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I.PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
E drejta për të organizuar dhe marrë pjesë në një

ushtrimin e kësaj të drejte themelore nga

tubim paqësor është një e drejtë kushtetuese që

qytetarët.

garanton të drejtën e individit për t'u organizuar

vazhdueshëm i policëve për vëzhgimin e tubimeve.

për çdo qëllim legjitim. Në përgjithësi, kuadri ligjor

duhet

të

siguruar rendin publik gjatë tubimeve, ndërsa disa
të tjerë luajnë një rol të ndërmjetëm midis

drejtën për tubime spontane dhe kundër – tubime

organizatorëve dhe autoriteteve policore në rastet

si dhe krijimin e formateve të njoftimit online për

kur organizatorët dërgojnë njoftime për organizim

të mundësuar kryerjen e procedurës së njoftimit

tubimi tek bashkitë. Është e rëndësishme që

përmes internetit. të cilat janë pjesë e standardeve

rregulloret vendore të jenë në përputhje me Ligjin

ndërkombëtare, por që mungojnë në legjislacionin

për Tubimet dhe të mos paraqesin pengesa për

aktual.

qytetarët që të ushtrojnë të drejtën e tyre për
tubim.

Policia e Shtetit është autoriteti kryesor publik i cili
rendin

dhe

sigurinë

publike

gjatë

Institucioni i Avokati i Popullit ka luajtur një rol

organizimit të tubimeve. Nevoja kryesore për

proaktiv

përmirësim nga Policia e Shtetit në lidhje me

online i formateve standarde për njoftim dhe
komunikim me organizatorët e tubimeve, me
qasjes,

transparencës

dhe

lehtësimin e procedurave për të mundësuar

© Dritan Mardodaj - https://bit.ly/2ClBFxZ

të

ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut.

Raporti i Tubimeve 2017-2018) është publikimi

e

adresimit

një

sërë

në lidhje me tubimet, në përputhje me standardet

monitorimit(Raporti i Tubimeve 2016-2017 dhe

rritjen

përmes

rekomandimesh tek autoriteti i policisë së shtetit

tubimet, siç dëshmohet edhe nga dy raportet e

qëllim

i

bashki miratojnë rregullore të brendshme për të

qartësojnë

“njoftimet” përkundrejt “kërkesës”/ “lejes”, të

siguron

trajnim

Praktika tregon se përveç Ligjit për Tubimet, disa

të drejtë në praktikë. Megjithatë ai ka nevojë për
cilat

nevojitet

disa përgjegjësi për të siguruar rendin publik.

standardet ndërkombëtare dhe e mundëson këtë
të

kësaj,

Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë gjithashtu

dhe rregullator në Shqipëri është në përputhje me

përmirësime,

Përveç
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Rekomandimet
procedurave

lidhen

të

me

njoftimit

standardizimin
për

e

organizimin

II.SITUATA E

e

tubimeve, publikimin online të procedurës së
njoftimit dhe publikimin online dhe vënien në

PËRGJITHSHME

dispozicion të formateve për qytetarët për të
paraqitur njoftimin online për organizimin e një
tubimi. Ky është një zhvillim pozitiv që do të
mundësonte

gjerësisht

të

drejtën

për

t`u

organizuar dhe për të marrë pjesë në tubim
paqësor. Megjithatë, kërkohet bashkëpunim dhe
koordinim më i mirë midis institucioneve publike.
Sa i përket kriminalizimit të protestave, ka pak
raste të raportuara nga gjykatat e rretheve mbi
tubimet. Kryesisht rastet janë nga autoritetet
publike përkundër organizatorëve të tubimeve.
Vendimet

gjyqësore

përfundojnë

me

gjoba,

kundër organizatorëve. Gjobat variojnë nga 50,000
lekë (400 EUR) në 60,000 lekë (480 EUR).
Media

dhe

media

sociale

janë

mjete

të

rëndësishme për të shpallur thirrje për organizimin
e tubimeve, për të mobilizuar njerëzit dhe për të
ndërtuar mbështetje për kauzën. Megjithatë,
mediat duhet të punojnë më shumë në hetimin e
tubimeve.
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Sikundër raportit të “Monitorimin e të Drejtës për
Tubime Paqësore 2016 – 2017” mungojnë të
dhënat publike mbi numrin, natyrën dhe
shpërndarjen gjeografike të tubimeve të
organizuara gjatë periudhës 2017 - 2018. Shifrat e
cituara në këtë raport janë siguruar nga Drejtoria e
Përgjithshme e Policisë së Shtetit, si përgjigje ndaj
kërkesës për informacion të dërguar në bazë të
Ligjit nr. 119/2014 "Për të drejtën e informimit".
Nga përgjigjja zyrtare e marrë, tek strukturat e
policisë vendore janë paraqitur 1,274 njoftime për
organizimin e tubimeve për periudhën e
monitorimit që mbulon ky raport. Të ndarë sipas
viteve, shumë tubime janë organizuar gjatë vitit
2017, respektivisht 1,060 tubime dhe 214 tubime
janë organizuar gjatë tetë muajve të parë të vitit
2018. Numri i lartë i tubimeve të organizuara gjatë
vitit 2017 lidhet me organizimin e Zgjedhjeve
Parlamentare dhe shumë tubime janë organizuar
në këtë kontekst politik. Krahasuar me raportin e
mëparshëm të tubimeve, ka një rënie të lehtë të
njoftimeve për organizimin e tubimeve, nga 1,369
tubime në 1,274 njoftime.

Lidhur me vendndodhjen gjeografike, tubimet
organizohen dhe mbahen në vendet ku trajtohet
çështja në fjalë, qofshin zona urbane apo rurale.
Megjithatë, një numër i lartë i tyre organizohen në
Tiranë, sepse shumë institucione publike janë në
kryeqytet.

Përveç tubimeve të organizuara në kuadër të
fushatës zgjedhore të vitit 2017, shumica e
tubimeve janë organizuar në formën e protestave,
respektivisht 284 protesta, ndjekur nga 13
marshime, 4 demonstrata dhe 9 forma të tjera
organizimi.

Gjatë vitit 2017 – 2018 policia e shtetit refuzoi 21
njoftime për organizimin e tubimeve; ndërkohë që
ka pasur vetëm një rast kur policia e shtetit ka
vendosur kufizime.

Natyra e tubimeve është e ndryshme si në çështjet,
ashtu edhe në problemet që adresojnë. Në
përgjithësi, ato udhëhiqen nga pakënaqësia ndaj
qeverisë dhe performancës së institucioneve
publike. Tubimet e organizuara kanë natyrë
politike, sociale, ekonomike, kulturore dhe
mjedisore. Disa tubime kanë fituar vëmendje
publike dhe mediatike për shkak të natyrës së tyre
"të ndjeshme" që trajtojnë. Për ta ilustruar më
konkretisht, mund të përmendim protestën e
artistëve shqiptarë kundër prishjes së ndërtesës së
teatrit, protestat kundër vendimit të qeverisë për
koncesionet në Luginën e Valbonës dhe Luginën e
Vjosës, demonstrata e banorëve në veri të
Shqipërisë kundër vendimit për koncesion për
mirëmbajtjen e Rrugës së Kombit, etj.
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Arsyet janë si më poshtë:

Referuar tubimeve me përshkallëzim dhune, 7
tubime kanë përfunduar me dhunë dhe përplasje
mes pjesëmarrësve dhe policisë. Në tubimin e
organizuar më 31.03.2018, nga njësitë e
vetëqeverisjes vendore dhe banorët e Zonës së
Veriut të Shqipërisë kundër vendosjes së taksave
të reja që u imponohen shoferëve në degën
kryesore të Rrugës së Kombit midis Shqipërisë dhe
Kosovës, 37 pjesëmarrës në tubim u arrestuan dhe
u dërguan në Komisariatin e Policisë bazuar në një
urdhër të paraburgimit lëshuar nga zyra e
Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Kukës. Policia e
Shtetit deklaroi se oficerët e policisë nuk përdorën
asnjë forcë ndaj organizatorëve dhe pjesëmarrësve
në tubim, por mediat dhe përfaqësuesit e njësive
të vetëqeverisjes vendore të rajonit verior
deklaruan të kundërtën.

1. Njoftimi nuk ishte në përputhje me kërkesat
e përcaktuara në Ligjin për Tubimet;
2. Ndërhyrja në trafik dhe bllokimi i mjeteve të
transportit, sepse tubimet u organizuan në
rrugët kryesore;
3. Angazhimi i punonjësve të policisë /
strukturave në shërbime të tjera gjatë
sezonin turistik veror;
4. Organizimi dhe pjesëmarrja në tubime dhe
manifestime të paligjshme;
5. Njoftimi është kthyer për t'u plotësuar me
informacione të tjera.
Pikat 2 dhe 3 janë në kundërshtim me Ligjin për
Tubimet, pasi Policia e Shtetit duhet të garantojë
dhe të mbrojë të drejtën e secilit individ për të
organizuar dhe marrë pjesë në tubime paqësore,
dhe të marrë masa për të mbrojtur këtë të drejtë
në hapësirat publike dhe në vendkalime.
Megjithatë, sikundër edhe në Raportin e
Monitorimit të Tubimeve 2016 – 2017 Policia e
Shtetit theksoi se tubimet e ndaluara u organizuan
gjithsesi. Në disa prej këtyre rasteve, në bazë të
hetimeve të kryera nga Avokati i Popullit, policia
ka shpërndarë protestuesit me forcë dhe/ose ka
kallëzuar në prokurori për të nisur hetime kundër
organizatorëve dhe pjesëmarrësve në këto
protesta për veprën penale "organizimi dhe
pjesëmarrja në tubime dhe manifestime të
paligjshme", parashikuar në nenin 262 të Kodit
Penal. Bazuar në informacionet nga Gjykatat e
Qarkut në Berat, Fier dhe Shkodër, ka raste kur
organizatorët janë sanksionuar me gjoba për
organizimin e tubimeve të ndaluara nga Policia e
Shtetit.

e llogaridhënies në lidhje me veprimet nga
institucionet publike.

Në përgjithësi, vlerësimi i përgjithshëm i viteve të
fundit, rreth të drejtës për të organizuar dhe marrë
pjesë në tubime paqësore është pozitiv. Duhet të
theksohet fakti që të rinjtë janë më të angazhuar
dhe kanë marrë pjesë në një tubim apo peticion
kur arsyeja kryesore për të marrë pjesë ka qenë e
lidhur për interesin të përbashkët për komunitetin
që i përkasin (IDM, 2018). Krahasuar me katër vite
më parë, situata është përmirësuar sa i përket
administrimit të tubimeve, mirëmbajtjes së rendit
publik gjatë tubimeve dhe respektimit të lirisë të
tubimeve.
Megjithëse kjo e drejtë është mundësuar në një
shkallë të lartë, ka ende hapësirë për përmirësim
në aspektin e kuadrit ligjor dhe rregullator për
tubimet, koordinimin ndërmjet autoriteteve
publike
përgjegjëse
për
mbrojtjen
dhe
administrimin e tubimeve paqësore, ngritjen e
kapaciteteve për zyrtarët publikë përgjegjës për
administrimin e tubimeve; si dhe rritjen
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III. KUADRI LIGJOR
3. Tubime të organizuara në zona private.

Në Shqipëri, liria për të organizuar dhe marrë
pjesë në tubime paqësore është një e drejtë
kushtetuese që garanton të drejtën e njerëzve për
t'u organizuar për çdo qëllim legjitim. Krahas kësaj,
kjo e drejtë rregullohet përmes ligjit "Për
Tubimet", "Kodi Penal të Republikës së Shqipërisë"
dhe Ligji "Për Policinë e Shtetit", i ndryshuar.

Përveç kësaj, Ligji njeh "tubime urgjente", kur
tubimet janë organizuar për shkak të rrethanave
urgjente.
E drejta për tubim paqësor nuk është një e drejtë
absolute. Kufizimi mbi këtë të drejtë ndodh në
rastet kur rrezikohet siguria kombëtare, siguria
publike, mbrojtja e rendit dhe parandalimi i krimit,
ruajtja e shëndetit dhe moralit, apo mbrojtja e të
drejtave dhe lirive të njeriut. Përveç kësaj, Ligji1
përcakton ndalimin e çdo mjeti apo instrumenti
gjatë tubimeve, përdorimi i të cilave mund të
shkaktojë dëmtime për jetën dhe shëndetin e të
tjerëve; përdorimi i uniformave, shenjave ose
simboleve që u referohen grupimeve që nxisin
diskriminimin dhe dhunën për arsye racore, etnike
ose fetare; dhe është e ndaluar të marrësh pjesë
në një tubim duke përdorur sende ose veshje me
qëllim fshehjen e identitetit.

Gjatë periudhës 2017 – 2018 nuk pati ndryshime
ligjore për tubimet. Ligji për Tubimet konsiderohet
"një ligj me frymë pozitive", në përputhje me të
drejtat dhe konventat ndërkombëtare të ratifikuara
nga vendi. Ai garanton të drejtën që çdo qytetar të
organizojë dhe marrë pjesë lirisht në tubime
paqësore, për të shprehur kërkesat dhe
pikëpamjet e tyre për problemet apo çështjet që u
interesojnë.
Ligji për Tubimi njeh organizimin e tre lloj
tubimesh, si më poshtë:
1. Tubime në sheshe ose në vendkalime
publike;
2. Tubime të organizuara në vende të hapura
për publikun. Sipas përkufizimit të Ligjit,
"vend i hapur për publikun" është një vend
në dispozicion të personave të tjerë që
mund të vendosin kushte për të lejuar
hyrjen në të apo jo (p.sh. stadiume, dhoma
kinemaje, teatro etj.); dhe,

Organizatorët e tubimeve duhet të caktojnë një
lider/ drejtues dhe personat ndihmës. Sipas Ligjit
për Tubimet, lideri dhe personi ndihmës janë
përgjegjës për planifikimin, mbarëvajtjen e tubimit
gjatë dhe përfundimin të tij.
,
1

Idem, neni 18, 19, dhe 20

“Kushdo ka të drejtë të organizohet kolektivisht për
çfarëdo qëllimi të ligjshëm”
Neni. 46, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

“Liria e tubimeve paqësore dhe pa armë, si dhe
pjesëmarrja në to është e garantuar. Tubimet paqësore
në sheshe dhe në vendet e kalimit publik bëhen sipas
procedurave të parashikuara me ligj”
Neni. 47, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
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Është në përgjegjësinë e liderit dhe personave
ndihmës të tij që të japin urdhër që pjesëmarrësit
në tubim të ruajnë rendin publik dhe nëse nuk i
përgjigjen urdhrave të tij / saj, lideri ka autoritetin
të ndërpresë dhe mbyllë tubimin.

Misioni i strukturave të Policisë së Shtetit është
ruajtja e rendit dhe sigurisë publike, duke
garantuar zbatimin e kuadrit ligjor.3 Sidoqoftë,
kuadri ligjor nuk parashikon ndonjë angazhim nga
ana e Policisë së Shtetit që konsiston në takime,
negociata apo komunikime me organizatorët gjatë
të gjitha fazave të organizimit të tubimit.

Duke iu referuar njoftimit, organizatori i një tubimi
duhet të njoftojë me shkrim strukturën e policisë
vendore dhe të japë informacion mbi tubimin që
do të zhvillohet. Ligji “Për Tubimet”
njeh
Strukturën e Policisë së Shtetit si autoritet që ka
fuqi vendim-marrëse për organizimin e një tubimi.
Megjithatë, terminologjia e përdorur në Ligjin “Për
Tubimet” është konfuze dhe ç`orientuese, pasi në
disa nene shprehet se organizatorët e një tubimi
duhet të dërgojnë një "njoftim me shkrim", ndërsa
në nenin 6 përmendet "kërkesë".2 Përveç kësaj, në
nenin 261 "Organizimi dhe pjesëmarrja në tubime
të paligjshme" të Kodit Penal përdoret termi "leje".
Kjo çon në konfuzion nëse është vetëm një njoftim
me shkrim ose një autorizim nga autoritetet për të
garantuar tubimin.

Policia mund të regjistrojë zëra dhe të bëjë video
ose fotografi gjatë organizimit të tubimeve në
sheshe dhe vendkalime publike, ose në vende të
hapura për publikun, vetëm në rastet kur besohet
se ekziston mundësia e një rreziku ndaj rendit dhe
sigurisë publike. Nëse ka evidenca për shkeljen e
rendit publik, punonjësit e policisë të emëruar për
të ndihmuar dhe për të vëzhguar tubimin mund ti
urdhërojnë organizatorët të ndalojnë tubimet dhe
të largohen menjëherë nga vendi i mbledhjes.4
Regjistrimet, filmat dhe fotografitë do të
shkatërrohen menjëherë pas përfundimit të
tubimit nëse nuk janë të nevojshme për këto dy
qëllime:

Një aspekt tjetër që ka nevojë për përmirësim tek
“Ligji “Për tubimet” ka të bëjë me organizimin e
tubimeve spontane dhe kundër - tubimet. Ligji nuk
njeh asnjërën prej tyre. Për më tepër, në nenin 2
ligji përcakton që "kur grupe njerëzish mblidhen në
mënyrë spontane dhe nuk shkelin rendin publik,
aktiviteti i tyre nuk konsiderohet tubim". Si rezultat,
nuk ka asnjë garanci që strukturat e policisë së
shtetit do t'i lejojnë apo garantojnë siguri gjatë
organizimit të tyre.

të nis një proces penal për pjesëmarrësit;
për të parandaluar një rrezik, kur besohet se
personi i filmuar në të ardhmen mund të kryejë
vepra penale lidhur me tubimet.5
Punonjësi i policisë përgjegjës për tubimin mund
të urdhërojë shpërndarjen e tubimit me forcë pas
tre "thirrjeve të pasuksesshme" të pjesëmarrësve
për t'u larguar. Sipas Ligjit për Tubime, në çdo rast
të shpërndarjes, përdorimi i forcës duhet të jetë
gjithmonë i kufizuar në një minimum.6

2

Idem, neni 6: Policia e shtetit pasi merr “kërkesën” me vendim të
arsyetuar duhet të komunikojë t’i komunikojë organizatorit ose
drejtuesit të tubimit ndalimet dhe kufizimet e mundshme ose
kushtet e tjera, duke përshirë edhe numrin e personave që do të
ndihmojnë në mbarëvajtjen e tij ose t’u japë një kopje të urdhrit
zyrtar për caktimin e oficerit të policisë që do të jetë përgjegjës për
të ndihmuar e vëzhguar zhvillimin e tubimit.

.Në rastet kur organizatorët janë të pakënaqur me
vendim marrjen e strukturave të Policisë së Shtetit,
.
ata mund të apelojnë vendimin.7 Megjithatë, Ligji
është shumë i gjerë për sa i përket apelimit, duke
deklaruar vetëm se apelimi duhet të bëhet në bazë
të dispozitave ligjore në fuqi. Nuk është përcaktuar
se si duhet të bëhet ankimi, kur, cili është autoriteti
ku paraqitet ankesa dhe kur duhet të merret
vendimi për të mundësuar kryerjen e një tubimi.

Lidhur
me
sanksionet,
Ligji
“Për
Tubimet”parashikon sanksione për katër lloje të
kundravajtjeve penale. Për pjesëmarrjen në
tubimet e ndaluara (1) dhe mos përgjigjes së
urdhrave të punonjësve të policisë (2) për të
shpërndarë tubimin, ka sanksione me gjoba që
variojnë nga 1000 Lekë (rreth 7.5 EUR) deri në 10
000 Lekë (rreth 75 EUR). Duke iu referuar
përdorimit të sendeve dhe veshjeve me qëllim
fshehjen e identitetit të pjesëmarrësve (3) dhe
përdorimin e uniformave, shenjave apo simboleve
që u referohen shoqatave ose grupimeve që nxisin
diskriminimin dhe dhunën për arsye racore, etnike
ose fetare (4), sanksionohen me gjoba ose me
burgim deri në gjashtë muaj. Lidhur me gjobat,
Ligji nuk parasheh ndonjë varg masash për rastet e
mësipërme.

Gjatë periudhës së monitorimit nuk pati nisma për
ndryshimin e kuadrit ligjor ekzistues. Një zhvillim
pozitiv, që pasqyron edhe rekomandimet e dhëna
në raportin e mëparshëm të “Monitorimit të së
Drejtës për Tubimet 2016 – 2017” është
gatishmëria e policisë së shtetit për të reflektuar
një set rekomandimesh të ofruara nga Avokati i
Popullit mbi përgatitjen e formateve që lidhen me
tubimet dhe publikimin e tyre online.

Përveç kësaj, Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë
përcakton sanksione të tjera. Për organizimin e
tubimit pa leje nga organet e autorizuara,
organizatorët gjobiten me gjobë ose me burgim
deri në një vit.

7

Për pjesëmarrjen në një tubim të paligjshme, Kodi
Penal parashikon sanksione me gjoba deri në tre
muaj burgim. Në rastet kur përsëritja e
kundravajtjes, sanksionet ndryshojnë nga gjobat
deri në dy vjet burgim. Përsëri, shuma e gjobave
nuk parashikohet në Kodin Penal. Sikundër është
cituar edhe në raportin e mëparshëm të
“Monitorimit të së Drejtës për Tubimet 2016 –
2017” sanksionet e parashikuara në kuadrin ligjor
nuk janë
në përputhje me standardet
ndërkombëtare.

3

Neni 2 i Ligjit Nr. 108/2014 “Për Policinë e Shtetit”
Neni 21, sesioni 1, Ligji Për Tubimet
5
Idem, neni 21, sesioni 2
6
Idem, neni 21, sesioni 2
4
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Idem, neni 25

IV. ADMINISTRIMI I TË
DREJTËS PËR TUBIME
Në Shqipëri, Policia e Shtetit është struktura
kryesore përgjegjëse për administrimin e
tubimeve, për dorëzimin e njoftimeve për
organizimin e tubimeve dhe për përcaktimin e
kufizimeve ose ndalimin e tyre. Për tubimet e
organizuara në sheshe dhe vendkalime publike, si
dhe tubimet urgjente, organizatorët janë të
detyruar të njoftojnë me shkrim për organizimin e
një tubimi.

Identiteti dhe adresat e organizatorit dhe
drejtuesit të tubimit;
• Qëllimi i tubimit;
• Datën, vendin, orën e fillimit dhe mbarimit
dhe itinerarin e tubimit;
Në rastet e tubimeve urgjente, letra e njoftimit me
shkrim duhet të dorëzohet 3 orë para tubimit.
Letra e njoftimit, përveç elementeve të mësipërme,
duhet të përmbajë arsyen për urgjencën e saj.

Për llojet e tjera të tubimeve, organizatorët nuk
janë të detyruar të dërgojnë një njoftim me
shkrim, por mund t'i kërkojnë Policisë së Shtetit t'i
mbështesin kryerjes së tubimit. Në rastet e
tubimeve të organizuara në vende të hapura për
publikun, oficeri i policisë duhet t'i mbështesë ato
jashtë vendit ku organizohet tubimi. Në rastet e
tubimeve të organizuara në zona private, policia
nuk mund të hyjë pa lejen e organizatorit të
tubimit ose pronarit të zonës private, me
përjashtim të rasteve flagrante për të parandaluar
rrezikun për jetën dhe shëndetin e pjesëmarrësve.

Njoftimi i dorëzohet Zyrës së Shërbimit për
Qytetarët (ZSHQ)8 të strukturës vendore të
Policisë. ZSHQ transferon njoftimin tek Shefi i
Komisariatit të Policisë që ka nën juridiksionin e tij
vendin ku do të organizohet tubimi. Në rastet kur
itinerari i një tubimi përfshin më shumë se një
komisariat, njoftimi
i dërgohet të gjitha
njoftim_tubimi.pdf
komisariateve të përfshira.

•

Policia e Shtetit duhet të japë vendimin brenda 24
orëve pas pranimit të informacionit të plotë. Në
rastet kur organizatorët nuk dorëzojnë të gjithë
informacionin përkatës, organi i autorizuar i
kërkon ta përfundojë atë. Rishikimi i informacionit
të plotë nuk duhet të jetë më vonë se 24 orë para
fillimit të tubimit.9 Në këtë rast, vendimi merret
brenda 8 orëve nga paraqitja e kërkesës.

Njoftimi me shkrim për organizimin e tubimit
duhet të dorëzohet jo më vonë se tri ditë para
datës së organizimit. Letra e njoftimit duhet të
përmbajë këto elementë:
•
•
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Numri i përafërt i pjesëmarrësve dhe numri
i përsonave ndihmës për kryerjen e tubimit;
Personat që do të flasin në tubim.

7

Informacioni është marrë nga faqja e internetit të Policisë së
Shtetit https://www.asp.gov.al/images/njoftimedeklarime/njoftim_tubimi.pdf
8
Neni 5, sesioni 3, Ligji për Tubimet
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Sipas Ligjit për Tubimet, Shefi i Komisariatit të
Policisë njofton Bashkinë dhe Prefektin nëpërmjet
njoftimin me shkrim për organizimin e tubimit.10
Zbatimi i kësaj procedure në praktikë, konfirmohet
edhe nga përfaqësuesit e bashkisë, gjatë
intervistave të kryera me ta. Ata nuk luajnë rol për
administrimin e tubimeve pasi Ligji “Për Tubime” i
jep autoritetin kryesor Policisë së Shtetit.

Sipas Bashkisë së Tiranës, vendimmarrja për
organizimin e tubimeve bëhet në përputhje me
Ligjin për Tubimet dhe në përputhje me Urdhrin
nr. 1066312 të Bashkisë së Tiranës. Kapitulli VI i
Urdhrit parashikon përdorimin e hapësirave
publike për zhvillimin e aktiviteteve artistike,
kulturore, promovuese, manifestimeve politike etj.
Sipas këtij dokumenti, subjekti që kërkon të
zhvillojë aktivitete të tilla në hapësirat publike të
Bashkisë duhet të pajiset me lejen përkatëse të
lëshuar nga Bashkia13, bazuar në kërkesën e
paraqitur në Qendrën së Regjistrimit të Licencave
Tiranë.14 Kërkesa duhet të dorëzohet 25 ditë para
organizimit të aktivitetin, dhe në rastet urgjente,
kërkesa duhet të dorëzohet 7 ditë më parë. Siç
vërehet, afati kohor i përcaktuar në Urdhrin e
Bashkisë së Tiranës, në rastet e tubimeve
(manifestimeve politike) nuk është në përputhje
me afatin kohor të përcaktuar në Ligjin për
Tubimet (tre ditë para mbledhjes), duke limituar
këtë të drejtë.

Njësitë e vetëqeverisjes vendore nuk kanë detyrim
ligjor të takohen me organizatorët e tubimit.
Rastet e vetme kur ata kanë të drejtë të thërrasin
organizatorët e tubimit janë kur prona publike
është dëmtuar për shkak të përplasjeve dhe
shkeljeve që kanë ndodhur gjatë organizimit të një
tubimi. Në këto raste, njësitë e vetëqeverisjes
vendore bashkëpunojnë me policinë e shtetit për
të dokumentuar shkeljen e pronës publike dhe për
të vendosur gjoba në përputhje me taksat
vendore. Ndërsa përfaqësuesit e bashkisë thanë se
Policia Bashkiake nuk ka rol gjatë organizimit të
tubimeve, sipas nenit 8 të Ligjit për Organizimin
dhe Funksionimin e Policisë Bashkiake, policia
bashkiake duhet të marrë të gjitha masat e
nevojshme për mbrojtjen e rendit publik, në vende
ku njerëzit mblidhen si tregje, panaire, në
ceremoni publike, artistike, fetare, atletike, në
kinema, teatro, ndërtesa atletike dhe salla dhe
mjedise të tjera publike.11

Të pyetur për lejet e dhëna për tubimet e
organizuara në 2017 - 2018, përgjigja e Bashkisë
së Tiranës është si vijon:
1. Gjatë vitit 2017, Bashkia e Tiranës ka dhënë
gjithsej 6 leje për organizimin e tubimeve,
nga të cilat 2 kishin natyrë politike dhe 4
ishin marshime, duke pasur natyrë
ndërgjegjësuese.
2. Gjatë vitit 2018, Bashkia e Tiranës ka dhënë
gjithsej 7 leje për organizimin e tubimeve,
nga të cilat 2 kishin natyrë politike dhe 5
ishin marshime, duke pasur natyrë
ndërgjegjësuese.

Sipas Ligjit “Për tubimet”, organizatorët e
tubimeve duhet të dorëzojnë njoftimin vetëm tek
Policia e Shtetit, si struktura kryesore për
administrimin e tubimeve. Sidoqoftë, në praktikë
vërehet se në disa raste organizatorët e dorëzojnë
njoftimin edhe në Njësitë e Vetëqeverisjes
Vendore. Nuk ka procedura të unifikuara, por ato
variojnë nga Njësitë e vetëqeverisjes vendore.

Të pyetur mbi tubimet e ndaluara, Bashkia e
Tiranës deklaroi se nuk ka lëshuar urdhër për
ndalimin e organizimit të tubimeve. Gjatë
intervistave me Organizatat e Shoqërisë Civile
(OSHC) që kanë organizuar tubime në Tiranë
shprehën se nuk i kanë dorëzuar të gjitha
dokumentet e kërkuara në Urdhër. Ata u shprehën
se përfaqësuesit e policisë bashkiake i kanë
plotësuar nevojat e OShC-ve në vendosjen e
pajisjeve për organizimin e tubimeve, madje pa
dorëzuar njoftimin në Bashkinë e Tiranës.

Gjatë periudhës së monitorimit, Zyra e Avokatit të
Popullit ka luajtur një rol aktiv në monitorimin e
kësaj të drejte dhe nxjerrjen e rekomandimeve për
strukturat shtetërore. Ai ka nxjerrë dy
rekomandime për Policinë e Shtetit për kryerjen e
tubimeve të bazuara në dy protestat e organizuara
në vitin 2018, (i) protestën e Kukësit të organizuar
nga njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe banorët e
veriut kundër taksave të reja të vendosura për
rrugën nacionale dhe (ii) protestën e organizuar
nga Lëvizja Rinore Rome dhe Egjiptiane për
vdekjen e një të riu në ambientet e Komisariatit të
Policisë së Korçës.

Përfaqësuesi i Bashkisë Berat, u shpreh se Bashkia
nuk ka ndonjë rregullore të brendshme për
organizimin e tubimeve. Megjithatë, në shërbimin
One Stop Shop si pjesë e Bashkisë,qytetarët kanë
depozituar kërkesë për organizimin e tubimit. Në
këto raste, Bashkia ka luajtur rolin e
ndërmjetësuesit dhe ka informuar zyrtarët e
policisë që të marrin masa për mbrojtjen e rendit
dhe për të komunikuar me organizatorët. Në
bashkinë e Shkodrës nuk ka raste të njoftimeve të
dorëzuara në bashki gjatë vitit 2017-2018, dhe
asnjë informacion me shkrim nga policia mbi
tubimet e organizuara në territorin e bashkisë.

1. Protesta e Kukësit u organizua më 31 mars
2018, dhe një nga organizatorët e protestës
ishte Këshilli Bashkiak i Kukësit. Duke
respektuar Ligjin për Tubimet, tre ditë para
organizimit të tubimit, ata dorëzuan njoftimin
në Komisariatin e Policisë së Kukësit.Por, 48 orë
pas marrjes së njoftimit, Shefi i Komisariatit të
Kukësit i dërgon një letër Këshillit Bashkiak për
informacione të mëtejshme, të cilat mungonin
në letrën e njoftimit, siç është numri i pritur i
protestuesve dhe emrat nominalë të persona
që do të flasin. Përveç kësaj, vendi për
organizimin
e
tubimit
konsiderohej
i
papërshtatshëm, për shkak të pengesës së
rrugës për mjetet e transportit dhe qytetarët.
Brenda të njëjtës ditë, u organizuan dy takime
mes dy palëve për organizimin e tubimit.
Këshilli Bashkiak në 24 orët e fundit ridërgoi
letrën e njoftimit, duke përmbushur kërkesat e
policisë. Në të njëjtën kohë, siç u vërejt dhe u
shpreh nga Avokati i Popullit, Shefi i
Komisariatit të Kukësit nuk ndërmori vendim
administrativ për ndalimin e tubimit ose për
emërimin e kohës dhe vendit për organizimin e
kuvendit, siç pretendonte Shefi i Komisariatit.

Sa i përket procesit të monitorimit në lidhje me
tubimet, Zyra e Avokatit të Popullit në Shqipëri
luan një rol të rëndësishëm. Ky autoritet ka të
drejtë të mbikëqyrë me kujdes proceset dhe
procedurat, të marrë ankesa dhe të bëjë
rekomandime dhe të propozojë masa kur vëren
shkelje të të drejtave dhe lirive të njeriut nga
administrata publike.15
15

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, neni 63, paragrafi 3.

12

Urdhër. Nr. 10663, datë 21.03.2017, “Disa ndryshime dhe shtesa
në Urdhëresën e Kryetarit nr.25850, datë 26.08.2016 për “Rregullat
dhe kushtet e zënies së hapësirës publike në Bashkinë e Tiranës””
http://www.tirana.al/publimepdf/rregullorja.pdf
13
Idem, neni 66, pika 1
13
Idem, neni 66, point 3

10

Idem
http://www.vendime.al/wp-content/uploads/2015/08/LIGJI-Nr.8224-dat%C3%AB-15.5.1997P%C3%8BRORGANIZIMIN-DHEFUNKSIONIMIN-E-POLICIS%C3%8BT%C3%8B-BASHKIS%C3%8BDHET%C3%8BKOMUN%C3%8BS.pdf

11
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Përveç kësaj, ai ka tejkaluar afatin kohor të
parashtruar në ligj për t'iu përgjigjur njoftimit
brenda 24 orëve, duke i lënë më pak kohë
organizatorëve të përmbushin elementet e
njoftimit.

RAST STUDIMOR
ZHVILLIM POZITIV: STANDARDIZIMI DHE
PUBLIKIMI
I
PROCEDURAVE
MBI
NJOFTIMET PËR ORGANIZIMIN E TUBIMEVE
Raporti i Monitorimit të së Drejtës për Tubime
Paqësore 2016 – 2017 rekomandoi që kërkesat e
njoftimit të jenë të thjeshta dhe informacionet e
kërkuara duhet të reduktohen dhe të jenë
relevante për të siguruar tubime paqësore; që të
gjitha ligjet, rregulloret, politikat, vendimet dhe
informacionet e tjera që lidhen me ushtrimin e
lirisë së tubimit paqësor duhet të jenë në
dispozicion të publikut dhe lehtësisht të
aksesueshme për publikun; dhe procesi i
komunikimit ndërmjet institucioneve / agjencive
përgjegjëse dhe organizatorëve të një tubimi
duhet të rregullohet përmes procedurave ligjore
që janë të qasshme për publikun.

2. Rasti i dytë është vdekja e një qytetari të ri rom
në ambientet e dhomës së paraburgimit në
Komisariatin e Policisë së Korçës. Lëvizja Rinore
Rome dhe Egjiptiane, një organizatë e shoqërisë
civile,ka
shpërndarë
informacionin
për
organizimin e një tubimi para Ministrisë së
Brendshme për të protestuar për vdekjen e
djalit të ri dhe ka ftuar grupe dhe qytetarë të
tjerë që të bashkohen me ta. Drejtoria e Policisë
së Tiranës ka ndaluar kryerjen e tubimit me
pretendimin se kërkesa është dërguar një orë
para organizimit të tubimit dhe nuk ishin
përfshirë të gjithë elementet (afati kohor për
dorëzimin e njoftimit, identiteti dhe adresa e
organizatorit dhe administratori të tij, dhe emri i
folësve) sipas ligjit janë pasqyruar në kërkesën e
paraqitur. Pas monitorimit nga Avokati i Popullit
rezulton se kërkesa është dërguar tri ditë para
organizimit të tubimit me postë dhe veprimet e
strukturës së policisë nuk janë në përputhje me
Ligjin për Tubimet.

Si vijim, duke u bazuar edhe në hetimet dhe
ankesat e disa subjekteve për mos lejimin e
ushtrimit të së drejtës së tyre për tubim të lirë nga
ana e Policisë së Shtetit për disa arsye, Avokati i
Popullit lëshoi një sërë rekomandimesh për
Policinë e Shtetit, pasi vërejti se ka paqartësi nga
qytetarët, si dhe për autoritetet e policisë lidhur
me procedurat. Problemi kryesor ka të bëjë me
perceptim e gabuar nga qytetarët të "njoftimit" si
një kërkesë për leje të posaçme dhe nga ana tjetër
trajtimi i gabuar e trajton policinë si me të drejtën
apo jo të lejojë ushtrimin e kësaj të drejte
themelore qytetarët.
Pra, duke marrë parasysh sa më sipër, Avokati i
Popullit kërkoi që Policia e Shtetit të marrë masat
e nevojshme për përgatitjen e modeleve
standarde
për"Njoftimin
që
i
dorëzohet
Komisariati i Policisë për organizimin e tubimeve
në sheshe dhe në rrugët publike"
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dhe "Njoftimin që i dorëzohet Komisariatit të
Policisë për organizimin e një tubimi urgjent në
sheshe dhe rrugët publike"dhe publikimin e tyre
në faqen e internetit të Drejtorisë së Përgjithshme
të Policisë për t`u aksesuar nga qytetarët dhe për
të krijuar mundësi për njoftime përmes internetit
për organizimin e tubimeve.
Një rekomandim tjetër ka të bëjë me përgatitjen e
modeleve standarde, siç është "Vendimi
administrativ për komunikimin me organizatorin
ose administratorin e tubimit për ndalimet dhe
kufizimet e mundshme ose kushtet tjera, duke
përfshirë numrin e personave që do ta ndihmojnë
atë" në Ligjin për Tubimet.
Nëpërmjet një letre zyrtare të lëshuar më 3 gusht
2018, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë shprehu
se rekomandimet e Zyrës së Avokatit të Popullit u
mirëpritën dhe u pranuan, gjithashtu u themelua
një Grup Pune për rishikimin e procedurave
standarde të "Planifikimit të shërbimit policor për
organizimin e tubimeve". Procedura e brendshme
u miratua më 31 tetor 2018, duke vendosur
procedura standarde për zyrtarët e policisë para
organizimit
të
tubimeve,
procedura
të
përgjithshme për menaxhimin e tubimeve dhe
shërbimet e tij, procedura për ndalimin dhe
shpërndarjen e tubimit dhe procedura të tjera.
Dokumenti përfshin edhe anekset e të gjitha
modeleve
standarde,
në
përputhje
me
rekomandimet e zyrës së Avokatit të Popullit.
Vendimi i jep të drejtën sektorit përgjegjës për
komunikim me median dhe publikun në Drejtorinë
e Përgjithshme të Policisë për të vënë në
dispozicion dhe publikuar në internet modelet e
njoftimit në faqen e internetit të Policisë së Shtetit.

V.MBIKËQYRJA
E TUBIMEVE

Të dhënat statistikore për këtë raport monitorimi
janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë
së Shtetit. Ata janë instanca e parë për të marrë
informacion lidhur me organizimin e tubimeve, si
dhe autoriteti për të kufizuar apo ndaluar një
tubim. Bazuar në përgjigjen e tyre ata kanë një
regjistër me të dhëna për tubimet, sipas një
formati të miratuar, por ky informacion nuk është
publik.
Institucioni i policisë u shpreh se ata organizojnë
takime para dhe gjatë organizimit të një tubimi me
organizatorët e tubimeve, ndërsa shprehën se
organizimi i takimit pas përfundimit së tubimit
bëhet në raste të rralla. Dialogu në këto takime
është i fokusuar në masat e nevojshme që duhen
marrë në mënyrë që të organizohet një tubim sa
më paqësor, diskutohet mbi pjesëmarrësit, vendin
dhe detyrimin nga ana e organizatorëve. Në të
njëjtën kohë, këto takime shërbejnë për t'u njohur
me zyrtarin e policisë, i cili emërohet për të
vëzhguar tubimin dhe bashkëpunimin me
organizatorin dhe ndihmësit e tjerë për
administrimin e tij.
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Përveç informacionit të dhënë në letrën njoftuese
nga organizatorët e tubimit, policët mbledhin
informacion mbi karakteristikat fizike të zonës,
përpara se të kryhet tubimi. Punonjësit e policisë
angazhohen si civilë gjatë organizimit të një
tubimi, me qëllim vëzhgimin, fotografimin dhe
dokumentimin e materialeve në rastet kur ka një
rrezik potencial për rendin dhe sigurinë publike.
Përveç kësaj, me urdhrin e nxjerrë nga zyra e
Prokurorisë, policia mund të sekuestrojë edhe
dokumente të tjera të xhirimeve të përdorura në
rastet e një tubimi të dhunshëm.
Sipas informacionit të marrë nga Departamenti i
Sigurisë Publike i Drejtorisë së Përgjithshme të
Policisë së Shtetit, disa nga sfidat kryesore me të
cilat ballafaqohen oficerët e policisë gjatë
tubimeve janë:
•

•

Në rastet e tubimeve të ndaluara nga policia ose
të organizuara pa njoftim paraprak, dhe në rastet
kur nuk ka bashkëpunim ndërmjet organizatorëve
dhe oficerëve të policisë, komunikimi bëhet me
megafon nga kreu i shërbimit policor.
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Mos përmbushja e detyrimeve ligjore
nga ana e organizatorëve dhe liderit në
linjë me Ligjin për Tubimet;
Devijimi nga plani fillestar i paraqitur në
strukturën e policisë, i lidhur me
bllokimin e trafikut në rrugë dhe dërgimi
i mesazheve të ndryshme nga ato të
paraqitura në letrën njoftuese;

•

•

•

Tubimet
e
organizuara
para
institucioneve kryesore publike si
Kryeministria,
Parlamenti,
Bashkia,
Ministria e Brendshme, Teatri Kombëtar,
bulevardet, sheshet dhe rrugët publike
në Tiranë lidhen me devijimin dhe
bllokimin e trafikut dhe pengojnë punën
e punonjësve të policisë për të
garantuar rendin publik dhe sigurinë
publike;
Organizatorët nuk e njohin Ligjin për
tubimet, të drejtat dhe përgjegjësitë e
tyre;
Njoftimi është paraqitur me vonesë, dhe
informacioni që mungon.

•

•

Nuk ka njësi të veçantë policore brenda
strukturave të Policisë së Shtetit për administrimin
e tubimeve. Administrimi i tubimeve është pjesë e
kurrikulës së Akademisë së Sigurisë,16 dhe çdo vit
organizohen trajnime me oficerë policie, të cilët
kanë pozitë drejtuese brenda strukturave të
policisë. Përveç kësaj, organizohen trajnime të
posaçme me zyrtarët policorë të Forcave
Operacionale. Nëpunësit e policisë, sidomos ata
që emërohen për të vëzhguar tubimet, janë
udhëzuar për administrimin e tubimeve bazuar në
mësimet e nxjerra nga tubimet e mëparshme.
Megjithatë, ka nevojë për trajnim të mëtejshëm në
të dy aspektet: teorike dhe praktike.

Bazuar në sfidat e mësipërme, Policia gjithashtu
jep disa sugjerime për të përmirësuar situatën me
administrimin e tubimeve, si më poshtë:
•

•

•

•

Organizatorët e tubimeve duhet të
mbajnë kontakte të vazhdueshme me
zyrtarin e caktuar të policisë para, gjatë
dhe pas përfundimit të tubimit;
Ndalimi i personave problematikë dhe të
dhunshëm nga organizatorët e tubimit
dhe bashkëpunimi me Drejtorin e Policisë
për identifikimin e tyre.

Rritja e bashkëpunimit ndërmjet shefit
të policisë dhe organizatorëve të
tubimeve;
Fushata ndërgjegjësuese përmes medias
dhe strukturës së policisë në lidhje me
të
drejtat
dhe
përgjegjësitë
e
organizatorëve të tubimeve para, gjatë
dhe pas organizimit të tubimit;
Ndërveprim dhe bashkëpunim më i mirë
midis
institucioneve
publike
në
përmbushjen e përgjegjësive të tyre
ligjore dhe institucionale;
Koordinimi i punës gjatë tubimit dhe
korrektësisë nga organizatorët për të
mos devijuar nga plani fillestar i
paraqitur në polici;

Disa nga pajisjet që oficerët e policisë mund të
përdorin gjatë organizimit të një tubimi janë
megafoni, prangat, bilbilat, shkop gome, radio
dore, mburoja, gaz lotsjellës, pajisje kundër gazit
dhe makina me bombolën e ujit. Në varësi nga
vendi ku organizohet tubimi, policët mund të
përdorin moshën si shkallë për kufizimin dhe
orientimin e pjesëmarrësve në tubim. Përveç kësaj,
një ambulancë me stafin mjekësor duhet të jetë e
pranishme për të dhënë ndihmën e parë për
oficerët e policisë, pjesëmarrësit dhe njerëzit e
tjerë që janë lënduar gjatë tubimit. Për ndihmën
16

Akademia e Sigurisë, (AS) është institucion publik i arsimit të lartë
që synon arsimimin e punonjësve të policisë e të institucioneve të
tjera ligj zbatuese. Ajo merret me studime, kërkime shkencore dhe
botime në fushat e policimit dhe të sigurisë.
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Pas regjistrimit të kërkesës, kreu i strukturës fillon
verifikimin e ankesës.18 Informacioni i dhënë i
dërgohet
Departamentit
të
Standardeve
Profesionale që merr vendimin tek oficeri i
policisë. Për periudhën e monitorimit, nga
informacioni i marrë nga Drejtoria e Përgjithshme
e Policisë së Shtetit nuk ka ankesa nga
organizatorët për zyrtarët e policisë të cilët janë
emëruar ose kanë marrë pjesë në administrimin
dhe mbrojtjen e rendit gjatë një tubimi. Për
protestën e organizuar në Kukës, Avokati i Popullit
shprehu vetëm se numri i punonjësve të policisë
për të mbrojtur rendin ishte i ekzagjeruar, por
veprimi i Policisë është kryer për të mbrojtur
frymën e protestës.

shëndetësore,
policia
njofton
shërbimin
shëndetësor të spitalit rajonal në datën, kohën dhe
vendin ku do të organizohet asambleja.
Punonjësit e policisë të pranishëm në tubim mund
të përdorin forcën kur:
1. Ekzistojnë një rrezik real për jetën dhe shëndetin
e pjesëmarrësve ose policëve të angazhuar në
tubime,
duke
parandaluar
parimin
e
proporcionalitetit gjatë përdorimit të forcës;
2. Ekzistojnë dëshmi të njerëzve të armatosur
midis pjesëmarrësve në tubim;
3. Në rastet kur tubimi bëhet i dhunshëm dhe
organizatorët nuk i binden zbatimit të ligjit.
Punonjësit e policisë mund të ndërhyjnë derisa
gjendja të kthehet në normale, duke përdorur
parimin e proporcionalitetit gjatë përdorimit të
forcës;
4. Në rastet kur njerëzit kundërshtojnë me akte
dhune, merret vendimi për shpërndarjen e tubimit.

MEDIA AND TUBIMET
Roli i medias në dhënien e informacionit në
tubime është shumë i rëndësishëm. Liria e fjalës
është një e drejtë kushtetuese dhe kuadri ligjor në
vend nuk e kufizon përdorimin e informacionit,
por ngjashëm me Monitorimi i të Drejtës për
Tubime Paqësore, Raporti i Shqipërinë 2016 – 2017,
një implementim në praktikë është e nevojshme.
Ky sektor është i gjallë, ka mbi 20 gazeta ditore, 71
stacione radioje, 70 stacione televizive dhe 109
televizione kabllore - për të mos përmendur media
online.19

Zyrtarët e policisë përdorin forcën vetëm kur
metodat e tjera (komunikimi, negociatat, kufizimi
dhe kontrolli) janë joefektive. Policia e Shtetit
është përgjegjëse për të vepruar me standardet
më të larta profesionale në mënyrë të paanshme
dhe në respekt me dinjitetin njerëzor, të drejtat e
njeriut dhe liritë themelore.17 Në rastet kur oficerët
e policisë thyejnë ligjin, organizatorët e një tubimi
mund të paraqesin një ankesë tek autoritetet e
policisë së shtetit ose mund ta dërgojnë rastin në
gjykatë. Punonjësit e policisë kanë në uniformën e
tyre emrat, mbiemrat, numrin e identifikimit,
pozicionin dhe strukturën (lokale ose qendrore) ku
punonjësi i policisë ushtron detyrën e tij / saj.
Ankesa është e regjistruar në regjistrin e ankesave,
të mbajtura në çdo strukturë të policisë.

Në përgjithësi, siç është theksuar nga
përfaqësuesit e medias, media është e lirë të marri
pjesë dhe të raportoj mbi tubimet. Nuk ka
kufizime të vendosura nga autoritetet policore
18
19

Idem, neni 218, pika 3
http://www.mediacenterbg.org/wp-

content/uploads/2017/05/Media-Literacy-and-Education-Needsof-Journalists-and-the-Public_REPORT_FINAL.pdf

17

Vendimi i Keshillit te Ministrave Nr. 750, date 16/09/2015 “Mbi
aprovimin e rregullores së Policisë së Shtetit”, neni 105
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.
Mediat
raportuan se iniciatorët për shumë tubime
janë organizata të shoqërisë civile (OSHC) dhe
mediat kanë raportuar protestat e tyre. Për të
përmendur disa nga tubimet "popullore" të
organizuara prej tyre janë protesta kundër prishjes
së ndërtesës së Teatrit Kombëtar, disa protesta për
çështjet e mjedisit, protestë për të drejtën e punës
dhe barazinë gjinore, etj.

ndaj medias për raportimin e tubimeve. Gazetarët
dhe mbrojtësit e të drejtave të njeriut janë në
gjendje të marrin pjesë dhe të raportojnë lirisht
gjatë organizimit të tubimeve.
Sidoqoftë, gjatë vitit 2017 në zgjedhjet
parlamentare kjo e drejtë u kufizua nga partitë
politike. Përfaqësuesit e medias deklaruan se nuk
ishin të informuar dhe nuk morën pjesë në
demonstratat politike të organizuara nga partitë
politike gjatë fushatës zgjedhore. Ndërkohë
qëpamjet nga demonstrata politike u përgatitën
nga partitë politike dhe iu dhanë mediave.
Amendamentet e Ligjit për Media Audiovizuale
përcaktonin kohën e lirë të transmetimit të partive
politike gjatë fushatës zgjedhore. Amendamenti
ishte - kontradiktor me Kodin Zgjedhor, i cili nuk
përcaktoi mbulim falas për fushatat politike në
mediat private. Amendimi u kundërshtua nga
Shoqata e Medias Elektronike, duke argumentuar
se ky ndryshim ishte kundër kushtetutës shqiptare
dhe shkeli lirinë e medias.

Nga ana tjetër, për shkak të qasjes së kufizuar
financiare për mbulimin e medias lokale dhe
kombëtare, shumica e organizatave të shoqërisë
civile dhe grupeve të qytetarëve përdorin mediat
sociale për të nisur fushatën e tyre të advokimit,
për të mobilizuar njerëzit dhe për të ndërtuar zona
elektorale. Facebook mbetet rrjeti social kryesor
për të organizuar dhe koordinuar një tubim. Për të
përmendur, gjatë vitit 2018 u krijua Aleanca për
Mbrojtjen e Teatrit Kombëtar.20

Ministria e Kulturës dhe Bashkia e Tiranës
organizuan takime të hapura me artistë për të
diskutuar mbi këtë çështje. Çështja është ende e
pazgjidhur; parlamenti ende po diskuton ligjin,
ndërsa Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit Kombëtar
po organizon ende protesta të përditshme për të
mbrojtur ndërtesën dhe territorin e saj përreth.
Një shënim pozitiv për protestat e gjata është se
nuk ka incidente të raportuara përmes mediave
dhe përmes llogarisë së Facebook-ut të Aleancës
për Mbrojtjen e Teatrit Kombëtar me policinë e
shtetit.

Ishin një grup joformal i aktorëve, drejtorëve të
filmit, aktivistëve, organizatave të shoqërisë civile
dhe përfaqësuesve të medias për të ndaluar
projektin e qeverisë shqiptare për prishjen e
ndërtesës së Teatrit Kombëtar dhe për të ndërtuar
një teatër të ri kombëtar si pjesë e një qendre
biznesi të lartë. Artistët pohojnë se parapërzgjedhja e kompanisë për ndërtimin e teatrit të
ri nuk është bërë në mënyrë transparente dhe
ndërtesa aktuale simbolizon historinë e teatrit në
Shqipëri që nga krijimi i tij në vitin 1932. Në shkurt
të vitit 2018,21 70 artistë nënshkruan një peticion
duke bërë thirrje qeverisë që të rishqyrtojë planin
për prishjen e ndërtesës së Teatrit Kombëtar.

Ngjashëm me Monitorimi i të Drejtës për Tubime
Paqësore, Raporti i Shqipërinë 2016 – 2017,
mbulimi mediatik i protestave në përgjithësi është
konsideruar neutral, dhe rrallë raportet e tyre
shkojnë në thellësi të shkaqeve të protestave.
Sipas përfaqësuesve të medias, ligji për tubimet
duhet të ndryshohet lidhur me njoftimin për
tubimet. Ekzistojnë specifikime të panevojshme të
kërkuara në formularin e njoftimit, të cilat
nganjëherë çojnë në vonesa nga autoritetet
policore për të nxjerrë vendimin e tij mbi
organizimin e kuvendeve. Për më tepër, ligji për
tubimet është i paqartë në lidhje me kompetencat
ndërmjet institucioneve publike civile.

20

https://www.facebook.com/mbroteatrin/
https://www.calvertjournal.com/news/show/9644/albanian-actorsstorm-national-theatre-government-reformprotest

21
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VI. KRIMINALIZIMI I
PROTESTAVE
Lidhur me kriminalizimin e protestave, Prokuroria,
Gjykatat Administrative dhe Gjykatat Gjyqësore të
Rretheve janë autoritetet kryesore publike
përgjegjëse për çështjet përkatëse në shkallë të
ndryshme. Përveç kësaj, Avokati i Popullit, pas
kryerjes së një hetimi nga ana e tij, ka të drejtë t`ì
rekomandojë Prokurorisë që të fillojë një hetim
nëse konstaton se është kryer një vepër penale ose
të rifillojë hetimet që janë mbyllur ose pezulluar.
Sistemi gjyqësor në Shqipëri po kalon një proces
gjithëpërfshirës
të
rivlerësimit
(vetingu).22
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, një nga
institucionet verifikuese, nisi hetimin e gjyqtarëve
duke dhënë shpresë se sistemi gjyqësor do të jetë
i pavarur dhe me profesionalizëm të lartë.
Sidoqoftë, sistemi gjyqësor karakterizohet nga
niveli i lartë i korrupsionit dhe niveli i ulët i
efikasitetit, dhe ky sistem është sistemi më pak i
besueshëm në Shqipëri.23 Siç është përmendur
nga Progres Raporti i BE-së për Shqipërinë
"Raportet e konsoliduara ende mungojnë në
efikasitetin e sistemit të drejtësisë, i cili përfshin
kohëzgjatjen e procedurave, shkallën e vendimeve
dhe rastet e pazgjidhura në të gjitha nivelet e
gjykatave,përfshirë Gjykatën Kushtetuese.

Shkalla e vendimeve është më e ulët për gjykatat e
apelit, veçanërisht për Gjykatën Administrative të
Apelit (37%), për shkak të numrit të madh të
ankesave dhe numrit të ulët të gjyqtarëve të
caktuar në Gjykatë ".24 Përveç kësaj, besimi publik i
këtij sistemi është i ulët.
Gjatë këtij monitorimi, nuk ka raste të raportuara
për individët që i nënshtrohen arrestimit
parandalues para organizimit të një asambleje.
Nga përgjigjja e marrë nga 14 gjykata të
rretheve,25 vetëm katër u përgjigjën se kishin
nxjerrë vendime gjyqësore lidhur me tubimet.
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër gjatë vitit 2017
ka regjistruar një gjykim për "Organizimin dhe
Pjesëmarrjen në një Tubim të Paligjshëm" dhe në
bazë të akteve penale kundër sigurisë dhe rendit
publik të Kodit Penal, Gjykata mori vendim kundër
organizatorëve, duke caktuar gjobën me një
shumë prej 60,000 Lekë (rreth 480 EUR).Për vitin
2018, brenda të njëjtës gjykatë është regjistruar
një rast tjetër, por është ende në proces.
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat ka lëshuar një
vendim gjykate për një rast me të njëjtën natyrë si
ajo e Shkodrës "Për Organizimin dhe Pjesëmarrjen

“Mungojnë ende raporte të konsoliduara përsa i përket
efikasitetit të sistemit të drejtësisë, përfshirë këtu
kohëzgjatjen e proçedurave, shkallën e vendimeve dhe
çështjet në pritje në të gjitha nivelet gjyqësore, përfshirë
Gjykatën Kushtetuese. Shkalla e vendimeve është më e
ulet për gjykatat e apelit, veçanërisht për Gjykatën
Administrative të Apelit (37%), për shkak të numrit të
lartë të apelimeve si dhe numrit të ulët të gjyqtarëve pjesë
e kësaj Gjykate”

24

22

https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/20180417-albania-report.pdf
25
Partnerët Shqipëri dërgoi një kërkesë për informacion me një set
pyetjesh tek gjykatat e rrethit gjyqsor , duke kërkuar informacion
mbi vendimet që janë dhënë per tubimet gjatë periudhës së
monitorimit.

https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/20180417-albania-report.pdf
23
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2018/albania
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Raporti për Shqipërinë, 2018
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në Grumbullime dhe Manifestime të Paligjshme".
Në fund, 10 persona u shpallën fajtorë dhe të
gjithë paguan një gjobë prej 50,000 Lekë(rreth 400
EUR).

të Prokurorisë dhe numri i lartë i punonjësve të
policisë në sallën e gjyqit ka kontribuar në "lokalet
e frikësimit" për gjyqtarët. Avokati i Popullit i ka
rekomanduar Prokurorisë që të marrë masat
administrative të parashikuara nga ligji me qëllim
që të garantojë të drejtën procedurale për
personat e ndaluar.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë ka theksuar vetëm
një rast që është regjistruar për periudhën e
monitorimit për tubimet. Natyra e çështjes ka qenë
"Ndërhyrja në qarkullimin e mjeteve të transportit"
për protestat e organizuara nga qytetarët e fshatit
Mbostar (pranë Fierit) kundër vendimit të Këshillit
Bashkiak të Fierit. Fshatarët ishin kundër ndërtimit
të fabrikës së riciklimit pranë fshatit. Bazuar në
informacionin nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor
Vlorë, protestat u organizuan pa "leje" nga policia.
Në fund, Gjykata vendosi kundër organizatorëve,
me një gjobë prej 60,000 Lekë 26 (rreth 480 EUR).
Gjatë organizimit të protestës në Kukës, 23
persona u arrestuan me akuzën e "shkatërrimit të
pronës" dhe "kundërshtim të oficerëve të policisë".
Nga investigimi i Zyrës së Avokatit të Popullit,
urdhri i lëshuar nga Prokuroria kishte mungesë të
argumentimit ligjor për ndalimin e tyre në
kundërshtim me Kodin e Procedurës Penale. Për sa
i përket të drejtave gjatë procedurave gjyqësore,
Avokati i Popullit ka identifikuar se në rastin e
protestës së Kukësit, kjo e drejtë është shkelur.
Bazuar në rezultatet e hetimit nga zyrat e Avokatit
të Popullit, Prokuroria nuk ka vepruar në bazë të
ligjit, duke shkelur të drejtat e protestuesve pasi
urdhri i lëshuar nga Prokuroria nuk kishte asnjë
argument bazë përse 23 persona u privuan nga
liria e tyre; Përveç kësaj, nuk ka dokumentacion
për kohën kur Prokuroria ka dërguar urdhrin tek
autoritetet e policisë, dhe asnjë nga të familjarët
dhe të paraburgosurit nuk u njoftuar me urdhër
26

Neni 406, Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë.
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VII.
REKOMANDIME
Për të përmirësuar më tej lirinë e tubimit në
përputhje
me
standardet
ndërkombëtare,
propozohen rekomandimet e mëposhtme:
1.

© https://bit.ly/2HnP2Dj

Amendimi i kuadrit ligjore për tubimet, për të
siguruar mbrojtjen e të gjithë qytetarëve që
organizojnë apo marrin pjesë në tubime
paqësore, duke përfshirë tubimet spontane,
kundër – tubimet dhe tubimet që nuk kanë të
identifikuar një organizator, në përputhje me
udhëzimet ndërkombëtare për lirinë e
tubimeve. Më konkretisht, ndryshimet duhet
të konsistojnë në: sqarim i terminologjisë
"njoftim" kundrejt "kërkesë" / "leje";
a) Rregullimi i tubimeve spontaneve dhe i
kundër - tubimeve;
b) Qartësim dhe udhëzime për procesin e
apelimit ndaj vendimeve të autoriteteve
shtetërore lidhur me kufizimet apo
tubimet e ndaluar;
c) Unifikimi i sanksioneve me organizatorët
dhe pjesëmarrësit në Kodin Penal dhe
Ligjin për Tubimet, në përputhje me
standardet ndërkombëtare;
d) Arsyet nga autoritetet e policisë për të
ndaluar ose kufizuar një tubim duhet të
jenë në përputhje me Ligjin për tubimet
dhe nuk duhet të kufizojnë të drejtën për
tubim të lirë;

2. Të gjitha ligjet, rregulloret, politikat, vendimet
dhe informacione të tjera që lidhen me lirinë
për të ushtruar tubime paqësore duhet të jenë
në dispozicion të publikut dhe lehtësisht të
aksesueshme nga publiku. Përveç kësaj, të
dhënat mbi tubimet (numri, qëllimi, natyra,
zonat gjeografike etj.) duhet të jenë të
disponueshme dhe të aksesueshme për
publikun.
3. Zbatimi i rekomandimit të Avokatit të Popullit
për Policinë e Shtetit për të përgatitur dhe
publikuar formularë mbi njoftimet, për të
lehtësuar dhe mundësuar çdo qytetar të
njoftojë autoritetet civile për kryerjen e
tubimeve.
4. Rregullimi dhe unifikimi i rregulloreve dhe
procedurave të autoriteteve të ndryshme
publike për administrimin e tubimeve, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në Ligjin
për Tubimet. Bashkitë duhet të konsultohen në
lidhje me Ligjin për Tubimet kur nxjerrin
vendime që ndikojnë në të drejtën për tubimet
e lira, të mos vendosin kërkesa të tepërta për
organizatorët e tubimeve që tejkalojnë
kërkesat e Ligjit. Kërkesat e njoftimit duhet të
jenë të thjeshta dhe informacionet e kërkuara
duhet të reduktohen dhe të jenë relevante për
të siguruar tubime paqësore dhe jo për të
traguar padrejtësi për organizatorët.
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5. Procesi i komunikimit ndërmjet institucioneve /
agjencive përgjegjëse që janë të përfshirë në
faza të ndryshme të procesit për të mundësuar
një tubim dhe organizatorët e një tubimi duhet
të rregullohen nëpërmjet procedurave ligjore që
janë të aksesueshme për publikun.
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E drejta për tubim është një element i domosdoshëm i
demokracisë dhe i një shoqërie civile të shëndetshme.
Vitet e fundit kemi parë një epokë të re të protestave
masive, por gjithashtu një rritje të konsiderueshme në
kufizimet praktike të së drejtës në Ballkanin
Perëndimor dhe vendet e Partneritetit Lindor.
Qendra Evropiane për Ligjin Jo-fitimprurës (ECNL)
mbështet rrjetin e saj të partnerëve lokalë (në
Shqipëri, Armeni, Bjellorusi, Bosnjë dhe Hercegovinë,
Kroaci, Maqedoni, Moldavi, Mal të Zi, Kosovë, Serbi
dhe Ukrainë) në monitorimin e ligjeve lokale,
vëzhgimin e protestave, raportimin e sfidave dhe në
angazhimin në procesin e reformës ligjore për të
mbrojtur dhe promovuar këtë të drejtë themelore.
Këtë vit, raportet e monitorimit bazohen në përpjekjet
e mëparshme dhe eksplorojnë çështje që kanë një
rëndësi të veçantë për të gjitha vendet pjesëmarrëse.
Rrjedhimisht, përtej kornizës ligjore, raportet
gjithashtu shqyrtojnë rolin e administratës civile,
policimin, kriminalizimin e protestuesve, si dhe
çështjen gjithëpërfshirëse të llogaridhënies që shfaqet
në të gjitha këto aspekte.

#right2freeassembly

