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P
residenti i Republikës, Ilir Meta ka 
kthyer për rishqyrtim në Kuvend ligjin 
që ka të bëjë me vlerësimin kalimtar 
dhe periodik të punonjësve të Policisë 
së Shtetit, Gardës së Republikës dhe 
Shërbimit për Çështjet e Brendshme 

dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme, apo i thënë 
ndryshe “vettingun” në polici. Vettingu në polici ka 
qënë një nga pikat kryesore që e refomrës së kësaj 
qeverie, po sërish mbetet një ngërç në qeverinë e 
rilindjes. Sipas, Ilir Metës, ky ligj cënon parimet dhe 
standardet e vendosura në Policinë e Shtetit. “Ndrys-
himet e miratuara me këtë ligj nuk krijojnë garancitë 
e nevojshme se një proces kaq i rëndësishëm si 
vlerësimi kalimtar i punonjësve të Policisë së Shtetit 
dhe të Gardës së Republikës, do të realizohet në kohën 
e duhur, me objektivitet dhe paanshmëri, duke bërë 
hapa pas në raport me standartet e ligjit në fuqi” –
shtoi Meta.  Duke ju rikthyer ligjit të ish-Ministrit të 
Brendshëm, Fatmir Xhafaj, Presidenti nënvizon se ligji 
i parë është hartuar dhe bashkëpunuar nga të gjitha 
palët politike, ndërsa ndryshimet janë bërë me një 
Parlament  ku PD dhe LSI janë jashtë Parlamentit. 
“Ky ligj është votuar me 88 vota pro, 1 kundër dhe 
32 deputetë kanë abstenuar, duke reflektuar kështu 
një terren bashkëpunues dhe jo kundërshtues midis 
forcave politike në Kuvendin e Shqipërisë” –theksoi 
presidenti. Argumenti i Këshillit të Ministrave për uljen 
e kostos për realizimin e këtij procesi nuk e ka bindur 
Kreun e Shtetit. Sipas arsyetimit të Metës, mazhoranca 
kërkon kontrollin  e procesit. “Qëllimi real i qever-
isë nuk është zvogëlimin i kostove financiare për 
realizimin e këtij procesi, por vullnet i shprehur i saj, 
për ta kontrolluar këtë proces nëpërmjet një strukture 
vlerësuese në varësi të saj, siç është Shërbimi i Çësh-
jeve të Brendshme dhe Ankesave, strukturë aktuale kjo 
drejtëpëdrejt në varësi të funksionit politik të Ministrit 
të Brendshëm” –deklaroi Meta.  Sipas Presidentit ar-
gumenti i Këshillit të Ministrave se ky mekanizëm i ri 
garanton të njëjtin standard për të gjithë procesin, pasi 
punonjësit e SHÇBA-së do t’i nënshtrohen të njëjtit 
proces në fazë të parë dhe se nuk ndryshojnë kriteret 
dhe procedurat e vlerësimit, nuk qëndron ligjërisht.

Arsyet e kthimit 
të ligjit nr. 20/2019
I. Së pari, dispozitat e ligjit nr.20/2019, cenojnë 

standardet e vendosura dhe pavarësinë e procesit 
të vlerësimit kalimtar të parashikuar me ligjin nr. 
12/2018, si dhe krijon terren që ky proces të ketë 
ndikim politik. Mekanizmi i ri i miratuar në ligjin 
nr. 20/2019, sipas të cilit punonjësit e Shërbimit për 
Çështjet e Brendshme dhe Ankesat (SHÇBA) do të 

kryejnë vlerësimin kalimtar të punonjësve të Policisë 
së Shtetit dhe të Gardës së Republikës në fazën e dytë 
dhe të tretë, nuk garanton standardin e vendosur për 
realizimin e këtij procesi me objektivitet, pavarësi dhe 
paanshmëri.

Para së gjithash, është me vend të sillet në kujtesë 
se Kuvendi i Shqipërisë në datën 05.03.2018, ka 
miratuar ligjin nr. 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar 
dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e 
Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”. 
Nga shqyrtimi i praktikës parlamentare të miratimit të 
këtij ligji një vit më parë, ka rezultuar se, për hartimin 
dhe miratimin e këtij ligji kanë bashkëpunuar të gjitha 
forcat politike në Kuvendin e Shqipërisë si pozita, 
ashtu edhe opozita. Ky ligj është votuar me 88 vota 
pro, 1 kundër dhe 32 deputetë kanë abstenuar, duke 
reflektuar kështu një terren bashkëpunues dhe jo 
kundërshtues midis forcave politike në Kuvendin e 

Shqipërisë. Pas miratimit të tij nga Kuvendi, ligji nr. 
12/2018, është shqyrtuar nga Presidenti i Republikës, i 
cili, me Dekret nr. 10747, datë 20.3.2018, ka vendosur 
shpalljen e tij.

Qëllimi i ligjit nr. 12/2018, është vlerësimi kalimtar 
dhe periodik i punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit të Çështjeve të 
Brendshme dhe Ankesave në Ministrinë e Brendshme, 
për të siguruar institucione të forta e të besueshme, 
me profesionistë me integritet. Ligji nr. 12/2018, 
parashikon qartë institucionet që do të realizojnë 
vlerësimin kalimtar të punonjësve, subjekt të ligjit si, 
Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, Komisioni Qendror 
i Vlerësimit, Komisioni Vendor i Vlerësimit dhe Trupat 
e Posaçme të Vlerësimit, por edhe përbërjen, kriteret 
dhe procedurat e përzgjedhjes dhe emërimit të të 
gjithë anëtarëve të këtyre institucioneve të rivlerësim-
it, të cilët do të duhet të përfundonin të gjithë këtë 
proces brenda 24 muajve nga data e hyrjes në fuqi të 
tij. Sipas ligjit nr. 12/2018, miratuar një vit më parë, 
procesi i vlerësimit kalimtar të forcave policore do të 
realizohet në 3 faza ku: Faza e parë e vlerësimit do të 
kryhet nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, që do të 
vlerësojë punonjësit që mbajnë grada apo funksione 
të larta në Policinë e Shtetit, Gardën e Republikës dhe 
në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, 
konkretisht sipas analizës së kryer, ky komision do 
të vlerësojë 287 punonjës; Faza e dytë e vlerësimit 
do të kryhet nga Komisioni Qendror i Vlerësimit dhe 
përfshin vlerësimin e 2700 punonjësve të strukturave 
të Policisë së Shtetit dhe 115 punonjës të Gardës së 
Republikës që mbajnë gradat të nivelit të mesëm 
drejtues. Sipas ligjit aktual në fuqi, Komisioni Qëndror 
i Vlerësimit përbëhet nga 45 anëtarë, 15 prej të cilëve 
janë anëtarët e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, 
ndërsa 30 anëtarët e tjerë përzgjidhen nga Komisioni i 
Jashtëm i Vlerësimit, me procedurë të hapur konkur-
rimi, ndërmjet punonjësve me grada të larta, të cilët 
kanë kaluar me sukses procesin në fazën e parë; Faza 
e tretë e vlerësimit do të kryhet nga Komisioni Vendor 
i Vlerësimit, i cili vlerëson 9000 punonjës të Policisë së 
Shtetit pranë strukturave vendore të Policisë së Shtetit 
dhe punonjësit e Gardës së Republikës, me përjashtim 

të punonjësve që vlerësohen nga Komisioni i Jashtëm 
i Vlerësimit dhe Komisioni Qendror i Vlerësimit. Sipas 
ligjit, aktual në fuqi Komisioni Vendor i Vlerësimit për-
bëhet nga 135 anëtarë, 45 prej të cilëve janë anëtarët 
e Komisionit Qendror i Vlerësimit, ndërsa 90 anëtarët 
e tjerë përzgjidhen nga radhët e punonjësve të Policisë 
së Shtetit, të Gardës së Republikës dhe Shërbimit për 
Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, nga Komisioni 
Qendror i Vlerësimit, me procedurë të hapur konkur-
rimi që kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit 
në fazën e dytë.

Ngritja e këtyre strukturave të parashikuara në 
ligjin nr. 12/2018, mënyra e përzgjedhjes dhe e 
funksionimit të tyre janë vlerësuar se garantojnë 
besueshmëri, pavarësi dhe paanshmëri në real-
izimin e këtij procesi që mbështetet në praktikat më 
të mira ndërkombëtare. Nga shqyrtimi i praktikës 
parlamentare rezulton se në hartimin e projektligjit 
fillestar ka pasur edhe përfaqësues të organizatave 
partnere ndërkombëtare, si misioni PAMECA dhe 
ICITAP. Tashmë me kalimin e një periudhe 1-vjeçare 
nga miratimit i ligjit bazë me propozimin e Këshillit të 
Ministrave, Kuvendi i Shqipërisë më datë 28.03.2019, 
ka miratuar ligjin nr. 20/2019 “Për disa ndryshime në 
ligjin 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të 
punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës 
dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat 
në Ministrinë e Brendshme””. Nga shqyrtimi i prak-
tikës parlamentare, rezulton se kjo nismë legjislative 
është propozuar nga Këshilli i Ministrave, pas një 
analize të kryer nga Ministria e Brendshme dhe nuk 
rezulton që, për këto ndryshime thelbësore në ligj, të 
jetë kryer ndonjë konsultë me organizatat partnere 
ndërkombëtare, si misioni PAMECA dhe ICITAP, të cilat 
kanë qenë aktive dhe kanë dhënë kontributin e tyre në 
hartimin e ligjit nr.12/2018, aktualisht në fuqi.

Gjithashtu, për këto ndryshime nuk rezulton të 
jetë kryer as edhe ndonjë seancë konsultimi publik në 
kushtet kur ndryshimet që parashikohen janë të një 
natyre shumë të rëndësishme, pasi prekin drejtpërdre-
jt strukturat që do të realizojnë procesin e vlerësimit 
kalimtar, si dhe heqin afatet brenda të cilit do të duhet 
të përfundojë ky proces për punonjësit subjekt të 
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faqeveligjit. Për më tepër rezulton se ligji nr. 20/2019, është 
shqyrtuar me procedurë të përshpejtuar nga Kuvendi 
i Shqipërisë. Ashtu si është cituar edhe më sipër, sipas 
parashikimeve të dispozitave të ligjit nr. 20/2019, 
objekt shqyrtimi, rezulton se shkrihen organet e 
vlerësimit: Komisioni Qendror i Vlerësimit dhe Komi-
sioni Vendor i Vlerësimit, të cilët ishin përgjegjës për 
realizimin e fazës së dytë dhe të tretë të procesit, duke 
parashikuar si organ për kryerjen e vlerësimit kalimtar 
për këto faza, Shërbimin për Çështjet e Brendshme 
dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme.

Si rezultat i këtyre ndryshimeve, shuhet automa-
tikisht edhe koncepti i krijimit të Trupës së Posaçme 
të Vlerësimit, strukturë që krijohet pranë Komisionit 
Qendror të Vlerësimit dhe Komisionit Vendor të 
Vlerësimit për vlerësimin e atyre punonjësve, njësive 
apo strukturave, përbërja apo tipologjia e punës së të 
cilave, nuk mund të jetë pjesë publike  . Nga shqyrtimi 
i relacionit të Këshillit të Ministrave dhe raportit të 
Komisionit për Sigurinë Kombëtare, i vetmi argument 
se ku mbështeten këto ndryshime në ligj që krijojnë 
një mekanizmin të ri për vlerësimin kalimtar, parash-
trohet tek fakti se: “Këto ndryshime propozohen me 
arsyetimin e uljeve të kostove të procesit dhe zotimin 
domethënës të burimeve materiale dhe atyre njerë-
zore, arsye që sollën vonesa në zbatimin e procesit të 
vlerësimit”. Sipas relacionit të qeverisë në momentin 
e propozimit të ligjit aktual nr.12/2018, procesi i 
vlerësimit u parashikua se do të kushtonte rreth 300 
milionë lekë ose rreth 3 milionë dollarë.  Në shqyrtim 
të përmbajtjes së dispozitave të miratuara nga Kuvendi 
i Shqipërisë, në ligjin nr. 20/2019, dhe praktikës 
parlamentare që ka shoqëruar ligjin bazë nr.12/2018, 
rezulton se arsyetimi mbi të cilin propozohen këto 
ndryshime aktuale nuk gjen mbështetje dhe janë 
pasojë e një vlerësimi jo të thelluar e objektiv. 

Konkretisht; ndryshimet e miratuara me ligjin nr. 
20/2019, cenojnë në mënyrë të paargumentuar fry-
mën e ligjit nr. 12/2018, “Për vlerësimin kalimtar dhe 
periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së 
Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme 
dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, si dhe 
qëllimin në arritjen e objektivave për kryerjen me 

efektivitet, paanësi dhe sipas standardeve, të procesit të 
vlerësimit kalimtar të subjekteve që i nënshtrohen këtij 
procesi, për të cilin ky ligj u miratua.

Në relacionin e Këshillit të Ministrave të muajit 
shkurt 2018, që shoqëronte propozimin e projektligjit 
të miratuar nga Kuvendi me ligjin nr. 12/2018, në 
pjesën e raportit të vlerësimit të të ardhurave dhe 
shpenzimeve buxhetore, qeveria i garantonte Kuvendit, 
sigurimin e efekteve financiare që sillte ligji, që lidhen 
me trajtimin financiar të anëtarëve të organeve të 
vlerësimit kalimtar dhe të sekretariateve teknike 
përkatëse, por edhe angazhimin e burimeve njerëzore 
dhe financiare për realizimin e këtij procesi.

Konkretisht; nga përllogaritjet që kishte kryer 
qeveria garantonte mbulimin e shpenzimeve për vitin 
2018, që arrinte përafërsisht në vlerën 58 milionë lekë, 
ndërsa për shpenzimet e parashikuara për komisionet 
që do të funksionojnë përgjatë vitit 2019 ku vlera e tyre 
është rreth 478 milionë lekë, do të përfshiheshin në 
llogaritjet e PBA-së 2019-2021. Ministria e Brendshme 
dhe institucionet në varësi të saj do t’u garantonin 
organeve të vlerësimit mjediset e punës dhe logjistikën 
e nevojshme për të ushtruar detyrën.

Ndërkohë sot, Këshilli i Ministrave, relaton përpara 
Kuvendit një qasje tërësisht të ndryshme, pa kaluar as 
edhe një vit nga hyrja në fuqi e ligjit nr. 12/2018, duke 
argumentuar se vetë elementi financiar ishte një nga 
arsyet që solli vonesa në zbatimin e procesit.

Ky argument i qeverisë dhe i pranuar nga Kuvendi, 
nuk është bindës dhe nuk mund të pranohet nga 
Presidenti i Republikës. Mungesa e fondeve nuk për-
bën argument për të cenuar thelbin e një procesi me 
interes të lartë publik. Vlerësimi i kostove që paraqet 
ndërmarrja e një nisme legjislative përcaktohet që prej 
fillimit në çastin kur ndërmerret nisma e ligjit bazë.

Është detyrë e Këshillit të Ministrave dhe Kuvendit 
të Shqipërisë që të garantojnë të gjithë mbështetjen 
financiare të nevojshme për realizimin e një qëllimi 
kaq madhor, siç është vlerësimi kalimtar i trupës 
policore. Arsyetimi se realizimi i procesit të vlerësimit 
kalimtar të punonjësve të Policisë së Shtetit nga 
Shërbimi i Çështjeve të Brendshme kursen buxhetin 
e shtetit, duke zvogëluar kostot shtesë, nuk është i 
mbështetur dhe nuk është aspak në koherencë me 
interesin e lartë publik që paraqet ky proces, për të 
garantuar një polici me integritet, profesionale dhe të 
paanshme. Këto ndryshime në ligj krijojnë bindjen 
se, qëllimi real i qeverisë në ndërmarrjen e kësaj 
nisme ligjore nuk është zvogëlimin i kostove financiare 
për realizimin e këtij procesi, por vullnet i shprehur 
i saj, për ta kontrolluar këtë proces nëpërmjet një 
strukture vlerësuese në varësi të saj, siç është Shërbimi 
i Çëshjeve të Brendshme dhe Ankesave, strukturë 
aktuale kjo drejtëpëdrejt në varësi të funksionit politik 
të Ministrit të Brendshëm, pra të qeverisë.Argumenti i 
Këshillit të Ministrave se ky mekanizëm i ri garanton të 
njëjtin standard për të gjithë procesin, pasi punonjësit 
e SHÇBA-së do t’i nënshtrohen të njëjtit proces në fazë 
të parë dhe se nuk ndryshojnë kriteret dhe procedurat 
e vlerësimit, nuk qëndron ligjërisht.

Edhe nëse punonësit e Shërbimit të Çëshjeve të 
Brendshme dhe Ankesave do të kalojnë vlerësimin 
kalimtar gjatë fazës së parë në cilësinë e subjekteve 
përparësore, sërish nuk ndryshon fakti ligjor i statusit 
të kësaj strukture, ku në nenin 8 të ligjit nr. 70/2014, 
“Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Anke-
sat në Ministrinë e Punëve të Brendshme” ku citohet: 
“Shërbimi është person juridik publik, strukturë e 
veçantë e Ministrisë së Punëve të Brendshme, në varë-
si të drejtpërdrejtë të ministrit”, duke sjellë kështu dhe 
ndikimin e drejtëpërdrejtë politik në këtë strukturë. 
Në këtë mënyrë, edhe pse sipas ligjit nr. 20/2019, 
punonjësit e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 
Ankesat përfshihen në rrethin e subjekteve që do të 
rivlerësohen me prioritet, sërish kalimi me sukses i 
këtij procesi, nuk ndryshon aspak varësinë e tyre nga 
një funksion politik si Ministri i Brendshëm. Në këto 
kushte, dhënia e kompetences për të kryer procesin e 
vlerësimit kalimtar për fazën e dytë dhe të tretë është 
një premisë e qartë se procesi mund të ndikohet 
politikisht.

Realizimi i procesit të vlerësimit kalimtar të forcave 
policore nga struktura profesionale dhe të pavarura 
erdhi si nevojë edhe për shkak të faktit që strukturat 
ekzistuese ku përfshihet dhe Shërbimi për Çështjet 

e Brendshme dhe Ankesat, nuk kishin funksionuar 
siç duhet. Ky ndryshim që pretendohet të realizohet 
në ligjin e sapomiratuar nr. 20/2019, për t’i dhënë 
SHÇBA-së, kompetenca për të realizuar vlerësimin 
kalimtar në polici është një hap mbrapa dhe cenon 
haptazi standardet e vendosura nga Kuvendi i 
Shqipërisë me ligjin nr. 12/2018 dhe vet integritetin e 
procesit në tërësi. Këto ndryshime të miratuara me lig-
jin nr. 20/2019, nuk garantojnë të njëjtën pavarësi dhe 
paanshmëri, që parashikon ligji nr.12/2018, sa kohë 
që ndryshon struktura që do të realizojë atë, nga një 
strukturë profesionale me përbërje me profesionistë të 
jashtëm dhe teknikë, në një strukturë në varësi direkte 
të një autoriteti politik, si Ministri i Brendshëm.

Këshilli i Ministrave dhe Kuvendi i Shqipërisë në 
çastin e miratimit të ligjit bazë nr. 12/2018, kanë 
mbajtur qëndrimin se vlerësimi kalimtar i punon-
jësve të Policisë së Shtetit, është domosdoshmëri në 
kuadrin edhe të hapave të hedhura nga reforma në 
drejtësi dhe, specifikisht, të rivlerësimit të gjyqtarëve 
dhe prokurorëve, duke marrë në konsideratë rolin e 
rëndësishëm dhe përfshirjen e Policisë së Shtetit në 
hetimet ndaj veprave penale. Pikërisht, referuar këtij 
qëndrimi, dhe mbështetjes së sistemit të drejtësisë në 
tërësi, vlerësimi kalimtar i forcave policore përbën një 
interes të lartë publik dhe për këtë arsye mekanizmat 
apo strukturat që duhet ta realizojnë këtë proces 
duhet të jenë sa më larg ndikimit politik, për të bërë 
të mundur që ato të ushtrojnë funksionet e tyre në 
mënyrë të pavarur dhe të pandikuar me qëllim që 
të garantohet integriteti dhe besueshmëria e të gjithë 
procesit. Presidenti i Republikës, referuar argu-
menteve të parashtruar me sipër, vlerëson se ligji nr. 
20/2019, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 12/2018, 
“Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të 
Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit 

për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e 
Brendshme””, nuk mund të dekretohet me shpallje, 
por i duhet kthyer Kuvendit për rishqyrtim me qëllim 
rivlerësimin e qëndrimit ndaj kësaj çështjeje me 
rëndësi të lartë publike.

II. Së dyti, ligji nr. 20/2019, eleminon detyrimin 
ligjor për të përfunduar procesin e vlerësimit kalimtar 
brenda një afati të caktuar, duke krijuar kështu 
mundësinë e zgjatjes së tij pa afat dhe një terreni të 
përshtatshëm për mbajtjen nën presion të vazhduar 
të forcave policore nëpërmjet forcës ndëshkuese të 
mekanizmit të vlerësimit kalimtar (vetting-ut) nga 
struktura e SHÇBA-së. Në nenin 9, të ligjit nr. 20/2019, 
parashikohet shfuqizimi i nenit 68 i ligjit nr. 12/2018 
“Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të 
Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit 
për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e 
Brendshme”,

Konkretisht, në këtë dispozitë që shfuqizohet 
parashikohet shprehimisht: “Procesi i vlerësimit 
kalimtar të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së 
Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme 
dhe Ankesat do të përfundojë brenda një periudhe 
prej 24 muajsh, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji”. 
Referuar kohës së hyrjes në fuqi të ligjit nr. 12/2018, 
sipas nenit 68, parashikohej ligjërisht që i gjithë pro-
cesi i vlerësimit kalimtar duhet të përfundojë brenda 
muajit prill 2020. Në këtë mënyrë, sipas parashikimit 
të nenit 9 të ligjit nr. 20/2019, eleminohet afati 2-vjeçar 
për përfundimin e procesit për vlerësimin kalimtar të 
punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës 
dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat.

Në relacionin shoqërues të Këshillit të Ministrave 
dhe raportin e Komisionit për Sigurinë Kombëtare, 

nuk gjendet aspak e justifikuar, përse po hiqet afati 
i përgjithshëm ligjor për përfundimin e procesit 
të vlerësimit kalimtar. Në të dy këto dokumente si 
qeveritar, ashtu dhe atij parlamentar, përmendet vetëm 
fakti se eleminohet afati 2-vjeçar për përfundimin e 
procesit, sepse procesi në vetvete filloi me gati 9 muaj 
vonesë dhe nuk mendohet që ky afat 2-vjeçar mund 
të respektohet. Ky argument nuk qëndron, pasi në 
mungesë të mundësisë për ta përmbyllur brenda 
afateve ligjore tërësisht procesin e vlerësimit kalimtar, 
Kuvendi mund dhe duhet të kishte vlerësuar faktin 
se ky afat edhe mund të shtyhej sipas nevojës dhe 
vonesës së deritanishme, por nuk mundet kurrësesi 
që afati i parashikuar në ligjin ekzistues, të hiqet fare, 
pasi kjo është e papranueshme. Nëse do të bëjmë një 
analogji të procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve 
dhe prokurorëve, është përcaktuar në Kushtetutë dhe 
në ligjet respektive se ky proces realizohet brenda një 
afati të caktuar me ligj. Afatet e përcaktuara qartësojnë 
objektivat, ristrukturojnë përparësitë dhe kanalizo-
jnë dhe orientojnë burimet për përmbushjen e 
qëllimit, i cili në rastin konkret, është imediat dhe 
me interes kombëtar.

Paralelisht me realizimin e procesit të vetting-ut të 
gjyqtarëve dhe prokurorëve, shteti shqiptar duhet të 
realizojë edhe vlerësimin kalimtar të forcave policore, 
pasi ato janë struktura bazë që kryejnë veprimtari 
gjurmuese, parandaluese dhe hetimore. Zgjatja e këtij 
procesi me një afat të papërcaktuar, përveç se nuk 
përkon me nevojën imediate që ka shteti shqiptar për 
një Polici Shteti të vetuar dhe që të ketë kaluar proces-
in e vlerësimit kalimtar (vetting-ut), por nga ana tjetër, 
krijon gjendje pasigurie të tejzgjatur për çdo punonjës 
subjekt i ligjit, referuar faktit nëse do ta kalojë apo jo 
procesin e vetting-ut. Pikërisht, kjo gjendje pasigurie 
me afat të papërcaktuar e kombinuar edhe me faktin 
që struktura që do të duhet ta realizojë procesin e 
vetting-ut është SHÇBA-ja, një strukturë në varësi di-
rekte të një funksionari politik, ndikon dre jtëpërdrejt 
në rezultatet dhe punën e forcave policore, të cilat 
nën një situatë të tillë pasigurie dhe tensioni, mund 
të humbasin vigjilencën, mund të ulin angazhimin e 
tyre përkundrejt luftës kundër kriminalitetit në vend, 
ndërkohë që presioni i çfarëdo natyre, ekonomik apo 
politik, është gjithmonë i pranishëm në shoqërinë 
tonë. Kjo situatë pasigurie e personelit policor është 
e pritshme të keqpërdoret së tepërmi në situata të 
veçanta, sidomos përgjatë proceseve zgjedhore.

Në këtë mënyrë heqja e afatit fundor se kur ky 
proces vlerësimi kalimtar duhet të përfundojë e 
përkeqëson situatën në këtë drejtim. Mospërcaktimi 
i kohës së mbylljes së procesit të vlerësimit kalimtar 
(vetting-ut), krijon terren që ky proces të përdoret si 
një mekanizëm ndëshkimor, apo shantazhues për 
gjithë strukturën policore, çka mund të sjellë një 
situatë shqetësuese në këtë strukturë. Konkretisht, 
mospërcaktimi i afatit se kur përfundon procesi vetting 
mund të sjellë:

a) rrezikun e ndikimit dhe presionit të vazhduar 
ndaj veprimtarisë së përditshme të forcave policore;

b) mund ta zgjasë kohën e qëndrimit brenda 
forcave policore të individëve që nuk e meritojnë të 
jenë pjesë e Policisë së Shtetit dhe Gardës së Repub-
likës dhe që, për shkak të profilit të tyre, janë lehtësisht 
të shantazhueshëm;

Nevoja që kohëzgjatja të jetë e arsyeshme dhe me 
afat të përcaktuar qartë në procese të tilla, si këto 
të vlerësimit kalimtar (vetting-ut), është arsyetuar 
edhe nga Komisioni i Venecias gjatë dhënies së 
komenteve dhe opinioneve në kuadër të reformës 
në sistemin e drejtësisë. Komisioni i Venecias 
gjithmonë ka rekomanduar se duhet përcaktuar 
në mënyrë të arsyeshme dhe të qartë kohëzgjatja e 
procesit të vetuing-ut, pasi ky proces është një masë 
e jashtëzakonshme me karakter të përkohshëm. 
Edhe sipas nenit 68, të ligjit nr. 12/2018 që është 
aktualisht në fuqi, është parashikuar që i gjithë procesi 
përfundon brenda 24 muajve dhe në këtë mënyrë, 
gjithëkush e di që brenda këtij afati do të marrë një 
përgjigje përfundimtare, nëse do të vijojë të jetë pjesë 
e forcave policore ose jo. Heqja tërësore e afatit se kur 
përfundon ky proces, bie në kundërshtim të hapur me 
interesin publik që ka vetë realizimi i tij, por gjithashtu 
edhe me respektimin e të drejtave të subjekteve që do 
t’i nënshtrohen atij.
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Burri i DePuTeTeS Së PS-Së
Prokuror pa Vetting, alibeaj: Rama ka edhe 
një ushtar më shumë në drejtësinë e deformuar
i

sh-deputeti i Partisë Demokratike, 
Enkelejd Alibeaj e ka cilësuar antikus-
htetues emërimin si prokuror pranë 
Prokurorisë së Shkallës së Parë në 
Tiranë të bashkëshortit të ish-ministres 
socialiste, Ermonela Felaj, aktualisht 

deputete. Alibeaj theksoi se Bledar Valikaj 
është emëruar si prokuror ndonëse nuk 
është magjistrat. Po ashtu sipas tij, Kushtetuta 
detyron të emërohen prokurorë vetëm ata 
që e kanë kaluar vettingun, por ky nuk është 
rasti i burrit të Felajt. “Ai as vettingun nuk e ka 
kaluar”,- nënvizoi Alibeaj.

“Nëse vettingu u bë për të emëruar pa 
vetting dhe në mënyrë jo kushtetuese burrin 
e Ermonela Felajt atëherë ajo ia ka arritur 
qëllimit. Që sot Edi Rama ka në drejtësi një 
ushtar tjetër, burrin e deputetes së tij”,- vijon 
Alibeaj. Sipas Alibeajt, kjo është arsyeja që 
shqiptarët nuk besojnë tek drejtësia e vettingu.

Valiaj u caktua prokuror pranë Prokurorisë 
së Shkallës së Parë Tiranë, në mbledhjen e 
datës 25 mars të KLP-së. Ky është vendimi i 
Gjykatës Administrative, e cila ka urdhëruar 
KLP të emërojë prokuror bashkëshortin e 
ish-ministres Bledar Valikaj. “Reforma në 
Drejtësi është një nga rastet, kur dështimi për 
të ngritur një sistem të pavarur drejtësie, në 
mënyrë që ligji të veprojë njësoj për të gjithë, 
vuloset nga Kryetari i Këshillit të Lartë të 
Prokurorisë. Me votën e Gent Ibrahimit, i cili 
përfaqëson interesat e Edi Ramës në organin 
më të lartë vendimmarrës për prokurorinë, 
në sistem është emëruar, në mënyrë anti-
kushtetuese dhe pa veting, bashkëshorti i 
ish ministres së Edi Ramës, Ermonela Felaj. 
Rasti i Bledar Valikajt, merita e vetme e të cilit 
është lidhja bashkëshortore me deputeten e 
Edi Ramës, përbën një provë skandaloze sesi 
organet e reja të drejtësisë shkelin kushte-
tutën për t’i shërbyer pushtetit të kryeminis-

trit, përmes kapjes politike të çdo hallke të 
sistemit të drejtësisë” –u shpreh Alibeaj.  

“gjyqtArët dhe 
prokurorët e korruptuAr 
po mbAhen në sistem”
Përfaësuesi i partisë demokratike ka 

nënvizuar se emërimi i burrit të deputetes 
socialiste është haptazi në kundërshtim me 
Kushtetutën dhe ligjet e Reformës në Drejtësi 
në të paktën 2 pika. “Kushtetuta e detyron 
KLP të emërojë një prokuror vetëm pas për-
fundimit të Shkollës së Magjistraturës. Burri i 
deputetes së Edi Ramës nuk e ka përfunduar 

këtë shkollë. Kushtetuta e detyron KLP të 
emërojë një prokuror vetëm pas përfundimit 
të vetingut. Burri i deputetes së Edi Ramës 
nuk ka kaluar në veting. Përdorimi politik i 
organeve të reja të drejtësisë dhe i vetingut 
shpjegon pse 63 përqind e shqiptarëve nuk 
besojnë më tek vetingu dhe pastrimi i sistemit 
të drejtësisë” –tha ish deputeti.  Ndërsa ka 
kujtuar se shqiptarëve iu është premtuar se 
reforma në drejtësi do të zgjidhte problemet 
e mëdha të vendit.  “Politikanët e korruptuar 
do të ndëshkoheshin, krimi do të merrte 
dënimin e merituar nga drejtësia e reformuar. 
E vetmja gjë që po ndodh është se gjyqtarët 
dhe prokurorët e korruptuar po mbahen në 

sistem, politikanët e korruptuar dhe krimi i 
organizuar janë të paprekshëm dhe se sistemi 
i drejtësisë vazhdon të funksionojë vetëm për 
familjarët e pushtetarëve. Nëse reforma në 
drejtësi u bë për të emëruar pa veting dhe 
në mënyrë antikushtetuese burrin e Ermo-
nela Felajt, atëherë ajo ia ka arritur qëllimit. 
Edi Rama ka edhe një ushtar më shumë në 
drejtësinë e deformuar sipas interesave të tij” 
–deklaroi Alibeaj. 

Vasili: Raporti për lirinë e medias tregon se çfarë mashtruesi është Edi Rama
Kreu i Grupit Parlamentar të LSI-së, Petrit 
Vasili ka komentuar raportin e “Reporterëve 
pa kufij” për lirinë e mediave në vendin tonë. 
Vasili shprehet se fakti që vendi ka rënë në -7 
vende, tregon se liria e mediave ka rënë në 
greminë. “Të tërë shqiptarët, ose nëpërmjet 
televizoneve, ose nëpërmjet mediave sociale 
tregojnë të vërtetën. Sipas Reporteve pa 
kufij”, Shqipëria ka rënë -7 vende për lirinë  
e mediave. Pra ka rënë më poshtë, ka rënë 
në greminë. Njëkohësisht, raportet tregojnë 
qartë se çfarë mashtruesi është  Edi Rama, 
ose mashtruesi më i madh që ka njohur ky 
vend thotë nuk ka media të shantazhuar, por 
çfarë thotë “Reporterët pa kufij”. Pra edhe me 
vdekje janë kërcënuar që mos të nxjerrin në 
pah korrupsionin e qeverisë. Standartet rreu-
gulluese të medias janë rregulluar në emër të 
qeverisë. Çfarë ka bërë autoçensura.? 80 % e 

gazetarëve nuk kanë më besim në aftësitë e 
tyre profesionale.”-u shpreh Vasili. Ai nënvizoi 
se këto raporte tregojnë qartë se çfarë mash-
truesi qeveris sot vendin. “Ky mashtrues i 
pacipë quhet Edi Rama dhe ta kuptoni këtë 
gjë të nderuar qytetarë po ua lë juve gjy-
kimin duke cituar çfarë thotë Edi Rama dhe 
çfarë thonë organizata e reporterë pa kufij, 
e cila bën vlerësimin e lirisë së medias 
kudo në botë. Edi Rama si mashtruesi më i 
madh që ka qeverisur ndonjëherë këtë vend 
thotë: “Me këtë qeveri nuk ka media të 
shantazhuar dhe liri të mohuar”, këtë tha 
Edi Rama e kuptuam të gjithë qytetarët së 
bashku, por çfarë thonë Reporterët pa Kufij: 
“Sulmet mbi mediat, qoftë nga qeveria apo 
krimi i organizuar arritën shkallë të pa-
shembullta në vitin 2018”, pra sulmet mbi 
mediat nga qeveria dhe nga krimi i organi-

zuar arriti një shkallë të pashembullt, një fjalë 
të tillë nuk e kishim dëgjuar kurrë” –Vasili. Ai 
gjithashtu ka theksuar se goditja e Edi Ramës 
është përqendruar dhe tek pushteti i katërt 
tashmë. “Ka rrëmbyer drejtësinë, pasi ka 
rrëmbyer Parlamentin dhe e ka kthyer në një 
shportë karavidhesh, ka rrëmbyer ekzeku-
tivin dhe beteja e fundit është me media, me 
pushtetin e katërt, e cila është edhe dritarja 
ku shqiptarët mësojnë mbi të vërtetat. Ata 
që duhet të hetojnë mbi fajet e Edi Ramës 
nuk hetojnë për korrupsionin. Por nuk 
kanë turp, duke filluar nga Prokurorja e 
Përgjithshme kur bodigardët e saj dhunojnë 
njerëzit e medias siç ndodhi me gazetarin 
Salianji. Bënë që për herë të parë gazetarët 
të protestojnë përpara Prokurorisë. Gjë 
e pa ndodhur në historinë e pluralizmit 
shqiptar” shtoi Vasili. 

Enkelejd Alibeaj dje në konferencë shtypi

Ermonela Felaj

Petrit Vasili
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K
omisioneri i BE, 
Johannes Hahn, 
në një intervistë 
ekskluzive për DË 
thotë se kuadri 
ligjor për të drejtat 

e pronës në Shqipëri ka dobësi 
ligjore dhe teknike. Ai shprehet 
se BE po i monitoron atë. Ndërsa 
tha se problemet që kanë të bëjnë 
me të drejtat e pronës janë në 
fakt një çështje komplekse dhe e 
vjetër në Shqipëri, që shkon pas në 
vite, në kohën e rënies së regjimit 
komunist. “Përmbyllja e sigurisë 
ligjore dhe qartësia e titujve të 
pronësisë nuk është arritur ende 
plotësisht, pavarësisht nga vazhdimi 
i përpjekjeve për arritjen e tyre. 
Copëzimi, fragmentarizimi ligjor, 
zbrazëtitë në sistemin e regjistrimit 
dhe zbatimin e ligjit në këtë fushë 
mbeten të adresohen në të gjithë 
vendin. Komisioni Europian është 
i vetëdijshëm për shqetësimet ndaj 
vendimeve të fundit, të miratuara 
nga Qeveria shqiptare, lidhur me 
menaxhimin e tokës përgjatë zonës 
jugore bregdetare dhe vazhdon të 
angazhohet me autoritetet kom-
petente në këtë drejtim. Duke 
pasur parasysh rëndësinë e temës 
në vend, është vendimtare që çdo 
masë e mëtejshme të jetë pjesë e 
një procesi të hapur dhe gjithëpërf-
shirës dhe të përshtatet në një 
plan të strukturuar reformash”  -u 
shpreh Hahn. Ai shtoi se të drejtat 
e pronësisë po monitorohen nga 
BE si pjesë e kuadrit të të drejtave 
themelore të njeriut. “Komisioni 
Europian po shqyrton mundësitë ta 
mbështesë Shqipërinë në trajtimin 
e situatës problematike lidhur me 
të drejtën e pronës, në linjë me 
standaret ndërkombëtare. Ai shtoi 
se Komisioni Europian mbetet i 
përkushtuar për të mbështetur 
Shqipërinë në adresimin e çësht-
jeve lidhur me të drejtat e pronës. 
“Duke pasur parasysh kompleksite-
tin e këtyre ҫështjeve, mbështetja 
e mundshme financiare e BE-së do 
të shoqërohet me një monitorim 
të plotë të zhvillimeve përkatëse 
legjislative dhe institucionale që 
ndikojnë në situatën e të drejtave 
pronësore në Shqipëri. Për më 
tepër, Komisioni Europian, gjatë 
hartimit të mbështetjes së tij, është 
duke përdorur ekspertizë multi-

disiplinare për të shqyrtuar kuadrin 
ligjor, institucional dhe teknik dhe 
siguruar që mbështetja e tij të jetë 
komplementare me programet 
e tjera të donatorëve. Përveç 
kësaj, Komisioni i jep Shqipërisë 
mbështetje të konsiderueshme në 
zbatimin e strategjisë së saj kundër 
korrupsionit” –deklaroi Hahn. 

“be vAzhdon të 
AngAzhohet me 
Autoritetet”
Ai theksoi se Komisioni Evropian 

vazhdon të angazhohet me autorite-
tet shqiptare për këto çështje dhe 
të diskutojë mbështetjen financiare 
të BE-së. “Modalitetet e një ndë-

rhyrjeje të tillë ende mbeten për t’u 
përcaktuar, por drejtimi i aktorëve 
ndërkombëtarë dhe ekspertëve me 
ekspertizat përkatëse po përdoren 
për të ushqyer procesin e reformave 
në këtë fushë komplekse. Çështjet e 
pazgjidhura në këtë fushë kanë një 
efekt negativ në të drejtën e individit 
ndaj pronës dhe në gëzimin 
paqësor të saj, duke përfshirë edhe 
privimin e mundshëm të pronarëve 
legjitimë nga prona, toka e tyre. Për 
më tepër, ato mund të kontribuojnë 
në një “efekt ngrirës” mbi inves-
timet e aktorëve të biznesit dhe të 
krijojnë një premisë për informal-
itetin, duke përdorur vakumet në 
zbatimin e ligjit. Në këtë drejtim, 
Komisioni Evropian pohon se 
konsolidimi i të drejtave pronësore 
kërkon të drejta të pronës të 
qëndrueshme, që të funksionojnë 
mirë në të gjithë vendin, në të cilat 
të jetë përmbushur parimi i sigurisë 
ligjore. Ne, inkurajojmë një proces 
reformimi të mirë kalibruar me 
përfshirjen e të gjithë aktorëve për-
katës dhe nën drejtimin ndërkom-
bëtar” –nënvizoi Hahn. 

ngërçi i PrOnAve
Komisioneri i BE-së, Hahn: 
shqipëria, situatë problematike 
me të drejtën e pronës

Në seancen parlamentare të ditës së 
enjte, Rudina Hajdari u shpall kryetarja 
e “Grupit Parlamentar Demokrat”, 
ndërsa diten e djeshme u shpreh se grupi 
i krijuar është tërësisht në përputhje 
me rregulloren e Kuvendit, ligjet dhe 
Kushtetutën e Shqipërisë. Ajo nënvizoi 
se bashkë me Myslim Murrizin vijojnë 
të jenë pjesë e grupit Parlamentar të 
PD-së, i cili u shkri kur PD vendosi të lërë 
mandatet. Ky fakt thotë Hajdari, nuk e 
detyron dot të mos krijohet një grup tjetër 
i djathtë. “Grupi Parlamentar Demokrat 
është krijuar në përputhje të plotë me 
Rregulloren e Kuvendit, ligjet në fuqi dhe 
Kushtetutën e Shqipërisë. Sikurse unë 
ashtu edhe deputeti Myslim Murrizi nuk 
jemi larguar nga Grupi Parlamentar i 
Partisë Demokratike. Partia Demokratike 
me vendimin për “dorëzimin në bllok 
të mandateve” vendosi njëkohësisht 
të ndërprejë përfaqësimin në Kuvend 
dhe të shkrijë Grupin Parlamentar të 
PD” –tha Hajdari. Ndërsa ka paraqitur 
Neni 15, pika e Rregullores së Kuvendit të 
Shqipërisë përcakton se: “2. Për krijimin 
e një grupi parlamentar kërkohet një 
minimum prej 7 deputetësh. Çdo deputet 
mund të jetë anëtar vetëm i një grupi 
parlamentar. Një deputet që largohet nga 
grupi parlamentar, mund t’i bashkohet 
një grupi tjetër parlamentar vetëm pas 
gjashtë muajve nga data e largimit”. 
Ndaj nuk jemi në kushtet e largimit nga 
Grupi Parlamentar i PD (dhe nuk është 
i vlefshëm kushti i afatit 6 mujor) por në 
rrethanat e gjendjes së faktit ku deputetët 
e Kuvendit në bazë përkatësisë partiake 
apo të orientimit politik në përputhje 
me Rregulloren vendosin për krijimin e 
Grupit Parlamentar. Grupi Parlamentar 
Demokrat është krijuar mbi bazën e 
orientimit politik të djathtë me qëllim: 
1. Zgjidhjen e krizës politike përmes Re-
formimit të sistemit zgjedhor (politik). 2. 
Përfaqësimin e vërtetë dhe me integritet 
të Demokratëve dhe oponencës qytetare 

në Kuvend. 3. Misionin për Integrimin e 
Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

tAkmi i fshehtë i 
rudinA hAjdArit 
dhe Astrit pAtozit!!
Prej disa ditësh në mediat e afërta të 

kreut të qeverisë Rama kanë qarkulluar 
lajme se Rudina Hajdari, që ka zgjed-
hur përkundër partisë me të cilën fitoi 
mandatin të mos e dorëzojë atë, do krijojë 
një parti të re. Qenë të paqarta fillimisht 
për sigurinë absolute të krijimit të partisë, 
por u duke se diten e enjte u riaktivizua 
e njëjta ide: Rudina do krijonte një parti. 
Ndërsa diten e djeshme, një foto është 
publikuar nga një takim mes saj dhe 
Astrit Patozit, ish-deputetit të PD-së, i cili 
u kthye në një kundërshtar të partisë ku 
aderonte. Takimi ka qenë krejt informal, 
në një kafene, duke dhënë idenë e 
shkrepjes së fotos pa dijeninë e tyre, më 
shumë në formën e një fotoje të kapur 
fshehurazi me nëntekstin “Uau, një bash-
kim i fuqishëm po ndodh mes Rudinës 
dhe Astritit”. Por ajo që çudit është se të 
njëjtën foto, e kanë të gjitha mediet me 
logot e tyre, ku edhe ato afër Ramës kanë 
treguar një interes të veçantë për ta pub-
likuar. Kush e shpërndau të njëjtën foto 
për të gjitha mediet njëkohësisht? Vetë 
personazhet e saj apo dikush, me raporte 
të afërta me to, u ka dhënë një dorë?!

Zgjedhjet lokale, ambasada e 
sHBa: Nxisim këdo të regjistrohet
Në Shqipëri, ambasada amerikane ka 
deklaruar diten e djeshme se nxit këdo 
që mendon të kandidojë që të regjistro-
het në zgjedhjet vendore të 30 qershorit. 
“Në përgjigje të interesimit të Zërit të 
Amerikës për qëndrimin e ambasadës 
së Shteteve të Bashkuara ndaj zgjedhjeve 
vendore dhe pjesëmarrjes së partive të 
opozitës, ndërkohë që afati për regjis-
trimin pranë Komisionit Qendror të 
Zgjedhjeve, po afron, e ngarkuara me 
punë Leyla Moses-Ones solli në vëmend-
je deklaratat e Zëvendës Ndihmës Sek-
retarit Mattheë Palmer në Tiranë, i cili, 
si theksoi diplomatja amerikane “u bëri 
thirrje atyre partive që kanë braktisur 
institucionet e Shqipërisë që të rian-
gazhohen në procesin politik. Pjesëmarr-
ja në zgjedhjet vendore të qershorit është 
mundësia më e mirë për ta, që ta bëjnë 
këtë” –thuhet në njoftimin e saj. 

E ngarkuara me punë u shpreh 
për Zërin e Amerikës, se ambasada 

“mirëpret konkurimin demokratik 
të hapur dhe energjik në kutinë e 
votimit. Votuesit shqiptarë duhet të kenë 
mundësinë të zgjedhin mes një game të 
gjerë kandidatësh që do t’i përfaqësojnë 
vërtet ata”, tha ajo. Diplomatja ameri-
kane përshëndeti njëkohësisht “hapat 
konstruktivë të opozitës në parlament 
dje, të cilët formalizuan më tej praninë 
dhe pozicionet e tyre si deputetë. 
Formimi i grupeve parlamentare – shtoi 
ajo – do të forcojë më tej aftësinë e tyre 
për të përfaqësuar zgjedhësit e tyre si 
anëtarë aktivë të parlamentit. Parlamenti 
i Shqipërisë vazhdon të funksionojë. 
Ky vazhdim i proceseve parlamentare 
– përfshi hyrjen e deputetëve të rinj, 
zhvillimin e debateve dhe miratimin e 
ligjeve – është shenjë e vazhdimësisë 
dhe stabilitetit të këtij institucioni të 
rëndësishëm demokratik”, nënvizoi 
e ngarkuara me punë e ambasadës 
amerikane.

Rudina Hajdari mbron 
Grupin Parlamentar 
demokrat: Jemi të ligjshëm

Komisioneri i BE, Johannes Hahn

Rudina Hajdari
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ngjArjeT e rënDA
Vetvritet pa dashje bashkëshorti i polices Uka, 
në sauk humb jetën 60-vjeçari nga lartësia
Dy persona kanë humbur jetën gjatë paradites së të premtes në kryeqytet. 50- vjeçari, Bernard Uka, u 
vetëplagos brenda banesës me armën e shërbimit të bashkëshortes efektive policie. Viktima e dytë është 
shënuar në zonën e Saukut, ku 60-vjeçari  Fatlum Zeneli është rrëzuar nga lartësia

D
y persona kanë humbur jetën 
gjatë paradites së të premtes 
në Tiranë, ku njëri prej tyre 
është vetëvrarë me armën 
e zjarrit të bashkëshortes 
efektive policie, ndërsa një 60 

vjeçar është rrëzuar nga skela ku punon-
te për rikonstruksionin e një shkolle 
private. Dy persona kanë humbur jetën 
gjatë paradites së të premtes në kryeqytet. 
50- vjeçari, Bernard Uka, u vetëplagos 
brenda banesës me armën e shërbimit 
të bashkëshortes efektive policie. Ngjarja 
ndodhi në rrugën “Xhorxh Bush”, pranë 
Kuvendit të Shqipërisë, ndërsa 50-vjeçari u 
dërgua menjëherë në spital, por nuk mundi 
ti shpëtonte plagëve të marra.  “Rreth 
orës 11:55, në rrugën “Xhorxh Bush”, në 
banesë dyshohet se është vet’plagosur me 
armë zjarri shtetasi B. U., 50 vjeç i cili është 
dërguar për ndihmë mjekësore në spital. 
Po punohet për sqarimin e mëtejshëm të 
rrethanave të ngjarjes” informoi policia e 
Tiranes. Nga burimet mësohet se 50-vjeçari 
merrej me biznes në fushën e ndërtimit, 
ndërsa policia pohi se po punon për zbard-
hjen e motiveve të ngjarjes.

Viktima e dytë është shënuar në zonën e 
Saukut, ku 60-vjeçari  Fatlum Zeneli është 
rrëzuar nga lartësia.

Zeneli është transportuar me urgjencë 
drejt spitalit, por si pasojë e plagëve ka 
ndërruar jetë rrugës. Lidhur me këtë aksi-

dent në punë ka reaguar dhe Konfederata 
e Sindikatave të Shqipërisë, ku deklarojnë 
se 60-vjeçari po punonte për rikonstruk-
sionin e një shkolle private kur ka rënë 
nga skela. Konfederata i bën thirrje policisë 
dhe prokurorisë të zbardhë rrethanat e 
ngjarjes, pasi sipas tyre ngjarja ka ndodhur 
për shkak të mosrespektimit të kushteve të 
sigurisë teknike në punë.

Prokurorja e Korçës, dhorina Theodhori konfirmohet 
nga vettingu. debat për aftësitë profesionale
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka konfirmuar 
në detyrë prokuroren e Prokurorisë së Korçës, 
Dhorina Theodhori. Treshja gjykuese e KPK-së 
përbëhej nga Pamela Qirko kryesuese, Genta Tafa 
Bungo relatore dhe Etleda Çiftja anëtare. Proku-
rorja Theodhori u vlerësua për të tre kriteret e 
rivlerësimit. Por ndërsa nuk u konstuan probleme 
me pasurinë dhe pastërtinë e figurës, debati në 
seancën dëgjimore u fokusua te aftësitë profesion-
ale. Relatorja Genta Tafa Bungo bëri me dije se 
Komisioni nuk ka gjetur probleme me dekla-
rimin e pasurisë së trashëguar nga i ati, truall 
me sipërfaqe 56 m2 dhe ndërtesë 55 m2, me 
pjesë takuese 1/3. Edhe deklarimet e prokurores 
Theodhori për ndryshime në strukturë dhe rikon-
struksion nga Bashkia e Korçës në kuadër të pro-
jektit të rikualifikimit të zonës së quajtur “Pazari i 
Vjetër” janë gjetur të sakta. KPK nuk ka evidentuar 
probleme edhe në deklarimin e një apartamenti 
me sipërfaqe 67 m2, ku subjekti rezulton të 

ketë pjesë takuese 1/6-ën në bashkëpronësi me 
nënën dhe motrën, por Komisioni ka gjetur se 
prokurorja Theodhori nuk ka deklaruar në kohë 
një shtesë prej 12 m2, sërish me pjesë takuese 
1/6. Sipas Komisionit, subjekti ka bërë kërkesë 
legalizimi në vitin 2014, ku është deklaruar se 
ndërtimi është kryer në vitin 2009. Komisioni i 
ka gjetur të drejta deklarimet për pasuritë 250 ha 
pyll dhe 150 ha kullotë të përfituar nga familja 
Theodhori nga kthimi dhe kompesimi i pronave 
dhe për blerjen e një makine në vitin 2011 për 
të cilën ka deklaruar si burim financiar krusimet 
nga paga. Ndërsa lidhur me një kredi konsuma-
tore në vlerën e 1 milionë lekëve të marrë nga 
prokurorja Dhorina Theodhori, komisioni ka 
konstatuar se pagesat në bankë në disa raste janë 
kryer nga persona të tjerë, familjarë apo punonjës 
të prokurorisë. Gjithashtu edhe Prokuroria e Përg-
jithshme ka vlerësuar me nota pozitive aftësitë e 
saj në punë, por një nga gjashtë denoncimet nga 

publiku u bë pjesë e debatit në seancë. Relatorja 
Bungo shpjegoi se denoncuesi pretendon se nuk 
është tërhequr një dosje nga gjykata civile, para 
vendosjes së mosfillimit të hetimit nga prokurorja 
Theodhori. Sipas relatores, duket sikur subjekti 
nuk ka kryer procedurat e duhura dhe pse ka in-
terpretuar lidhur me këtë pretendim në vendimin 

e mosfillimit. Drejtuesja e Prokurorisë së Korçës 
deklaroi në fjalën e saj se vendimi për mosfillimin 
e hetimeve për çështjen e denoncuar ishte kon-
firmuar nga eprori i saj dhe se denoncuesi nuk 
kishte ankimuar. “Në materialin kallëzues nuk 
kishte asnjë indicie për të nisur hetimin,”,tha ajo, 
ndërsa shtoi se në atë kohë gjyqi civil ishte duke 
u zhvilluar. Më tej Theodhori sqaroi se lidhur me 
falsifikimin e dokumenteve për një pronë të pre-
tenduar nga kallëzuesi, ishte gjykata ajo që duhej 
të vendoste nëse ishte e falsifikuar dhe nëse do të 
rezultonte e tillë duhej të njoftonte Prokurorinë. 
Lidhur me mosdeklarimin e shtesës 12 m2 nga 
viti 2009 deri në vitin 2014, prokurorja Theodhori 
sqaroi se nuk kishte pasur ndonjë qëllim fshehje, 
por se kishte menduar që momenti ligjor për 
deklarimin kishte qenë viti 2014. Në fund të fjalës 
së saj, prokurorja Theodhori kërkoi konfirmimin 
në detyrë. KPK njoftoi se do të shpallë vendimin 
më datë 19 prill, ora 12:00.

IKMT shemb 
pallatin në Poliçan, 
30 kg tritol e 
“hedhin në erë”
Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit 
prishi dje me shpërthim të kontrolluar një 
objekt pesë katesh, pallat në qytetin e Çorovodës. 
Mësohet se për këtë operacion, u përdorën 
30 kilogramë lëndë eksplozive (tritol) që u 
vendosën në 1500 furnela (vrima) të hapura 
në trupin e objektit. Objekti në fjalë, sipas 
IKMT-së, paraqiste rrezikshmëri për shkak 
të amortizimit. Për shembjen e tij ka pasur 
një vendim edhe nga bashkia Poliçan dhe një 
kërkesë për mbështetje nga Enti Kombëtar i 
Banesave. Kreu i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Entit të Banesave, Stefan Çipa është shpre-
hur se, pallati duhet të asgjësohej patjetër 
pasi përbënte rrezik për jetë e banorëve 
të lagjes. Sipas Çipës, për këtë shpërthim 
ishin marrë të gjitha masat e nevojshme 
dhe ishin bërë studimet gjeologjike. IKMT 
në bashkëpunim edhe me forcat e rendit 
morën masa që ky aksion të përfundojë 
me sukses dhe pa rrezik për qytetarët, apo 
pronat që ndodhen në afërsi të objektit.

Prokuroria e Korçës

Vendi i ngjarjes
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Tre gruPe në grABiTjen e rinASiT?
Pista e re: Policia po heton mbi të shkuarën 
e Muratajt, a pati ndihmë nga miqtë e vjetër?

Ekstradohen 
nga Greqia 
dy të kërkuar 
ndërkombëtarë
Interpol Tirana ka ekstraduar dy persona nga 
Greqia, të cilët janë dënuar në Shqipëri nga 
gjykata. E.Sh. 31 vjeç është dënuar nga Gjykata 
e Pogradecit në vitin 2015 me 5.4 vite burgim 
për shitje droge.Më 4 Shkurt 2014, 31- vjeçari 
në bashkëpunim me persona të tjerë kanë 
transportuar një sasi lënde narkotike nga 
Tepelena, me qëllim shitje në qytetet Korçë dhe 
Pogradec. Ai u arrestua më datë 21.06.2018 në 
Greqi me qëllim ekstradimin në Shqipëri. Ndërsa 
e ekstraduara e dytë është një 69-vjeçare me 
iniciale F.Xh. e dënuar nga Gjykata e Tiranës në 
vitin 2015 me 6.8 vite burgim për mashtrim. 
Më 21 Dhjetor 2012 nëpërmjet mashtrimit, 
69-vjeçarja ka shitur banesën e një shtetaseje tek 
një person i tretë. Shtetasja F. XH. është arrestuar 
më 2 Nëntor 2018 nga autoritetet policore greke.

B
ashkëpunëtorët e Admir Murataj, 
i vrarë në grabitjen e 9 Prillit, dy-
shohet se janë persona më të cilët 
ai ka njohje te hershme dhe ka 
kryer disa grabitje me ta. K.Ç është 
njohje e vjetër e Muratajt, të dy 

ata u arratisën në vitin 2013 nga burgu i Trikallës. 
31-vjeçari Çala u dënua nga Gjykata e Krimeve të 
Rënda me 25 vite burg për arratisjen dhe grabitjet 
që ai kishte kryer ne Greqi. Por prej 6 vitesh 
autoritetet shqiptare nuk e dinë se ku ndodhet ai 
dhe është ende e paqartë se si Murataj mund të 
jetë lidhur me të. Prokuroria ka bërë pjesë të këtij 
hetimi edhe grabitjen e 30 Qershorit 2016, ku 
në pistën e Rinasit u grabitën 1 milion Euro. Për 
këtë ngjarje u shpall në kërkim A.P. 44-vjeçari nga 
Elbasani, së bashku me dy persona të tjerë, thyen 
sigurinë në Rinas thuajse me të njëjtën mënyrë 
që u përdor në grabitjen e 9 Prillit. Por provat e 
policisë që këto tre grupe të kenë bashkëpunuar 
dhe të jenë bërë një në grabitjen e fundit janë të 
pakta, megjithatë është njëra pistë që po ndiqet. 
Ende policia nuk ka rënë në gjurmët e këtyre 
personave pasi janë mjaft të kujdesshëm dhe 
nuk lënë gjurmë për lëvizjet që kryejnë. Ndërsa, 
ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj  paraditen e 
kësaj të premteje ka zhvilluar një takim me krerët 
e policisë. Pjesë e diskutimeve ka qenë dhe gra-
bitja e ndodhur në pistën e Rinasit. Të enjten në 
Parlament Lleshaj tha se kjo ngjarje do të zbardhej 
shumë shpejt. Ndërkohë që pasditen e djeshme 
Prokuroria e Krimeve të Rënda edhe Policia e 
Shtetit për sa i përket dyshimeve të hedhura mbi 
përfshirjen e këtyre personave në grabitjen e ndod-
hur në Aeroportin e Rinasit  deklaroi se gjithçka 
është gënjeshter . ‘’ Lidhur me disa publikime në 
media ditën e sotme, për hetimet mbi grabitjen 

e datës 9 prill 2019 në Rinas, grupi i posaçëm 
hetimor deklaron se këto lajme janë të pavërteta 
dhe të pasakta.Duke përfituar nga ky komunikim 
me mediat dhe publikun, garantojmë qytetarët 
se Policia e Shtetit, Prokuroria dhe agjenci të 
tjera ligj zbatuese mbeten shumë të angazhuara 
për zbardhjen sa më të shpejtë të rrethanave të 
grabitjes, zbulimit të autorëve dhe përballjen e tyre 
me drejtësinë’’-u shprehën ata.

grAbitjA e rinAsit, 
policiA kontrolle në 
fshAtrAt e fushë-krujës
Telefonata por edhe survejime të policisë 

në terren kanë bërë që sot policia të nisë një 
aksion në fshatrat e Fushë-Krujës në kërkim 
të autorëve të grabitjes në aeroportin e Rinasit. 
Burimet pohuan se ditën e djeshme policia 
ka ndërmarrë disa kontrolle në fshatrat e 

Fushë-Krujës, që është edhe vendi më i afërt 
nga aeroporti Kombëtar. Policia ka marrë 
indicie se autorët e grabitjes mund të fshihen 
në këto fshatra. Kujtojmë se ditën e ngjarjes 
më 9 prill, autorët u larguan në drejtim të 
Fushë-Krujës, ku u gjetën edhe dy makina 
të djegura në vende të ndryshme. Gjithsesi 
policia nuk përjashton edhe lëvizjen drejt 
qyteteve të tjera. Pas grabitjes, autorët hodhën 
granata dhe qëlluan me kallashnikovë drejt 
policisë. Gjatë shkëmbimit të zjarrit mbeti i 
vrarë Admir Murataj, i cili dyshohet nga poli-

cia si kreu i grupit të grabitësve. Identifikimi i 
Murataj qe i vështirë për shkak të ndryshimit 
të pamjes nëpërmjet operacioneve plastike 
por i dha mundësi policisë të shkojë drejt të 
dyshuarve të tjerë. Pas grabitjes së Rinasit 
policia ka mbledhur informacione për këta 
persona dhe rezulton që edhe pse ishin në 
kërkim nga policia jetonin në Shqipëri. Madje 
policia ka informacione se Çala jetonte shumë 
pranë kryeqytetit, në Durrës por që ngelen 
ende vetëm dyshime 

Olsian Çela është kandidati i parë zyrtar 
për postin e Prokurorit të Përgjithshëm me 
mandat kushtetues. Magjistrati i orëve të 
para e dorëzoi këtë të premte kandidaturën 
e tij në Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe 
mbetet në pritje të emrave që do ta rivalizo-
jnë në garë, ku me e mundshmja është Arta 
Marku. Njeriu që drejtoi për 4 vite me radhë 
prokurorinë për Krime të Rënda, kohë gjatë 
së cilës u goditën banda të fuqishme krim-
inale, synon në marrë në duar frerët e in-
stitucionit qendror të akuzës, që po e qeveris 
përkohësisht Arta Marku. Në fakt, prokurori 
që konsiderohet si kandidati më i fortë në 
garë, ka një histori përplasjeje me proku-
roren e përgjithshme të përkohshme, pasi 
me firmën e kësaj të fundit, u transferua 
përkohësisht në institucionin e akuzës në 
Berat, pas një debati për dosjen “Shullazi” 
tek Krimet e Rënda. Nuk vonoi shumë dhe 
gjykata i dha të drejtë magjistratit Çela, duke 
e konsideruar të paligjshëm urdhrin e krye-

prokurores së përkohshme për transferimin 
e tij. Pas kësaj Këshilli i Lartë i prokurorisë 
votoi për rikthimin e ekspertit të reformës në 
drejtësi, në prokurorinë për Krime të Rënda, 
duke i hapur në këtë mënyrë rrugën për të 
kandiduar. I konsideruar si ‘prokurori i dos-
jeve të forta’, e nisi karrierën e tij në drejtësi 
në vitin 2001, pasi u diplomua në shkollën 
e Magjistraturës. Fillimisht ushtroi detyrën 
e prokurorit në institucionin e akuzës në 
kryeqytet. Në 2004, u emërua prokuror tek 
Krimet e Rënda, institucion që e drejtoi për 
një periudhë katër vjeçare. Prej vitesh është 
anëtar bordi në shkollën e magjistraturës 
dhe pedagog në dy universitete. Olsian Çela 
është pika e kontaktit e Eurojust në proku-
rorinë Shqiptare. Prokurori Çela ka hetuar 
disa dosjet e bujshme, siç është Xibraka, apo 
grabitja në aeroportin e Rinasit në 2016, ku 
me firmën e tij në kërkim ndërkombëtar 
është Aleks Pepa. Më herët, ai hetoi për 
masakrën e Kartodromit apo grupin e Niklës.

Olsian Çela, prokurori i “dosjeve 
të bujshme” do jetë përballë arta Markut

Grabitja në Rinas

Admir Murataj

Arta Marku
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jë i vdekur dhe 
6 të plagosur 
është bilanci i 
tre aksidenteve 
automobilistikë të 
shënuara këtë të 

premte në Korçë, Shkodër dhe aksin 
Milot-Rrëshën. Shtetasi Gëzim Kore 
rreth  50-vjeç humbi jetën në afërsi 
të fshatit Podgorie në Korçës, pasi 
u rrëzua duke udhëtuar me një 
motor. Ndërkohë 5 persona, dy nga 
të cilët në gjendje të rëndë mbetën 
të plagosur si pasojë e përplasjes së 
dy mjeteve në aksin Milot-Rrëshen 
pranë vendit të quajtur Ura e Zogut. 
Të plagosurit janë nisur drejt spitalit 
të Traumës, për mjekim të spe-
cializuar, ndërkohë nga të dhënat 
e para dyshohet se shkak u bë një 
parakalim i gabuar.

Në orët e para të mëngjesit një 
60-vjeçar mbeti i plagosur në një ak-
sident rrugor në fshatin Melgushe, 
në aksin Shkodër-Kryebushat. Zef 
Paloka po udhëtonte me një motor 
kur është përplasur nga një makinë. 
Ai është transportuar me urgjencë 
në spitalin e Shkodrës dhe ndodhet 
në gjendje kritike për jetën.

përplAsen dy mAkinA 
në milot-rrëshen, 5 të 
plAgosur, 2 rëndë

Një aksident i rëndë ndodhi 
pak orë më parë në superstradën 
Milot-Rubik, pranë Urës së Zogut, 
ku u përfshinë dy automjete, për-
katësisht Range Rover me targa AA 
131 SE dhe Chevrolet me targa AA 
243 UJ. Për pasojë kanë mbetur 
të plagosur rëndë dy drejtuesit e 
mjeteve, Arjan Nikolla 37 vjeç dhe 
Klajdi Margjini 29 vjeç. Burimet 
thanë se gjithashtu janë plagosur 
dhe tre pasagjerë të tjerë. Dy të 
plagosurit rëndë u dërguan me 
urgjencë në Spitalin e Traumës në 
Tiranë dhe nuk dihet ende se si 
paraqitet gjendja e tyre. Ndërkohë 
mësohet se shkak për aksidentin 
është bërë një parakalim i gabuar 
i njërit prej automjeteve, ndërsa 
policia po vijon hetimet për zbard-
hjen e plotë të shkaqeve.

shkodër,motoçikletA 
përplAset me kAmionin, 
rëndë 60-vjeçAri

 Një aksident i rëndë rrugor është 
shënuar mëngjesin e kësaj të premteje 
në aksin Shkodër-Lezhë, me pasojë 
një të plagosur, i cili është transpor-
tuar për ndihmë mjekësore në spital. 
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 8:40, 
në vendin e quajtur Melgushë, ku 
një motoçikletë është përplasur me 
një kamion që drejtohej nga shtetasi 
E.Z.. Si pasojë e përplasjes është 
plagosur 60-vjeçari Z.P. që drejtonte 
motoçikletën, teksa tashmë ndod-

het në Spitalin Rajonal të Shkodrës 
në gjendje të rëndë. Në vendngjarje 
shkuan policia dhe grupi hetimor për 
të mësuar detajet e plota të aksidentit.

KoRçë, MoToRI 
DEL NGA RRuGA, 
VDEs sHoFERI NGA 
PëRPLAsJA E FoRTë

Një aksident me pasojë vdekjen 
e një shtetasi ka ndodhur ditën e 
djeshme në fshatin Koritë të Korçës.

Shoferi i motorit ka ndërruar jetë 
nga përplasja e fortë. Policia ka shkuar 
menjëherë në vendngjarje për të het-
uar rastin “Më datë 19.04.2019, jemi 
njoftuar se në afërsi të fshatit Podgorie, 
një shtetas ende i paidentifikuar, 
duke drejtuar një mjet tip motorr 
(pa targa), dyshohet se ka humbur 
kontrollin, duke u rrëzuar në rrugë 
ku për pasojë ka gjetur vdekjen. Grupi 
hetimor po punon për të sqaruar 
rrethanat e ngjarjes”, njoftoi policia. 
Uniformat blu informuan se viktima 
është shtetasi Gëzim Koro nga fshati 
Sheqeras, rreth 50 vjeç.

PërPlASjeT e rënDA
aksidentet, 1 i vdekur në 
Korçë. Përplasja e frikshme në 
Milot, dy në gjendje të rëndë
Shtetasi Gëzim Kore rreth  50-vjeç humbi jetën në afërsi të fshatit Podgorie në 
Korçës, pasi u rrëzua duke udhëtuar me një motor. Ndërkohë 5 persona, dy nga të 
cilët në gjendje të rëndë mbetën të plagosur si pasojë e përplasjes së dy mjeteve në 
aksin Milot-Rrëshen pranë vendit të quajtur Ura e Zogut 

Pasi alarmuan autoritetet që prej 
mbrëmjes së djeshme, burimet bë-
jnë me dije se çifti i turistëve belgë i 
raportuar i humbur, është shpëtuar 
nga forcat e policisë së Vlorës. Dy 
turistët e identifikuar  si Sem Besem 
25 vjeç dhe Valeria Luk 27 vjeçe po 
zbrisnin nga zona malore mes Iljazit 
dhe Vranishtit. Në kërkimet e tyre 
ishin të angazhuar forcat e Policisë 
së Vlorës dhe DELTA-s. Kërkimet 
u përqëndruan në zonën malore 
Çikë-Iljaz. Ndërkohë, sipas Prefektit 
të Vlorës, turistët kishin ngritur 
kamping në zonën malore. “Policia 
e Himarës u vjen në ndihmë dy 
turistëve të huaj të cilët kishin hum-
bur në një zonë të thellë të Himarës. 
Më datë 18.04.2019, rreth orës 
15:30, dy turistë të huaj belgë (çift) 
kanë telefonuar Sallën Operative 
Vlorë dhe kanë kërkuar ndihmë se 
kishin humbur në një zonë të thellë 
malore të Himarës. Menjëherë pas 
marrjes së informacionit, shërbimet 

e policisë Himarë kanë organizuar 
punën kërkimore për gjetjen e kë-
tyre dy shtetasve duke u shpërndarë 
në terren rreth 15 forca policie. 
Lokalizimi i tyre ka qenë tepër i 
vështirë pasi kushtet e këtij terreni 
janë tepër të thepisura dhe të thyera 
duke vështirësuar kështu komuni-
kimin dhe gjetjen e tyre. Pas 20 orë 
kërkimesh intensive në këtë zonë 
shkëmbore është bërë e mundur 
gjetja e tyre gati në majë të një mali 
midis fshatrave Vranisht dhe Iljaz të 
Himarës. Ata kishin qenë duke ecur 
në këmbë me qëllim eksplorimin e 
turizmit malor të këtyre zonave. Për 
shkak të terrenit të vështirë kishin 
ngatërruar rrugën e kthimit dhe për 
këtë kërkuan ndihmën e Policisë. 
Theksojmë se turistët janë në gjendje 
të mirë shëndetësore dhe po bëhet 
transporti i tyre pranë hotelit bazë në 
të cilin ata po qëndrojnë. Turistët kanë 
falenderuar policinë për ndihmën e 
dhënë.”-njoftoi policia.

Komisioneri Publik ankimon ven-
dimin për drejtuesin e Prokurorisë 
së Apelit të Tiranës, Dritan Peka. 
Sipas Komisionerit Publik Peka nuk 
plotëson kushtet për konfirmimin 
në detyrë.”Nëpërmjet këtij anki-
mi, Komisioneri Publik kërkon 
nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit 

të marrë në shqyrtim çështjen në 
seancë publike dhe, në përfundim 
të gjykimit, të ndryshojë vendimin 
nr. 112, datë 4.3.2019, të Komisionit 
të Pavarur të Kualifikimit, duke 
vendosur shkarkimin nga detyra të 
subjektit të rivlerësimit, z. Dritan 
Peka”.

Një makinë ka shpërthyer në flakë 
duke u djegur plotësisht. Ngjarja ka 
ndodhur mesditen e së premtës, 
në rrugën e Rinasit, por ende nuk 

ka informacione për të lënduar apo 
shkaqet. Policia ka shkuar menjwhere 
vendin e ngjarjes, ndërsa po hetohet 
më tej për të zbardhur rastin.

shpërthen në flakë 
makina në rrugën e Rinasit

Një shpërthim tritoli ka trondi-
tur Fushë-Krujën në orët e 
para të mëngjesit. Burime për 
“BalkanËeb” bëjnë me dije se 
shpërthimi i eksplozivit ka ndod-
hur në një ofiçinë në Kamberas, 
rreth orës 03:45 mëngjesin e 
sotëm. Ofiçina ku u vendos ek-
splozivi mësohet të jetë në pronësi 
të  shtetasit B.D. 36 vjeç.

Si pasojë e shpërthimit raportohet 
të ketë vetëm dëme materiale. 
“Më datë 19.04.2019, rreth orës 
03:45, në Fushë Krujë , në ofiçinën 
e shtetasit B.D., ka shpërthyer një 
sasi e vogël lëndë plasëse, për pasojë 
ka vetëm dëme materiale. Grupi 
Hetimor vijon punën për zbardhjen 
e ngjarjes, identifikimin dhe kapjen 
e autorëve.”-njoftoi policia.

fushë-Krujë, shpërthim 
me tritol në një ofiçinë

Vlorë, humbën gjurmët, 
policia shpëton dy turistët

Komisioneri Publik kërkon 
shkarkimin e kreut të 
Prokurorisë së apelit Tiranë

Aksidenti në Korçë

Aksidenti rrugën Milot - Rrëshen

Në PLAN Të PARë

cmyk
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CMYK

OPINION

Attention!!! Zgjedhjet nuk jane fushata 
grumbullimi patatesh te kalbura te krimit!!!

Attention!! Ca te huaj po mëtojne te 
promovojne standarte antidemokratike, qe 
jane te paimagjinueshme per vendet e tyre.

Attention!! Alibia ne anglisht me nje fushate 
grumbullimi patatesh, qe po tentohet ti behet 
krizes me te rende te perfaqesimit qe ka 
perfshire Shqiperine eshte ndihma me e keqe 
per te dhe demokracine e saj qe rritet ngadale 

Këmbanat bien për të gjallët!

H
ollandes, vendit te pare qe 
mbeshteti Shqiperine per 
heqjen e vizave, i takoi te behej 
dhe vendi i pare qe te votoje 9 
vjet me vone per rikthimin e 
vizave. Ky votim nuk erdhi si 

rrufe ne qiell te hapur por erdhi pasi Shqiperia 
eshte deklaruar dy vite me radhe si qender 
operacionale nderkombetare e organizatave 
kriminale te Europes, Amerikes se Veriut, 
Amerikes Latine, Azise. Po rikujtoj ketu se 
javen qe kaloi Europol dhe agjensi te tjera 
me serioze shpallen krimin e organizuar nje 
rrezik me te madh se edhe vete terrorizmin per 
sigurine e Europes, dhe ne krye te piramides se 
ketij rreziku qendronin organizatat kriminale 
shqiptare. Ky vendim erdhi pasi vendi u shpall 
Kanabistan apo Kolumbi e Europes me dhjetra 
here nga mediat dhe agjensite me te medha te 
botes, pasi eshte deklaruar nga qe viti 2017 ne 
menyre te perseritur si narkoshtet.

Ky vendim erdhi pasi keto kater vitet e 
fundit shqiptaret zene vend kryesor si azilant 
politik ne Gjermani dhe vendin e pare me 
distance nga sirianet dhe sudanezet dhe 
afganet, ne Hollande dhe France. Ne kete 
kontekst, tejet tronditese jane te dhenat e 
Galup qe tregojne se 60% e shqiptareve duan 
te largohen nga Shqiperia. Ky studim tregon 
se Shqiperia renditet e katerta ne bote pas 
Sierea Leone, Liberise dhe Haitit per deshiren 

e qytetareve per te braktisur ate. Por ne rast 
se ne tre vendet e para shkak kryesor jane 
epidemite vdekjeprurese te eboles, koleres dhe 
termete shkaterrimtare, ne Shqiperi shkaku 
me kryesore eshte pasiguria, krimi dhe vrasja e 
shpreses te lidhura dirket me kreun e meduzes 
Edvin Kristaq Rama dhe qendrimet e politikat e 
tij shpresevrasese per shqiptaret.

Vendimi per rikthimin e vizave per 
Shqiperine erdhi pas nje raporti te agjensive 
ligjzbatuese te Mbreterise se Hollandes, 
ne te cilin konstatohej nje rritje dramatike 
e kriminalitetit dhe trafikut te droges nga 
shqiptare te Shqiperise ne kete vend.

Vendimin parlamenti i Hollandes e mori 
pasi nga ai vend, gjate dy viteve te fundit vizituan 
vendin tone nje seri delegacionesh. Vetem keto 
dy muajt e fundit erdhen per vizite dy ministra 
te qeverise se Hollandes dhe kreu i meduzes, 
skizoidi Edvin Kristaq Mashtrimi mendonte se 
mund ti mashtronte me zhgarravinat ne zyren 
e tij, duke i bindur ata se ky njeri vetem normal 
nuk mund te quhej.

Ky vendim nuk erdhi nga Hollanda pa pritur 
dhe pa kujtuar por ishte paralajmeruar nga 
autoritetet e ketij vendi dy vite me radhe.

Vendimi i Parlamentit te Mbreterise se 
Hollandes eshte nje aktakuze tejet e rende dhe 
me jehone boterore per narkoqeverine dhe 
zyrtaret e narkoshtetit shqiptar, qe me lidhjet 
e tyre me krimin dhe drogen Shqiperine ne 

eksportues kryesor krimi dhe droge ne Europe. 
Sot jane dhjetra vende nga Europa dhe zona 
tjera te botes qe kane perfituar nga liberalizimi 
i vizave por Shqiperia behet vendi i pare, per te 
cilin nje vend anetar themelues i BE voton per 
rikthimin e vizave. Ndaj dhe kreu i maduzes 
dhe narkozyrtaret e tij reaguan me nje gjuhe 
banditeske ndaj Mbreterise se Hollandes dhe 
Parlamentit te saj.

Por vendimi i Parlamentit te Hollandes 
eshte nje Kambane e fuqishme Alarmi per 
mbare shqiptaret. Ky vendim, ne rast se qeveria 
hollandeze insiston preras ajo rikthen vizat per 
shqiptaret pasi qeveria aktuale e Edvin Kristaq 
Krimit ka shkelur rende kushtet e plotesuar 
mbi te cilat u hoqen vizat.

Se dyti, aktualisht vendimin per rikthimin 
e vizave per shqiptaret po e konsiderojne 
seriozisht edhe vende te tjera.

Se fundi, ndonese Shqiperia nuk ka 
plotesuar asnje nga kushtet e percaktuara ne 
deklaraten e ministrave te jashtem te BE me 27 
qershor te vitit 2018 per hapjen e negociatave, 
ky vendim vjen si goditja e meshires per kete 
proces.

Si perfundim, iu bej thirrje shqiptareve 
te zgjedhin midis narkoshtetit te Edvinit e 
narkoqeverise se tij, qe kane shnderruar 
Shqiperine ne eksportues kryesor te krimit dhe 
droges ne Europe dhe me gjere, dhe levizjes se 
lire pa viza dhe te ardhmes se tyre ne Europe!

“Attention!” 
Zgjedhjet nuk 
janë fushata 
grumbullimi 
patatesh 
të kalbura 
të krimit!!!

Nga Sali BERISHA

Nga Petrit VASILI
dhe me shume mundime.

Attention!! Parlamenti eshte sot thjesht 
nje depo patetesh te kalbura pas nje fushate 
grumbullimi patatesh te drejtuar nga qeveria e 
telekomanduar nga krimi i organizuar.

Attention!! Ky parlament or in english 
this parlament eshte thjesht nje instrument 
i kriminalizuar, qe ligjeron korrupsionin dhe 
asgjesimin e luftes ndaj krimit te organizuar.

Attention!! Cdo dite e metejshme e ketij 

parlamenti eshte nje dite e mire per krimin, 
por njeherazi nje dite e zeze per qytetaret.

Attention!! Demokracia lind mbi 
perfaqesimin dhe kur perfaqesimi i qytetareve 
tronditet e asgjesohet demokracia vdes dhe cdo 
leksion apo didaskali ne anglisht eshte thjesht 
nje ze ne veshin e nje te vdekuri.

Attention!! Promovimi i nje tjeter fushate 
grumbullimi patatesh te kalbura ne 30 qershor 
eshte thjesht nje thike tjeter ne nje krize 
perfaqesimi,qe ndodhet ne buze te humneres.

Attention!! Zgjidhja i krizes se tmerrshme te 
perfaqesimit fillon nga zbardhja e dosjes 339 
dhe 184,nga cuarja prapa hekurave te fajtoreve 
te grabitjes se zgjedhjes permes krimit te 
organizuar dhe nje thirrje e forte per ta bere 
kete ne shqip dhe anglisht do ta besonin te 
gjithe shqiptaret qe i njohin fajtoret,por njohin 
edhe qeverine qe i mbron ata e qe nuk lejon ti 
cojne ata perpara drejtesise.

Attention!! Shqiptaret presin nje thirrje 
te forte ne shqip dhe Anglisht qe fajtoret e 
korrupsionit te Unazes se Re te shkojne pas 
hekurave, presin qe fajtoret qe lane aeroportin 
nderkombetar ne dore te 4 krimineleve te 
shkojne pas hekurave,presin te shkojne pas 
hekurave ata qe i bejne presion medias se 
pavarur, presin te shkojne pas hekurave ata 
qe pastrojne parate dhe rrenojne ekonomine 
e Shqiperise.

Attention!! Shqiptaret ne keto 29 vjet 
pluralizem pervec flamurit kuq e zi kane 
valavitur pa u lodhur flamurin Amerikan dhe 
me pas ate te Europes se Bashkuar.

As Amerika dhe as BE nuk kane shnderruar 
senatet, dhomen e perfaqesuesve dhe 
parlamentet e tyre ne vend grumbullimi 
patatesh te kalbura te krimit te organizuar.

Attention!! Edhe Shqipetaret do te ecin 
vetem ne kete rruge dhe do te kene vetem kete 
shembull te Amerikes dhe BE dhe kurre nuk 
do te lejojne qe Republika Parlamentare nder 
ne te kthehet ne vend grumbullimi patatesh te 
kalbura te krimit te organizuar dhe qeveria si 
nje zgjatim i saj.

Kush ka kurajo le te thote te kunderten!!

Vendimi per rikthimin 

e vizave per Shqiperine 

erdhi pas nje raporti te 

agjensive ligjzbatuese te 

Mbreterise se Hollandes, 

ne te cilin konstatohej 

nje rritje dramatike e 

kriminalitetit dhe trafikut 

te droges nga shqiptare te 

Shqiperise ne kete vend
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Nga Gëzim SALIU

P
rej thuajse një 
viti, Shqipëria po 
funksionin si shtet 
mbi bazën e rregullit 
të xhunglës, ku i forti 
dhe i pushtetshmi 

shtyp pa droje të dobëtin e të 
pamundurin. Jemi në një situatë 
të paprecedentë sa i përket rendit 
kushtetues në vend dhe e vetmja 
herë deri më tani që politika, media 
e shoqëria civile në tërësi kanë 
përdorur termin “të paprecedentë” 
ishte vetëm dy muaj më parë kur 
përfaqësuesit e opozitës dogjën 
mandatet e tyre në Parlament. Jo të 
nderuar, situata e paprecedentë ka 
ndodhur një vit më parë, kohë që 
hodhi “themelet” e krizës aktuale që 
ka pllakosur vendin e zor se mund 
të dilet prej saj përmes tavolinave 
të marëveshjeve bajate mes palëve 
politike. 

Shkrirja e Gjykatës Kushtetuese 
dhe mos funksionimi i saj prej fillim 
majit të vitit 2018 duhet thënë se 
përbën një ngjarje të paparecedentë 
jo vetëm në Rajon, por edhe në 
Evropë e më gjerë. Reforma në 
drejtësi, e cila tanimë ka humbur 
çdo afat kohor, po sjell dëme të 
pariparueshme për vendin në 
kuadër të të drejtave të njeriut, të 
pronës si edhe çështjeve sensitive 
ligjore. E menduar si kryereforma 
e vendit e cila do hapte rrugët drejt 
BE-së, reforma në drejtësi të vetmin 
rezultat të pakontestueshëm që ka 
sjellë deri më tani ka qenë shkrirja 
e Gjykatës Kushtetuese dhe ngërçi i 
plotë në Gjykatën e Lartë. Shqipëria 
i ngjan një republike pa kokë, ku 
shteti funksionon vetëm mbi bazën 
e vendimeve qeveritare e ndërsa 
aulat e shqyrtimit të çështjeve që 
prekin thelbësisht kushtetutën kanë 
mbyllur siparet prej një viti. 

Në xhunglën e Shqipërisë po 
jetojmë! Fakt mbetet se kjo situatë 
e paprecedentë ( shumë herë më 
e tillë se sa djegia e mandatave) 
nuk ja ka prishur aspak terezinë, 
qeverisë jo e jo, por as faktorit 
ndërkombëtar të akredituar në vend 
e më gjerë. Janë mjaftuar vetëm 
më deklarata të tipit: “Gjykata 

Katastrofa e rendit 
kushtetues në Shqipëri

Kushtetuese duhet të ngrihet 
sa më parë”… Por ndërkohë 
që kjo Gjykatë thelbësore për 
funksionimin e shtetit të së drejtës 
nuk funksionon, çfarë ndodh me 
demokracinë dhe rendin kushtetues 
të nderuar zotërinj?! Kush i 
gjykon nëse vendimet e dala nga 
Këshilli i Ministrave janë konform 
Kushtetutës ose jo? Do thoni është 
Presidenti!!! Po, ky do ishte një 

gjysmë justifikimi nëse vërtet 
arsyetimet e kreut të shtetit mbi 
ligjet e Qeverisë do merreshin më 
së paku parasysh nga mazhoranca 
dhe nuk do kalonin pa u lexuar fare, 
madje shpeshherë të paragjykuara 
edhe politikisht. 

Janë më së paku 10 ligje të 
kthyera nga Presidenti (dje u kthye 
mbrapsht edhe ligji për vettingun në 
polici), për shkelje të Kushtetutës 

dhe ligjit. Por sa janë marrë 
parasysh deri më tani argumentat e 
stafit të ekspertëve të kreut të shtetit 
nga Qeveria dhe mazhoranca?! 
Mund të themi se në asnjë rast 
nuk është hasur reflektim nga pala 
qeveritare, madje edhe në rastet e 
shkeljeve flagrante si ligji për Teatrin 
apo ai për dividentin. Kjo arrogancë 
e pushtetit padyshim ka se ku merr 
krahë. Mungesa e një gjykuesi 

supreme si Gjykata Kushtetuese e 
cila verifikon çdo “hap” të Qeverisë 
në kuadër të vendimmarrjeve të saj 
e kthen Kryeministrin si kryesues 
të ekzekutivit në një “sundues të 
plotfuqishëm”. 

PAK TEORI
Tradicionalisht dallohen dy 

modele të organizimit të drejtësisë 
kushtetuese: modeli amerikan 
dhe modeli evropian. Modeli 
amerikan është: i decentralizuar, 
sepse kontrolli u besohet të gjitha 
gjykatave të vendit. Modeli evropian 
është: i centralizuar, sepse ushtrohet 
nga një gjykatë e vetme dhe e 
posaçme. Drejtësia kushtetuese në 
Shqipëri është e organizuar sipas 
sistemit evropian. Në Shqipëri, 
sipas nenit 124 të Kushtetutës, 
Gjykata Kushtetuese garanton 
respektimin e Kushtetutës dhe bën 
interpretimin përfundimtar të saj. 
Ajo i nënshtrohet vetëm Kushtetutës. 

Vetë kushtetutshmëria shprehet 
në institucionalizimin e pushtetit 
politik dhe nënshtrimin e tij 
ndaj rregullave të caktuara duke 
imponuar përputhjen me aktin 
themelor të shtetit (kushtetutën), 
të të gjitha akteve ligjore që 
nxjerrin organet e pushtetit 
publik. Kurse drejtësia kushtetuese 
e bënë të mundur realizimin e një 
procesi të tillë të kushtetutshmërisë. 
Pra, drejtësia kushtetuese ndihmon 
në institucionalizimin e rendit 
demokratik, synon kufizimin 
e pushtetit, si dhe garanton 
respektimin e lirive dhe të drejtave 
të shtetasve. 
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REFORMA DHE 
RENDI KUSHTETUES

Reforma në drejtësi padyshim që 
ishte një reformë që duhej ndërmarrë 
me urgjencë në sistem. U desh 
mund deri në arritjen e një votimi 
konsensual të paketës me ndryshime 
kushtetuese e cila hodhi bazat e 
reformës. Kujtojmë këtu përçarjet 
e forta mes PD e PS, por edhe vetë 
brenda mazhorancës së kohës, ku 
LSI në atë kohë me Ilir Metën kryetar 
nuk pranoi një reformë pa konsensus 
të gjerë. Mos harrojmë gjithashtu 
strategjinë e PS-së e cila ngulmoi deri 
në limit për një reformë me timon 
drejtimi nga godina e Kryeminstrisë. 
Por në fund, me verdiktin final të 
Venecias e cila rrëzoi 70% të draftit 
iniciativ të ekspertëve të nivelit të lartë 
dhe këmbënguljes së opozitës e LSI u 
mundësua një paketë e bazuar mbi 
Kushtetutën. E megjithatë dorëzimi 
i PS-së në verën e 2016-ës ishte 
vetëm një miratim në heshtje i planit 
pasaardhës që sic po shohim edhe sot 
ka futur reformën në një drejtim pa 
krye. Miratimi i ligjeve shoqëruese të 
paketës pa konensus me opozitën e 
më pas zvarritja e reformës në mënyrë 
të qëllimshme, ku ndërkohë që në 
sistem nga dita në ditë përfshihen 
njerëz pranë mazhorancës i ka dhënë 
shtysë të fortë jo vetëm opozitës por 
edhe aktorëve të tjerë ta cilësojnë këtë 
proces të njëanshëm. Për të ardhur 
më pas tek “qershia mbi tortë”, 
zgjedhja e Kryeprokrokurores së 
Përkohshme me një votim tërësisht 
antikushtetues. Vetëm dy ditë më parë, 
Presidenti deklaroi se reforma në 
drejtësi fatkeqësisht në shumë raste u 

orientua “drejt emrave të përveçëm” 
dhe jo drejt standardit demokratik. 

Ndërkaq faktori ndërkombëtar, 
shpeshherë i keqinformuar mbi 
zhvillimet e reformës, vazhdon të 
apelojë me besim se rezultatet e 
prekshme do të vijnë, kur ndërkohë 
çdo raport ndërkombëtar, dhe vetë 
ai i KE-së, paraqet kritika të forta 
për numrin e ulët të zyrtarëve të 
lartë të prekur nga lufta kundër 
korrupsionit. Për të mos folur më 
pas për raportet e DASH, që nga 
viti në vit nxijnë vendin sa i përket 
çështjeve të drogës, korrupsionit dhe 
pastrimit të parave. Por temë tjetër 
kjo që kërkon shtjellim më të thellë. 

Ndërkohë Kryeminsitri dhe PS 
shet si rezultate të fuqishme të 
reformës largimin e disa njerëzve 

të drejtësisë, ku edhe në këtë pikë 
ha debat të forta procesi si është 
kryer “filtrimi”. Kjo pasi Vetingu ka 
kaluar me “pulla të kuqe” një pjesë 
të atyre që cilësohen si njerëz pranë 
Qeverisë e ndërkohë ka “ngelur në 
klasë” të tjerë për problematika 
shumë herë më të vogla se ato të 
sipërpërmendurve. Përpos këtij 
fakti, vetë kreu i qeverisë dhe 
mazhoranca socialiste, e cila sic ka 
thënë vetë Rama është ideatorja dhe 
mbështetja kryesore e reformës, 
nuk komenton për asnjë moment 
ecurinë me hapa breshke të ngritjes 
së institucioneve të reja, mes tyre 
SPAK dhe Byroja e Hetimit. Po 
ashtu as kryeministri, ministrat apo 
deputetët e PS nuk flasin për asnjë 
moment mbi krizën kushtetuese në 

vend, duke e lënë në hije faktin se 
Shqipëria prej një viti ka mbetur pa 
Gjykatë Kushtetuese dhe të Lartë. 

Dhe duket se ky “normalitet 
xhungle” do të vazhdojë më së paku 
deri në fund të viti. Vetëm në fillim 
të muajit prill, Kuvendi shpalli listën 
e kandidatëve e ndërsa procesi deri 
në konstituimin e Kushtetuese duket 
se do të kërkojë kohë deri në fund 
të vitit. Pra në vazhdim, Shqipëria 
do vazhdojë të mbetet një shtet pa 
asnjë mjet “checking balance” sic 
është Gjykata Kushtetuese. 

SI SHKUAM DERI 
TE SHKRIRJA E 
KUSHTETUESES 

Gjykata Kushtetuese kishte 
9 anëtarë në përbëje, prej të 
cilëve dy ju mbaroi mandati dhe 
u tërhoqën, ndërsa një tjetër 
Gjykatës, Besnik Imeraj dha 
dorëheqjen. Me 6 anëtarë të saj 
Gjykata mund të merrte çështje në 
shqyrtim si dhe të jepte vendim, 
duke qenë se kuorumi minimal 
për vendimmarrje është të paktën 
5 anëtarë. Gjykata Kushtetuese 
funksionoi deri më 3 maj 2018, 
kur komisioni i Vettingut rrëzoi 
Altina Xhoxhajn. Me largimin e 
saj, Gjykata Kushtetuese mbeti 
vetëm me katër anëtarë dhe kështu 
pa kuorumin e domosdoshëm 
për të marrë vendime. Procesi i 
verifikimit, e nxorri Gjykatën jashtë 
loje, duke qenë se 3 anëtarë të tjere 
te saj u rrëzuan që nga Komisioni 
i Pavarur i Kualifikimit, ndërsa ish 
kryetari Bashkim Dedja nga Kolegji 
i Apelit. Aktualisht, në Gjykatën 
Kushtetuese ka mbetur në detyrë 
vetëm Vitore Tusha. 

KRIZA E THELLË 
KUSHTETUESE 

Që nga viti 1992 e deri 1 vit më 
parë, vendit nuk i kishte ndodhur 
asnjëhere të mbetej pa Gjykatë 
Kushtetuese, madje as në vitin 
famëkeq 1997. Një vend pa rend 
kushtetues të garantuar përmes 
institucioneve përbën një vend 
në limitet e një grushti shteti. Të 
zgjidhur nga zinxhiri kushtetues, 
pushtetarët e sotëm ndjehen 
mbretër në kuptimin e parë të 
fjalës, me autoritet dhe pushtet të 
pakufizuar. Askush nuk mund t’i 
ndalë ata të vendosin për fatet e 
Shqipërisë me një të rënë të lapsit, 
pa pyetur aspak për pasojat që 
mund të sjellin këto vendime. 

Askush sot nuk ka mundësi të 
ankohet për shkeljen e të drejtave 
të njeriut, rasti flagrant ai me gazin 
lotësjellës të hedhur tek banorët 
brenda shtëpive në Bregun e Lumit. 
Vetëm pasqyrimi në media dhe akuzat 
politike për këtë sjellje antinjerëzore 
nuk sjellin paoja të prekshme mbi 
abuzuesit mbi këto të drejta. 

Askush sot nuk ka mundësi të 
ankohet për ligjet e Qeverisë që 
shkelin të drejtat e pronës. 

Askush sot nuk ka mundësi 
të ankohet për ligjet e Qeverisë 
që shkelin parimet themelore të 
Kushtetutës. 

Me pak fjalë, jetojmë në shtetin 
e xhunglës dhe për këtë duhet të 
themi me zë të lartë: Katastrofa 
e rendit kushtetues është ulur 
këmbëkryq në Shqipëri. 

Me pak fjalë, 

jetojmë në shtetin 

e xhunglës dhe për 

këtë duhet të themi 

me zë të lartë: 

Katastrofa e rendit 

kushtetues është 

ulur këmbëkryq në 

Shqipëri.
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A
ir Albania ka 
fluturuar për herë 
të parë zyrtarisht 
ditën e djeshme në  
mbrëmje në orën 
20.55 nga Tirana 

pr në Stamboll. Në tabelën e nisjeve 
reale të Aeroportit të Rinasit është 
shënuar fluturimi ZB 1003, me 
destinacion Stambollin. Air Albania 
ndërkohë nuk ka një faqe interneti 
dhe si rrjedhojë është e pamundur 
që të shikosh oraret e skeduluara 
dhe çmimet e biletave. Burime nga 
Ministria e Infrastrukturës dhe En-
ergjisë dhe nga Aviacioni Civil thanë 
se Air Albania tashmë i ka kaluar të 
gjitha fazat e certifikimit dhe është 
një kompani private dhe për çdo 
info duhej folur me kompaninë, e 
cila nuk mund të kontaktohej në 
numrin e telefonit që kanë lënë në 
Qendrën Kombëtare të Biznesit.

Ndërkohë, agjencia e Turkish 
Airlines në Shqipëri pohoi nisjen 
e Air Albania, por ka ndryshuar 
vetëm emri pasi oraret dhe kushtet 
mbeten të njëjta me fluturimet që 
kryen Turkish Airlines. Pra nuk ka 
një fluturim shtesë drejt Stambol-
lit. Pra, Air Albania, në fakt, është 
thjesht një zgjatim i shoqërisë turke 
të aviacionit dhe jo një shoqëri e 
vërtetë shqiptare.

Kompania reklamoi së fundmi 
në media se Air Albania do të niste 
fluturimet në 19 prill. Ministrja e 

Industrisë dhe Energjisë, Belinda 
Balluku pohoi  se deri në fund të 
prillit do të nisin fluturimet edhe 
në tre destinacione të Italisë, Romë, 
Bolonjë dhe Milano. Destinacion 
tjeter eshte edhe Londra në një 
moment të dytë. Por kjo nuk ndry-
shon tanimë mendimin se Turkish 
Airlines thjesht ka vënë në dispo-
cizion të qeverisë shqiptare disa 
avionë (vetëm një deri tani) për ta 
bërë shqiptarët që të besojnë se fjala 
është për një kompani shtetërore 
shqiptare, ndërkohë që ajo vazhdon 
të funksionojë nën hyqmin e Ankar-
asë dhe Stambollit.

Ndërkohë, një lëmsh i vërtetë po 

ndodh me çmimet e biletave, që Edi 
Rama vetë premtoi se do të ishin 
shumë më të lira nga moment kur 
të nisin fluturimet e Air Albanias. 
Nëse një qytetar do të fluturojë për në 
Stamboll nga Tirana të martën në datë 
25 prill në sistem bileta e tij kushton 
15,200 lekë. Nëse zgjedh datën 27, 
çmimi është vetëm për vajtje 46,976 
lekë, sipas faqes zyrtare të Air Albanias. 
Nëse ti zgjedh të fluturosh nga Tirana 
për në Stamboll në një udhëtim 
vajtje-ardhje në datat 25 prill-30 prill 
çmimi total i biletës kushton 44 500 
lekë. Në rast se nisjen e zhvendos 
në datë 30 prill dhe kthimin në dy 
maj mund të sigurosh një çmim më 
ekonomik pasi nga Tirana në Stamboll 
çmimi është 18 106 lekë kurse nga 
Stambolli në Tiranë vetëm 6000 lekë. 
Por edhe pse duket një çmim ekono-
mik pasi bën kthimi është 6000 lekë 
në të vërtetë nuk ndodh kështu. Kur ti 
bën zgjedhjen e biletës dhe kalon në 
seksionin që duhet të të tregojë totalin 
nuk merr vlerën 24 106 lekë por 35 
279 lekë. Kjo do të thotë që çmimet që 
reflektohen nga kompania nuk përf-
shijnë taksat dhe këtë klienti e kupton 
vetëm kur ndodhet para rezervimit.

Në 16 qershor të vitit të shkuar , 
Qeveria përcaktoi për herë të parë 
procedurat për krijimin e shoqërisë 
“Air Albania” e cila do të operojë 
në fushën e transportit ajror. Tre 
ortakët e saj, sipas të njëjtit vendim, 
janë “Albcontrol”, sh.a., që për-

faqëson palën shtetërore shqiptare, 
dhe dy subjekte të tjera, “Turkish 
Airlines” dhe “MDN Investment”, 
sh.p.k. Kompania u regjistrua në 
Qendrën Kombëtare të Regjistrimit 

në 13 shtator ku qartësohej edhe 
pjesa e aksioneve që zotëronte secila 
palë. Kështu “Albcontrol” zotëron 
10 për qind të aksioneve, 41 për 
qind “MDN Investment” dhe  “Turk 

Hava Yollari A.O” 49 për qind.  “Air 
Albania” është cilësuar në deklaratat 
e Kryeministrit si një linjë që do të 
ofrojë çmime loë cost për disa desti-
nacione ku i pari do të jetë Stam-
bolli. Në një dokument të Autoritetit 
të Konkurrencës të pak kohëve 
më parë ku bëhej edhe vlerësimi i 
përqendrimit bëhej e ditur se desti-
nacionet e tjera pas Stambollit do të 
jenë Roma, Bolonja dhe Londra. Në 
mes të shkurtit të këtij viti u njoftua 
nënshkrimi i marrëveshjes tri-
palëshe financiare mes aksionerëve 
të kompanisë ndërkohë që u bë me 
dije se kompania ishte në procesin 
e përmbushjes së disa kërkesave 
teknike dhe hartimi dokumentesh si 
një hap që do të sillte certifikimin.

Mashtrimet me 
projektet e shpallura, 
air albania fluturon si 
linjë e Turkish airlines
Air Albania ka fluturuar për herë të parë zyrtarisht ditën e 
djeshme në  mbrëmje në orën 20.55 nga Tirana për në Stamboll

Në njoftimin e fundit Drejtoria e Përgjithshme 
e Tatimeve ka risjellë në vëmendje të ag-
jentëve të shoqërive të sigurimit detyrimin për 
përdorimin e pajisjeve fiskale, që buron nga 
ligji nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për Proce-
durat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” 
dhe më konkretisht nenin 54 dhe 55. Sipas 
DPT, tatimpaguesit në fjalë kanë detyrimin të 
përdorin pajisjet fiskale për dokumentimin e 
transaksioneve ndaj klientëve, pavarësisht se 
janë institucione financiare. Ky detyrim vlen 

edhe për agjencitë e udhëtimit. Në dispozitat 
ligjore të referuara më sipër përcaktohet se: 
“Të gjithë tatimpaguesit e shitjeve me pakicë, 
që shesin mallra apo ofrojnë shërbime në 
mjedise apo njësi të përhershme, të hapu-
ra për publikun, duhet të instalojnë pajisje 
fiskale dhe të lëshojnë kupona tatimorë për 
çdo transaksion.

Sipas njoftimit, subjektet që detyrohen të 
lëshojnë kupona tatimorë lëshojnë njëherazi 
edhe faturë, nëse shitja apo shërbimi i kryer 

është për një përdorim tregtar dhe për këtë 
shkak, blerësi është i detyruar ta kërkojë 
faturën. DPT tha se në nenin 55, pika 1, 
përcaktohet se “Tatimpaguesit, që kryejnë 
qarkullimin e mallrave dhe të shërbimeve, për 
të cilat pagesat nuk kryhen nëpërmjet bankës, 
janë të detyruar të instalojnë dhe të përdor-
in sistemin fiskal, nëpërmjet përdorimit të 
pajisjeve fiskale, për regjistrimin e pagesave 
me para në dorë dhe për lëshimin, në mënyrë 
të detyrueshme, të kuponit tatimor”

Tatimet: Gjobë për agjencitë e udhëtimeve që nuk përdorin pajisje fiskale

24
Kur ti bën zgjedhjen 
e biletës dhe kalon 
në seksionin që 
duhet të të tregojë 
totalin nuk merr 
vlerën 24 106 lekë 
por 35 279 lekë

në 16 qershor të vitit 
të shkuar , Qeveria 
përcaktoi për herë të 
parë procedurat për 
krijimin e shoqërisë 
“Air Albania” e cila do 
të operojë në fushën e 
transportit ajror
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 rrugët
I njejti mashtrim duket se po 

bëhet edhe me ndërtimin e rrugëve 
me koncesion. Programi ambicioz 
i qeverisë “1 miliard euro”, për 
financimin e disa akseve kryesore 
në vend ka mbetur pezull. Përveç 
rrugës së Arbrit punimet për të 
cilën kanë avancuar, asnjë kon-
tratë tjetër nuk ka gjetur zbatim. 
Pas anullimit të Thumanë -Kashar, 
ministria e Infrastrukturës duket 
se do të ketë në fokus të punës 
rishikimin e dy kontratave të tjera. 
Bëhet fjalë për rrugën Orikum 
Dukat si dhe për Milot Balldren 
që janë dhene me PPP nëpërmjet 
programit 1 miliard euro.

Burime nga kjo ministri bëjnë të 
ditur se qëllimi nuk është anullimi i 
tyre por rishikimi i kostove finan-
ciare me të cilat do të ndërtohen 
këto rrugë.  ër këto dy segmente 
rrugore ministria ka shpallur 
kompanitë fituese, por ende nuk 
janë lidhur kontratat. Rruga Ori-
kum-Dukat kap një vlerë prej 70 
milionë euro, ndërsa Milot- Ball-
dren arrin në 161 milionë euro së 
bashku dhe me interesat që do të 
paguajë qeveria shqiptare.

Programi “1 mld euro” ishte 
një inisiativë e kryeministrit Rama, 
sipas të cilit buxheti nuk mund të 
fiancojë plotësisht nevojat në infra-
strukturë ndaj dhe ky program syn-
on kryerjen e investimeve me paratë 
e privatit, ndërsa shteti do ti shlyejë 
detyrimet të shtrira në vite. Ministrja 
Belinda Balluku sapo mori drejtimin 
e ministrisë anulloi koncesionin e 
rrugës Thumanë –Kashar, me argu-
mentin se qeveria ka në prioritet kërk-
esat e studentëve që protestuan, për dy 
muaj me radhë. Por në fakt ky vendim 
erdhi pas skandalit me kompaninë 
fantazmë DH Albania. Financimi i 
këtyre rrugëve me programin “1 mld 
euro” ishte në shënjestër të akuzave 
edhe nga ekspertët por edhe poltika 
lidhur me kostot e larta me të cilat 
kompanitë u shpallën fituese. Tanimë 
duket se këto kritika kanë qenë më se 
të justifikuara.

Kredia e bankave për ekonominë u gjend në një 
presion të dyfishtë në tremujorin e parë të vitit 2019 
për shkak të shtrëngimit të mëtejshëm të kushteve 
të bankave dhe nga ana tjetër uljen e mëtejshme e 
kërkesës për kredi nga bizneset e mëdha. Banka e 
Shqipërisë raportoi dje se, bazuar në perceptimet e 
bankave tregtare, standardet e kreditimit për bizneset 
u shtrënguan disi në tremujorin e parë të vitit 2019, 
në sajë të shtrëngimit të lehtë të standardeve për 
kreditë me qëllim investimi dhe ato për likuiditete, e 
lokalizuar në segmentin e biznesit të madh.

Kërkesa për kredi e bizneseve u vlerësua më e ulët, 
duke qenë më evidente në segmentin e bizneseve të 
vogla e të mesme, për të dyja llojet e kredisë, atë për 
likuiditete dhe atë për investime. Standardet e kredit-
imit për individët u raportuan disi të shtrënguara, për 
kreditë me qëllim blerje banese. Kërkesa për kredi e 
individëve në tremujorin e parë të vitit, sipas gjykimit 
të bankave, ishte më e ulët si për kreditë për blerje 
banese, ashtu edhe ato konsumatore.

Në tremujorin e dytë të vitit 2019, bankat presin të 
aplikojnë standarde kreditimi disi më të lehtësuara 
për bizneset, ndërkohë që kërkesa për kredi pritet 
të jetë më e lartë në të dy segmentet. Standardet e 
kreditimit priten të lehtësohen edhe për individët 
në tremujorin e dytë të vitit 2019, duke qenë në të 
njëjtën linjë me pritjet e bankave për një kërkesë të 
shtuar nga kjo kategori. Standardet e kreditimit për 
biznese, në tremujorin e parë të vitit 2019, u rapor-
tuan lehtësisht të shtrënguara nga një tremujor më 
parë.

Shtrëngimi i standardeve u perceptua në segmen-
tin e bizneseve të mëdha, si edhe për të dyja llojet 
e përdorimit të kredisë, atë për investime dhe për 
likuiditete. Në segmentin e bizneseve të vogla e të 
mesme, standardet ishin pak më të lehtësuara se një 
tremujor më parë. Bankat u shprehën se presin t’i 
lehtësojnë disi standardet e kreditimit për bizneset 
në tremujorin e dytë të vitit 2019, më së shumti në 
kreditë e destinuara për qëllime likuiditeti dhe në 
segmentin e biznesit të madh.

Në kahun shtrëngues të standardeve të krediti-
mit për bizneset, në tremujorin e parë, u raportua 
ndikimi i faktorëve të lidhur me perceptimin e 
rrezikut nga ana e bankave, të tillë si: aftësia paguese 
e kredimarrësit, situata ekonomike dhe perspektiva 
e saj, si edhe rreziqet lidhur me kolateralin; si edhe 
toleranca e bankës ndaj rrezikut. Në kahun lehtësues 
të standardeve të kreditimit, veproi kryesisht trysnia 
nga konkurrenca në sistemin bankar.

Kushtet dhe termat e kreditimit Kushtet dhe termat 
e përgjithshëm mbi kreditë e reja akorduar bizneseve 
u raportuan të pandryshuara nga një tremujor më 
parë. Megjithatë, marzhet e aplikuara mbi kreditë 
normale, si edhe ato me rrezik, u vlerësuan disi më 
të larta nga një tremujor më parë. Po ashtu, edhe 

kushtet e tjera joçmim, të lidhura me kërkesën për 
kolateral në raport me madhësinë e kredisë, reduk-
timi i madhësisë së kredisë, si edhe kushtëzimet nga 
marrëveshja e kredisë, vepruan disi në shtrëngimin 
e kushteve dhe termave të përgjithshëm të kreditimit 
për bizneset. Kostot dhe kufizimet nga bilanci, si 
dhe perceptimi i rrezikut, u raportuan si faktorë me 
ndikim negativ tek kushtet dhe termat mbi kreditë 
akorduar bizneseve në tremujorin e parë të vitit 2019.

kërkesA e biznesëve 
të mëdhA për kredi më rënie
Kërkesa për kredi e bizneseve u perceptua më e 

ulët në tremujorin e parë të vitit 2019. Ajo u raportua 
më e ulët si në kreditë për qëllim investimi, ashtu 
edhe në atë për likuiditete. Parë në prizmin e madhë-
sisë së biznesit, rënia më e theksuar e kërkesës për 
kredi u vlerësua nga ana e bizneseve të vogla e të 
mesme. Në tremujorin e dytë të vitit 2019, bankat 
presin një kërkesë të shtuar të bizneseve për kredi. 
Kërkesa vlerësohet të jetë më e lartë si nga bizneset 
e mëdha, ashtu edhe nga ato të vogla e të mesme. 
Po ashtu, bazuar në opinionet e bankave, kërkesa e 
bizneseve pritet të jetë më e lartë si në kreditë për 
qëllime likuiditeti, ashtu edhe ato për investime. 
Faktorët e perceptuar nga ana e bankave në përcak-
timin e një kërkese më të ulët për kredi të bizneseve 
në tremujorin e parë të vitit 2019, ishin: rënia e 
nevojës për financimin e likuiditeteve; përdorimi më i 
lartë i burimeve të brendshme të financimit nga ana e 
bizneseve; situata e perceptuar ekonomike dhe 5 per-
spektiva e saj; besimi i biznesit; si edhe nevojat më 
të ulëta për financim nga ana e bizneseve, si pasojë e 
ristrukturimit të kompanive.

shtrëngohen kushtet 
edhe për individët
Standardet e kreditimit Standardet e kreditimit 

për individët u raportuan disi më të shtrënguara 
në tremujorin e parë të vitit 2019. Shtrëngimi 
i lehtë i standardeve u raportua në kreditë për 
blerje banese, ndërkohë që standardet në kreditë 
konsumatore ishin disi më të lehtësuara nga një 
tremujor më parë. Bankat u shprehën se presin 
të aplikojnë standarde të lehtësuara kreditimi për 
individët, në të dyja kategoritë, në tremujorin e 
dytë të vitit 2019.

Standardet e kreditimit për individët u shtrënguan 
në sajë të: rritjes së kostove dhe kufizimet e shtuara 
nga pozicioni kapital i bankës; perceptimit të bankës 
për rrezik më të lartë të lidhur si me aftësinë paguese 
të kredimarrësit, ashtu edhe me kolateralin. Nga ana 
tjetër, në kahun lehtësues të standardeve ndikuan ko-
stot e kufizimet më të ulëta që burojnë nga pozicioni i 
likuiditetit të bankave, si edhe zhvillimet aktuale dhe 
perspektiva për tregun e banesave.

Ulet më tej kreditimi 
bankar për biznesin

Financimi i këtyre 
rrugëve me programin 
“1 mld euro” ishte në 
shënjestër të akuzave 
edhe nga ekspertët por 
edhe poltika lidhur me 
kostot e larta

EKoNoMI



JAVOR      E SHTUNË, 20 PRILL 201914 DOSSIER

V
uajtjet e At Zef 
Pllumit, kolegëve 
dhe të njohurve 
të tij, në dhomat e 
Sigurimit të Shtetit 
dhe paraburgim. 

Torturat që i bënin njerëzit të luteshin 
të mos jetonin më dhe gjyqi në 
redaksinë e Hyllit të Dritës, që do të 
dënonteme pushkatim tre priftërinj 
katolikë. Kujto.al, mbështetur në 
librin me kujtime të At Zef Pllumit, 
“Rrno vetëm për me tregue”, tregon 
për këtë valë terrori që u ngrit mbi 
Shqipëri sapo u vendos regjimi i 
diktaturës komuniste

Sa herë afrojnë Pashkët, të 
gjithë ata që e njohin historinë e 
krishterë, mendojnë për vuajtjet e 
një të pafajshmi. Në vitin 1946, Át 
Zef Pllumi, i solli nëpër mend më të 
gjalla se kurrë ato vuajtje, jo sepse po 
afronin Pashkët, as sepse ishte duke 
predikuar historinë e dashurisë dhe 
sakrificës së madhe të Krishtit, por 
sepse po fyhej dhe po torturohej, 
pa faj, diku larg Jeruzalemit, në 
Shkodër, në shtëpinë ku Sigurimi i 
Shtetit kryente hetimet dhe torturat.

Nga libri i tij me kujtime “Rrno 
vetëm për me tregue”, mund të 
mësohet jo vetëm një pjesë e mirë 
e historisë së përndjekjes së klerit 
katolik në Shqipëri, pas vitit 1944, 
por dhe torturat çnjerëzore që Át 
Zef Pllumi dhe të arrestuarit e të 
dënuarit e një kohe më të, kanë 
vuajtur gjatë atyre viteve.

Në dhjetorin e 1946-ës, Kuvendi 
Françeskan u mbyll dhe anëtarët 
e mbetur të tij u shpërndanë. Zef 
Pllumi shkoi në Melgushë, adresa 
më e afërt me Shkodrën për të, ku 
jetonte xhaxhai. Nuk kaluan as tri 
ditë, kur ia behën në shtëpinë e 
xhaxhait kryetari i Këshillit dhe tre 
ushtarakë që kërkonin francezin 
Zef Pllumi. “Françeskan” për ta nuk 
përkonte me asgjë tjetër që kishin 
dëgjuar më parë, veçse “francez”. Ca 
metra më tutje, i lexuan formulën e 
arrestimit, i shtrënguan duart pas 
me tel dhe u nisën për në postën 
e Bushatit, më pas në Komandën 
e Shkodrës, 13 km në këmbë, në 
ngricën e dhjetorit, ku e lanë një 
natë të tërë në një dhomë, pa e lejuar 
as të kryente nevojat personale. Të 
nesërmen e morën që aty për ta çuar 
drejt shtëpisë së torturave, Sigurimit 
të Shtetit, mes për mes qytetit, me 
duart ende të pazgjidhura. Kaloi 30 
orë në atë gjendje. Torturat sapo 
kishin nisur.

Oficeri Dul Rrjodhi e bëri të 
nënshkruante një procesverbal dhe 
më pas me një batanije kokës, kaloi 
një natë të tërë në oborrin e shtëpisë. 
Të nesërmen në mëngjes takoi një 
oficer të ri i cili tha vetëm që ta linin 
“të mejtohej”. Tani do të mendohej 
ndryshe. I varur me një litar nga 

Piktura “Ploja e meshëtarëve” e piktorit Lin Delija, e vendosur në kopertinën e vëllimit të parë të librit “Rrno vetëm për me tregue”.

Shtylla në oborrin e Sigurimit të 
Shtetit, si u torturua Át Zef Pllumi

sqetullat, në degën e një peme 
pjeshke. Nga ai çast do të prezantohej 
me shumë mënyra torture që do i 
ndiente mbi vete ose do i shihte të 
aplikuara te të tjerë të arrestuar, disa 
të njohur e disa jo. Juristi, Paulin 
Pali, ishte kthyer në një qenie që nuk 
njihej më, me mjekër deri në gjoks, 
këmbët zbathur, të shtrënguara 
me zinxhirë dhe duart të lidhura 
para. Pranë tij, një tjetër i lidhur, 
Taipi, që tashmë e kishte humbur 
arsyen, anash një i shtrirë përtokë 
i kruspullosur nën një batanije dhe 
përballë katër të tjerë me fytyrë nga 
muri e batanije mbi kokë. Gjendej 
i rrethuar nga tortura nga të gjitha 
anët. Të nesërmen, zbuloi që, dikë 
tjetër, Guljem Sumën, e mbanin prej 
më shumë se dy muajsh brenda një 
rafti  nga ai lutej vetëm ta vrisnin...

Në hetim e priste Nesti Kopali, 
një oficer bukurosh, me çizme të 
lustruara dhe një pyetje e pazakontë: 
“Na trego përse të kemi arrestuar?” 
Zefi iu përgjigj se atë gjë nuk e dinte 
ai, por ata. Atëherë oficeri nisi ta 
godiste me shufrën e hekurit që 
përdorte për të shprishur zjarrin e 
sobës së ndezur deri sa u lodh dhe 
pastaj e varën sërish në oborr, këtë 
herë përballë WC-së sepse dega e 

pjeshkës ishte e zënë. Në atë kohë, 
shkruan At Zef Pllumi, në librin e 
tij, iu kujtua ngjashmëria e tij dhe të 
arrestuarve të tjerë, me Krishtin në 
Pretorium.

Pasdite, kishte një seancë tjetër. 
Çizmet e lustruara këtë herë At Zef 
Pllumi i ndjeu mbi kokë, në brinjë, 
në këmbë, në shpinë...Oficeri ndaloi 
vetëm kur pa gjakun që kishte nisur 
të rridhte. Një pushim i shkurtër 
e më pas vendosi “të ndryshojë 
filmin”. Mori një aparat të vjetër 
telefonik, dy telat ia lidhi në veshë 
dhe një ndihmës nisi të rrotullojë 
manivelën. Rryma elektrike nisi t’i 
përçonte miliona gjilpëra në të gjithë 
trupin dhe kokën për ndoshta nja një 
orë që iu duk ora më e gjatë e gjithë 
jetës. Kur mbaruan, nuk mund të 
fliste, por mund të lutej në heshtje: 
O Zot ma merr jetën!

E varën sërish te pjeshka. Në mes 
të të sakatosurve të tjerë, ca të shtrirë 
e ca në këmbë pas murit, të gjithë 
me batanije kokës. Më pas e çuan 
në një birucë, pa dritare, ku të zihej 
fryma nga tymi i fenerit të vajgurit e 
ku gjeti disa veta të shtrirë, por atë 
e urdhëruan të rrinte në këmbë. 
Përsëri te oficeri për të tjera goditje, 
shqelma, grushta dhe të shara dhe 

pastaj e hodhën në një bodrum të 
errët, të ulët sa një njeri në këmbë. 
Me duar arriti të dallonte që ishte 
dhe diçka tjetër në atë hapësirë të 
errët, një thes…jo, një njeri, që 
rrinte prej një muaji aty, kot, vetëm 
sepse kishte të njëjtin emër me një 
malësor që kishte vrarë një partizan. 
Kapanxha hapej vetëm një herë në 
ditë për racionin e bukës dhe ujit, 
nevojat personale kryheshin po aty.

Zefin e çuan prapë te oficeri. Një 
tjetër seancë grushtash dhe më pas 
nisi biseda “serioze”. At Zef Pllumit, 
si pjesë e Klerit Katolik iu kërkua 
llogari për kryqëzatat, inkuizicionin 
dhe djegien e Xhordano Brunos. 
Këto pika do të bënin pjesë në akt-
akuzën zyrtare të gjyqit që iu bë At 
Zef Pllumit dhe 9 të tjerëve, nga 
të cilët 3 do të dënoheshin me 
pushkatim, por deri sa të vinte dita 
e gjyqit, që u zhvillua në redaksinë 
e dikurshme të “Hyllit të dritës”, në 
fillim të vitit 1948, kishte tortura të 
tjera. Shqelma, grushta, net te dega e 
pjeshkës, ndërsa në oborr disa nga të 
dënuarit zhdukeshin e të tjerë vinin, 
tela korenti, presion për të treguar 
lidhjet me reaksionarët që luftonin 
maleve kundër komunizmit, për të 
treguar për politikën që bënte Kleri 

për të rrëzuar Pushtetin Popullor, 
për këtë e për atë...Dhe meqë At Zef 
Pllumi nuk kishte çfarë të thoshte, 
oficeri thërret kapterin dhe i thotë që 
të bëjnë gati skuadrën e pushkatimit 
për ta hequr qafe atë “qelbësirë”.

Nuk do ta mësonte kurrë nëse ky 
ishte një dënim i vërtetë, apo një masë 
për ta trembur, por rrugës, skuadrës 
së armatosur që e shoqëronte, u doli 
përpara dikush me biçikletë dhe pasi 
mësoi për çfarë bëhej fjalë, urdhëroi 
të ktheheshin mbrapsa. Ai kishte 
qenë një vit para Zefit, në Lice dhe 
në zyrën e ngrohtë të oficerit, nisi 
t’i tregonte këtij që Zefi është njeri 
i kulturuar, një mik, një koleg...
Ai i kërkon At Zef Pllumit, të bëhej 
“kuadër” i tyre, por frati ia kthen që 
vendimet mund të merren vetëm 
në liri. Të nesërmen, sërish e njëjta 
ofertë dhe sërish e njëjta përgjigje, 
atëherë, ishte e kotë: Partia nuk 
mund ta shpëtonte At Zef Pllumin. 
Oficeri i derdhi një kanë uji të ftohtë 
në shpinë dhe dega e zhveshur e 
pemës e priti si çdo natë në oborr. 
Tashmë tortura kishte marrë fund. 
Ishte i lirë nga përgjegjësia. Gjithçka 
e kishte në dorë Partia!

At Zef Pllumin e kthyen në 
Kuvendin Françeskan. Por ai tani 
ishte shndërruar në burg. Dhomat 
në qeli. Të burgosurit shpesh rrinin 
dy nga dy, të kapur për duarsh me 
pranga. Shoku i parë i prangave 
të At Zefit ishte Frat Gjon Pantalia. 
Torturat vazhdonin...I merrnin 
në pyetje, u kërkonin të pranonin 
të pamundërën, i rrihnin deri në 
shfytyrim, i linin pa bukë, pa ujë. 
Kishte vetëm disa çaste kur ai burg 
nuk ishte më burg, kur Gac Çuni, 
kompozitori dhe poeti i lindur, 
këndonte nga qelia ngjitur me zërin 
e tij melodioz. Nuk e la asnjëherë 
këngën deri sa erdhi fundi i tij tragjik. 
Siç njerëzit nuk e lanë humanizmin. 
At Zef Pllumi tregon për disa të tillë, 
por në këtë periudhë veçon Xhabir 
Dibrën, djalin e mirë të një familjeje 
myslimane shkodrane, që iu bë shok 
qelie e u kërkoi nënës dhe motrës të 
sillnin ushqime sa për dy, që nga ajo 
ditë. Siç edhe këta priftërinj katolikë 
nuk e lanë kurrë besimin te Krishti 
dhe nuk ndalën së zbatuari mësimet 
e tij, deri edhe te ai i fundit.

Kur, ditën e vendimit më 16 
janar të vitit 1948, At Zef Pllumi, 
u dënua me tre vjet burg, dënimi 
i dytë shumë më i gjatë do të vinte 
vetëm disa vite më vonë dhe Imzot 
Frano Gjini, At Mati Prendushi, Imzot 
Nikollë Deda me pushkatim, gjatë 
skenës rrëqethëse të përshëndetjes 
së fundit, At Mati Prendushi iu 
drejtua priftit që kishte shpifur në 
atë sallë duke i thënë që ai e falte me 
gjithë zemër. Dhe duke qenë që ishin 
mes besimtarësh përshëndetja e tyre 
ishte: U pafshim në atë jetë!
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Fjalëkryqi i “Standard”

Fjalëkryqi pa skemë

Horizontale
1-Merret me... hakmarrje
5-Eshtë dënimi më i rëndë
9-Marco Polo
11-Kush ka një... ka telash
12-Para culpa për atë që pendohet
14-Erë e ftohtë e veriut
16-Një pjesë e kiromantëve
17-Fillon nga… rruga
20-Kështu mund të takohesh pa 
lënë… takim
24-Ishte muza e Keplerit

26-Janë vija të… kufizuara
28-Një… vijë e lakuar
30-Made in.... mbi Yamaha
31-Një vrasës maniak e i pakapshëm
34-Para de Janeiro
35-Diku nga… qendra
36-Janë rreziqet e… mundshme
37-Një mund të jetë edhe mosbesimi
39-Fise pa fe
41-Eshtë sëmundja që ze despotin
42-Kështu është metrazhi i filmit ar-
tistik
44-Tretet në ekstreme
45-Anna Maria Mazzini në CD

48-Inicialet e Eastman
49-Ai me atë
51-Mund të jetë emërore
52-Inicialet e Russinova aktore
53-Ai i lëkurëkuqëve është totem
55-Mbaron në finish
52-Agimi kompozotor i yni
58-Jean-Luc regjisor
59-Mund të jetë aprovimi
62-Guy pa... kokë
63-Inicialet e Reed aktor
64-Janë pjesët si… në skenë
67-Eshtë njëqelizor
69-Makina Uno

HORIZONTALE
1. Ka dhënë jetën për kishën 
  -Kryeqyteti i Irlandë së Veriut 
2. Pak aromatike 
  -Hoëard regjisor
  -Organizma Kombëtare Japoneze 
  -Kryeqyteti i Kansas 
3. Marple e Agatha Christie
  -Janë postera  manifestimi 
  -Ka një edhe fabula 
4. Fise pa fe   -Kuizojnë një kirurg 
  -Mnifestohet duke varur buzët

  -Rrjedh nga vullkani
5. Patën iniciator Pierre De Coubertin
  -Instruenti i Ravi Shankar 
6. Janë mediat me RTV 
  -Është mizor 
7. Është e Veriut në Belfast 
  -Ka ikur nga burgu 
  -Nota e diapazonit
8. Gjysma e stilit 
  -Douglas i Spartacus
  -Diftong teatral. 
  -Janë njerëzit pa vullnet e dëshirë 

9. Kështu fillon metoda  
  -Campion regjisore 
  -Kush nuk ka... s’i ecën 
  -Një hidrokarbur   -... Shop Boys 
10. Satelit i Uranit
  -Emri i Bellkamenit 
  -Rilidhur pjesërisht 
  -Makina Cooper
11. Tre romake  -Suárez bomber
  -Problem për atë që s’kanë shtëpi 
  -Ruhen në fund
12. Fillojnë largimin

  -Janë makina rrangalle 
  -Është edhe ajo elektrike
 
VERTIKALE
1. Pret shumë fëmijë 
  -Emri i Kadaresë
2. Skuadër greke 
  -Është enë kryesore gjaku
3. Gjysmë rosaku 
  -I vocërr ai i Migjenit
  -Kufij itinerari
4. Makina Felicia  -Në fillim të jetës
5. Inicialet e Reitman
  -Këndon gjithë verës
6. Steiger aktor 
  -Auguste që qe skulptor
  -Mbetur në fund
7. Mbyllin koncertin
  -U shpall nga Ismail Qemali
8. Samba... e Carlos Santana-s
  -Partia Komuniste e Kinës
9. Ishte kooperativë me muzhikë 
  -Kështu fillon filmi
10. Qe heroina që u aratis nga Porsena.
  -Ndaheshin me sinor

10 11 12  13 14 15  16 17 18 19 20 21 221  2   3   4  5  6   7  8  9
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12

Eshtë një fjalëkryq për ekspertët dhe për kampionët. Për ta zgjidhur duhet që kutitë e zeza të vendosen nga ju

Duhet të nxini 47 kuti

 Përgjigjja e fjalëkryqit të kaluar

 Përgjigjja e fjalëkryqit të kaluar

11. Qe patriot i yni
12. Mund të drejtohet për zoom
  -Kufizojnë stacionin
13. Agjenci Qëndrore Përmet
  -James që qe këngëtare
14. Treni pa çifte
  -Gjysmë tatimi
  -Kufizojnë ritmet
15. Vjen me fllad një i tillë 
  -Është i dehuri
16. ... break për set final
  -Një Hamdi bomber
17. Të parat në start
  -Mitrush, alias Dhimitër pasko
18. Selleck aktor.
  -Një lëndë helmuese luftarake
  -Inicialet e Duras
19. Eshtë aksioni i… partisë
  -Stacion i njohur orbital
20. Qyteti i njëmbinj dritareve
  -I famshëm ai i Gilgameshit
21. Një si fyell
  -Janë edhe ato komunikuese
22. Luftohet me kinina
  -Turner këngëtare

72-Qenë të parët e aztekëve
73-Kështu thirrej Jupiteri
74-Bel i Maupassant
Vertikale
1-Mund të jenë pështjella të tilla
2-Tonin që qe kompozitor
3-Fillimi i pluralizmit
4-Emri i Prost
5-Eshtë markë cigareje
6-Eshtë organi femëror i lules
7-Tre në abstenim
8-Duilio, ish kampion i boksit italian
9-Një deve lufte
10-Eshtë akti i... atdhetarit
12-Qe monedha e Spanjës
13-André  i një vije mbrojtëse
15-Republika e Shqipërisë
16-Spahivogli që qe aktor e regjisor
18-Dalë në… krye
19-Williams teniste
21-Paul që këndon Diana
22-Shkruhen me… kursim
23-Ente Tregtare Lokale
25-Ndikuar pa duar

27-Ajo e zezë tremb supersticiozin
29-Eshtë përplasje… ngjyrash
31-Julien i E kuqja dhe e zeza
32-E fshehur me… fytyrë tjetër
33-Një club me… ingranazh
36-Janë tempuj për bonzo
38-Hapin ceremoninë
40-Eshtë gjitari
43-E thotë ai që tregon
46-Ndërmarrje Industriale Durrës
47-Giuliano, dottor sottile i Italisë
50-Ishin si zana
54-Këndonte Ne me quitte pas
55-Hapin një gazetë
56-Kërkohet nga poetët
58-Një britmë… në stadium
59-Vanessa violiniste.
60-Institucione  Lokale Tiranë
61-Mbarojnë fare
65-Mbyllin porte.
66-Mbyllin një hark
68-Derek aktore
70. Inicialet e Asimov
71-Në hyrje të ambientit



JAVOR      E SHTUNË, 20 PRILL 201916

CMYK

Frenkie de Jong: Derisa 
të jem lojtar i Ajax-it, dua 
që kjo skuadër të fitojë

Frenkie de Jong, lojtari i Barcelonës nga 
sezoni i ardhshëm, mund të përballet me 

katalanasit në një finale hipotetike të Ligës së 
Kampionëve. Mesfushori i Ajax-it supozon se 
një finale kundër Barçës do të ishte e veçantë, 
por në të njëjtën kohë nuk do t’i interesonte 
se kë do të kishte kundërshtar. “Derisa të jem 
lojtar i Ajax-it, dua që kjo skuadër të fitojë”, - u 
shpreh ylli holandezi për “Four Four Two”.

Përveç kësaj, De Jong shtoi: “Nuk do të 
kisha asnjë shqetësim dhe emocion në lidhje 
me përpjekjen për ta eliminuar Barçën, siç 
bëra edhe kundër Real Madridit”. Duke folur 
për Barcelonën, ngjyrat e të cilës do të mbrojë 
që prej korrikut, kujton një anekdotë nga 
fëmijëria e tij: “Verën e viteve më parë shkova 
për të shikuar një miqësore të Barçës. Më 
kujtohet Ronaldinho, duke luajtur. Ishte tepër 
emocionuese që u ndodha atje, sepse e pashë 
drejtpërdrejt një lojtar si ai, duke luajtur”.

Salah: Ka ardhur 
momenti të ndryshojmë

Mohamed Slah i ka dhënë një mesazh botës 
myslimane. Sulmuesi egjiptian i Liverpool-

it ka dhënë një intervistë të dhënë për revistën 
amerikane “Time”, që e ka përfshirë mes 100 
njerëzve më të rëndësishëm të vitit. “Mendoj 
se duhet të ndryshojmë mënyrën si trajtojmë 
gratë në kulturën tonë. Është një detyrim, jo 
një zgjedhje. I mbështes gratë më shumë se më 
parë, sepse besoj se meritojnë më shumë nga sa 
marrin tani”, ka thënë ylli i i “Të Kuqve”. 

Gjesti me fanellën e  
Acerbit, ndëshkohen 
Kessie e Bakayoko

Ekspozimi i fanellës së Francesco Acerbit para 
tifozerisë ultras të Milanit, në ndeshjen ndaj 

Lazio, nga ana e Frank Kessie dhe Tiemoue 
Bakayoko, solli shumë polemika për ditë me 
radhë në Itali. “Ansa” ka zbuluar se të dy lojtarët 
e Milanit janë gjobitur me nga 33 mijë euro secili, 
ndërsa klubi 20 mijë. Në total është një gjobë prej 
86 mijë eurosh për veprimin e dy lojtarëve në fund 
të ndeshjes, që më pas kërkuan falje publikisht 
duke thënë se nuk kishin qëllim ofendimi ndaj 
kundërshtarit. Gjithsesi kjo gjobë u ul në një të 
tretën e vlerës së saj, sepse lojtarët kërkuan ndjesë 
publike dhe pranuan fajësinë e tyre.

Bonuçi: Kemi të 
drejtë të gabojmë...

Mbrojtësi i Juventusit, Bonuçi, ka postuar në 
Instagram një mesazh pas eliminimit nga 

Champions. Ai ka shkruar gjatë dhe ka shpjeguar 
ndjesitë. “E bukura e sportit është që ka emocione. 
Ato emocione bëjnë që zemra e çdo tifozi të rrahë, 
ashtu si edhe lojtari. Këto emocione të çojnë deri në 
hënë, ndonjëherë të zhysin në dhe. Por, e bukura 
është se provon përsëri, ke sfidë për të bërë, 
objektiva përpara. Sepse, ata që ndjekin ëndrrën 
kanë të drejtën të gabojnë, por detyrim të mos 
dorëzohen. Të pranojnë diçka, përmirësohen dhe 
riprovojnë. Duke nisur nga tani”.

D
uke pritur gjysmëfinalet e 
Ligës së Kampionëve, kur 
vjen momenti i së vërtetës 
(kundër Liverpool), Leo 
Messi ka marrë vlerësimin 
e radhës në këtë 
kompeticion. UEFA e ka 
shpallur yllin argjentinas 

lojtarin më të mirë të javës në Champions 
(çerekfinalet e kthimit), pas paraqitjes 
mbresëlënëse kundër Manchester United. 
Dy golat e tij ia bënë misionin më të lehtë 
Barcelonës. Prandaj, ky vlerësim nuk përbën 

aspak çudi. Përkundrazi, është çmimi i katërt i 
tillë, që merr kapiteni blaugrana në këtë sezon 
të kompeticionit më të rëndësishëm europian 
të klubeve. Duhet të kujtojmë se Messi nuk 
luajti në asnjërën nga dy ndeshjet kundër 
Interit, në fazën e grupeve. Messi u zgjodh 
futbollisti i javës në Champions në xhiron e 
parë të fazës në grupe, pas “hat-trick” kundër 
PSV. Po kështu u vlerësua edhe mbas lojës në 
“Wembley”, kundër Tottenham. Pas dështimit 
për të luajtur kundër Interit, pesë herë fituesi 
i “Topit të Artë” u rishfaq në Eindhoven, 
për të vulosur kualifikimin e Barcelonës në 

raundin e dytë, me një gol. Një ndeshje të 
shkëlqyeshme bëri edhe në 1/8 finale të 
Champions-it, ndaj Lyon, por këtë javë roli i 
protagonisitit shkoi për Cristiano Ronaldon, 
që realizoi tregolësh kundër Atletico Madridit. 
Pas atij “stacioni”, Messi u zgjodh përsëri 
lojtari më i mirë. Shpallja sot, për herë të 
katërt si lojtari i javës në Ligën e Kampionëve, 
e vendos Messin në një pozitë tepër të 
favorshme për të fituar edhe çmimin e lojtarit 
më të mirë të sezonit në këtë kompeticion. 
Sidoqoftë, puna e tij do të duket më shumë në 
gjysmëfinale, apo në finale.

Ndonëse Seria A hyn në muajin e fundit, 
Inter nuk është e fokusuar vetëm në fushën 

e blertë dhe në objektivin për të siguruar një 
vend për në Champions League të edicionit të 
ardhshëm, por gjithashtu edhe në merkaton 
e verës, me drejtuesit zikaltër në gjueti të 
vazhdueshme për përforcimin e skuadrës së 
drejtuar nga trajneri Luciano Spalletti.

Referuar raportimeve të “Sky Sport”, Inter 
ka hyrë në tratativa me Manchester City për 
blerjen e mbrojtësit Danilo, i cili tashmë 
ka dhënë aprovimin dhe pëlqimin e tij për 
destinacionin e transferimit. Baza e mundshme 
e marrëveshjes mes klubeve rrotullohet rreth 
20 dhe 22 milionë euro, me kërkesën fillestare 
ekonomike nga klubi i Premier League në 
shumën e 30 milionë euro.

Për momentin ende nuk ka një akord mes 
Inter dhe futbollistit për kontratën e brazilianit, 
me zikaltërit që ofrojnë më pak se 5 milionë 
euro në sezon që ai fiton te City. 

Inter është vënë prej kohësh në kërkim 

Inter nis tratativat me Man.City, kërkon mbrojtësin Danilo

të një qendër mbrojtësi dhe tashmë Danilo 
është shndërruar në objektivin kryesor, 

veçanërisht pas dëmtimit të Vrsaljko, si dhe 
pas performancës jo bindëse të Cedric Soares.

Pse 
Messi 

është 
“mbreti” në 
Champions


