjegjësi e plotë e Komitetit Shqiptar të Helsinkit dhe nuk reflekton qëndrimin e
Qeverisë Suedeze ose të organizatës Civil Rights Defenders.
Gjetjet dhe çështjet e publikuara në këtë buletin u mundësuan nga: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë,
Ambasada e SHBA-ve në Shqipëri, Civil Rights Defenders, Komisioni Evropian, Open Society Institute - Budapest,
Ambasada e Vendeve të Ulëta në Shqipëri, Ambasada e Britanisë së Madhe, ERRC European Roma Right Community,
Komiteti Holandez i Helsinkit, Bank Watch etj.
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