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Abstrakt 

Hyrja e bërthamës së këtij punimi nis e koncentruar me studimin e përgjithshëm të konceptit të 

lirisë së shprehjes, duke u përqëndruar paskëtaj në parashtrimin e një evidence aktuale mbi 

rëndësinë e lirisë së medias në zhvillimin progresiv a frenimin e natyrës ekspansioniste të 

konflikteve agresive ndërmjet shteteve. Duke marrë në konsideratë parësore rëndësinëe mbrojtur 

në nivel konventor të lirisë së shprehjes dhe rolin informativ të medias, një hapësirë e 

konsiderueshme elaboruese i është kushtuar edhe pasqyrimit tëaplikimit në kohë lufte tëmasave 

denigruese deri në nivel çnjerëzor ndaj gazetarëve, shoqëruar kjo me reagimet represive të 

institucioneve ndërkombëtare evropiane si dhe qasjen qëGjykata Evropiane e të drejtave të Njeriut 

(më tej GJEDNJ) evokon ndaj këtyre shkeljeve të rënda. Për hartimin e këtij punimi është përdorur 

literatura online e platformës JSTOR, vendime gjyqësore, artikuj elektronikë, burime të tjera 

interneti.  

Fjalët kyçe: liria e shprehjes, media, shkelje, masa respresive, dëmshpërblim, GJEDNJ, etj  

*** 

1.1 Liria e Medias 

“Në historitë e tmerrshme të luftave nëpër botë, asnjë zi buke e konsiderueshme nuk ka ndodhur 

në ndonjë shtet të pavarur dhe demokratik me shtyp të lirë…”  

Ështëe pamundur të projektohet një shoqëri pa një shtyp të lirë, por megjithatë mbetet alarmante 

dhe e frikshme gjendja se si në vendet demokratike në Evropë liria e medias dhe aktorët e 

brendshëm të saj po sulmohen arbitrarisht deri në asgjësimin fizik të tyre. Liria e medias dhe 

mbrojtja në nivel gjithëpërfshirës të të drejtave të gazetarëve ka marrëfokus qendror nga organet 



evropiane, për shkak të rolit të tyre si ‘roje publike’.1Në raportin e vitit 2021, Këshilli i Evropës 

është shprehur se media është shtylla e katërt e demokracisë, duke plotësuar tre shtyllat e tjera të 

saj, që janë pushteti legjislativ, ekzkekutiv dhe ai gjyqësor.2Nëthelb të saj, ky mjet i fuqishëm i 

komunikimit politik dhe pasqyrimit të opinionit publik, përfshin marrjen dhe dhënien e 

informacioneve, si një bazë dhe kusht i domosdoshëm paraprak për garantimin e një sërë 

tëdrejtave dhe lirive të tjera themelore.Siç ka vërenjtur edhe Komiteti i të Drejtave të Njeriut në 

komentin e përgjithshëm të tij nr. 34 (2019),3 neni 19, duke u shprehur se: 

”…Komunikimi i lirë i informacionit dhe ideve për çështjet publike dhe politike ndërmjet 

qytetarëve, kandidatëve dhe përfaqësuesve të zgjedhur është esenciale në një bashkëjetesë 

komunitare. Kjo nënkupton që shtypi dhe mediat e tjera të jenë të lira dhe në gjendje të 

komunikojnë mbi çështjet publike, pa censurë ose rezervim për të informuar opinionin publik. Nga 

ana tjetër, edhe publiku gëzon të drejtën legjitime për të marrë informacion nëpërmjet tyre…” 

Edhe Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (më tej GJEDNJ) e ka bërë të qartënë vendimet 

e saj, duke nënvizuar dukshëm faktin se media gëzon një liri të gjerë në kritikimin e veprimeve të 

qeverisë, madje edhe kur deklaratat e tyre mund të mos kenë një bazë të shëndoshë 

faktike.4Konkretisht, shprehet se:  

“…Në një sistem demokratik, veprimet ose mosveprimet e qeverisë duhet t'i nënshtrohen një 

kontrolli të ngushtë jo vetëm të autoriteteve legjislative dhe gjyqësore, por edhe të shtypit dhe 

opinionit publik. Për më tepër, pozita dominuese që zë qeveria e bën të nevojshme që ajo të tregojë 

vetëpërmbajtje në përdorimin e procedurave për shpifje, veçanërisht kur ka mjete të tjera në 

dispozicion për t'iu përgjigjur sulmeve dhe kritikave të pajustifikuara të kundërshtarëve të saj ose 

medias…” 

Në sintezë të kësaj, media, duke përfaqësuar kryesisht funksionin e një kanali të opinionit publik, 

mbart jo vetëm të drejtën, por edhe një quasi detyrim për të përcjellë informacion dhe ide që 

                                                           
1 Xhezair Zaganjori, cikël leksionesh, faqe 19 
2Council of Europe, (2021), Freedom of expression in 2021, https://rm.coe.int/freedom-of-expression-2021-

en/1680a6525e retrieved 27 November, 2022  

 
3Komiteti i të Drejtave të Njeriut, Koment i Përgjithshëm Nr.34, UN Doc,CPR/C/GC/34, para.13. 
4Çështja Dyuldin and Kislov v. Russia, no. 25968/02, 2007 

https://rm.coe.int/freedom-of-expression-2021-en/1680a6525e
https://rm.coe.int/freedom-of-expression-2021-en/1680a6525e


mundësojnë shprehjen e lirë të analizave dhe opinioneve mbi çdo çështje që prek interesin 

shoqëror.5 

*** 

 

 

 

1.2 Media në Luftë 

Polemika publike se sa pushtet influencues mund të ketë media nuk është diskutuar kurrë më 

shumë se sa gjatë pushtimit rus, i cili nuk kurseu nga konflikti edhe gazetarët nëpër terren.Prej 

kohësh media është konsideruar si mekanizmi efikas ku liria e shprehjes jetësohet në formë 

publike.6 Pozicioni i saj i “privilegjuar” në kontekstin e situatave konfliktuale përgjithësisht 

inkuadrohet në sigurimin e informacioneve në kohë dhe përçimin e kritikave të vazhdueshme ndaj 

dukurive që rrezikojnë demokracinë si formë të qeverisjes, por duhet thënë që jo gjithmonë ndiqet 

e njëjta qasje. Në thelb, media mund të shfaqet në dy forma të ndryshme dhe të kundërta, ose në 

një rol aktiv në kohe lufte duke ndikuar esencialisht në përshkallëzimin e agresionit fizik, ose 

qëndron e pavarur në detyrën e saj duke kontribuar kështu në zgjidhjen e konfiktit dhe zbutjen e 

pasojave të saj.7 Se në cilin rol media pozicionet në fillim dhe gjatë zhvillimit të luftës, kjo 

vlerësohet nga një sërë faktorësh komplekse, duke përfshirë edhe raportin që media ka me aktorët 

në konflikt si dhe autonominë që ajo mbart me mbajtësit e pushtetit ku ndërvepron.8 

Lufta e Vietnamit, e referuar shpesh si ‘humbja e parë në television’9, është ilustrimi më real se si 

media mund të jetë një platformë e fuqishme ndikimi në formimin e mendimit kritik të shoqërisë 

mbi realitetin e luftës. Me transmetimin në detaje të skenave të betejës, duke u treguar gjendja 

mizore e situatës konfliktuale, u bë e mundur tërheqja e trupave amerikane dhe përfundimi i shpejtë 

i luftës. Si rrjedhojë e kësaj, qeveria amerikane u tregua e kujdesshme në raport me fuqinë e 

                                                           
5 Po aty  
6 Po aty  
7Puddephatt, A. (2006), Conflict and the role of media, faqe 4.   
8 Po aty 
9Schober, R.(2005), Freedom of the press and the Iraq war, https://www.grin.com/document/38853, retrieved on 

22, November 2022   

https://www.grin.com/document/38853


pjesëmarrjes të medias në luftërat e tjera pasuese. Në të njëjtën linjë qëndrimi mbështetet edhe 

ekspansioni rus ndaj zhvillimeve mediatike në luftën e saj. Që me nisjen e sulmimit të sovranitetit 

territorial ukrainas, liria e medias ka pësuar kufizime disporpocionale deri në cënimin e esencës 

përmbajtësore. Kuadri rregullator i medias në Rusi ka sanksionuar me ligj detyrimin e platformave 

mediatike, të informojnë rreth pasojave të luftës mbështetur në raportet zyrtare të qeverisë, 

përndryshe do të gjenden nën kërcënimin e listës së “agjentëve të huaj”10, që shoqërohet me jo pak 

sanksione të ashpra ligjore. Krahas kësaj, për çdo “informacion të rremë” rreth forcave të 

armatosura ruse a për çdo organ tjetër shtetëror, që del jashtë kuadrit të ndalimeve arbitrare me 

fuqi juridike, i nënshtrohen dënimeve deri me 15 vite burg.11Duke mos e ndalur ‘granatimin 

mediatik’, ushtria ruse ka shenjëstruar edhe infrastukturën mediatike në Ukrainë me qëllim 

parandalimin e informimit të popullit kundërshtar si dhe mos aksesin e tyre në lajme dhe 

informacione të pavarura.12 Sipas Moscow Times, që nga shkurti i luftës, numri i raporterëve të 

vdekur ukrainas është rritur në të paktën njëzet13 si dhe është alarmante shkalla e atakimeve fizike 

ndaj tyre.  

Një nga vrasjet e bujshme që prodhoi jo pak reagime nga institucionet ndërkombëtare evropiane, 

është rasti i gazetares Anna Politkovskaya, një kritike e Presidentit Vladimir Putin, raportimi i 

ashpër i të cilës ekspozoi korrupsionin e nivelit të lartë në Rusi dhe abuzimet e të drejtave të njeriut 

në republikën jugore të Çeçenisë. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (më tej GJEDNJ), 

pasi mori në shqyrtimi rastin Politkovskaya, gjeti në shkelje të rëndë shtetin rus duke argumentuar 

në vendimin e saj se:14 

“…Institucionet ruse kanë dështuar të ndërmarrin hapa adekuatë hetimor në gjetjen e personit/ve 

që kanë porositur vrasjen. Përgjegjësia e shtetit rus qëndron në vënien para drejtësisë të 

subjekteve inkriminues përmes një procesi gjyqësor publik, të shpejtë dhe transparent si dhe të 

respektojë detyrimet e saj kombëtare dhe ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe 

vlerave demokratike…." 

                                                           
10 Reporters without Borders, https://rsf.org/en/country/russia , retrieved on 25 November, 2022 
11 Council of Europe (2022), Defending Press Freedom in Times of Tension and Conflicts, fq 6  
12 Po aty.  
13 Barry, E. (2022), Russia’s war on Ukraine is a threat to press freedom,  https://time.com/6173543/world-press-

freedom-index-2022/ , retrieved 25 November, 2022 
14 Çështja Mazepa and others V Russia, no.15086/07, 2018  

https://rsf.org/en/country/russia
https://time.com/6173543/world-press-freedom-index-2022/
https://time.com/6173543/world-press-freedom-index-2022/


Edhe Këshilli i Evropës nuk ka qëndruar pasiv përballë këtij kaosi denigrues të figurës së medias. 

Në qershor të vitit 202115, Këshilli mbajti një konferencë ndërkombëtare ku theksoi detyrimet 

publike të shteteve anëtare në ndërmarrjen e hapave seriozë mbi mbrojtjen e lirisë së medias dhe 

të drejtave të tjera themelore që ndërlidhen me të. Gjatë fjalimit të tij ky institucion theksoi me 

keqardhje se janë mbi 300 vendime16 të GJEDNJ ku evidentohen shkelje të rënda të nenit 10 të 

KEDNJ deri në burgosje arbitrare e të paligjshme të gazetarëve. Në përfundim të fjalimit, Këshilli 

u shpreh se: 

“…është i nevojshëm ndërveprimi institucional shtetëror me strukturat e medias dhe organizatat 

e tjera ndërkombëtare me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit dhe promovimin e veprimeve efektive që 

forcojnë mbrojtjen e lirisë së medias si dhe prandalojnë vendosjen e sanksioneve arbitrare ndaj 

gazetarëve…” 

*** 

1.3 Media në krah të Luftës 

Nuk mungon panorama kur media mund të ndikojë esencialisht edhe në përshkallëzimin e pasojave 

të konflikteve ndërshtetërore.Në varësi të mjeteve të komunikimit, strategjive, taktikave dhe sa 

objektiv ose subjektiv paraqitet materiali rreth ngjarjes, media mund të shndërrojë një konflikt 

fillestar në një luftë në shkallë të gjerë ose të largojë fokusin qendror nga problemi dhe të ulë 

nivelin e konfrontimit të palës kundërshtare deri në pengimin e plotë të tij. Disa nga format se si 

mbulimi i informacionit të konfliktit mund të konkretizojë rritje të tensionit, arrihet, por jo vetëm, 

nëpërmjet vlerësimit jo real të fazave të luftës, informimit të njëanshëm mbi pasojat negative të 

saj, demonstrimit fiktiv të veprimeve cënuese shtetërore kundrejt të drejtave dhe lirive themelore 

të njeriut, paraqitje të një retrospektive selektive të konfliktit duke përjashtuar përdorimin e 

burimeve alternative informuese.17Si rrjedhojë, funksione të tilla të medias mund ta kthejnë atë në 

një pjesëmarrësekryesore të një konflikti lufte.  

Në korrelacion me lirinë e shprehjes, klauzola e detyrimeve dhe përgjegjësive për kufinjtë e kësaj 

lirie vendos një barrë të veçantë mbi median në situata konflikti dhe tensioni,në rast se me 

                                                           
15Council of Europe, (2021), State of Democracy, Human Rights and the Rule of Law. A democratic renewal for  

Europe, https://www.coe.int/en/web/secretary-general/report-2021#page-0 retrieved 26 Nëntor 2022 
16 Po aty.  
17Chaevich, A.& Shirshikov.V, The role of media during conflict, fq 3  

https://www.coe.int/en/web/secretary-general/report-2021#page-0


publikimin e pikëpamjeve të përfaqësuesve të organizatave që zgjedhin dhunën ndaj shtetit, ajo 

bëhet një mjet për përhapjen e gjuhës së urrejtjes dhe nxitjes së dhunës.18Në një deklaratë të 

përbashkët në vitin 2005, Raportuesi Special i OKB për Lirinë e Mendimit dhe Shprehjes, 

përfaqësuesi i OSBE-së për Lirinëe Medias dhe Raportuesi Special mbi lirinë e shprehjes i 

Organizatës së Shteteve të Bashkuara, kanë kërkuar të qartësohet shkalla në të cilën liria e 

shprehjes mund të kufizohet në kuadrin e nxitjes së terrorizmit. Kjo deklaratë e përbashkët shprehet 

se: 

“E drejta e lirisë së shprehjes është e njohur universalisht si një e drejtë thelbësore e njeriut dhe 

kufizimi i kësaj të drejte për t’iu përgjigjur terrorizmit do të mund të lehtësonte objektiva të 

caktuara terroriste, në veçanti shpërbërjen e të drejtave të njeriut. 

Ndërsa mund të jetë e ligjshme të ndalohen nxitjet për terrorizëm apo aktet e terrorizmit, shtetet 

nuk duhet të përdorin ‘lavdërim’ ose ‘nxitje’ të terrorizmit kur kufizojnë shprehjen e mendimeve 

që gjykohet se i nxisin ato. Nxitja duhet të kuptohet si një thirrje e drejtpërdrejtë për t’u angazhuar 

në terrorizëm, me qëllim që sjellja të nxisë terrorizmin, dhe në një kontest ku thirrja për terrorizëm 

është drejpërdrejt përgjegjëse për rritjen e mundësive që të ndodhë një akt i tillë.”19 

Pavarësisht kësaj, qëndrojnë qasje mbështetëse se përshkallëzimi i situatës konfiktuale nga media 

jo gjithmonë duhet parë në prizmin negativ dhe dekonstruktiv, pasi përshkallëzimi i konfliktit 

mund të zbulojë qëllimet e vërteta të palëve kundërshtare, të identifikojë qartë motivet, interesat 

dhe vlerat e aktorëve pjesëmarrës, të rrisë rëndësinë e problemit si dhe të tërheqë vëmendjen e 

institucioneve publike që mund të ndihmojnë në zgjidhjen e konflikteve.20 Në ndërlidhje me të, 

ekziston një nevojë jetike për të zhvilluar mjete që arrijnë të mbrojnë në mënyrën më efektive 

demokracinë nga "armët kundër informacionit", duke ruajtur lirinë e shprehjes dhe lirinë e medias 

si në vendet e përfshira në konflikt ashtu edhe më gjerësisht.21Këshilli i Evropës, në 

Rekomandimin e vitit 1996 “Për mbrojtjen e gazetarëve në kohë lufte”, shprehet qartë se cilat janë 

                                                           
18 Cit, Xhezair Zaganjori, cikël leksionesh, fq 20  
19 Deklarata e përbashkët nga Raportuesi Special i OKB-së për Lirinë e Mendimit dhe Shprehjes, Përfaqësuesi i 

OSBE për Lirinë e Medias dhe Raportuesi Special i OSHA mbi Lirinë e Shprehjes, 21 Dhjetor 2005 
20 Cit, Chaevich, A.& Shirshikov.V, The role of media during conflict, fq 3 
21 Council of Europe, Freedom of Expression in times of Conflict, https://www.coe.int/en/web/freedom-

expression/freedom-of-expression-in-times-of-conflict#{%22118736059%22:[0]} retrieved 1 December, 

2022 

https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/freedom-of-expression-in-times-of-conflict#{%22118736059%22:[0]}
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/freedom-of-expression-in-times-of-conflict#{%22118736059%22:[0]}


kushtet që duhet të plotësohen për kufizimin e lirisë së medias në kohë lufte. Konkretisht, ky 

rekomandim përcakton se:22 

“…Asnjë ndërhyrje në ushtrimin e të drejtave dhe lirive të medias nuk mund të kryhet, pa u 

plotësuar kumulativisht këto kushte…Kufizimi të parashikohet me ligj dhe të formulohet në terma 

të qartë dhe të saktë; të ndjekë një qëllim legjitim siç tregohet në dispozitat përkatëse të 

instrumenteve të të drejtave të njeriut apo përmbajtjes jurisprudenciale të GJEDNJ si dhe të jetë 

e nevojshme në një shoqëri demokratike, pra t’i përgjigjet një nevoje urgjente sociale…” 

Si rrjedhojë, në situata lufte apo emergjence tjetër publike që kërcënon sovranitetin territorial të 

shtetit dhe ekzistenca e të cilës është shpallur zyrtarisht, rrethanat që justifikojnë kufizimet e  shtetit 

në mbrojtjen e këtyre të drejtave dhe lirive lejohen deri në masën që është e nevojshme, të 

përcaktuara në ligj, në përputhje me detyrimet e tjera sipas ligjit humanitar ndërkombëtarsi dhe në 

pështatje të thelbit përmbajtësor të vetë kësaj lirie. 

 

 

 

 

*** 
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1.4 Përfundime 

Liria e medias është një nga themelet bazë të një shoqërie demokratike, pa të cilën mund të mos 

jetë e mundur që të gëzohenn shumë të drejta të tjera të mbrojtura nga standardet e të drejtave të 

njeriut. Evaluimi i gjendjes së shëndoshë të demokracisë në shumicën e vendeve evropiane matet 

kryesisht në bazë të parametrave të intensifikimit të hapësirës të kësaj lirie dhe funksionimit të saj 

veçanërisht në situata të ndërveprimit konfliktual. Për rrjedhojë, pozicionimi i medias në frontin 

konfliktual dhe mbrojtja e lirisë së saj të shprehjes në nivel konventor, shpesh herë gjen përplasje 

në përcaktimet se deri ku mund të shtrihet shkalla e ndërveprimit informues dhe si mund të ndahet 

përgjegjësia ndërmjet medias dhe aktorëve të tjerë pjesëmarrës në lidhje me pasojat që shkaktohen. 

Institucionet evropiane si Këshilli i Evropës apo GJEDNJ, kanë mbajtur qëndrime represive 

kundrejt çdo forme denigruese apo cënimi qëaplikohet ndaj medias në konflikt lufte. Ato e 

nënvizojnë në mënyrëtë qartë se shtetet anëtare duhet të mbajnë gjithmonë në konsideratë 

rëndësinë dhe rolin kritik të medias në sigurimin e publikut me informacion të saktë, të pacensuruar 

dhe në kohë. Rrethanat që justifikojnë kufizimet e shtetit në mbrojtjen e këtyre të drejtave duhet 

medeomos të gjejnë pasqyrim në ligj, të jenë në propocion me nevojshmërinë, të mos përmbajnë 

ngjyrime diskriminuese në esencë të tyre si dhe të mos cënojnë thelbin përmbajtësor të kësaj lirie. 

Në përmbyllje, marrëdhënia ndërmjet medias dhe zhvillimeve në një konflikt lufte mund të 

evaluohet duke marrë në konsideratëkryesisht pozicionin që ajo mbart ndaj pasojave negative që 

shkaktohen në konflikt. Mbi bazën e këtij evidentimi, mund të arrihet vlerësimi i saktë i shkallës 

së cënueshmërisë të standardit të lirisë së medias dhe nëse kjo i përmbahet detyrueshmërisë të 

mbrojtjes së KEDNJ dhe jurisprudencës analizuese të GJEDNJ.  
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PUNIM 2:  

E drejta për informim përballë së drejtës për privatësi :Konceptet kryesore dhe sfidat 

 

Punoi : Jona Gashi MsC Publik dhe Ergi Taga MsC Civil 

 

1.Hyrje 

E drejta për informim është një e drejtë thelbësore në një shoqëri demokratike, e bazuar në parimin 

se qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë materiale dhe informacione që zotërohen nga pushteti publik. 

Një rregullim i mirë ligjor i kësaj të drejte, së bashku me një zbatim të kënaqshëm të ligjit do të 

garantonin një qeveri më të hapur dhe transparente. 

Në Shqipëri e drejta e informimit ka qenë e rregulluar me ligj që nga viti 1999. Gjithsesi, zbatimi 

i ligjit në praktikë është përballur me problemetika, për arsye nga më të ndryshmet. Ligji i hartuar 

në 1999 kishte dhe probleme, paqartësi dhe standardet që vendoste për dhënien e informacionit 

mund të përmirësoheshin. Parlamenti miratoi në shtator të 2014 ligjin 119/2014 “Për të drejtën e 

informimit.” Ligji vendosi standarte të reja të vënies në dispozicion të informacionit për qytetarët 

dhe është vlerësuar si një nga ligjet më të mira në rajon. Përveç cilësisë së ligjit të miratuar, 

njohuria e qytetarëve, sidomos medias dhe shoqërisë civile, mbi ligjin për të drejtën e informimit, 

si dhe presioni pozitiv i tyre për të përmirësuar zbatimin e tij nga autoritetet publike, është një 

element i domosdoshëm për rritjen e transparencës së qeverisë qendrore, vendore, si dhe 

autoriteteve publike të cilit i referohet ligji për të drejtën e informimit në Shqipëri.23 Si çdo e drejtë 

e njeriut, e drejta për informimin u përket të gjithëve. Kjo përfshin personat fizikë (shtetas 

shqiptarë, të huaj, si dhe pa shtetësi), personat juridikë, organizatat jo-qeveritare (OJQ) dhe 

përfaqësuesit ligjore të personave fizikë ose juridikë. 

                                                           
23 Manual për të drejtën e informimit -Instituti shqiptar i medias 



Ligji për të drejtën e informimit parashikon që autoritetet të bëjnë publike një kategori të gjerë 

informacionesh për qytetarët, duke i botuar ato në faqet e veta online ose në ambientet e 

institucioneve. Parimi bazë i ligjit në këtë rast është se autoritetet publike duhet që me nismën e 

tyre t’i bëjnë të njohura këto informacione bazë, pa qenë nevoja që qytetarët ta kërkojnë këtë gjë, 

pra njohja maksimale e publikut me informacionin që ai duhet të ketë.24 

1.1Kuadri ligjorpër të drejtën e informimit  

1.2 Kuadri ligjor kombëtar për të drejtën e informimit  

Në Kushtetutën e RSH është përfshirë një nen i posaçëm, Neni 23, mbi të drejtën e informimit: 

posaçërisht mbi informimin për veprimtarinë e administratës publike. Ky nen thotë: 

1. E drejta e informimit është e garantuar.  

2. Kushdo ka të drejtë, në përputhje me ligjin, të marrë informacion për veprimtarinë e organeve 

shtetërore, si dhe të personave që ushtrojnë funksione shtetërore.  

3. Kujtdo i jepet mundësia të ndjekë mbledhjet e organeve të zgjedhura kolektive. 

Nga shqyrtimi i dispozitës përkatëse kushtetuese, është e qartë se e drejta nuk është absolute; 

gjithashtu është e qartë se cilat do te jenë limitete respektimit të saj. Të drejtat e parashikuara në 

Kushtetutë, ashtu si në përgjithësi, të drejtat, edhe ato themelore të njeriut, nuk janë aspak absolute. 

Kjo sepse tërësia e situatave është aq e shumëllojshme sa lind edhe nevoja për të siguruar mundësi 

të barabarta për të gjithë personat.25 Sipas parimeve të përgjithshme kushtetuese, kufizimi i çdo të 

drejte, përfshirë edhe të drejtën për informim, mund të bëhet vetëm sipas kushteve të parashikuara 

në nenin 17 të Kushtetutës. 

Në ligjin nr 139/2015 ‘Për Vetëqeverisjen Vendore’ Kreu VI në nënin 23 të tij ështëparashikuar  

transparenca e veprimtarisë së njësive të vetëqeverisjes Vendore . 

1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore garantojnë për publikun transparencën e veprimtarisë së tyre.  

2. Çdo akt i organeve të vetëqeverisjes vendore publikohet në faqen zyrtare të internetit të njësisë 

vendore dhe afshohet në vendet e caktuara nga njësia për njoftimet publike. 

 3. Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore është e detyruar të caktojë koordinatorin e transparencës 

dhe të miratojë programin e transparencës, duke siguruar akses nga të gjithë, veçanërisht nga 

shtresat më të varfra të komunitetit, në përputhje me dispozitat e ligjit në fuqi për të drejtën e 

informimit. 

Sipas legjislacionit tonë kombëtar, informacionet personale mbrohen nga Ligji Nr. 9887, dt. 

10.3.2008 "Mbi mbrojtjen e të dhënave personale". Çështja e ruajtjes së informacioneve personale 

është mjaft e diskutuar për shkak të përplasjeve të natyrshme që lindin mes dëshirës për të ruajtur 

konfidencialitetin dhe publikimittë informacionit për punonjësit e institucioneve publike si 

rrjedhojë e interesit publik për ti njohur këta të fundit. 
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25 E drejt për informim , Eralda Methasani 



Trajtimi i të dhënave personale duhet bërë në mënyrë të saktë ,të qartë e të përcaktuar në ligj, për 

një qëllim legjitim mbi bazën e të dhënave të rifreskuara, duke krijuar kushte për mosdëmtimin e 

tyre. Kusht kryesor për trajtimin e të dhënave është marrja e pëlqimit paraprak subjektit që i 

përkasin ato.26 

1.3 Kuadri Ligjor ndërkombëtar 

Përsa i përket instrumentave ndërkombëtar, vendi ynë ka ratifikuar shumë prej tyre duke i bërë 

pjesë të legjislacionit të brendshëm. Në të gjitha dokumentet ndërkombëtare kjo e drejtë shfaqet e 

patjetërsueshme. Dokumentet ndërkombëtare vendosin standarde të cilat e bëjnë të detyrueshme 

hartimin/miratimin e ligjeve për të drejtën e informimit. Gjithashtu, nëkëto dokumente kërkohet 

edhe ruajtja e balancës së nevojshme, e parashikuar edhe kjo me ligj, midis të drejtës për të marr 

informacion dhe të drejtës për të mbrojtur të tjera të drejta si për shembull ajo e privatësisë (të 

dhëna personale) ose për të ruajtur interesin publik. Pra, edhe në të drejtën ndërkombëtare, e drejta 

e informimit, si çdo e drejtë tjetër nuk është absolutepor po aq me rëndësi konsiderohet edhe 

parashikimi i kufizimeve që duhen pasur parasysh nisur nga interesi publik27. 

Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut (1948) është një prej dokumenteve ndërkombëtarë e 

cila e përfshin këtë të drejtë.Po ashtu, në Kushtetutëne SHBA-së thuhet se ndalohet çdo ligj i 

Kongresit i cili ndalon apo shkel lirinë e fjalës, apo të shtypit.28Kurse në instrumentat rajonale, 

mund të përmendet Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut29 që në nenin 10 thekson se çdo 

njeri ka lirinë e të shprehurit të opinioneve, përfshirë këtu zotërimin e mendimeve, marrjen dhe 

dhënien e informacioneve dhe ideve pa ndërhyrjen nga autoritetet shtetërore. Në nivel rajonal 

evropian mund të përmendet edhe Deklarata e KE-së mbi të Drejtën e Informimit (Neni 11)30apo 

Rekomandimi i Këshillit të Evropës mbi të Drejtën e Informimit për Dokumentet Zyrtarë Nr. R 

(2000) 31. 

Këshilli i Evropës ka miratuar edhe një sërë rekomandimesh mbi të drejtën e informimit, një 

Deklaratë të posaçme, dhe tashmë një Konventë posaçërisht për të drejtën e informimit. Këshilli i 

Evropës ka miratuar edhe një sërë Rekomandimesh, të cilat janë thjesht dokumente politikë të 

miratuara nga Këshilli i Evropës, por që gjithsesi vendosin nje standart të nevojshëm. KEDNJi 

Këshillit të Evropës, ratifikuar edhe nga Republika e Shqipërisë në vitin 1996, parashikon në Nenin 

10 të drejtën për informim. 

Në Nenin 10 të KEDNJ është sanksionuar e drejta e lirisë së shprehjes së mendimeve dhe 

opinioneve personale. Pjesë përbërëse e këtij neni është edhe liria për të marrë dhe për të dhënë 

                                                           
26 Po aty 
27 Shih nenet 116, 121, 122 të Kushtetutës. Për vendin që ka në të drejtën e vendit tonë, e drejta ndërkombëtare e 

ratifikuar shih më gjerë Anastasi A. dhe Omari L., E Drejta Kushtetuese, Shtëpia Botuese Pegi, Tiranë 2010 
28 Shih në: http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights_transcript.html 
29 Shih tekstin në: 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The+European 

Convention+on+Human+Rights/ 
30 Shih tekstin në: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf 
31 Shih tekstin në: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/cm/rec%282000%29007&expmem_EN.as 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf


informacion. E drejta e informimit është e hapur për të gjithë, ajo realizohet pa pasur nevojë për 

nxjerrjen e një vendimi nga ana e autoriteteve shtetërore për ushtrimin e saj.  

Këtu del në pah tipari i moskufizimit të ushtrimit në hapësirë të kësaj të drejte, pa marrë parasysh 

kufijtë midis shteteve.32Traktati themelues i Bashkimit Evropian parashikon si një ndër parimet 

thelbesore, mbi të cilat funksionon ky komunitet, atë të transparencës. Neni 255 i këtij Traktati 

thekson se çdo qytetar i Bashkimit, apo edhe çdo person fizik e juridik i regjistruar apo rezident 

në një nga Shtet anëtare të BE-së, ka të drejtën e aksesit në dokumentet e Parlamentit Evropian, 

Këshillit dhe Komisionit33. 

Direktivat e BE-së kanë adresuar edhe kufizime të ushtrimit të kësaj të drejte, apo edhe rregullime 

të vecantaTë tilla mund të përmenden Direktiva 95/46 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit, datë 

24 tetor 1995 "Për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale si edhe 

lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave"34 apo Direktiva 2002/58/KE të cilat synojnë mbrojtjen e të 

dhënave personale në tërësinë e institucioneve të komuniteteve evropiane35. 

2.Mekanizmat që sigurojnë mbrojtjen e të drejtës së informimit. 

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale është institucion i 

pavarur i administratës publike. Ai zgjidhet nga Kuvendi, me propozimin e Këshillit të Ministrave 

. 

Kuvendi vendos për pagën e Komisionerit, strukturën organizative dhe klasifikimin e pagave për 

punonjësit e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale. 

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale kryen hetim 

administrativ dhe ka të drejtën e aksesit në përpunimet e të dhënave personale, si dhe ka të drejtë 

të mbledhë të gjithë informacionin e nevojshëm për përmbushjen e detyrave të mbikëqyrjes; 

urdhëron bllokimin, fshirjen, shkatërrimin ose pezullon përpunimin e paligjshëm të të dhënave 

personale; jep udhëzime përpara se përpunimet të kryhen dhe siguron publikimin e tyre. 

Komisioneri njihet dhe ka akses në informacionin dhe dokumentet, objekt ankimi, sipas ligjit “Për 

të drejtën e informimit” apo që lidhen me çështjen në shqyrtim, duke përfshirë edhe informacionet 

e klasifikuara “sekret shtetëror”. Të gjithë institucionet publike dhe private detyrohen të 

bashkëpunojnë me Zyrën e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale, duke i siguruar të gjithë informacionin që ajo kërkon për përmbushjen e detyrave 

ligjore.36 

 

Avokati i popullit nga ana tjetër është i kufizuar në këtë veprimtari edhe pse ai është një organizëm 

mbrojtës it ë drejtave dhe lirive themelore tënjeriut , duke qenë se ligji ka përcaktuar Komisionerin 

si oragnin me më shumë tagra. 

                                                           
32 E drejta e informimit dhe korniza ligjore, Prof.Asoc.Dr. Eralda (Methasani) Çani Profesore e së Drejtës 

Administrative 
33 Teksti I traktatit themelues te BE 
34 Shih tekstin në: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:en 
35 Të tjera Direktiva mund të përmend edhe Direktiva 97/66/KE e Parlamentit Evropian dhe Këshillit, datë 4 nëntor 

1997 "Për përpunimin e të dhënave personale dhe mbrojtjen e privatësisë në sektorin e telekomunikimit", apo edhe 

Direktiva që zëvendësoi të parën, Direktiva 2002/58/EC e Parlamentit Evropian dhe Këshillit, datë 12 korrik 2002 

"Për përpunimin e të dhënave personale dhe mbrojtjen e privatësisë në sektorin e komunikimit elektronik". 
36https://www.idp.al/rreth-nesh/ 



 

E drejta për privatësi 

3.Hyrje 

Nevoja për mbrojtjen e privatësisë u pa si një objektiv kyc pas luftës së dytë botërore ku përvec 

dëmeve ekonomike dhe humbjes së jetëve, të drejtat dhe liritë themelore të individit u shkelën 

totalisht.Deklarata Universale e të drejtave të njeriut, njëinstrument i ndikuar nga Deklarata 

Franceze e të drejtave të njeriut (e cila sot është baza mbi të cilën kanë evoluar meknizmat modern 

për mbrojtjen e të dhënave personale) u miratua nga Asambleja e përgjithshme e OKB në vitin 

1948.Në nenin 12 të saj thuhet se ndalohen të gjitha ndërhyrjet arbitrare në jetën private dhe 

familjare të individëve. Të njëjtin rregullim e parashikon gjithashtu edhe Pakti Ndërkombëtar për 

të drejtat civile dhe politike në nenin 17 të tij. 

3.1 Kuadri ligjor për mbrojtjen e të dhënave personale 

3.2 Kuadri ligjor kombëtar  

Vetë preambula e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë në një lexim të vëmnëdshëm të saj 

përcakton zotimin për mbrojtjen e dinjitetit dhe të personalitetit njerëzor e vendosmërinë për të 

ndërtuar një shtet të së drejtës, demokratik e social dhe garantimin e të drejtave dhe lirive themelore 

të njeriut. Më pas në nenin 15 thuhet se drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të pandashme, të 

patjetërsueshme e të padhunueshme dhe qëndrojnë në themel të të gjithë rendit juridik. 

Përsa i përket mbrojtjes së jetës private dhe familjare,ajo është sanksionuar në Kushtetutën e 

Republikës së Shqipërisë ne disa nene dhe më konkretisht në nenin 35 të saj parashikohet qartë se 

askush nuk mund të detyrohet, përveçse kur e kërkon ligji, të bëjë publike të dhëna që lidhen me 

personin e tij. Mbledhja, përdorimi dhe bërja publike e të dhënave rreth personit, bëhet me 

pëlqimin e tij, me përjashtim të rasteve të parashikuara me ligj. Kushdo ka të drejtë të kërkojë 

ndreqjen ose fshirjen e të dhënave të pavërteta ose të paplota ose të mbledhura në kundërshtim me 

ligjin.Më poshtë neni 36 flet për lirinë dhe fshehtësinë e korrespondencës dhe neni 37 për 

paprekshmërianë e banesës, kurse neni 53 mbron martesën dhe familjen. 

Po ndalemi shumë shkurt te ligji për mbrojtjen e të dhënave personale. Ky ligj ka për objekt 

përcaktimin e rregullave për mbrojtjen dhe përpunimin e ligjshëm të të dhënave personale. 

Përpunimi i ligjshëm i të dhënave personale bëhet duke respektuar dhe garantuar të drejtat dhe 

liritë themelore të njeriut dhe, në veçanti, të drejtën e ruajtjes së jetës private.37 

Ligji si fillim ka vendosur të përkufizojë disa nga konceptet kryesore si më poshte: 

 1. “Të dhëna personale” është çdo informacion në lidhje me një person fizik, të identifikuar ose 

të identifikueshëm, direkt ose indirekt, në veçanti duke iu referuar një numri identifikimi ose një a 

më shumë faktorëve të veçantë për identitetin e tij fizik, fiziologjik, mendor, ekonomik, kulturor 

apo social. 
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4. “Të dhëna sensitive” është çdo informacion për personin fizik, që ka të bëjë me origjinën e tij, 

racore ose etnike, mendimet politike, anëtarësimin në sindikata, besimin, fetar apo filozofik, 

dënimin penal, si dhe të dhëna për shëndetin dhe jetën seksuale. 

Kodi penalgjithashtu  përmban dispozita përkatëse penale për mbrojtjen e privatësisë. Neni 121 i 

Kodit Penal flet për ndërhyrjet e padrejta në jetën private në mbrojtje tëkonfidencialitetit ,neni 122 

flet për mospërhapjen e sekreteve private dhe neni 123 për pengimin ose shkeljen e fshehtësisë e 

korrenspodencës për të garantuar sigurinë  e komunikimin.  

3.3Kuadri ligjor ndërkombëtar 

Respektimi dhe mbrojtja e jetës private për herë të parë në nivel Europian është parashikuar në 

Konventën Europiane për të drejtat e njeriut e cila e thekson këtë në nenin 8 të saj.Shkalla në të 

cilën një Shtet mund të mbledhë, ruajë e përdorë një informacion personal mbi një individ pa 

pëlqimin e tĳ do të varet nga pajtueshmëria me Nenin 8Gjykata Europiane në jurisprudencën e saj 

e interpreton këtë nen lacto sensu, që do të thotë që përfshin edhe vendin e punës edhe 

komunikimin përvec jetës familjare dhe banesës të cilat përfshihen tradicionalisht38. Sipas 

Gjykatës, jeta private përbën një koncept të gjerë i cili nuk mund të ketë një përcaktim të saktë39. 

Në 1992, Gjykata tha se do të ishte e vështirëqë të kufizohej nocioni i jetës privatenë një “rreth të 

ngushtë” në të cilin individi do të mund të jetonte jetën e tĳ personale sipas zgjedhjes së tĳ, dhe të 

përjashtonte çdo gjë që dilte jashtë nocionit që përfshin ai rreth i ngushtë. Respektimi për jetën 

private duhet të përmbajë gjithashtu deri në njëfarë shkalle të drejtën për të krĳuar dhe zhvilluar 

marrëdhënie me qeniet e tjera njerëzore40. Kështu, domosdoshmërisht jeta private përfshin të 

drejtën për të zhvilluar marrëdhënie me personat e tjerë, edhe me botën e jashtme.41 

Neni 8 i KEDNJ citon: 

1. Çdo njeri ka të drejtën për respekt për jetën e tĳ private dhe familjare, vendbanimin e tĳ 

dhe korrespondencën e tĳ. 

2. Një autoritet publik nuk ndërhyn ndaj ushtrimit të kësaj të drejte përveçse kur kjo është në 

përputhje me ligjin dhe kur është e nevojshme në një shoqëri demokratike në interes të 

sigurimit kombëtar, sigurisë publike ose mirëqënies ekonomike të vendit, për parandalimin 

e çrregullimeve ose krimit, për mbrojtjen e shëndetit ose moralit, ose për mbrojtjen e të 

drejtave dhe lirive të të tjerëve. 

Është menjëherë e kuptueshme se Neni 8 ndahet në dy pjesë. Pjesa e parë, paragrafi 1 parashtron 

të drejtat e sakta që i garantohen një individi nga Shteti – të drejtën për respektimin e jetës private, 

atë familjare, banesës dhe korrespondencës. Pjesa e dytë, paragrafi 2 qartëson faktin që këto të 

drejta nuk janë absolute në kuadrin që i bën ato të pranueshme për autoritetet publike që të 

ndërhyjnë në të drejtat e Nenit 8 në rrethana të caktuara. 
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Koncepti i jetës së familjes është zhvilluar në mënyrë të ngadaltë gjatë jetëgjatësisë së Konventës 

dhe vazhdon të zhvillohet që të marrë parasysh ndryshimet sociale dhe ligjore. Gjykata, ashtu si 

për konceptin e jetës private, mban të njëjtin qëndrim të ekuilibruar në interpretimin e jetës së 

familjes duke pasur parasysh diversitetin e problemeve të familjes moderne, çështjet e divorcit dhe 

përparimet në mjekësi.42 

Në përgjithësi, vendbanimi, brenda kuptimit të Nenit 8, është vendi ku një person banon, ose ku 

ky person vendos bazat e veta, e në këtë kuadër, të gjitha vendet e banimit përbëjnë vendbanesën 

brenda kuptimit të Nenit 8, paragrafi i parë. 

Përsa i përket korrenspondencës e drejta për të respektuar korrespondencën e një personi është një 

e drejtë që ka lidhje me komunikimet e pandërprera e të pacensuruara me të tjerët. 

U kuptua se neni 8 i KEDNJ nuk ishte i mjaftueshëm për mbrojtjen e këtyre të drejtave duke parë 

edhe zhvillimet  e problematikat e reja ndaj për herë të parë, të dhënat personale u përfshinë në 

Konventën e Strasburgut të vitit 1981(Konventa 808) i cili është edhe instrumenti i parë ligjor 

detyrues Europian për mbrojtjen e të dhënave personale. Dhënia rëndësi e legjislacionit për 

mbrojtjen e të dhënave personale vjen edhe si pasojë e përparimeve teknologjike të cilat e bëjnë 

lehtësisht të mundur përhapjen, përpunimin dhe keqpërdorimin e këtyre informacioneve. Pavarisht 

lehtësirave që krijoi epoka e internetit u kuptua se pati po aq problematika sa edhe përfitime. 

Aktivitete të tilla si përhapja e informacioneve shpifëse, vjedhja e pronësive intelektuale dhe 

përpunimi i paligjshëm i të dhënave të marra ilegalisht nga institucionet shtetërore është kthyer në 

dicka të përhapur.  

Ekziston një dallim midis llojeve të të dhënave personale. Kategori e vecantëështë ajo e të dhënave 

të ndjeshme personale ku përfshihet origjina racore apo etnike, mendimet politike, besimi fetar, 

jeta seksuale, shëndeti, dënimi penal etj.  

4.Raste të spikatura nga Jurisprudenca e Gjykatës Europiane e të drejtave të njeriut. 

1. Në çështjen A kundër Francës43, Qeveria argumentoi se bashkëbisedimet e regjistruara në 

lidhje me pagesën për një vrasje nuk kishin lidhje me jetën private. Komisioni u shpreh se 

fakti i thjeshtë se një bashkëbisedim telefonik kishte lidhje me interesin publik nuk e privon 

atë nga karakteri i tĳ privat. Gjykata e pranoi gjithashtu këtë argument. 

2. Në çështjen Halford kundër Mbretërisë së Bashkuar44 bisedat private ishin përgjuar sepse 

ishin zhvilluar nëpërmjet telefonit të zyrës. Gjykata edhe këtu gjeti shkelje të nenit 8. 

3. Në kontrast me sa më sipër, kur kërkuesi përdori një kanal radioje për aviacionin civil, 

përgjimi nuk përbënte ndërhyrje me jetën private duke qënë se biseda ishte në një valë të 

tillë që ishte e aksesueshme për tu përdorur nga përdorues të tjerë dhe nuk mund të 

klasifikohej si komunikim privat45. 

5. Mekanizmat që sigurojne mbrojtjen e të dhënave personale  

                                                           
42 Po aty 
43A kundër Francës, gjykimi i 23 nëntorit 1993 
44Halford kundër Mbretërisë së Bashkuar, gjykimi i 25 qershorit 1997 
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Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale është autoriteti 

përgjegjës, i pavarur që mbikëqyr dhe monitoron, në përputhje me ligjin, mbrojtjen e të dhënave 

personale, dhe të drejtën e informimit duke respektuar e garantuar të drejtat dhe liritë themelore të 

njeriut. Komisioneri ka këto të drejta: kryen hetim administrativ dhe ka të drejtën e aksesit në 

përpunimet e të dhënave personale, si dhe ka të drejtë të mbledhë të gjithë informacionin e 

nevojshëm për përmbushjen e detyrave të mbikëqyrjes. Ai urdhëron bllokimin, fshirjen, 

shkatërrimin ose pezullon përpunimin e paligjshëm të të dhënave personale etj. 

Subjektet e prekura gjithashtu mund të ankohen në Gjykatë sipas dispozitave të Kodit të 

Procedurës civile dhe penale. 

6.Problemet dhe sfidat në ditët e sotme. 

Mbrojtja e të dhënave personale është e një rëndësie themelore për gëzimin e jetës private dhe 

familjare nga një individ, dhe si rezultat, zbulimi i tyre ndaj palëve të treta ose publikut do të 

përbëjë një ndërhyrje në jetën private që është më e vështirë për tu justifikuar se thjesht ruajtja e 

informacionit. Në përgjithësi, interesi publik në zbulimin e informacionit duhet të jenë më i madh 

se e drejta e individit për jetë private, duke pasur parasysh qëllimin e ndjekur dhe garancitë që 

rrethojnë përdorimin e tĳ. 

Informatat publike mund të hyjnë brenda fushëveprimit të jetës private në rastet kur mblidhen në 

mënyrë sistematike dhe ruhen në dosjet e autoriteteve.Kjo deklaratë e GJEDNJ ilustron se si 

grumbullimi dhe ruajtja e informatave dhe të dhënave të individëve nga shteti me lejen e tyre apo 

pa të, si dhe qasshmëria e tyre, gjithmonë do të ndërlidhen me jetën private të personit, duke hyrë 

kështu brenda fushëveprimit të nenit 846.Por cilat janë këto raste? Po paraqesim disa shembuj më 

poshtë: 

 Mbledhja e informacionit nga zyrtarët e shtetit rreth një individi pa pëlqimin e tĳ gjithmonë 

duhet të ketë lidhje me jetën e tĳ private që ti përkasë qëllimit të Nenit 8. 

 Një anketim47 zyrtar që përfshin pyetje të detyrueshme për tu përgjigjur në lidhje me 

gjininë, gjendjen martesore, vendin e lindjes dhe detaje të tjera personale. 

 Regjistrimin e shenjave të gishtrinjve, fotografi dhe informata të tjera personale nga 

policia48 edhe nëse arkivi i policisë është sekret49. 

 Mbledhja e të dhënave mjekësore dhe ruajtja e regjistrave mjekësorë50; detyrimin nga ana 

e autoriteteve tatimore për të zbuluar detajet e shpenzimeve personale (dhe kështu detaje 

intime të jetës private). 

 Një sistem për identifikimin personal si për shembull ato që mbulojnë çështjet 

administrative dhe civile ku përfshihen shëndeti, shërbimet sociale dhe tatimet. 
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49Leander kundër Suedisë, gjykimi i 26 marsit 1987, Seria A, Nr.116 
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 Pamundësia për të pasur akses në arkivat e Shtetit mund ti përkasë jetës private në varësi 

të llojit të informacionit të ruajtur në ato arkiva. Në Gaskin kundër Mbretërisë së 

Bashkuar51 Gjykata u shpreh se për shkak se dosjet e mbledhura për kërkuesin kishin lidhje 

me aspekte mjaft personale mbi fëmĳërinë e tĳ , zhvillimin dhe historikun si rrjedhojë 

përbënin “burimin e tĳ kryesor të informacionit mbi të kaluarën e tĳ dhe vitet e formimit”, 

por atĳ i mungonte aksesi ndaj tyre sipas Nenit 8. 

 

 

Njëri nga rastet më të bujshme të rrjedhjes së të dhënave personale në Republikën e Shqipërisë 

është rasti i“Patronazhistëve”. 

GJEDNJ më pare është shprehur : 

“Një sistemi mbikqyrjeje të fshehtë për mbrojtjen e sigurisë kombëtare që mund të dëmtojë ose 

madje edhe shkatërrojë demokracinë kur ka qëllimin për ta mbrojtur atë”52. 

Institucioni i Avokatit të Popullit theksoi se marrja dhe përdorimi i të dhënave personale të 

qytetarëve nga cilado parti politike është i paligjshëm, me përjashtim të rastit, nëse vetë qytetarët 

kanë dhënë një autorizim të posaçëm me shkrim për përdorimin e tyre për qëllimin e lejuar, apo 

për raste të tjera të veçanta të parashikuara nga legjislacioni në fuqi53. 

Mbledhja e të dhënave personale të shtetasve pa pëlqimin e tyre, lidhet drejtpërdrejt me jetën e 

tyre private. E drejta për mbrojtje të të dhënave personale bën pjesë tek të drejtat e mbrojtura nga 

neni 8 i Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ), e cili garanton të drejtën për 

respektim të jetës private dhe familjare, banesës dhe korrespondencës dhe përcakton kushtet sipas 

së cilëve lejohen kufizimet e kësaj të drejte, e për të cilën Gjykata Europane e të Drejtave të Njeriut 

ka një jurisprudencë të pasur. 

Edhe Konventa nr.108 e Këshillit të Europës, si akti ligjor detyrues në nivel ndërkombëtar trajton 

në mënyrë të posaçme mbrojtjen e të dhënave të individëve. 

Ajo cka e bënte rastin e “Patronazhistëve” edhe më shqetësues është fakti që si argument për të 

mohuar marrjen apo rrjedhjen e këtyre të dhënave nga institucione shtetërore, përfaqësues forcës 

politike deklarojnë se këto të dhëna janë mbledhur e përditësuar ndër vite pa u shqetësuar për faktin 

se ligji e ndalon një gjë të tillë. 

Nga gjithë cka analizuam përgajtë këtij punimi nuk duhet të harrojmë se mendimet dhe bindjet 

politike, hyjne tek të dhënat sensitive dhe thellësisht konfidenciale ku përfshihet çdo informacion 

për individin, që ka të bëjë me origjinën e tij racore ose etnike, mendimet politike, anëtarësimin në 
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sindikata, besimin fetar apo filozofik, dënimin penal, si dhe të dhëna për shëndetin dhe jetën 

seksuale. Gjendur përballë ekspozimit të të dhënave personale të gati 1 milion qytetarë, në një 

databazë që u publikua edhe në rrjetet sociale, ne si qytetarë pyesim veten se sa të sigurt jemi sot.  

Çdo përdorim i të dhënave personale, jo në përputhje me dispozitat e kuadrit rregullator në fuqi, 

përbën shkelje dhe cënim të të dhënave personale. Në këtë kontekst, publikimi në media i bazës së 

të dhënave personale të mbi 910 mijë qytetarëve shqiptarë përbën shkelje të legjislacionit në fuqi 

për mbrojtjen e të dhënave personale. Rrjedhja e të dhënave në mënyrë të pakufijshmeështedicka 

e rrezikshme dhe shqetësuese, që vijon të mbetet e tillë edhe për shkak të ndërthurjes me mundësitë 

që të ofron teknologjia dhe përdorimi i rrjeteve sociale.  

Abuzimetme të dhënat personale nisin që nga përndjekjet me anë tënumravetë telefonit deri tek 

rreziku i cënimit të vjedhjes sëllogarive bankare.  

Në aspekt veçanërisht i rrezikshëm është kombinimi i të gjitha të dhënave së bashku, të cilat mund 

të keqpërdoren.Nëse dikush kërkon Ti mbyllë dikujt kartën e kreditit në bankë, me justifikimin që 

karta është vjedhur, mjafton t’i komunikojë operatorit telefonik të dhënat që gjenden në databazën 

e patronazhistëve.  

Dikush mund të fusë numrin e identitetit si "user name" në faqet e shërbimeve online dhe më pas 

të tentojë të gjenerojë fjalëkalimin me programe automatike, për të aksesuar të dhëna të tjera. 

Një problem tjetër mbetet fakti që serverat e AKSHI-t kanë të dhëna të tjera, që mund të qarkullojnë 

nga shteti.Duke parë zhvillimet e fundit duket se nuk ka qenë asnjeherë më e lehtë për t’i pasur të 

gjitha të dhënat e mbledhura të aksesueshme në kohë reale. Një problem i cili duhet diskutuar i 

databazës së ’patronazhistëve’, që nuk lidhet drejtëpërdrejtë me të dhënat personale, është edhe 

paraqitja e aludimit të bindjes politike, gjë e cila në vende si Shqipëria (dhe jo vetëm) krijon 

konflikte dhe shkas për probleme të mëtejshme qoftë në vendin e punës ose ambiente të tjera. 

Rrjedhja e të dhënave personale ul besueshmërinë e shtetit dhe institucioneve në sytë e qytetarëve, 

si dhe tregon për abuzimin që partia në pushtet mund të bëjë me të dhënat e qytetarëve dhe zyrat e 

shtetit. 

Vihet gjithashtu në dukje e pafuqia së institucioneve të reja të drejtësisë, konkretisht 

SPAK (Struktura e Posaçme Anti-Korrupsion), për të hetuar çështje serioze të abuzimit me 

pushtetin. 

Rrjedhja e të dhënave personale shkaktoi një reagim të fortë publik dhe debat mes ekspertëve të 

fushës dhe politikë kurse në ambientin politik. 

Në rrjetin “WhatsApp” qarkulloi një tjetër databazë me të dhëna personale, ku gjendej lista e pagave të 

shqiptarëve për muajin prill 2021, dy ditë pasi u publikua lista për muajin janar. Të dyja listat janë në të 

njëjtin format, programin “Exel”. Edhe në këtë listë është publikuar numri i identifikimit personal (ID), 

emri dhe mbiemri, paga e punës, pozicioni dhe vendi ku punon. Databaza e muajit prill ka të shënuar edhe 

numrin e telefonit të çdo personi duke e thelluar edhe më shumë skandalin e vjedhjes dhe publikimit të të 

dhënave personale të qytetarëve. Lista e re ka mbi 694 mijë punonjës të administratës shtetërore dhe 

sektorit publik, ose rreth 60 mijë më shumë se lista e parë, që kishte mbi 630 mijë emra. 

Pas skandalit të zbulimit të pagave të mijëra shqiptarëve së bashku me numrat e telefonit, 

publikohet një tjetër listë me targat e makinave. Në tabelën në formatin Excel janë shënuar targa, 



marka e makinës, modeli, ngjyra, numri i identifikimit si dhe emri i pronarit apo kompanisë që e 

ka në pronësi. 

Shqipëria gjithashtu ra pre e sulmeve kibernetike më datë 17 korrik që nxorrën jashtë funksionit faqen e 

shërbimeve qeveritare E-Albania duke rrezikuar seriozisht sigurinë kombëtare për shkak të të dhënave të 

qytetarëve që mund të ekspozoheshin. 

 

7.Konkluzione 

1. Vitet e fundit, Shqipëria ka investuar në dixhitalizimin, por siç është parë deri më tani, 

siguria e informacionit është shumë e ulët dhe dekonspirimi i të dhënave sensitive është 

shumë i lartë. 

2. Shtetet duhet të kenë një sistem të krĳuar e të përshtatshëm garancish me të cilat do të 

ofrohen standartet minimale të mbrojtjes me qëllim parandalimin e abuzimit të pushtetit 

nga Shteti dhe cënimit të të drejtave të parashikuara në nenin 8 të KEDNJ. 

3. Në Leander kundër Suedisë, Gjykata i bashkëngjiti mjaft rëndësi faktit që mbikqyrja e 

zbatimit të duhur të sistemit të lartpërmednur iu besua si Parlamentit, ashtu edhe 

institucioneve të pavarura, si për shembull Ministrisë së Drejtësisë, Avokatit të Popullit 

dhe Komitetit Parlamentar mbi Drejtësinë.54E njëjta gjë supozohet të ndodh edhe në vendin 

tonë, por përsëri roli i këtyre aktorëve ngelet i kufizuar dhe i mjegullt. 

4. Asnjë autoritet publik nuk mund dhe nuk duhet të ndërhyjë ndaj ushtrimit të kësaj të të 

drejtës për informim dhe mbrojtjes së të dhënave personale, përveç rasteve të parashikuara 

nga ligji, si për shembull në interes të sigurimit kombëtar, sigurisë publike, ose mirëqënies 

ekonomike të vendit, për parandalimin e çrregullimeve ose krimit, për mbrojtjen e shëndetit 

ose moralit, ose për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të të tjerëve. 

5. Do të duhet të eksplorohen mundësitë për shtimin e standardeve të sigurisë së këtyre 

komunikimeve, duke shtuar si kriter edhe informacione unike shtesë 

6. Shqipëria është duke të hartoke një ligj të ri për mbrojtjen e të dhënave personale, i cili 

duhet të jetë sipas Direktivave të Bashkimit Europian. Ligji i ri duhet të ketë kritere më të 

forta në ruajtjen e të dhënave personale, si dhe ndërshkime më të rrepta për shkelësit. 
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PUNIM 3:  E drejta e privatësisë në epokën digjitale 

 

 

Punoi: Monika Ziu, MsC Civil 

 

Hyrje 

E drejta për privatësi është një nga të drejtat themelore të njeriut, e garantuar edhe në akte 

ndërkombëtare me rëndësi siç është Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut (1948) e cila në 

nenin 12 të saj parashikon se: “Asnjeri nuk duhet t'i nënshtrohet ndërhyrjes arbitrare në jetën, 

familjen, banesën ose korrespondencën vetjake, si dhe sulmeve kundër nderit dhe prestigjit 

personal. Gjithkush ka të drejtën të mbrohet nga ligji kundër ndërhyrjeve ose sulmeve të tilla.” 

Dikur “e drejta për jetën” shërbente vetëm për të mbrojtur individin nga dëmtimi fizik në forma të 

ndryshme, liria kishte të bënte me mosprivimin e lirisë, e drejta e pronësisë i siguronte njeriut 

mbrojtjen e tokës dhe bagëtisë. Më vonë, filloi njohja e natyrës shpirtërore të njeriut, ndjenjave 

dhe intelektit të tij. Gradualisht shtrirja e këtyre të drejtave u zgjerua, e tani e drejta e jetës do të 

thotë edhe e drejtë për ta shijuar jetën, e drejta për të qenë vetëm; liri do të thotë të ushtrosh 



privilegjet dhe të drejtat e tua civile dhe termi “pronësi” tashmë përfshin cdo formë zotërimi, 

qofshin materiale apo jomateriale55.  

Tashmë, e drejta për privatësi është një nga të drejtat më të ndjeshme dhe më të diskutuarat në 

nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Me zhvillimin teknologjik të viteve të fundit, e drejta e 

privatësisë u cënua më tëpër se kurrë. Autorë të ndryshëm56 madje kanë përdorur si metaforë 

“Vëllain e Madh” në veprën e George Orwell, 1984. Sipas Orwellit, “Vëllai i madh”, që 

përfaqësonte qeverinë, kishte sy kudo dhe mund të shihte gjithçka mbi shtetasit e tij, e kjo metaforë 

vazhdon në epokën digjitale, tashmë “vëllai i madh”  zotëron të gjitha mjetet legjislative dhe 

teknologjike për të parandaluar arratisjen nga vështrimi i tij. 

Ky punim ka si qëllim kryesor të nxjerrë në pah problematikat dhe sfidat mbi mbrojtjen e 

privatësisë në epokën digjitale. Sa e mundur është të ruajmë privatësinë dhe të dhënat tona 

personale në një botë online nga e cila është thuajse e pamundur të shmangesh? 

 

1. Zhvillimi i nocionit “privatësi” dhe “të drejtës për privatësi” 

Termi “privatësi” është përdorur përgjatë historisë në disa forma të ndryshme, jo në mënyrë 

uniforme, prandaj ngrihet dhe pyetja se cfarë përfshin ky nocion dhe çfarë do të thotë të kesh një 

të drejtë mbi të. Dallimi që bën Aristoteli midis sferës publike të politikës dhe veprimtarisë politike 

polis, dhe sferës private apo shtëpiake të familjes oikos, si dy sfera të dallueshme të jetës, është 

referenca klasike për një sferë private.57 

Ndër autorët e parë që janë shprehur mbi konceptin e privatësisë janë Warren dhe Brandeis në vitin 

1890. Ata fokusohen kryesisht në zhvillimin e fotografisë dhe gazetave, pra medias, e cila po 

ndërhynte në jetët private të njerëzve. “Intensiteti dhe kompleksiteti i jetës, shoqëruar me 

zhvillimin e civilizimit, e kanë bërë të nevojshme një tërheqje nga bota, dhe njeriu, është bërë më 
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sensitiv ndaj publicitetit, kështu vetmia dhe privatësia janë bërë thelbësore për njeriun, por 

ndërmarrja dhe shpikja moderne përmes ndërhyrjes në privatësinë e tij, i kanë shkaktuar atij 

vuajtje shpirtërore dhe shqetësim , shumë më të madh se sa mund t’i shkaktohej nga një lëndim i 

thjeshtë trupor.”58 

Ata shprehen në të drejtën e përgjithshme të njeriut për të mbrojtur mendimet, emocionet dhe 

ndjenjat të shprehura në çfarëdo lloj forme, nga publikimi i tyre.59 

E drejta për privatësi shihet nga këta autorë, si “e drejta për t’u lënë vetëm” (the right to be 

alone),por dhe nga të tjerë si M.L Ernst dhe A.U Schwartz që shkruajnë për privatësinë në 

kontekstin e izolimit dhe vetmisë: “Privatësia konsiston në të qenët i mbrojtur nga ndërhyrja tek 

njeriu në qenien e tij, shtëpinë e tij, familjen e tij, marrëdhëniet dhe komunikimet e tij me të tjerët, 

pronën dhe biznesin e tij, duke përfshirë ndërhyrjen nëpërmjet spiunimit, vëzhgimit dhe përgjimit 

të paautorizuar të fjalëve të thëna.” Megjithatë, nuk mund ta kufizojmë nocionin e të drejtës për 

privatësi thjesht në të drejtën për të qenë vetëm, këto nuk mund të jenë të barasvlershme. Privatësia 

është diçka që mund ta shijojmë dhe dëshirojmë ta shijojmë duke qenë pjesë e shoqërisë. 60 

Për një kohë të gjatë, Gjykatat në SHBA nuk pranonin se ekzistonte e drejta për privatësi. U deshën  

disa dekada që më në fund Gjykatat ta pranonin si të drejtë, megjithatë kishte problematika në atë 

çfarë përmbante ajo. William Prosser në një artikull të publikuar në 1960, u përpoq të bënte një 

përkufizim, padyshim jo shterues, të së drejtës së privatësisë. Ai u shpreh se nga çështjet e 

shqyrtuara nga Gjykatat, e drejta e privatësisë përbëhet nga katër lloje të ndryshme të shkeljes së 

interesave të paditësve, pa i dhënë një përkufizim të saktë si më poshtë61: 

1. Ndërhyrja në izolimin ose vetminë e individit, ose në çështjet e tij private. 

2. Bërja publike e fakteve private të sikletshme për individin. 

3. Publiciteti i cili e vendos individin në një “dritë të rreme” në sy të publikut. 

4. Përvetësimi i ngjashmërisë së dikujt për avantazhin e tjetrit. 
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Gjykata Supreme në SHBA, me vendimin Griswold v. Connecticut (381 U.S. 479), njohu atë që 

quhet e drejta kushtetuese për privatësi. E drejta kushtetuese për privatësi u përshkrua nga gjyqtari 

William O. Douglas si mbrojtja e një zone të privatësisë që mbulon institucionin social të martesës 

dhe marrëdhëniet seksuale të personave të martuar. Pavarësisht polemikave mbi opinionin e 

Douglas, e drejta kushtetuese e privatësisë u citua shpejt për të përmbysur një ndalim kundër 

martesave ndërracore, për të lejuar individët të zotërojnë sende të turpshme në shtëpitë e tyre dhe 

për të lejuar shpërndarjen e pajisjeve kontraceptive për individët, të martuar dhe beqarë62. 

E drejta e privatësisë është pjesë e Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut (1950), neni tetë 

i saj i cili në paragrafin e parë parashikon: “Çdokush ka të drejtën e respektimit të jetës së tij 

private dhe familjare, banesës dhe korrespondencës së tij.” 

Problematikat e para në lidhje me privatësinë u shfaqën për herë të parë në disa shtete Europiane 

në vitet 1970, kur shtetet filluan të përpunojnë të dhënat e qytetarëve të tyre në një shkallë masive- 

gjë që çoi në ligjet e para të privatësisë. Kërkesa për mbrojtje u rrit në vitet 1980 kur kompanitë 

private filluan të mbledhin të dhëna për klientët e tyre. Një sistem i përbashkët mbrojtjeje u zbatua 

më pas në të gjithë Evropën, i ndjekur nga Direktiva e BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave në vitet 

1990 (Direktiva 95/46/EC). Çdo vend europian duhej ta përshtatte këtë grup rregullash me 

rregullimet e tyre kombëtare. Por ndërsa teknologjia transformoi në mënyrë thelbësore mënyrën 

se si trajtohen të dhënat personale në njëzet vitet e fundit, nevojitej një rishikim i rregullave 

ekzistuese. Në vitin 2016, BE miratoi GDPR, i cili zëvendëson Direktivën e 1995 për Mbrojtjen e 

të Dhënave63. 

Nuk mund të lë pa përmendur dhe Kartën e të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian (2000), 

ku në nenet shtatë dhe tetë të saj parashikon të drejtën për jetën private dhe familjare si dhe të 

drejtën për mbrojtjen e të dhënave personale. 

2. Ndikimi i zhvillimit teknologjik në mbrojtjen e privatësisë 

Ishte pikërisht zhvillimi teknologjik i asaj kohe, me mundësinë e krijuar për shpërndarjen e 

fotografive në masë, që bëri Warren dhe Brandeis të shkruanin artikullin e tyre mbi mbrojtjen e 
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privatësisë në 1890. Në ditët e sotme, zhvillimi teknologjik ka marrë përmasa gjigande, duke e 

lehtësuar jetën tonë, por njëkohësisht duke sjellë dhe efekte negative ku ndër të tjera është cënimi 

i privatësisë. 

Disa autorë64 theksojnë tre zhvillime të mëdha teknologjike që ndikojnë thellësisht në mbrojtjen e 

privatësisë:  

1. Rritja e krijimit të të dhënave dhe për rrjedhojë mbledhja e sasive të mëdha të të dhënave 

personale, e shkaktuar nga regjistrimi i pothuajse çdo ndërveprimi modern 

2. Globalizimi i tregut të të dhënave dhe aftësia e çdokujt për të përmbledhur dhe analizuar 

këto të dhëna 

3. Mungesa e llojeve të mekanizmave të kontrollit për të dhënat digjitale  

Në shkencën kompjuterike, informacioni thuhet se është stimuj me një kuptim në disa kontekste 

për marrësit e tij. Informacioni mund të shndërrohet në të dhëna (data) dhe i kalohet një marrësi 

tjetër. Të dhënat, nga ana tjetër, janë numra, karaktere, imazhe ose regjistrime në një formë që 

mund të vlerësohet nga njerëzit ose mund të jenë të futur në kompjuterë për ruajtje dhe përpunim, 

ose mund të transmetohen nëpërmjet kanaleve digjitale. Kompjuterët pothuajse gjithmonë 

përfaqësojnë të dhënat në format binar. Të dhënat në vetvete nuk kanë kuptim, vetëm kur 

interpretohen nga një lloj sistemi i përpunimit të të dhënave marrin kuptim dhe bëhen 

informacion.65 

Kështu, mbrojtja e privatësisë është e lidhur ngushtësisht me mbrojtjen e këtyre të dhënave. 

Praktikisht secili prej nesh përdor teknologjinë ditët e sotme për kryerjen e një sërë veprimesh: 

navigimi në rrjete sociale, kryerjen e transaksioneve bankare, blerjet online, aksesimi në faqe 

interneti të ndryshme etj. Për një individ, privatësia digjitale është aftësia për t’i dhënë formë një 

identiteti online dhe të vendosë vetë se kur, si dhe ku të shpërndajë pjesë të atij identiteti me njerëz 

të tjerë, kompani apo entitete të tjera të caktuara66.  
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3. Internet of Things (IoT) dhe mbrojtja e privatësisë 

“Internet of Things” është një term që përdoret për pajisjet të cilat kanë sensorë të integruar dhe 

lidhje me internetin, gjë që i lejon atyre të mbledhin, të marrin e të dërgojnë të dhëna vetë.67  

Mbledhja dhe shpërndarja e këtyre të dhënave sjell problematika në mbrojtjen e privatësisë, pasi 

zakonisht ka pak transparencë se ku këto të dhëna përfundojnë. Gjurmimi në IoT përfshin atë të 

një pajisjeje, me qëllimin për të kuptuar sjelljen e individit që e përdor atë. Sigurisht, vlera është 

të paturit informacion për individin, aktivitetet e tij, lëvizjet dhe preferencat. Kjo të çon në pyetjen 

nëse është pajisja ajo që gjurmohet apo vetë individi.68 

Një nga shembujt modern të viteve të fundit sa i përket IoT janë pajisjet që quhen ndryshe dhe si 

asistentët e zërit: Alexa e kompanisë Amazon, apo Google Assistant i kompanisë Google. 

Nëpërmjet tyre, përdoruesit mund të dëgjojnë muzikë, radio, të planifikojnë ditën, të marrin 

informacione etj.  

Prodhuesit dhe ofruesit e produkteve dhe shërbimeve të konsumit IoT, mbledhin një gamë të gjerë 

të të dhënave, nëpërmjet futjes manuale të tyre nga përdoruesi ose automatikisht nëpërmjet 

funksionimit të tyre në sfond. Për shembull, një termostat smart ose sistem ngrohje, mund të 

mbledhë të dhëna për temperaturën e shtëpisë dhe cilësinë e ajrit, lëvizjen, si dhe mund të 

regjistrojë kur përdoruesit ikin dhe vijnë në shtëpi.69 

Në një raport të Komisionit Europian mbi këtë çështje, ata kanë përmbledhur disa nga arsyet e e 

raportuara nga kompanitë mbi mbledhjen e të dhënave të përdoruesve të pajisjeve të tyre. Këto 

arsye janë70:  

i. Funksionimi normal i produkteve dhe shërbimeve të konsumit IoT 

ii. Personalizimi i eksperiencës së përdoruesit 

iii. Analizat e biznesit 
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iv. Mirëmbajtja dhe zhvillimi i produktit 

v. Arsye të tjera si prsh siguria apo parandalimi i mashtrimit 

Megjithatë, në jo pak raste, të dhënat personale të mbledhura nga këto pajisje përdoren për të 

krijuar profile të personave të ndryshëm të cilat mund të shiten tek biznese të ndryshme që mund 

t’i përdorin për marketing apo qëllime të tjera. 

4. Media sociale dhe mbrojtja e privatësisë 

Sfida të ngjashme në lidhje me cënimin e privatësisë ka edhe sa i përket medias sociale. Të gjithë 

jemi përdorues të tyre: Whatsapp, Instagram, Facebook etj. Këto aplikacione përmbajnë të dhëna 

personale dhe shpesh sensitive për përdoruesit e tyre. Në përgjithësi, çdo media sociale ka politika 

të saj të privatësisë dhe kushtet e saj të përdorimit, të cilat shumica nga ne i pranon pa i lexuar fare. 

Kështu, jo rrallëherë është abuzuar me influencën dhe përdorimin e gjerë që kanë nga njerëzit në 

të gjithë botën. 

Dua të ndalem veçanërisht në çështjen e Facebook dhe Cambridge Analytica, që bëri bujë të madhe 

para disa vitesh71. Rrethanat ishin të tilla që një profesor i Universitetit Cambridge krijoi një 

aplikacion për Facebook me pyetësor për qëllime kërkimore. Kur një përdorues do të futej për një 

studim, duhet të plotësonte një pyetësor. Pyetësori përmbante një buton për t’u aksesuar në 

aplikacion nëpërmjet llogarisë së Facebook. Përdoruesit duhet të autorizonin aplikacionin që të 

kishte akses në të dhënat e tyre. Megjithëse ky autorizim ishte vetëm për to, automatikisht 

autorizohej mbledhja e të dhënave edhe të miqve të tyre. Të dhënat që u mblodhën përfshinin 

emrin, gjininë, vendndodhjen, etnicitetin, nivelin arsimor, faqet që pëlqenin, markën e rrobave që 

vishnin etj.  

Këto të dhëna, që ishin të rreth 50 milion njerëzve, iu shitën Cambridge Analytica, që bëri 

profilizimin dhe kategorizimin e personave për qëllime politike, për zgjedhjet presidenciale në 

SHBA. Për shembull nëse një përdorues vishej me markën Wrangler, e cila historikisht lidhej me 

votues konservativë, edhe ai kategorizohej si i tillë. Nëpërmjet këtij profilizimi, përdoruesve u 

shfaqeshin reklamime të personalizuara sa i përket këndvështrimeve të tyre politike.  

                                                           
71 Harshil Kanakia; Giridhar Shenoy and Jimit Shah, Cambridge Analytics-A Case Study, Indian 

Journal of Science and Technology, vol 12(29), August 2019 

https://pdfs.semanticscholar.org/4208/ba88504f6ed7cb384391f08d965a06d4133e.pdf  

https://pdfs.semanticscholar.org/4208/ba88504f6ed7cb384391f08d965a06d4133e.pdf


Facebook në këtë rast duhet të kishte politika më të mira në lidhje me privatësinë, për të mos lejuar 

mbledhjen dhe shitjen e të dhënave të paautorizuara, megjithëse pikëpamja që dominon është se 

vetë Facebook e lejoi që diçka e tillë të ndodhte.  

Që nga ndodhja e këtij skandali, Facebook dhe media të tjera sociale kanë qenë të kujdesshme sa 

i përket politikave të tyre të privatësisë duke i përforcuar ato. Megjithatë, mbledhja dhe përpunimi 

i të dhënave tona personale në këto media është i pashmangshëm përderisa ne i kemi në përdorim 

të përditshëm. 

5. E drejta për t’u harruar  

Në mbarë botën, Europa është lider kur bëhet fjalë për implementimin e rregullimeve për 

privatësinë. Në pjesën më të madhe, kjo mund të jetë për shkak të faktit se tradita e tyre ligjore 

nuk sillet rreth “të drejtës për të qenë vetëm”, por përkundrazi përqendrohet në “vetëvendosjen 

informative”, e cila i jep autoritet individit të vendosë vetë se çfarë informacioni personal 

shpërndahet. Me fjalë të tjera, konsumatorët kanë më shumë kontroll individual mbi informacionin 

e tyre.72 

Midis të tjerash, Rregullorja e përgjithshme e mbrojtjes së të dhënave e Bashkimit Europian 

(GDPR), në nenin 17 të saj parashikon të drejtën për t’u harruar. Fillimisht, droit á l’oubli (siç 

referohet në frëngjisht), ishte një koncept për ish të dënuarit të cilët kishin vuajtur dënimin dhe 

ishin liruar. Ideja ishte që meqenëse kishin paguar “borxhin e tyre” në shoqëri, ata kishin të drejtën 

e një fillimi të ri, të pandikuar nga e kaluara kriminale73. 

Ditët e sotme, e drejta për t’u harruar ka marrë një dimension tjetër, e influencuar nga zhvillimet 

teknologjike. Të dhënat që janë vendosur një herë në platformën virtuale janë të destinuara të 

mbeten përgjithmonë aty. Lajme, llogari të rrjeteve sociale, blerjet online etj vazhdojnë të 

ekzistojnë në sferën digjitale.  
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 Neni 17/1 i GDPR, parashikon se një përdorues ka të drejtë të kërkojë nga kontrolluesi fshirjen e 

të dhënave personale të tij sipas disa rasteve të caktuara që përfshin faktin që ato të dhëna nuk janë 

më të nevojshme në lidhje me qëllimin për të cilin janë mbledhur, janë marrë në mënyrë të 

paligjshme etj. Për më tepër, në paragrafin e dytë të nenit 17, parashikohet se kontrolluesi të marrë 

të gjithë hapat e nevojshëm për të informuar palë të treta që po përpunojnë këto të dhëna që 

përdoruesi ka kërkuar fshirjen e tyre. Këto të dhëna mund të jenë një postim, një fotografi, një 

koment etj. 

Sigurisht ka një kufizim të kësaj të drejte, të parashikuar në paragrafin e tretë të po këtij neni, që 

parashikon se kontrolluesit mund të mos e bëjnë fshirjen e të dhënave në momentin që përfshihet 

liria e shprehjes dhe e drejta e informimit apo për interesin publik në fushën shëndetësore etj. 

E drejta për t’u harruar në sferën digjitale u njoh nga Gjykata Europiane e Drejtësisë në çështjen 

Google Spain SL v Agencia Española de Protección de Datos74 , 13 Maj 2014.  

Në vitin 2009, Mario Gonzales, zbuloi se kur kërkonte emrin e tij në motorin e kërkimit  Google 

shfaqeshin artikuj të vitit 1998 në gazetën La Vanguardia, ku kishte shpallje që e përmendnin në 

lidhje me një ankand të pasurive të paluajtshme lidhur me procedura sekuestrimi për borxhet ndaj 

sigurimeve shoqërore. Ai fillimisht kontaktoi me gazetën që t’i fshinte këto artikuj, por mori 

përgjigje negative. Më pas iu drejtua Google për të hequr apo fshirë të dhënat personale që kishin 

të bënin me të, që të mos përfshiheshin më në rezultatet e kërkimit, me arsyetimin se këto 

procedura kishin përfunduar para shumë vitesh dhe referenca ndaj tyre ishte tashmë totalisht e 

parëndësishme. Google gjithashtu i dha një përgjigje negative. Më pas, Gonzales paraqiti një 

ankesë në Agjencinë Spanjolle të Mbrojtjes të së Dhënave (Agencia Española de Protección de 

Datos), e cila urdhëroi Google të hiqte artikujt nga rezultatet e kërkimit. Vendimi i saj u apelua në 

gjykatën më të lartë të apelit në Spanjë e cila e referoi çështjen në Gjykatën Europiane të Drejtësisë.  

Gjykata Europiane e Drejtësisë u shpreh se motorët e kërkimit ishin kontrollues në përputhje me 

Direktivën për mbrojtjen e të dhënave personale, duke qenë se aktiviteti i tyre konsistonte pikërisht 

në gjetjen e informacionit të pulikuar në internet nga palë të treta dhe në bërjen e tij publike për 

përdoruesit, dhe kjo konsiston në “përpunim të të dhënave personale”.  
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Në përputhje me të drejtën e privatësisë dhe mbrojtjen e të dhënave personale, GJED u shpreh se 

subjekti i të dhënave personale kishte të drejtë të kërkonte heqjen apo fshirjen e informacioneve 

në lidhje me të, të cilat nuk duhet më të lidhen drejtpërdrejtë me emrin e tij në një listë rezultatesh 

të treguara si pasojë e kërkimit të emrit të tij në motorët e kërkimit.  

Pra, nuk hiqet tërësisht informacioni nga webi, por Google ndryshon vetëm rezultatin e kërkimit 

në bazë të emrit të  personit që lidhja të mos shfaqet më kur të bëhet kërkimi. Gjykata shprehet se 

çdo rast duhet të shqyrtohet konkretisht, nëse bie ndesh me interesin publik apo të drejta të tjera, e 

më pas të merren masa për të aplikuar “të drejtën për t’u harruar apo fshirë”. 

Mendoj se e drejta për t’u harruar është e domosdosshme në epokën ku jetojmë, ku çdo gjë mund 

të aksesohet lehtësisht online. Cdokush nga ne mund të bëjë një gabim të caktuar, por kjo s’do të 

thotë se nuk kemi të drejtë të mos kemi më lidhje me të në momentin që ai informacion nuk është 

më i rëndësishëm.  

 

Konkluzionet 

E drejta e privatësisë është një e drejtë gjithnjë në evolim e sipër. Shumë vite më parë, as nuk 

konsiderohej si një e drejtë, megjithatë me zhvillimin e shoqërisë iu kushtua rëndësi ndjenjave dhe 

përjetimeve shpirtërore të njeriut. E drejta e privatësisë lindi si “e drejta për t’u lënë vetëm”, e 

tashmë është zhvilluar në dimensione të tilla të paimagjinueshme më parë.  

Epoka digjitale ku jetojmë ka ndikuar thellësisht në mënyrën e konceptimit të privatësisë si e drejtë 

dhe mbrojtjes të së dhënave personale. Sigurisht, nuk mund të mohojmë efikasitetin që 

digjitalizimi i shoqërisë ka sjellë në shumë fusha, por është e nevojshme që të evidentohen 

problemet që lindin në mënyrë që përdoruesit e teknologjisë të jenë në dijeni të tyre dhe të marrin 

masat e nevojshme për të mbrojtur privatësinë dhe identitetin e tyre online. 

Çdo pajisje teknologjike që përdorim është e projektuar për të mbledhur dhe për të përpunuar të 

dhëna. Është e frikshme se si të dhënat tona personale mund të përdoren për të na manipuluar drejt 

blerjes së produkteve të ndryshme, shikimit të emisioneve apo filmave të ndryshëm, frekuentimit 

të vendeve, e deri tek bindjet tona politike.  



Përmirësimi i legjislacioneve mbi mbrojtjen e privatësisë dhe të të dhënave personale, ka 

kontribuar në përforcimin e pozitës së “pjesëmarrësve” në botën digjitale , duke i mbrojtur ato nga 

ndërhyrjet e paligjshme të privatësisë. Megjithatë, duket se sa më shumë zhvillohet teknologjia, 

aq më problematika lindin. Duhet të jemi gjithmonë vigjilentë dhe të ecim në të njëjtin hap, duke 

përshtatur ligjet me realitetin teknologjik. 
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PUNIM 4: Shtypja e medias së lirë në 6 shtetet me të censuruara në botë. 
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Hyrje 

 

Ajo që nuk mund të thuhet mbi të gjitha nuk duhet të heshtë por të shkruhet.” 

                                                                                                               - Zhak Derrida 

 

Historikisht, censura është përdorur për të monitoruar moralin publik, për të kontrolluar 

ndërgjegjësimin e publikut dhe për të heshtur opozitën. Sokrati ishte një nga viktimat e para të 

censurës, i cili u dënua me pirjen e një helmi për pranimin e hyjnive joortodokse në vitin 399 para 

Krishtit75. Origjina e censurës zyrtare mund të gjurmohet në Romë ku, në 443 para Krishtit, u 

krijua për herë të parë zyra e censurës. Censorët Romak ishin përgjegjës për kryerjen, çdo katër 

ose pesë vjet, të regjistrimit kombëtar, i cili ishte një listë e të gjithë qytetarëve në Romë dhe në 

qytetet provinciale, cilat ishin detyrimet e tyre tatimore dhe cila ishte detyrimi i tyre për shërbimin 

ushtarak. Më parë kjo kishte qenë detyrë e tribunave. Regjistrimi përfshinte emrin e plotë të një 

individi, moshën, emrin e babait, vendin ku jetonin, punën e tyre dhe sa pasuri kishin. Gratë dhe 

fëmijët nuk përfshiheshin veçse si persona në ngarkim. Censorët i organizuan emrat në fise dhe 

shekuj sipas pesë klasave të ndryshme bazuar në klasën e kalorësve të barabartë, nivelet e pronës 

ose pa pronë.76 

Qasja e medias së lirë sjell në jetë po aq sa të drejta si çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. 

Kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit dhe lirinë për të marrë ose për të dhënë informacione dhe 

ide pa ndërhyrjen e autoriteteve publike dhe pa marrë parasysh kufijtë dhe kufizime,pasi liria e 

shprehjes kufizohet në momentin që pasjell dëm në jetën e një personi fizik ose juridik, si një e 

drejtë jo-absolute.Kuptohet se ushtrimi me ushtrimin dhe gëzimin e këtyre drejtavegëzojmë 

njëkohësoshit detyrime dhe përgjegjësi, pasi mund t’u nënshtrohet atyre formaliteteve, kushteve, 

kufizimeve ose sanksioneve të parashikuara me ligj dhe që janë të nevojshme në një shoqëri 

demokratike, në interes të sigurisë kombëtare, integritetit territorial ose sigurisë publike. Në 

mënyrë që si pasojë të realizohet mbrojtjae rendit dhe parandalimi i krimit, për mbrojtjen e 

shëndetit ose të moralit, për mbrojtjen e dinjitetit ose të të drejtave të të tjerëve, për të ndaluar 

përhapjen e të dhënave konfidenciale ose për të garantuar autoritetin dhe paanshmërinë e pushtetit 

gjyqësor. 

Po si kufizohet kjo liri?A ekziston një trup sa i pavarur dhe “perfekt” për të kufizuar një liri kaq 

thelbësore në një botë demokratike, ku qasja dhe synimi është të jetë sa më pranuese për diversitet 

mendimesh?!  

Mosekzistenca e një trupi pa një interes vetjak, na dërgon në një botë ku kontrolli mbi këtë liri 

mbetet një risk autokratik, pasi shumica e vendeve në botë kanë një demokraci të cunguar dhe 
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përpos një trupi shtetëror asnjë tjetër nuk do të kishte mjetet e duhura për të kontrolluar në masë 

këtë liri. Shohim vendimin historik mbi regjstrimin e të dhënave nga organe shtetërore, i cili 

kontribuoi mbi parimin sesi duhet të jetë ky organ “perfekt”, që do të jetësoj një kufizim të atillë, 

Vendimi mbiRegjistrimin e të dhënave të vitit 1983, Gjykata Kushtetuese gjermane argumentoi 

se: “çdo legjislacion që kufizon të drejtën e lirisë së shprehjes duhet të zbatohet nga një organ i 

cili është i pavarur nga çdo ndikim politik, tregtar ose ndonjë ndikim tjetër të pajustifikuar, në një 

mënyrë që nuk është as arbitrareas diskriminuese dhe me masa mbrojtëse adekuate kundër 

abuzimit, duke përfshirë mundësinë e kundërshtimit dhe zgjidhjes kundër zbatimit të tij 

abuziv.”Aryesja pse ky vendim wshtw kaq i rëndësishëm për këtë punimnga thjesht fakti se 

kufizimi i lirisë së shprehjes në media tek vendet autokratike, të përmendura  shikohet sesi 

mungesa e një organi të atillë pasjell pasoja të rënda në jetën sociale dhe ndërtimi i një trupi të 

tillëështë thelbësor që këto shkelje të kufizohen sado pak. 

- Zhvillim 

 

-Teorikisht, përparimet më të fundit teknologjike e bëjnë të vështirë ose madje të pamundur 

kufizimin e rrjedhës së informacionit në dispozicion të përdoruesve të internetit. Megjithatë, kur 

gazetaria hyri në domenin e internetit, censura dixhitale u pasua me mjete të tilla si filtrimi, 

bllokimi, hakimi dhe ridrejtimi. Aktivistët e aftë për teknologjinë mësuan të shpërndanin 

informacion përmes internetit dhe gjithashtu anashkaluan metodat e papërpunuara të censurës. 

Megjithatë, qeveritë u kapën me teknologjitë e sofistikuara që u dhanë atyre një aftësi për të 

monitoruar përmbajtjen në internet dhe për të ridrejtuar rrjedhën e informacionit. Monitorohen 

edhe aktivitetet e gazetarëve; gazetarët e padisiplinuar flamurohen, e cila pasohet nga ngacmimi, 

ndalimi dhe burgimin e tyre. Gazetarë të tillë zvarriten në procese të tejzgjatura ligjore dhe ku 

kërcënimi i një padie të mundshme të sponsorizuar nga qeveria përdoret si një pengesë.77Gazetaria 

po përballet gjithnjë e më shumë me sfida, pasi kanalet e reja dixhitale shfrytëzohen për të përhapur 

dezinformata në një botë gjithnjë e më të ndarë. Ndërsa Evropa mbetet kontinenti më i sigurt për 

gazetarët dhe lirinë e medias, ka pasur sulme dhe frikësim në disa vende ndërsa lufta e Rusisë 

kundër Ukrainës i bën gjërat edhe më keq.78 

GJEDNJ ka pranuar gjithashtu se rrjeti elektronik, i cili u shërben miliarda përdoruesve në mbarë 

botën, nuk është dhe potencialisht nuk do t'i nënshtrohet kurrë të njëjtave rregullore dhe kontrolle 

dhe se politikat që rregullojnë riprodhimin e materialit nga media e shkruar dhe interneti ndryshon. 

Rregullat që rregullojnë këtë të fundit në mënyrë të pamohueshme duhet të përshtaten sipas 
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veçorive specifike të teknologjisë për të siguruar mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave dhe lirive 

themelore.79 

- Çfarë quajmë me vetë-censurë/autocensurë 

 

Me vetëcensurë/autocensurë kuptojmë aktin ose veprimin e të përmbajturit nga të shprehurit e 

diçkaje (të tilla si një mendim, këndvështrim ose besim) që të tjerët mund ta konsiderojnë të 

kundërshtueshme. Ndoshta në jetën e përditshme nga një individ kjo mund të ngjasojë një lëvizje 

e mençur dhe e sigurtë për vazhdimësinë individuale, por në momentin që gazetarët druhen të 

flasin dhe të theksojnë mendimet e tyre për të kryer opozitën kundrejt qeverisë, gjëra ndryshojnë, 

pasi kjo përbën një kërcënim mbi demokracinë që synojmë të jetojmë. GJEDNJ gjithashtu është 

shprehur në një vendim se; “Jo vetëm shtypi ka detyrë të japë informacione dhe ide të tilla: edhe 

publiku ka të drejtë t’i marrë ato”.80 

Nga ana tjetër, Këshilli i Evropës (KE) së fundi kreu një raport të titulluar "Gazetarët nën presion" 

për të cilin intervistoi rreth 1000 gazetarë mbi autocensurën dhe mjedisin e tyre të punës. Ai zbuloi 

se kërcënimet ndaj gazetarëve, sulmet fizike, frikësimi dhe ngacmimi, përgjimi i synuar dhe 

ngacmimi kibernetik janë rritur në mënyrë dramatike gjatë dekadës së fundit, duke shkaktuar 

autocensurë të gjerë nga gazetarët dhe mediat e pavarura.81 Kuptohet se në vende ku censura 

shtetërore është e pranishmë fuqishëm, njëkohësisht dhe vetë-censura do të jetë Akoma me 

fuqishmë. Shembulli që ka dhënë qeveria, në rastët e mëposhte tregon forcen, kontrollin, pushtetin 

që ajo ka në lirinë e medias si online dhe të shkruar. Bashkekzistenca e tëdyjave censurave do të 

vazhdojënë përpjestim të drejtë përsakoh dhe varen nga i njëjti faktor. 

- Analizmi i rasteve  

Rasti 1: Vendim i Gjykatës së Lartë të Indisë mbështet gjithashtu lirinë e shprehjes në 

internet;Gjykata e Lartë ka vendosur se neni 66-A i Aktit të Teknologjisë së Informacionit, ligj 

kombëtar ky i cili është përdorur në disa raste për të ndjekur penalisht njerëzit për ushtrimin 

legjitim të të drejtës së tyre për lirinë e fjalës në internet, ligji ky i cili ishte "jokushtetues dhe i 

paqartë" dhe tepër i gjerëpër më tepër "arbitrarisht, cenon në mënyrë të tepruar dhe 
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disproporcionale të drejtën e fjalës së lirë.82 Interneti duhet të jetë një forcë për lirinë politike, jo 

për shtypjen. 83 

Koment: Në rastin konkret kemi qartazi krijimin dhe përdorimin i një ligji kombëtar si një mjet 

kontrollues dhe flagrant në interes të kundër të qytetarëve gazetarë. Censura mediatike synon të 

centralizojë opinione dhe mendime të shtetasve, për të zgjatur jetëgjatësinë e politikës së saj, Në 

rastin në fjalë kemi shkelje të drejtave të njeriut, që me krijimin e një ligji që kufizon në mënyrë 

të përgjithshme, liri thelbësore si ajo e shprehjës. Kufizimet që mund t’i realizohen kësaj lirië, 

duhet të përbajnë në mënyrë obligatore 3 kushtë ; Këto kufizime të jenë: “1.Të parashikuar me 

ligj”; kufizimi duhet bërë nga një ligj ose rregullore me qartësi dhe precizion në përputhje me 

parimin e sigurisë ligjore. 2. Duhet të ketë një qëllim të ligjshëm për kufizimin e të drejtës së lirisë 

së shprehjes. 3. Cdo kufizim i të drejtës së lirisë së shprehjes duhet të jetë vërtetë i nevojshëm për 

mbrojtjen e atij qëllimi legjitim.  

Kushte të cilat asnjë nga ligjet e krijuara në rastet e marra për analizim nuk e ka arritur. 

Rast 2:“Ndërsa Etiopia përgatitej për zgjedhjet e majit 2015, shteti goditi në mënyrë sistematike 

botimet e mbetura të pavarura të vendit përmes arrestimeve të gazetarëve dhe frikësimit të 

kompanive të shtypjes dhe shpërndarjes. Ngritja e padive kundër redaktorëve dhe detyrimi i 

botuesve të ndërpresin prodhimin kanë lënë vetëm një pjesë të vogël të botimeve të pavarura në 

një vend me më shumë se 90 milionë banorë. Dhjetë gazetarë dhe blogerë të pavarur u burgosën 

në vitin 2014; Autoritetet ngritën një padi në gusht duke akuzuar gjashtë botime për "inkurajimin 

e terrorizmit", duke detyruar të paktën 16 gazetarë të ikin në mërgim. Nuk ka transmetues të 

pavarur, megjithëse transmetimet nga Televizioni Satelitor Etiopian (ESAT) me bazë në SHBA 

transmetohen me ndërprerje brenda vendit. Kompania e telekomunikacionit e kontrolluar nga 

shteti Ethio Telecom është ofruesi i vetëm i internetit dhe pezullon në mënyrë rutinore faqet e 

internetit kritike të lajmeve.”84 – 

Koment: Siç e dimëcensura manifestohet me eliminimin arbitrar nga hapësira publike të 

përmbajtjeve të veçanta apo personave të caktuar, duke i shpallur ato nëpërmjet kriminalizimit apo 

formave të tjera të vendosjes së përgjegjësisë individuale të dënueshme me dënim.85 Etipoia ka 

censuruar nëpërmjet shtetit i cili është subjekt qe mundet dhe ka aftësinë të arrijë një pasojë të tillë,  

median e lirë të gazetarëve duke “asgjensuar” burimet e medias së pavaruar. Dhe monopolizuar 

median ne burime të cilat i kontrollon më me lehtësi, pasi dhe monoplizimi i medias është një 

forme censure. Nisur nga vendodhja gjeografike, e drejta e lirisë së shprehjes në kontinetin Afrikan 
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mbrohet nga Karta Afrikane për të Drejtat e Njeriut dhe të Popullit Neni 9 pika 1. Çdo individ ka 

të drejtë të marrë informacion. 2. Çdo individ ka të drejtë të shprehë dhe të shpërndajë mendimet 

e tij brenda ligjit. Rezoluta 169 mbi Shfuqizimin e Ligjit për Shpifjen Penale në Afrikë nga 

Komisioni Afrikan për të Drejtat e Njeriut dhe të Popullit - 24 nëntor 2010.86 Thekson se ligjet 

penale për shpifjen përbëjnë një ndërhyrje serioze në lirinë e shprehjes dhe pengojnë rolin e 

medias sinjë mbikëqyrëse, parandalon gazetarët dhe praktikuesit e medias që të ushtrojnë lirisht 

profesionin e tyre pa frikë dhe me mirëbesim. 

Rast 3: Azerbajxhan, Mediat kritike të shtypit i janë nënshtruar ngacmimeve nga zyrtarët, duke 

përfshirë paditë dobësuese, dëbimet, ndalimin e financimeve të huaja dhe këshillimet për bizneset 

kundër reklamave. Fjalimi në internet është subjekt i autocensurës për shkak të një ligji penal për 

shpifjen që parashikon një dënim me gjashtë muaj burg. Lajmet dhe faqet e internetit të mediave 

sociale janë bllokuar në mënyrë arbitrare. Të paktën 10 gazetarë dhe blogerë, duke përfshirë 

reporteren fituese të çmimeve Khadija Ismayilova, ndodhen në burgjet e Azerbajxhanit. Disa 

gazetarë kritikë u larguan nga vendi në vitin 2014 dhe ata që mbetën u përballën me sulme dhe 

ngacmime, u ndaluan të udhëtonin ose u ndoqën penalisht me akuza të sajuara.87 

Koment:Ky ligj i ri për median në Azerbajxhan është kritikuar ashpër nga organizatat vendase dhe 

ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, të cilat i kanë bërë thirrje të vazhdueshme qeverisë që të 

përmbahet nga miratimi i natyrës kufizuese të ligjit. Kritikët e projektligjit shqetësoheshin se ai do 

të kërcënonte seriozisht lirinë e medias, duke përfshirë burimet e medias online. Është përcaktuar 

se është aq larg standardeve ndërkombëtare sa mund të jetë. Censura në këtë rast prek median 

online, përshkak të një ligji specifik i cili tashmë e ka rënduar sanksionin deri në burgim. 

Rasti 4:Vietnam, qeveria e drejtuar nga Partia Komuniste e Vietnamit nuk lejon asnjë media 

private të shtypit ose transmetimit. Sipas Ligjit të Medias të vitit 1999 (Neni 1, Kapitulli 1), të 

gjitha mediat që punojnë në Vietnam duhet të shërbejnë si "zëdhënëse e organizatave të Partisë". 

Departamenti Qendror i Propagandës mban takime të detyrueshme javore me redaktorët e gazetave 

lokale, radios dhe televizionit për të dhënë direktiva mbi të cilat tema duhet të theksohen ose 

censurohen në mbulimin e tyre të lajmeve. Temat e ndaluara përfshijnë aktivitetet e disidentëve 

dhe aktivistëve politikë; ndarjet fraksionale brenda Partisë Komuniste; çështjet e të drejtave të 

njeriut; dhe çdo përmendje të dallimeve etnike midis rajoneve veriore dhe jugore të dikurshme të 

ndara të vendit. Vietnami është një nga burgosësit më të këqij të gazetarëve në botë, me të paktën 

16 pas hekurave. Autoritetet bllokojnë gjerësisht aksesin në faqet e internetit kritike ndaj qeverisë, 

duke përfshirë blogje të tillë të njohur të organizuar nga jashtë si Danlambao, i cili mbulon 

politikën, çështjet e të drejtave të njeriut dhe mosmarrëveshjet me Kinën. Në shtator 2013, një ligj 

i ri shtriu censurën shtetërore në platformat e mediave sociale, duke e bërë të paligjshme postimin 

e çdo materiali, përfshirë artikujt e lajmeve të huaja, që mendohet se "kundërshtojnë shtetin"ose 
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"dëmtojnë sigurinë kombëtare, Realizmi i këtyre shtrëngimeve ka ndodhur ndëpermjet përdorimit 

nga autoritetet gjithnjë e më shumë të nenit 258, ligjin anti-shtetëror që kriminalizon në mënyrë të 

paqartë "abuzimin e lirive demokratike", për të kërcënuar dhe ndjekur penalisht blogerët e 

pavarur. Të paktën tre blogerë janë dënuar sipas ligjit, i cili lejon dënime me shtatë vjet burg. 

Koment:Megjithatë edhepse nuk ka asnjë organ rajonal të krijuar për të drejtat e njeriut për Azinë, 

dhjetë vendet e Shoqatës së Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN) themeluan zyrtarisht 

Komisionin Ndërqeveritar të ASEAN-it për të Drejtat e Njeriut (AICHR) më 23 tetor 2009, gjatë 

Samitit të 15-të të ASEAN-it. Vietnami është bërë pjesë e këtij komisioni ndërqeveritar më 28 

Qershor 1985.Ky grup miratoi gjithashtu një Deklaratë të Drejtave të Njeriut, e cila garanton lirinë 

e shprehjes si më poshtë: 23. Çdo person ka të drejtën e lirisë së mendimit dhe të shprehjes, duke 

përfshirë lirinë për të mbajtur mendime pa ndërhyrje dhe për të kërkuar, marrë dhe dhënë 

informacion, qoftë gojarisht, me shkrim ose me çdo mjet tjetër sipas zgjedhjes së atij personi. 88 

Rasti 5: Iran, qeveria përdor ndalimin masiv dhe arbitrar si një mjet për të heshtur mospajtimin 

dhe për të detyruar gazetarët në mërgim. Irani u bë burguesi kryesor në botë i gazetarëve në vitin 

2009 dhe është renditur çdo vit në mesin e burgosurve më të këqij të shtypit në botë. Autoritetet 

iraniane mbajnë një nga regjimet më të ashpra të censurës së internetit në botë, duke bllokuar 

miliona faqe interneti, duke përfshirë lajme dhe faqet e rrjeteve sociale. Ata dyshohen për 

përdorimin e teknikave të sofistikuara, të tilla si krijimi i versioneve të rreme të faqeve të internetit 

të njohura dhe motorëve të kërkimit, dhe regjimi shpesh bllokon sinjalet satelitore.89 

Koment:Në Iran shohim se shteti përpos ligjeve vendase, ka hedhur hapa akoma më tej deri në 

krijimin e ëebsite-ve fallco për tëkanalizuar individët në mënyrë të tillë që të bien pre e këtyre 

rrjetave shtetërore. Bllokimi i rrjeteve sociale gjithashtu nga shteti, ështëpadyshimnjë nga format 

më të ashpra të ndërhyrjes së shtetit në privatësinë individuale dhe tregun e lirë të medias 

online.Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Liritë Themelore, të ndryshuar nga 

Protokolli Nr. 11 shpreh në nenin 10: 1. Çdo njeri ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë 

përfshin lirinë e mbajtjes së opinioneve, të marrim dhe të japim informacione dhe ide pa ndërhyrjen 

e autoriteve publike pavarësisht limiteve të tyre. 2.Liria dhe pluralizimi i Medias duhet të 

respektohet.90 

Rasti 6: Kina për më shumë se një dekadë, ka qenë ndër 3 (tre) burguesit kryesorë të gazetarëve 

në botë, një dallim që nuk ka gjasa ta humbasë së shpejti. Dokumenti 991, një letër e bardhë sekrete 

e datës 22 prill 2014, e cila u zbulua gjerësisht në internet dhe në shtypin ndërkombëtar, përfshinte 
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direktivën për të "luftuar shtatë rreziqe politike" dhe për të hedhur poshtë konceptin e "vlerave 

universale" dhe promovimin e perëndimit. Dokumenti 9 e bëri të qartë se roli i medias është të 

mbështesë qeverisjen e njëanshme të partisë. Gazeta ripohoi domosdoshmërinë që censuruesit 

teknologjikë dhe njerëzorë të Kinës të jenë gjithnjë e më vigjilentë kur të vëzhgojnë 642 milionë 

përdoruesit e internetit të vendit - rreth 22 për qind e popullsisë online të botës. Në fund të nëntorit 

2014, Xu Xiao, një redaktor i poezisë dhe arteve për revistën e biznesit me bazë në Pekin, Caixin, 

u arrestua me dyshimin për "rrezikim të sigurisë kombëtare". Departamenti Qendror i Propagandës 

i paralajmëroi redaktorët të mos raportojnë mbi hetimin ndaj Xu, duke ngritur frikën se taktikat e 

përdorura për të mbytur mospajtimin politik do të zgjeroheshin në botime që shikojnë në mënyrë 

kritike artin. Gazetarët ndërkombëtarë që përpiqen të punojnë në Kinë janë përballur me pengesa, 

me viza të vonuara ose të refuzuara.92 

Koment: Në Kinë, ku serverët e portës ndërkombëtare kontrollojnë rrjedhën e informacionit të 

internetit brenda dhe jashtë të gjithë vendit, censura paraprake ka arritur në kulmet e saj, po jo 

vetëm brenda vendit synimi i shtetit Kinez ështëtë kontrollojë dhe në shkallë globale. 

- Si mund të mbrohet liria e shprehjes në media? 

 

Pacta sunt servanda, traktatet janë të detyrueshme për palët nënshkruese, konventat dhe kartat e 

nënshkruara nga shtetet janë një obligim që këto shtete të përmirësojnë legjislacionet e tyre me 

standartet ndërkombëtare. Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Liritë Themelore, 

të ndryshuar nga Protokolli Nr. 11 shpreh në nenin 10 se; 1. Çdo njeri ka të drejtën e lirisë së 

shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e mbajtjes së opinioneve, të marrim dhe të japim 

informacione dhe ide pa ndërhyrjen e autoriteve publike pavarësisht limiteve të tyre. 2. Liria dhe 

pluralizimi i Medias duhet të respektohet.93Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike, 

ofron fjalë të forta që favorizojnë shprehjen e lirë. Por në praktikë fjalët liberale të nenit 1994 duken 

të minuara nga kërkesat joliberale të nenit 20(2)95. Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe 

Politike, mbështet gjithashtu shprehjen e lirë, kërkon ndalimin e "gjuhës së urrejtjes" dhe lejon 

kufizimet e fjalës në ndjekje të një numri të kufizuar interesash të rëndësishme publike. Siç është 

analizuar edhe më lart, mbrojtja ndërkombëtare nuk mungon me instrumentat e saj, ajo ç’ka duhet 

punuar është jetësimi, obligimi që këta shtete tashmë kanë për të aplikuar normat që kanë pranuar 
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me nënshkrimet e tyre. Mbrojta e jetës sociale, e një demokracie patjetër që duhet të këtë një 

pushtet shtetëror që dhe t’a dëshirojë një frymë të tillë. Në vende ku mungon dëshira për të 

mbrojtur këto të drejta është e vështirë që të vihen në jetë standarte të tilla ndërkombëtare. Por liria 

e medias, është një ë drejtë thelbësore ashtu siç përmendet për Kinën që nga një censurë e 

brendshme, synohet dhe ajo ndërkombëtare shtete të tilla nuk mund të lihen të ndërhyjnë dhe të 

ndërmarrin tentativa për dizinformim global. Bashkëpunimi shteteve në përmisimin e këtyre 

standarteve është rruga e vetme, herë me sanksione ekonomike kundrejt tyre, por ajo çfarë ka 

rëndësi vërtet është fuqia investiguese dhe mbrojtja e gazetarëve për të kuptuar dhe lejimi i tyre 

për t’i shkruar dhe folur shkeljet që ndodhin në vende të tilla. 

 

 

- Konkluzione 

 

Censura shtetërore dhe shpërndarja e dezinformatave janë, nga natyra e tyre, veprimtari sekrete 

dhe aktualisht nuk është e mundur të vlerësohet prevalenca ose efekti i tyre me saktësi. Megjithatë, 

mediat e sponsorizuara nga shteti ofrojnë një tregues se sa të përhapura dhe të sofistikuara mund 

të jenë këto teknika.96 

Siç është theksuar nga disa studiues, liria e medias online është e rëndësishme, koha ku ne jetojmë 

e lehtëson patjetër dhe shpërndarjen e informacionit, por shtetet autokratike dhe të zhvilluara 

teknologjikisht mbetet një kërcënim kritik, (rasti i Iranit).  

Si përfundim nga analizimi i secilit rast, shtetet e mësipërme kanë një të përbashkët, kufizimet e 

tyre janë tërësisht në kundështim më çdo standart ndërkombëtar. Mënyra sesi mund të kryhen 

kufizimet që shtetet mund t’i japin medias, duhet të bazohen në rregulla të qarta, specifike dhe të 

aksesueshme që miratohen dhe respektohen nga organe të pavarura, vetë-rregulluese të medias dhe 

me masa mbrojtëse adekuate për të shmangur arbitraritetin97. 
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Abstrakt 

 

 

Liria e shprehjes përbën një ndër bazat themelore të shoqërisë demokratike, një ndër kushtet bazë 

për progresin e saj dhe për zhvillimin e çdo njeriu. Për një demokraci politike efektive dhe 

respektimin e të drejtave të njeriut, liria e shprehjes nuk mbart rëndësi vetëm në vetvete, por, 

gjithashtu, ajo luan një rol kryesor në mbrojtjen e të drejtave të tjera të njeriut. Nuk ka vend të 

lirë, nuk ka demokraci pa një garantim të gjerë të së drejtës për lirinë e shprehjes, e garantuar kjo 

nëpërmjet instrumenteve ligjore të shtetit të së drejtës. 



Për realizimin e korpusit të lirive dhe të drejtave themelore të njeriut, është i pashmangshëm 

kufizimi i tyre , pasi të drejtat themelore të njeriut bashkëekzistojnë dhe nuk janë në lidhje 

hierarkike me njëra tjetrën. Baraspeshimi i interesave konfliktuese merr parasysh rëndësinë e 

mbrojtjes së lirisë së shprehjes, si një e drejtë thelbësore për proces demokratik dhe zhvillimin e 

çdo qenieje njerëzore në shoqëri. 

Funksioni i të drejtës penale është krijimi i një kuadri të mjaftueshëm për të ruajtur dhe për të 

mbrojtur në shkallë të pranueshme rendin shoqëror dhe ata që e përbëjnë atë. Një nga parimet e 

Kodit tonë Penal, i cili në zbatim edhe të Kushtetutës, në nenin 1/b të tij thekson: “Legjislacioni 

penal i Republikës së Shqipërisë ka për detyrë të mbrojë... dinjitetin e njeriut, të drejtat dhe liritë 

e tij...”.                   

Hyrje 

Funksionimi i sistemit të drejtësisë, në bazë të standardeve të njohura në instrumenete 

ndërkombëtare dhe kombëtare, është parakusht për mbrojtjen efektive të të drejtave dhe lirive 

themelore të njeriut. Liria e shprehjes është e tillë, që nënkupton detyrimin negativ të shteteve për 

të mos cenuar ushtrimin e kësaj lirie, përpos rasteve të kufizimeve. E drejta e informimit, nga ana 

tjetër, mund të realizohet efektivisht nga shteti në formën e një detyrimi pozitiv për marrje masash. 

Skema e përgjithshme e Konventës së të Drejtave të Njeriut është që përgjegjësia bazë dhe primare 

për mbrojtjen e të drejtave të parashtruara në të i takon shteteve kontraktuese. Gjykata është aty 

për të monitoruar hapat që ndërmarrin shtetet, duke ushtruar pushtetin e rishqyrtimit. Rëndësia e 

debatit publik për një shoqëri demokratike dhe nevoja e nxitjes së tij janë vlera ose objektiva të 

përhershme të jurisprudencës së Gjykatës që ka të bëjë me Nenin 10 (Liria e shprehjes) të 

Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (“Konventa”). Si rezultat, GJEDNJ mban një qëndrim 

kundërshtues ndaj çdo ndërhyrjeje në të drejtën e lirisë së shprehjes, që mund të ketë efekt frenues 

në ushtrimin e kësaj të drejte ose mbi debatin publik.  Edhe pse çdo lloj ndërhyrjeje në të drejtën 

e lirisë së shprehjes mund të shkaktojë një efekt frenues, psh. kufizimi paraprak dhe masat penale 

kanë efekt të qartë frenues mbi lirinë e shprehjes dhe debatin publik dhe duhen përdorur me shumë 

rezerva, në mos aspak. Për rrjedhojë, është thelbësore të shqyrtohet nevoja dhe proporcionaliteti i 

ndërhyrjes. 

GJEDNJ nuk ka vendosur që sanksionet penale si të tilla janë automatikisht në shkelje të Nenit 10, 

por ato mund të përbëjnë shqetësim serioz nëse përdoren si mjet represiv. Vlerat e gjobave apo 

ashpërsia e ndëshkimit iu nënshtrohen një shqyrtimi dhe kontrolli shumë të kujdesshëm. Vetë fakti 

i dënimit penal, edhe kur gjobat e vendosura janë të vogla, mund të jetë shumë i dëmshëm pasi 

regjistrohet në dosjen penale të personit të përfshirë, që mund të ketë pasoja personale dhe/ose 

profesionale me ndikim të gjerë. Kësisoj, kjo shkakton shqetësim të madh dhe mund të shihet si 

joproporcionale. Vlejnë për t’u marrë në konsideratë rastet kur deklaratat fyese ose akuzat kanë 

ndikim ose ndikim të mundshëm në cenimin e prezumimit të pafajësisë (që garantohet nga Neni 6 

§ 2 i Konventës). Në raste të tilla, ndihet nevoja e marrjes së masave me karakter penal dhe 

ndëshkues. 



. 

1. Liria e shprehjes dhe rëndësia e jurisprudencës së GJEDNJ 

Të drejtat themelore të njeriut nuk janë në hierarki mbi njëra-tjetrën. Asnjëra nuk ka vlerë të 

paracaktuar apo një pozicion të caktuar, përfshi lirinë e shprehjes. Liria e shprehjes98 si një nga 

këto të drejta mund të bjerë në konflikt me të drejta të tjera të mbrojtura nga Konventa, si e drejta 

për një gjykim të drejtë, e drejta e respektimit të jetës private, e drejta e ndërgjegjes dhe fesë. 

Konflikti mund të lindë nëse autoriteteve u duhet të mbrojnë interesat ose vlerat e renditura në 

Nenin 10, paragrafi 2, i Konventës, si siguria publike, të drejtat e të tjerëve, etj.  

Nëse ndodh një përplasje e tillë, GJEDNJ kërkon një baraspeshim me qëllim që të vendosë 

prioritetin e një të drejte ndaj një tjetre në kontekstin konkret të dhënë në atë çështje. Baraspeshimi 

i interesave konfliktuese, një prej të cilave është liria e shprehjes, merr parasysh rëndësinë e kësaj 

të fundit. Kjo sepse mbrojtja e lirisë së shprehjes është thelbësore për procesin demokratik dhe 

zhvillimin e çdo qenieje njerëzore.99 Interpretimi i teksteve të Konventës është dinamik dhe 

progresiv duke e bërë Konventën një instrumet jetësor, i cili duhet të interpretohet duke marrë 

parasysh kushtet e sotme. Për këtë arsye, Gjykata është (dhe duhet të jetë) e influencuar nga 

zhvillimet dhe standartet e pranuara bashkërisht në shtetet anëtare të Këshillit të Evropës. 

Rezultatet tregojnë se jurisprudenca e GJEDNJ ka gjetur pasqyrim në rritje në praktitkën e 

gjykatave vendase dhe kjo ka impakt të drejtpërdrejtë në lirinë e medias në mënyrë të posaçme. 

Kufiri vendas i vlerësimit si rrjedhim ecën përkrah mbikqyrjes Evropiane. Doktrina e lirisë së 

vlerësimit aplikohet ndryshe në vende të ndryshme, dhe shkalla e lirisë së vlerësimiit që i lejohet 

shteteve varion sipas kontekstit. Një nga standardet e huazuara nga GJEDNJ që bie në sy më shumë 

është ai i ushtrimit të balancës së proporcionalitetit të sanksionit të miratuar nga gjykata në raport 

me atë të kërkuar nga palët.  

   

2. Sistemi i ndërhyrjeve në ushtrimin e të drejtës për lirinë e shprehjes   

Për realizimin e korpusit të lirive dhe të drejtave themelore të njeriut, është i pashmangshëm 

kufizimi i tyre100, pasi të drejtat themelore të njeriut bashkëekzistojnë dhe nuk janë në lidhje 

hierarkike me njëra tjetrën. Baraspeshimi i interesave konfliktuese merr parasysh rëndësinë e 

                                                           
98 “1. Gjithkush ka të drejtën e shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e opinionit dhe lirinë për të marrë pjesë ose për 
të dhënë informata, ose mendime pa ndërhyrjen e autoriteteve publike dhe pa marrë parasysh kufijtë shtetërorë.  
2. Ushtrimi i këtyre lirive, që përmban detyrime dhe përgjegjësi, mund t’u nënshtrohet disa formaliteteve, kushteve, 
kufizimeve ose sanksioneve të parashikuara me ligj dhe që, në një shoqëri demokratike, përbëjnë masat e 
nevojshme për sigurimin kombëtar, për integritetin territorial ose për sigurimin publik, për mbrojtjen e rendit dhe 
për parandalimin e krimit, për ruajtjen e shëndetit ose të moralit, për mbrojtjen e dinjitetit ose të së drejtave së të 
tjerëve, për të parandaluar përhapjen e informatave konfidenciale ose për të garantuar autoritetin dhe 
paanshmërinë e pushtetit gjyqësor”. (Neni 10 i Konventës Evropiane të së Drejtave të Njeriut) dhe: “Liria e 
shprehjes është e garantuar….”. (Neni 22 i Kushtetutës)  
 
99 ResPublica, Studim Liria e shprehjes, Përmbledhje 2022; fq. 21. 
100 Përbën përjashtim liria absolute (nuk ekziston asnjë shkak ligjor për kufizimin e saj) për mos nënshtrimin ndaj 
torturës, dënimit apo trajtimit degradues dhe çnjerëzor, Neni 3 KEDNJ. 



mbrojtjes së lirisë së shprehjes, si një e drejtë thelbësore për proces demokratik dhe zhvillimin e 

çdo qenieje njerëzore në shoqëri. 

Mënyra e ndërhyrjeve të ndryshme tek ushtrimi i lirisë së shprehjes është e gjerë dhe nuk ka vetëm 

kufizime të paracaktuara. Sipas GJEDNJ, shtetet palë mund të kufizojnë lirinë e shprehjes duke 

vënë në zbatim “testin me tri pjesë”, nëse përmbushen në mënyrë kumulative këto tre kritere: 

1. Ndërhyrja ose kufizimi të jetë i parshikuar me ligj (parimi i ligjshmërisë) 

2. Ndërhyrja synon mbrojtjen e një interesi legjitim (parimi legjitimitetit) 

3. Ndërhyrja është e nevojshme në një shoqëri demokratike (parimi i 

proporcionalitetit). 

 

Sikundër parashikohet edhe në nenin 17 të Kushtetutës kufizime të të drejtave dhe lirive 

kushtetuese mund të vendosen vetëm me ligj, për një interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave 

të të tjerëve. Kufizimi duhet të jetë në përpjesëtim me gjendjen që e ka diktuar atë. Këto kufizime 

nuk mund të cenojnë thelbin e lirive dhe të të drejtave dhe në asnjë rast nuk mund të tejkalojnë 

kufizimet e parashikuara në KEDNJ. Në KEDNJ parashikohet se ushtrimi i këtyre lirive, që 

përmban detyrime dhe përgjegjësi mund t’u nënshtrohet atyre formaliteteve, kushteve, kufizimeve 

ose sanksioneve të parashikuara me ligj dhe që janë të nevojshme në një shoqëri demokratike, në 

interes të sigurisë kombëtare, integritetit territorial ose sigurisë publike, për mbrojtjen e rendit dhe 

parandalimin e krimit, për mbrojtjen e shëndetit ose të moralit, për mbrojtjen e dinjitetit ose të të 

drejtave të të tjerëve, për të ndaluar përhapjen e të dhënave konfidenciale ose për të garantuar 

autoritetin dhe paanshmërinë e pushtetit gjyqësor. 

KEDNJ në nenin 6 parashikon se seancat gjyqësore duhet të jenë publike dhe kjo mund t’i 

nënshtrohet vetëm përjashtimeve të veçanta. Garantimi i seancave publike dhe mbrojtja e lirisë së 

shprehjes së mediave janë të lidhura me nenin 10, dhe se ato së bashku luajnë një rol të rëndësishëm 

në garantimin e sistemit të drejtësisë që është i hapur ndaj kontrollit. Gjithashtu, mbulimi mediatik 

i sistemit të drejtësisë, i mundëson publikut informacione që mund të ndihmojnë atë në krijimin e 

besimit ndaj tij. Për këtë arsye, në shumë raste, mbrojtja e lirisë së shprehjes do të ndihmojë në 

garantimin dhe mbrojtjen e të drejtave për një proces të rregullt.  Këto dy të drejta mbështesin në 

mënyrë reciproke njëra-tjetrën dhe mund të bashkëekzistojnë në harmoni, por ndodh dhe që të 

cenohen, Edhe pse nevoja për të garantuar autoritetin dhe paanshmërinë e pushtetit gjyqësor është 

një qëllim legjitim që mund të justifikojë një ndërhyrje në lirinë e shprehjes së një personi, Gjykata 

ka deklaruar se nuk i jep të drejtën Shteteve të kufizojnë të gjitha format e debatit publik për çështje 

të pazgjidhura ende në gjykata.101 Gjithsesi, gjykata arsyetoi se kufijtë e komenteve të lejuara nuk 

mund të shtrihen në deklarata, të cilat me qëllim apo jo mund të cenojnë mundësitë e një personi 

për të pasur një proces të rregullt, ose për të dëmtuar besimin e publikut mbi rolin e gjykatave në 

administrimin e drejtësisë penale.102 

Liria e shprehjes nuk mund të përdoret për të justifikuar “gjuhën e urrejtjes”. Komiteti i Ministrave 

i Këshillit të Evropës e ka përshkruar “gjuhën e urrejtjes” si “forma të shprehjes të cilat përhapin, 

nxisin, promovojnë ose justifikojnë urrejtjen racore, ksenofobinë, antisemitizmin ose forma të tjera 

të urrejtjes në bazë të intolerancës. Diskurset, të cilat vijnë në kundërshtim me vlerat e KEDNJ 

                                                           
101 Liria e Shprehjes dhe Marrëdhënia e saj me të Drejtën për Respektimin e Jetës Private dhe të Drejtën për një 
Proces të Rregullt, AIRE Centre, fq. 32. 
102 Po aty, fq. 33. 



nuk do të mbrohen nga neni 10, pasi kufizohen në bazë të nenit 17 (ndalimi i shpërdorimit të të 

drejtave). 

 

3. Liria e shprehjes në raport me dënimin penal  

Sanksionet penale për publikimet, që nuk janë të ndaluara sipas Konventës, duhet të zbatohen 

vetëm në “rrethana të veçanta”. Gjykata ka theksuar se: ‘adresimi për ndjekje penale për fyrje të 

qëllimshme nga ana gazetarëve që ngrenë diskutime të çështjeve të interesit publik ... duhet të jetë 

proporcionale vetëm në raste shumë të veçanta që përfshijnë një sulm më të rëndë për të drejtat e 

një individi .... Në të kundërt kjo do të pengojë gazetarët të kontribuojnë në diskutim e çështjeve 

në publik, të cilat ndikojnë në jetën e komunitetit dhe më në përgjithësi, do të pengojë shtypin në 

kryerjen e rolit të tij të rëndësishëm si një “monitorues publik”.103 

Ndërsa në rastin Jersild vs. Danimarkës (kërkesa 15890/89), i datës 23.09.1994, është vlerësuar 

dhe debatuar nëse dënimi në këto raste është “i nevojshëm në një shoqëri demokratike" apo jo, pra 

nëse është proporcional edhe në rastet kur përcillen, deklarohen “fenomene që shokojnë, godasin 

apo fyejnë një grup personash apo një pjesë të shoqërisë”. Gjykata e Strasburgut ka dalë në 

përfundimin se dënimi për këto vepra nuk është “i nevojshëm në një shoqëri demokratike”.104 

Edhe pse GJEDNJ i mëshon mosaplikimit të dënimeve me burg, për shkak të efektit të një lloj 

auto-censure për gazetarët, por nga ana tjetër ky lloj dënimi mund të ketë edhe rol parandalues 

ndaj abuzimeve të qëllimshme me lirinë e shprehjes në dëm të nderit dhe reputacionit të individëve. 

Pra, në varësi të nivelit të emancipimit dhe profesionalizmit në një shoqëri dhe situatë të caktuar, 

i përket shtetit që të vendosë për uljen e këtij dënimi apo heqjen e tij dhe lënien vetëm të dënimit 

me gjobë. Fakti që Gjykata e Strasburgut e toleron dënimin me gjobë, por thjesht tërheq vëmendjen 

për proporcionalitetin e tij, tregon se ajo i pranon veprat penale përkatëse si masa legjitime në 

mbrojtje të nderit dhe dinjitetit të personit. 

Në interpretim të nenit 10 të KEDNJ të sipërcituar, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut ka 

theksuar në mënyrë të vazhdueshme se: “Liria e shprehjes përbën një ndër bazat themelore të 

shoqërisë (demokratike), një ndër kushtet bazë për progresin e saj dhe për zhvillimin e çdo njeriu”. 

Është bërë një parim bazë në jurisprudencën e saj se “Liria e shprehjes është një nga shtyllat e 

shoqërisë demokratike, bazë për zhvillimin e saj dhe kusht për vetërealizimin e individit… Ajo nuk 

mund të përfshijë vetëm informacionet dhe opinionet e perceptuara pozitivisht, ose të 

konsideruara si të padëmshme, apo indiferente, por edhe të tilla që fyejnë, turbullojnë, apo që 

janë shqetësim për shtetin ose për një grup të caktuar të shoqërisë. Të tilla janë kriteret e 

pluralizmit, të tolerancës dhe të hapjes, pa të cilat një shoqëri demokratike nuk mund të 

ekzistojë”.105 Dispozita për shpifjen nuk mbron njerëzit nga shprehja e një opinioni apo ideje të 

papëlqyer, përsa kohë që këto nuk cënojnë rendin juridik. 

Gjykata106 ka mbajtur qëndrimin se dënimi penal i një gazetari, z. Lingens, për kritika ndaj 

kancelarit federal në rastin në fjalë përbën shkelje të lirisë së tij të shprehjes siç mbrohet nga neni 

10 i Konventës. Thelbi i këtij qëndrimi konsiston në momentin se masa e marrë ishte 
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104 Vendim i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, nr. 4/28, date 25.04.2016. 
105Vendimi Handyside vs. Mbretërisë së Bashkuar, i datës 17.12.1976. 
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joproporcionale dhe si e tillë e panevojshme në një shoqëri demokratike. Pranohet se ky vendim 

përbën guidën themelore për interpretimin e nenit 10 në përplasjet gazetar – politikan, për faktin 

se bën një pohim tepër të rëndësishëm: autoritetet shtetërore nuk mund t'u kërkojnë gazetarëve që 

të provojnë vërtetësinë e deklaratave të tyre ndaj figurave politike, të cilat janë gjykime vlerësuese 

dhe janë bërë në mirëbesim. Ky moment përbën në fakt mbrojtjen më të madhe që mund t'i ofrojë 

Konventa personave që përfitojnë nga liria e shprehjes së tyre.107 Në raportin e përpiluar për 

çështjen Ligens kundër Austrisë,  Komisioni është shprehur se kritika publike është kusht themelor 

i një demokracie të efektshme duke argumentuar se një kontroll të tillë në një shoqëri demokratike 

e siguron jo vetëm opozita politike por edhe opinioni publik, i formuar pikërisht nga mediat.  

 

4. Aspekte procedurale të procesit gjyqësor  

Garancitë procedurale janë të nevojshme për mbrojtje kundrejt vonesave të pajustifikuara dhe të 

mëdha në procesin gjyqësor. Kjo mund të ketë ndikim negativ në lirinë e shprehjes, duke e bllokuar 

atë, ose , tek e drejta e personit të cenuar që nuk vihet në vend në kohë si garanci e procesit të 

rregullt ligjor. Nga ana tjetër, ekzekutimi i menjëhershëm i vendimeve gjyqësore në cështje ku 

gazetari kërkon aksesin në informacion, të refuzuar më parë nga autoritetet shtetërore, është një 

garanci për ushtrimin e lirisë së shprehjes në kohë dhe efektivisht. Masa të përkohshme të 

përdorshme në procesin penal, janë masat e sigurimit. 

Gjykata duhet të mbajë në konsideratë parimet e domosdoshmërisë në kuptimin se do të 

përzgjidhen vetëm ato të dhëna të cilat i shërbejnë vërtetimit të faktit penalisht të dënueshëm dhe 

pa të cilat nuk mund të arrihet në njoftimin mbi ekzistencën e faktit. Ndërhyrje të tilla duhet të jenë 

të mirëargumentuara dhe përdoren vetëm në rastet kur e dhëna nuk mund të merret në burimin e 

saj. Në raste të tilla përjashtimore Gjykata duhet të saktësojë të dhënat konkrete që kërkohet të 

sekuestrohen, përse ato janë të domosdoshme/thelbësore për zgjidhjen e çështjes sipas nenit 211/2 

të KPP, si dhe arsyet përse sekuestrimi i tyre është i pamundur të realizohet në një mënyrë tjetër. 

Në çdo rast Gjykata duhet të tregojë kujdes për moscenim të marrëdhënies së gazetarit me burimin 

e informacionit, duke shmangur zbulimin e këtij burimi kur vërtetësia e të dhënave mund të 

verifikohet në një mënyrë tjetër. Gjykata e Strasburgut ka arsyetuar se në lidhje me ndërhyrjen e 

pashmangshme të veprimeve hetimore që kanë për objekt të dhëna sensitive, në rastin e 

sekuestrimit të të dhënave të nxjerra nga një kompjuter, gjykata duhet të shqyrtojë rrethanat dhe të 

vlerësojë nëse kuadri ligjor dhe kufizimi i të drejtave japin mbrojtje të mjaftueshme kundër 

ndërhyrjeve arbitrare të autoriteteve.108 

 

Gjykata e ka bërë të qartë se detyrimet në kuadër të këtyre neneve, nuk do të interpretohen në 

mënyrë të tillë, që të imponojnë mbi autoritetet një barrë prove të pamundur apo joproporcionale. 

Për sa i përket barrës së provës, GJEDNJ ka konstatuar se, në përgjithësi ajo bie mbi të paditurin 

për dhënie deklaratsh që mund të formojnë figurën e veprës penale të shpifjes ose fyerjes. Të 

paditurit duhet t’i tregojnë gjykatës se thëniet janë të vërteta ose se, megjithëse thëniet mund të 

mos jenë të vërteta, ata besonin se ato ishin të vërteta, pasi kishin një burim faktik të besueshëm 

dhe kishin marrë të gjitha masat për të verifikuar vërtetësinë e informacionit. Kërkesa për të 
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paditurin në procedimet gjyqësore mbi këto akuza, për të provuar deri në një nivel të arsyeshëm 

se pretendimet e ngritura nga ana e tyre kanë qenë në thelb të vërteta apo në mungësë të qëllimit 

të anës subjektive, nuk është në kundërshtim me KEDNJ. 

Standardi i provës në rastet e shprehjes së një opinioni apo vlerësimi nuk mund të jetë i njëjtë me 

provimin e ekzistencës së një fakti, ndaj të paditurit nuk janë të detyruar të mbledhin ‘prova përtej 

çdo dyshimi të arsyeshëm’. Niveli i provës është ai i balancës së probabilitetit, që nënkupton se 

mjaftojnë provat që demonstrojnë se një fakt me gjasa ka ndodhur dhe është e mjaftueshmë për 

njeriun e zakonshëm të besojë vërtetësinë e tyre.109 

 

5. Organet e sistemit të drejtësisë dhe kufizimi i lirisë së shprehjes 

Funksionimi i sistemit të drejtësisë, në bazë të standardeve të njohura në instrumenete 

ndërkombëtare dhe kombëtare, është parakusht për mbrojtjen efektive të të drejtave dhe lirive 

themelore të njeriut. Gjykata është organi përgjegjës për dhënien e drejtësisë dhe mbart pushtetin 

gjyqësor. Prokurori është organi që ushtron ndjekjen penale dhe përfaëson akuzën në gjyq në emër 

të shtetit. Policia gjyqësore është organi përgjegjës për kryerjen e veprimeve hetimore dhe 

parandalimin e veprave kriminale në terren. Më lart u trajtua mënyra se si këto instrumenta 

ndërhyjnë në garantimin dhe balancimin e lrisë së shprehjes në raport me liritë e tjera, si dhe rastet 

e kufizimit të saj në shoqëri. Pavarësisht veshjes së pushtetit apo funksionit të tyre, kjo e drejtë 

kufizohet edhe për organet e sistemit të drejtësisë në veprimtarinë e tyre, edhe si rrjedhojë e 

përgjegjësisë së detyrës që ushtrojnë.  

Në mënyrë që të garantohet standardi më i lartë që drejtësia duhet të bëhët dhe të shihet që bëhët, 

veprimtaria e këtyre organeve ushtrohet në zbatim të rregullave dhe parimeve që normojnë sjelljen 

profesionale dhe etike, edhe gjatë kryerjes së veprimtarisë jashtë funksionit të tyre, si dhe në jetën 

private. Respektimi personalisht i këtij standardi është thelbësor për ruajtjen e integritetit dhe 

pavarësisë, si dhe parandalimin e shkeljeve të ligjit. Parimet bazë të rregullave të sjelljes, të 

parashikuara në kode të etikës apo rregullore të brenshme, që kufizojnë lirinë e shprehjes dhe jo 

vetëm, janë pavarësia, paanshmëria dhe sjellja e hijshme dhe me vetëpërmbajtje. 

5.1 Pushteti gjyqësor 

Dhënia e drejtësisë është e lidhur ngushtë me ushtrimin e funksionit të gjyqtarit, mbi bazën e një 

etike të natyrshme. Prestigji i gjyqësorit është thelbësor në një sistem demokratik, në një shtet të 

së drejtës, ku gjyqësori ushtron funksionin e tij në pavarësi.110 Besimi i publikut është kusht 

thelbësor për përmbushjen e rolit gjyqësor, duke nënkuptuar edhe besimin e publikut tek pavarësia, 

drejtësia dhe paanësia e gjyqësorit, si dhe tek standardet etike të gjyqtarit. Duhet pranuar që të 

gjykuarit ëhstë një mënyrë jetese që përfshin deri diku veçimin, abstenimin nga betejat sociale dhe 

politike, kufizimin e lirisë së shprehjes dhe asaj për të reaguar dhe një masë të madhe vetizolimi 

dhe reflektimi të brendshëm.111  
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Sipas Kodit të Etikës Gjyqësore, gjyqtari duhet të shmangë sjelljen e pahijshme dhe shfaqjen pa 

vetëpërmbajtje në të gjitha veprimtaritë e tij, si në aspektin profesional ashtu dhe në atë pesonal. 

Si çdo qytetar tjetër, ai gëzon lirinë e shprehjes, besimit, tubimit,  por në ushtrimin e këtyre të 

drejtave, ai duhet të sillet gjithmonë në mënyrë të tillë që të ruajë dinjitetin e funksionit, 

paanshmërinë dhe pavarësinë e gjyqësorit.112 Si rrrjedhojë, gjyqtari e shpreh mendimin e tij vetëm 

në arsyetimin e vendimit të marrë, pasi nuk duhet t’i komentojë publikisht vendimet e tij, edhe 

nëse ato kritikohen nga media apo akademikë, ose prishen nga gjykatat më të larta.113 Gjithashtu, 

atij i lejohet përdorimi i platformave online si mjete të komunikimt dhe socializimit, por njëtjë si 

rregullat për komunikime apo deklarata në çdo kontekst tjetër, duhet të shfaqë vetëpërmbajtje edhe 

në përdorimin e medias dhe rrjeteve sociale. 

5.2 Prokurori  

Prokurori përgjigjet vetëm përpara ligjt dhe është i pavarur në përmbushjen e detyrave të tij, nga 

pushtetet e tjera, grupet e interesit dhe nga palët në proces, pavarësisht se prokuroria nuk shihet si 

pushtet i mëvetësishëm. Në ushtrimin e funksionit, ai kujdeset gjithmonë që sjellja e tij, zyrtare 

apo private, të mos cenojë pavarësinë individuale apo  institucionale të prokurorisë.114 

Bazuar në parimin e paanësisë, prokurori vepron i lirë nga çdo lidhje,  prirje ose paragjykim që 

ndikon ose mund të duket se ndikon, në aftësinë e tij për të vepruar në mënyrë  të paanshme. Në 

këtë kuptim, paanësia duhet të  jetë e dukshme gjatë ushtrimit të funksioneve të  prokurorit. Sipas 

këtij parimi prokurori: “duhet të tregojë vetëpërmbajtje në  mbështetjen publikisht apo shprehjen 

e kritikave të  çfarëdo lloji dhe natyre ndaj pushteteve të tjera,  përveç çështjeve që lidhen 

funksionimin e sistemit  të drejtësisë”115; si dhe “duhet të shmanget nga bërja e komenteve mbi  

çështje të diskutueshme politike apo deklarata  publike, të cilat mund të krijojnë përshtypjen se  

prokurori është i njëanshëm ose i ndikuar në një  çështje të caktuar”116. 

Si subjekt i  vëzhgimit të vazhdueshëm publik, prokurori pranon kufizime personale që mund të 

shihen si  të paarsyeshme për një qytetar të thjeshtë dhe këtë  duhet ta bëjë lirshëm dhe me dëshirë. 

Për sa i përket mendimit profesional, ai e shpreh atë vetëm me arsyetimet në vendime. Ai nuk i  

komenton publikisht qëndrimet e tij në lidhje me  çështjen, edhe nëse ato kritikohen nga media 

apo të  tjerë ose nuk pranohen nga gjykata. Prokurori përmbahet nga përgjigjet ndaj kritikës  

publike ndaj një vendimi apo qëndrimi, qoftë në  sallë apo jashtë saj.117 Në vendimin e KLP për 

Stndardet e etikës dhe rregullat e sjelljes së Prokurorit është parashikuar një kre më vete për 

aktivitetet e kryera jashtë prokurorisë, ku përpos kufizimeve të jetës private, kufizohet liria e 

dhënies se opinioneve në rrjete sociale dhe forume duke bërë me dije që ai mban një funksion 

zyrtar.  

5.3 Policia gjyqësore dhe e shtetit 

Për punonjësin e policisë kufizimet e lirisë së shprehjes bëhen vetëm në kuadër të konfidencilitetit 

për shkak të detyrës dhe sjelljes etike në mënyrë që të garantohet autoriteti dhe respekti. Punonjësi 
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i policisë sigurohet që sjellja dhe fjalori i përdorur nga ana e tij, të mos perceptohen si abuzive, 

ofenduese, ngacmuese, tallëse apo viktimizuese për kolegët dhe publikun.118 Gjithashtu në 

përdorimin e rrjeteve sociale, nuk jep informacion në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, që 

lidhet me veprimtarinë sekrete të punës së policisë. Ai detyrohet të ruajë konfidencialitetin gjatë 

dhe pas përfundimit të ushtrimit të funksionit/detyrës. 

Përfundime  

Mbrojtja e lirisë së shprehjes është konsideruar se nxit të mirën sociale dhe individuale, si edhe 

është parakusht i një sistemi efektiv demokratik. Pa lirinë e shprehjes, shkeljet e të drejtave të 

njeriut mund të neglizhohen dhe abuzimet e Shtetit do të kalonin pa u kontrolluar. Për rrjedhojë, 

do kishte një mungesë llogaridhënieje universale. Për më tepër, kjo e drejtë ka shërbyer si mjet 

lehtësues në shkëmbimin e informacionit kulturor, politik dhe social. Liria e shprehjes promovon 

dije, mirëkuptim dhe tolerancë në shoqëritë kulturalisht të ndryshme si ato të Evropës. 

Meqë liria e shprehjes i referohet si dhënies së informacionit, ashtu edhe dhënies së mendimeve, 

merr rëndësi dallimi që ka bërë Gjykata midis fakteve (informacionit) dhe gjykimeve vlerësuese 

(opinioneve, mendimeve): Ndërsa opinionet janë pikëpamje ose vlerësime personale të një ngjarje 

ose situate dhe nuk janë të perceptueshme si prova për të qenë të vërteta ose të pavërteta, faktet 

mbi të cilat bazohen opinionet, janë të mundshme për t’u provuar si të vërteta apo të pavërteta. Në 

këtë kuptim, bashkë me informacionin ose të dhënat që mund të verifikohen, nga neni 10 janë të 

mbrojtura edhe opinionet, kritikat ose spekulimet, që mund të mos provohen si të vërteta.  

Rëndësi kryesore kanë objektivat e parandalimit të efektit frenues dhe sigurimit të 

proporcionalitetit të masave për mbrojtjen e interesave legjitime dhe masave për korrigjim e 

sanksione kur interesat janë shkelur. Sanksionet penale kanë një efekt të qartë frenues në lirinë e 

shprehjes dhe debatin publik dhe duhen përdorur me kufizim të madh, sipas Gjykatës, por mjetet 

e tepruara juridike civile mund të kenë gjithashtu efekt frenues. Rëndësia e debatit publik duhet 

patur në konsideratë konstante kur vlerësohet nëse ka pasur shkelje të Nenit 10 të Konventës. 
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 Abstrakti  

Të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë. Për të jetuar me dinjitet, të gjitha qeniet njerëzore 

gëzojnë të drejtën e lirisë, të sigurisë dhe të niveleve të denja jetësore njëkohësisht - të drejtat e 

njeriut janë të pandashme.  

“Të gjithë njerëzit janë të lirë dhe të lindur me të drejta dhe dinjitet të barabartë”. Kështu fillon 

Neni 1 Deklaratës së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut. Të gjithë ne, 

sapo lindim, kemi të drejta të caktuara, të quajtura të drejta të njeriut.  

Konventa për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut (KEDNj), ka qenë një kthesë 

në aspektin e avancimit të të drejtave të njeriut jo vetëm në Evropë, por edhe në mbarë botën. 

Përmes saj u përparua mbrojtja e të drejtave të njeriut në dy mënyra kryesore. Ishte traktati i parë 

i obligueshëm ligjërisht për të drejtat e njeriut, ku nga shtetet nënshkruese kërkohet që t’i 

respektojnë dispozitat e saj. Gjithashtu përmes kësaj Konvente është përcaktuar një mekanizëm i 

rëndësishëm i zbatimit, siç është Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GjEDNj). Konventa 

është zhvilluar, si nëpërmjet interpretimit të teksteve të saj nga GJEDNJ, nga Komisioni Europian 

për të Drejtat e Njeriut dhe nëpërmjet punës së Këshillit të Europës.  

Procesi politik demokratik dhe zhvillimi i çdo qenieje njerëzore janë opsione për të cilat mbrojtja 

e lirisë së shprehjes është thelbësore. Garantimi i kësaj lirie parashikuar në Nenin 10 të Konventës 

shtrihet në çdo shprehje, pavarësisht nga përmbajtja, që shpërndahet nga ndonjë individ, grup, apo 

media. Liria e shprehjes mund të konfliktohet me të tjera të drejta të garantuara nga Konventa si e 

drejta për një gjykim të drejtë, për respektimin e jetës private, të ndërgjegjjes dhe besimit fetar. 

Kur haset një konflikt i tillë, Gjykata vendos një ekuilibër me qëllim që të krĳojë dallimin e një të 

drejte mbi tjetrën. 
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Së pari, vjen liria e shprehjes, e cila nënkupton para së gjithash (a) të drejtën për të dhënë 

informacion (që shihet sidomos në të drejtën e lirisë së shtypit); (b) të drejtën për të kërkuar dhe 

marrë informacion (që shihet sidomos te e drejta për akses në informacion, ose “e drejta për 

informim”). Së dyti, ajo është e lidhur pjesërisht me të drejtën e informimit, është vlera e 

transparencës – që do të thotë hapja për publikun e dokumenteve dhe proceseve relevante. Së treti, 

është e drejta për privatësi – e cila i referohet një sfere të mbrojtur për zhvillimin e personalitetit 

dhe kontrollin e informacionit personal. Tradicionalisht tensionet që mund të ekzistojnë midis 

këtyre të drejtave janë peshuar rast pas rasti, në përputhje me standardet e të drejtave 

ndërkombëtare të njeriut. Kësisoj, këta standarde lejojnë, për aq kohë sa të jetë e nevojshme, 

kufizimin e një të drejte në interes të të drejtave të tjera, bërë kjo në mënyrë proporcionale, për një 

qëllim të ligjshëm dhe konform me ligjin.  

Sfida në epokën dixhitale është të shohësh mënyrën se si tensionet mes këtyre të drejtave 

funksionojnë në lidhje me Internetin. Ne përballemi sot me një sfidë që lidhet me çështje të cilat 

shfaqen online, siç janë dhunimi i privatësisë, survejimi në masë, filtrimi dhe bllokimi. Kur janë 

të ligjshme këto kufizime të të drejtave, dhe kur përbëjnë ato shkelje të këtyre të drejtave? Jeta 

jonë e përditshme është e mbushur me informacione nga teknologjitë të cilat ne i përdorim për të 

përmirsuar cilësinë e jetës tonë. Edhe pse kjo teknologji na mundëson të jemi më produktivë dhe 

na lejon të përdorim shumë informacione vetëm me një klikim, mbart edhe shumë çështje të 

sigurisë. 

Pavarësisht tërësisë së benefiteve që shoqëria e sotme moderne mer nga teknologjia dhe 

dixhitalizimi i shumë aspekteve jetësore, të gjithë ne duhet të mbartim gjithashtu edhe kostot me 

të cilat vijnë këto përfitime. Si çdo e mirë tjetër edhe këto përmirësime kanë dhe anën tjetër të 

medaljes që është pikërisht cënimi i privatësisë. Ekspozimi ndaj botës së internetit, rrjeteve sociale, 

komunikimeve pa limite dhe lundrimi në botën e informacioneve të shumëllojshme sjell shumë 

cënime në aspektin individual, por edhe atë kombëtar.  

Kur ky cënim është kaq i gjerë edhe pa nevojën e pasjes së një cilësie specifike, sa është vallë 

shkalla e prekjes së tij mbi figurat publike që gëzojnë një imazh të njohur në masë? A është kjo 

për ta “fatura” që duhet të paguajnë për të gëzuar pozitën dhe privilegjet që u jep kjo pozitë? A 

është kjo proporcionale?  

Zhvillimi i teknologjisë së informacionit në epokën digjitale ka përmirësuar aftësinë për të 

komunikuar me të tjerët, si dhe ka krijuar mundësi të shumta informimi. Interneti i ka dhënë një 

formë të re jetës së njeriut dhe shoqërisë njerëzore, duke u ofruar të dyjave një mënyrë të re 

komunikimi dhe me influencë të konsiderueshme në veprimtaritë shoqërore. Intensifikimi i 

lidhjeve nëpërmjet këtyre mekanizmave teknologjik ka rritur lirinë e shprehjes së individëve në 

shoqëritë demokratike.  

Në epokën e internetit, digjitalizimit dhe mediave online, portaleve dhe rrjeteve sociale, e drejta 

për tu shprehur është më e lehtë për tu ushtruar, pasi çdo person nëpërmjet një llogarie personale, 

blog, vlog etj. ka mundësinë të shprehë mendimin e tij ndaj një personi, fenomeni, situate apo 



problematike. Me të njëjtin trend që është rritur hapësira për të shprehur mendimin, për të marrë 

dhe dhënë informacione, shkëmbyer opinione, është rritur dhe rreziku i cënimit të jetës private, 

dinjitetit dhe reputacionit të individit. 

 Në epokën digjitale cdo veprim në një platformë teknologjike përbën një akt informimi dhe 

shprehjeje, duke promovuar transparencë, në themel të interesit publik. Megjithatë referuar gëzimit 

të pacënuar të të drejtave, brenda kufizimeve që parashikojnë këto të drejta dhe liri, interaktiviteti 

midis individëve ka sjellë jo pak herë në praktikë konfikt midis tyre,  duke mos u ruajtur kufiri i 

hollë ndarës midis tyre121.  

Marrëdhëniet ndërmjet lirisë së shprehjes dhe të drejtës për privatësi janë transformuar. Në botën 

para internetit, liria e shprehjes dhe privatësia mendohej se ishin kontradiktore dhe ndërvepronin 

vetëm kur gazetarët raportonin për figurat publike në emër të transparencës. Me ardhjen e epokës 

digjitale, e drejta për privatësi dhe liria e shprehjes janë bërë të ndërvarura122. 

Lehtësia, fushëveprimi dhe shpejtësia e përhapjes së informacionit në internet, dhe qëndrueshmëria 

e informacionit, mund të rëndojë në mënyrë të konsiderueshme efektet e përdorimit të gjuhës së 

paligjshme në internet krahasuar me mediat tradicionale. Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit 

Europian në çështjen e Google Spain kundër Spanjës, analizoi problemin e ekzistencës në internet 

të informacioneve që ndërhynin në mënyrë serioze në jetën private të një personi për një periudhe 

të gjatë kohore, dhe konstatoi që të drejtat themelore të individit, si rregull, ishin mbi interesat 

ekonomike të operatorit të makinerisë së kërkimit dhe interesave të përdoruesve të tjerë të 

internetit.  

Liria e shprehjes, përfshirë të drejtën për të dhënë informacion dhe lirinë për të kërkuar e marrë 

informacion, po përjeton një periudhë tranzicioni drejt një epokë të re ku cilido i lidhur në internet 

ka mundësi, të komunikojë hapur me të tjerët dhe të marrë informacion nga të gjithë rrjetet e lidhur. 

Interneti është bërë një sferë dhe forum i ri publik që mundëson dhënien, sikurse dhe aksesin e 

lehtë të një game të paprecedentë informacioni, pavarësisht kufijve gjeografik. Por marrja ose 

dhënia e këtyre informacioneve mund të cënojë në një mënyrë të paprecedentë privatësinë e 

njerëzve të tjerë, reputacionin dhe të drejta të tjera të tyre123.  

Mekanizmat e të drejtave të njeriut promovojnë në mënyrë të vazhdueshme lirinë e shprehjes dhe 

lehtësinë e aksesit në informacion, por rrallë herë pranohet impakti negativ që shoqëron përdorimi 

i teknologjive të reja në të drejtën e privatësisë. E drejta për privatësi nuk është zhvilluar plotësisht 

nga mekanizmat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Komiteti i OKB-së për të Drejtat e Njeriut 

është shprehur në një Koment të Përgjithshëm mbi të drejtën e privatësisë përpara se shumica e 
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teknologjive moderne, duke përfshirë internetin të ishin në përdorim të zakonshëm, dhe ai të 

vazhdonte të neglizhojë konsideratat e privatësisë. Ajo rrallë e ka njohur marrëdhënien e ndërvarur 

dhe reciprokisht përforcuese midis privatësisë dhe shprehjes së lirë. 

Konfliktet midis privatësisë dhe lirisë së shprehjes janë intensifikuar nga kombinimi i sferave 

virtuale dhe atyre fizike. Bazuar në informacionin e disponueshëm shumë individë janë viktimat e 

publikimit në internet të informacionit të tyre personal. Një argument mund të jetë se shtimi i 

numrit të mjeteve elektronike që janë në gjendje të mbledhin, depozitojnë dhe transferojnë të 

dhëna, si për shembull laptopët, telefonët inteligjentë dhe orët inteligjente, mund të pengojë lirinë 

e shprehjes dhe të opinionit përderisa ata rrezikojnë ta bëjnë më të lehtë publikimin e 

komunikimeve private. Nga ana tjetër, duke qenë se pajisje të tilla ofrojnë mundësi për identifikim 

dhe transparencë më të madhe, ato mund të dekurajojnë gjithashtu keqpërdorimin e të drejtës së 

lirisë së shprehjes; p.sh. fjalime që synojnë të nxisin urrejtje ose dhunë. Prandaj, teknologjia mund 

të shihet njëkohësisht si pengesë potenciale e privatësisë dhe transparencës.  

Në vijim, hedhja e materialeve të ndryshme nëpërmjet mekanizmave teknologjik që kanë të bëjnë 

me mbledhjen, magazinimin dhe/ose përpunimin e të dhënave të cilat shpesh paraqesin një 

kërcënim të vazhdueshëm ndaj privatësisë së ndividëve publik apo privat. Në këtë kontekst kufijtë 

e kritikës së pranueshme janë më të gjerë kur në rastin konkret është e përfshirë një figurë publike. 

Neni 8 dhe neni 10  KEDNj nuk ofrofjnë një pamje të qartë të vecantë për individët publik dhe 

privat, gjë që e bën mbrojtjen e jetës private të personave pubik të njëjtë me mbrojtjen e privatësisë 

të personave privat. Figurat publike nuk mund të gëzojnë të njëjtën privatësi, si një person privat. 

Gjithmonë ekziston mundësia që detajet nga jeta e tyre personale dhe profesionale të ndahen me 

botën përmes mjeteve teknologjike, gjë që në disa raste dëmton reputacionin e tyre.  

Konventa Evropiane e të drejtave të njeriut në nenin 10 të saj parashikon se: 

1. Çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit dhe 

lirinë për të marrë ose për të dhënë informacione dhe ide pa ndërhyrjen e autoriteteve 

publike dhe pa marrë parasysh kufijtë. Ky nen nuk i ndalon shtetet që të kërkojnë licencimin 

e ndërmarrjeve të transmetimeve kinematografike ose televizive.  

 

2. Ushtrimi i këtyre lirive që përmban detyrime dhe përgjegjësi, mund t’u nënshtrohet atyre 

formaliteteve, kushteve, kufizimeve ose sanksioneve të parashikuara me ligj dhe që janë të 

nevojshme në një shoqëri demokratike, në interes të sigurisë kombëtare, integritetit 

territorial ose sigurisë publike, për mbrojtjen e rendit dhe parandalimin e krimit, për 

mbrojtjen e shëndetit ose të moralit, për mbrojtjen e dinjitetit ose të të drejtave të të tjerëve, 

për të ndaluar përhapjen e të dhënave konfidenciale ose për të garantuar autoritetin dhe 

paanshmërinë e pushtetit gjyqësor. 

Liria e shprehjes si e drejtë, në fakt, buron nga ideja e barazisë të të drejtave dhe lirive të të gjithë 

njerëzve. Kjo e drejtë ka një historik të gjatë pesëshekullor filozofik-etik dhe juridiko-politik. 



Historia e kësaj lirie korrespondon me historinë e demokracisë në Evropë dhe Amerikën Veriore 

dhe luftën për lirinë e shtypit, përkatësisht lirinë e mediave. Bazuar në një analizë të përgjithshme  

të dokumenteve ndërkombëtare si, Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut (neni 19); Pakti 

Ndërkombëtar për të Drejta Civile dhe Politike (neni 19); Konventa Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut (neni 10); Deklarata Amerikane për të Drejtat dhe Detyrimet e Njeriut (neni iv); Konventa 

Amerikane për të Drejtat e Njeriut (neni 13) etj., të cilat vendosin themelet e kësaj të drejte, 

konkludohet se liria e shprehjes është e drejtë themelore civile dhe politike. 

Neni 10, siç interpretohet nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, ofron një mbrojtje të 

fortë në lidhje me lirinë e shprehjes. Gjykata e përshkruan vazhdimisht të drejtën si “një nga 

themelet kryesore të shoqërisë demokratike dhe një prej kushteve bazë për përparimin e saj dhe 

për përmbushjen vetjake të çdo individi”124. Ashtu siç ka pohuar Gjykata në vendimin e saj 

themelor në çështjen “Handyside kundër Mbretërisë së Bashkuar”, liria e shprehjes “gjen zbatim 

jo vetëm për ‘informacionin’ ose ‘idetë’ që pranohen pozitivisht apo konsiderohen si të 

padëmshme ose çështje për t’u shpërfillur, por edhe për ato që ofendojnë, tronditin ose shqetësojnë 

shtetin ose çdo grup të popullsisë. Të tilla janë kërkesat e pluralizmit, tolerancës dhe mendjes së 

hapur, pa të cilat nuk ka një ‘shoqëri demokratike’”. Ky parim krijon hapësirën e nevojshme për 

një debat publik të fortë e pluralist në shoqërinë demokratike. Siç e ka theksuar Gjykata, “në këtë 

fushë, fyerjet politike shpesh shtrihen edhe në sferën personale; të tilla janë rreziqet e politikës 

dhe debatit të lirë të ideve, që përbëjnë garancitë e një shoqërie demokratike125”.  

Liria e shprehjes është e rëndësishme për respektimin e të gjitha të drejtave tjera të njeriut. Pa të, 

abuzimet e shtetit me të drejtat e njeriut do të kalonin pa u vënë re dhe si pjesë e normales, gjë që 

do të çonte në mungesë të llogaridhënies së autoriteteve publike. Për më tepër, liria e shprehjes 

lehtëson shkëmbimin edhe të informacioneve kulturore, politike dhe shoqërore. Ajo promovon 

njohurinë, mirëkuptimin dhe tolerancën në shoqëri kulturore diverse126.  

Neni 10 i shërben një sërë qëllimesh. Mbrojtja e lirisë së shprehjes është konsideruar se nxit të 

mirën sociale dhe individuale, si edhe është parakusht i një sistemi efektiv demokratik. Gjykata ka 

shprehur se: “Liria e shprehjes përbën një nga themelet bazë të një shoqërie demokratike, një nga 

kushtet bazë për zhvillimin e saj dhe vetëpërmbushjen e çdo individi”127. Në thelb, neni 10 është i 

lidhur me realizimin e të drejtave të njeriut në përgjithësi.  

Autoritetet kombëtare duhet të jetë të vetëdijshme për fushën të gjerë të zbatimit të konceptit të 

lirisë së shprehjes. Neni 10 garanton lirinë e shprehjes për “të gjithë”, duke përfshirë këtu si 

individët ashtu edhe entitetet juridike128 , madje edhe kur këto të fundit ushtrojnë veprimtari 

fitimprurëse129. “Shprehja” e mbrojtur sipas nenit 10 nuk është e kufizuar te fjalët, tek e folura apo 
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të shkruara, por përfshin gjithashtu pamjet, imazhet, veprimet, madje edhe trashëgiminë kulturore 

që synojnë të shprehin një ide ose të paraqesin informacion. Në rrethana të caktuara edhe veshja 

mund të përfshihet nën këtë nen. Për më tepër, ai mbron jo vetëm përmbajtjen e informacionit dhe 

ideve, por edhe formën në të cilën janë shprehur ato130. Kështu, dokumentet e shkruara, 

transmetimet në radio, pikturat, filmat, poezitë, romanet ose sistemet e informacionit elektronik 

janë gjithashtu të mbrojtura sipas këtij neni. Shprehjes satirike i është dhënë gjithashtu mbrojtje e 

posaçme nga Gjykata131. 

Sipas doktrinës së kufirit të vlerësimit, që merr parasysh si interpretohet Konventa në nivel 

kombëtar, shteteve iu jepet një shkallë e caktuar lirie veprimi në mënyrën sesi rregullojnë 

shprehjen. Shkalla e kësaj kompetence, që i nënshtrohet mbikëqyrjes së Gjykatës, ndryshon në 

varësi të natyrës së shprehjes në fjalë. Edhe pse shtetet gëzojnë vetëm një kufi të ngushtë vlerësimi 

në raport me shprehjen në fushën politike, ata kanë kufi më të gjerë sa i përket moralit, mirësjelljes 

dhe fesë. Kjo kundërshti shpjegohet zakonisht me pranimin prej një kohe të gjatë të rëndësisë që 

ka në demokraci shprehja politike në kuptim të gjerë dhe me mungesën e një konsensusi evropian 

lidhur me faktin nëse/si duhen rregulluar çështje të tilla si morali publik, sjellja e njerëzishme dhe 

feja. Pra kjo na çon të dalim në përfundimin se edhe kjo e drejtë, ashtu si edhe shumë të tjera, nuk 

është absolute, por sigurisht ka kufizimet e saj bazuar në kriteret e parashikuara në pikën 2 të nenit 

10 të KEDNJ.  

Sipas nenit 29 të deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut ushtrimi i të drejtave dhe lirive të 

çdonjërit është subjekt i kufizimeve si është e përcaktuar me ligj, në vend “me qëllim që të 

sigurohet njohja dhe respektimi i nevojshëm i të drejtave dhe lirive të të tjerëve...”. “Ndërhyrja e 

shtetit” si çdo formë e ndërhyrjes që vjen nga çdo autoritet që ushtron pushtet publik dhe përmbush 

detyra publike, ose nga qenia në shërbimin publik, si: gjykatat, prokuroritë, policia, çdo organ i 

zbatimit të ligjit, shërbimet e fshehta, këshillat qendrore ose lokale, departamentet qeveritare, 

organet vendimmarrëse, ose strukturat publike. Duke mos qenë aspak shterues, këto janë 

autoritetet e mundshme qeveritare që do të ishin në gjendje të kufizonin ushtrimin e lirisë së 

shprehjes. Gama e ndërhyrjeve të ndryshme (formalitetet, kushtet, kufizimet ose ndëshkimet) tek 

ushtrimi i së drejtës së lirisë së shprehjes është shumë e gjerë dhe nuk ka kufizime të paracaktuara. 

Gjykata shqyrton dhe vendos në çdo rast të posaçëm nëse ekziston ndërhyrja, duke parë ndikimin 

kufizues mbi ushtrimin e së drejtës së lirisë së shprehjes të masës specifike të zbatuar nga 

autoritetet e brendshme132.  

Gjykata ka hartuar një test standard për të përcaktuar nëse ka shkelje të Nenit 10 të Konventës. 

Thënë thjeshtë, sa herë që është vendosur se ka pasur ndërhyrje në të drejtën e lirisë së shprehjes, 

kjo ndërhyrje duhet së pari të jetë e parashikuar në ligj (që do të thotë se ajo duhet të jetë e 

mundshme për t’u përdorur dhe parashikueshme në mënyrë të arsyeshme sa u përket pasojave). Së 
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dyti, ajo duhet të ndjekë një qëllim të ligjshëm, që përkon me një prej synimeve të parashikuara në 

Nenin 10/2. Për qëllimet e këtij artikulli, “mbrojtja e reputacionit ose e të drejtave të të tjerëve” ka 

rëndësi thelbësore. Së treti, ndërhyrja duhet të jetë e nevojshme në një shoqëri demokratike, 

domethënë, duhet të përkojë me një “nevojë të ngutshme shoqërore” dhe duhet të jetë 

proporcionale me qëllimin/qëllimet e ndjekura. 

Neni 8 i KEDNJ-së parashikon se: 

“1. Çdo njeri ka të drejtën për respekt për jetën e tĳ private dhe familjare, vendbanimin e tĳ dhe 

korrespondencën e tĳ. 

2. Një autoritet publik nuk ndërhyn ndaj ushtrimit të kësaj të drejte përveçse kur kjo është në 

përputhje me ligjin dhe kur është e nevojshme në një shoqëri demokratike në interes të sigurimit 

kombëtar, sigurisë publike ose mirëqënies ekonomike të vendit, për parandalimin e çrregullimeve 

ose krimit, për mbrojtjen e shëndetit ose moralit, ose për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të të 

tjerëve.” 

Objekti kryesor i nenit 8 është mbrojtja e individëve ndaj ndërhyrjeve arbitrare  të  shtetit në drejtim 

të jetës familjare, private, korrespondencës dhe banesës. Referuar parashikimit të nenit 8, shteti ka 

detyriminn për të ushtruar kontrollin e duhur ndaj autoriteteve publike në ushtrimn e të drejtës së 

lirisë së shprehjes nga ana e individëve, duke mbajtur në koherencë detyrat dhe përgjegjësitë sipas 

parashikimeve të nenit 10, në lidhje me lirinë e shprehjes. 

Përkufizimi specifik i aspekteve të ndryshme të nenit 8 të KEDNJ-së janë zhvilluar me kalimin e 

kohës për shkak të praktikës gjyqësore, kryesisht përkufizimi i jetës private dhe jetës familjare. 

Shpjegimet për shtëpinë dhe korrespondencën mund të mos jenë aq të gjera, por megjithatë janë 

ende të rëndësishme. Termi jetë private është konsideruar në të vërtetë si koncept tepër 

gjithëpërfshirës për të pasur një përkufizim shterues.  

Gjykata e Strasburgut nuk ka dhënë një përkufizim të qartë dhe preçiz se çka ka nënkuptuar me 

jetën private. Sipas GJEDNJ-së, ky është një koncept i gjerë, i cili nuk mund të përkufizohet me 

një përkufizim të qartë133. Ajo që është e qartë është se nocioni i jetës private është shumë më i 

gjerë se sa ai i privatësisë, i cili përfshin një sferë brenda së cilës çdo individ mund të zhvillojë 

lirshëm personalitetin e tij, si në raport me të tjerët, ashtu edhe me botën e jashtme. Në vend të 

dhënies së një përkufizimi të qartë të jetës private, për çdo rast veç e veç Gjykata ka identifikuar 

situatat që kanë hyrë brenda këtij dimensioni. Rezultati i kësaj është një koncept mjaft i mjegullt, 

të cilin Gjykata ka tendenca ta krijojë dhe ta interpretojë në aspektin e gjerë. 

Sipas Komisionit  Evropian të të Drejtave të Njeriut një ndërhyrje në sferën private të një individi 

duhet vlerësuar bazuar në: 

 natyrën e veprimtarisë që zhvillon individi; 

 nëse të dhënat janë përdorur ose ruajtur për një qëllim legjitim dhe të parashikueshëm; 
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 ka  të  ngjarë  të  vihet  në  dispozicion  të  një  auditori  më  të  gjerë  (të  padëshiruar)  siç 

është publiku i gjerë134. 

Liria e vlerësimit si rrjedhojë mbështetet nga Gjykata në dy lloj rrethanash kryesore:  

1. Kur përcaktohet nëse një ndërhyrje me një të drejtë të Nenit 8 është e justifi kueshme në 

bazat e interesit të publikut të lejuar nga paragrafi 2.  

2. Kur vlerësohet nëse një shtet ka bërë mja ueshëm për të qënë në pajtim me ndonjë detyrim 

pozitiv që përmban kjo dispozitë135. 

Në përcaktimin nëse masat e marra nga Shteti janë në përputhje me Nenin 8, Shtetit i jepet një 

shkallë e caktuar lirie, e njohur si liria e vlerësimit. Parimi më parë u përcaktua në çështjen e 

Handyside136, që kishte të bënte me një mosmarrëveshje sipas Nenit 10, por që vendimi i saj 

zbatohet njësoj në çështjet e Nenit 8. Gjykata u shpreh se: “Duke pasur parasysh kontaktet e tyre 

të drejtpërdrejta e të vazhdueshme me forcat jetësore të vendeve të tyre, autoritetet shtetërore janë 

në parim në një pozitë më të mirë se gjyqtari ndërkombëtar për të dhënë një opinion mbi “nevojën” 

e një “kufizimi” apo “gjobe”…i përket autoriteteve kombëtare për të bërë vlerësimin fillestar të 

situatës së një nevoje shoqërore imperative të nënkuptuar nga nocioni i “nevojës” në këtë kontekst. 

Rrjedhimisht, Neni 10 (2) u lë shteteve kontraktuese një liri vlerësimi. Kjo liri u jepet si legjislativit 

vendas, ashtu edhe organeve, ku edhe sistemit gjyqësor midis të tjerave, që kërkohen për të 

interpretuar dhe zbatuar ligjet që janë në fuqi”. Megjithatë, Gjykata vĳoi duke u shprehur se 

doktrina nuk i jep shteteve kontraktuese një pushtet të pakufizuar të lirisë së vlerësimit duke 

përsëritur se ajo, është përgjegjëse për të siguruar mbikëqyrjen ndaj shtetit për detyrimet e 

parashtruara në Konventë. Për qëllimet e Nenit 8 megjithatë, është roli i Gjykatës për të dhënë 

vendimin përfundimtar mbi faktin nëse një ndërhyrje me një të drejtë të Konventës mund të 

justifikohet sipas Nenit 8, paragrafi 2 dhe, nëse si rrjedhojë, liria e vlerësimit shkon hap pas hapi 

me mbikëqyrjen Evropiane.  

Nivele të ndryshme të mbrojtjeje zbatohen në varësi të faktit nëse individët janë figura publike 

ose private. Kufijtë e kritikës së pranueshme janë më të gjerë, kur një individ i përfshirë është një 

figurë publike në vend. 

Figurat Publike137  janë persona që kryejnë detyra publike dhe/ose shfrytëzojnë burime publike. 

Më gjerësisht, figurat publike përfshijnë këdo që ka rol në jetën publike, pavarësisht nëse fushat 

ku veprojnë janë politika, ekonomia, artet, sferat sociale, sporti ose të tjera.  

Jetët private e disa individëve është bërë një mall shumë fitimprurës për disa media. Objektivat 

janë kryesisht figurat publike, pasi detajet e jetës së tyre private shërbejnë si një shtysë për shitje. 
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Megjithatë, figurat publike duhet të dinë që pozita që ata kanë në shoqëri, në shumë raste sipas 

dëshirës, automatikisht sjell presion të shtuar mbi privatësinë e tyre. Figurat publike në mënyrë të 

pashmangshme dhe të vetëdijshme e bëjnë veten të hapur ndaj analizimit nga afër të çdo fjale të 

tyre nga gazetarët dhe publiku në përgjithësi. Prandaj, e drejta e tyre për ta mbrojtur jetën private 

nga sytë e publikut është më e kufizuar. 

Gjykata është shprehur se figurat publike, përfshirë këtu gjyqtarët dhe politikanët, në mënyrë të 

pashmangshme dhe me vetëdije, e kanë vendosur veten në lenten e publikut. Për rrjedhojë, ata 

duhet të shfaqin një shkallë më të madhe tolerance. Ky fakt është veçanërisht i zbatueshëm për 

politikanët gjatë fushatave zgjedhore. Gjatë këtyre periudhave, opinione dhe informacione të të 

gjitha llojeve duhet të lejohen të qarkullojnë lirisht. Figurat publike me pritshmërinë më të ulët të 

privatësisë janë politikanët. Ushtrimi i një funksioni publik, detyrimisht ekspozon një individ (edhe 

pas vdekjes) ndaj vëmendjes së publikut, duke përfshirë shumë fusha që hyjnë brenda jetës private 

të një personi. Në rastin “Editions Plon k. Francës”, një gazetar dhe ish-mjeku privat i ish-

presidentit francez Mitterrand, shkroi një libër ku përshkroi gjendjen shëndetësore të zyrtarit të 

lartë francez gjatë mandatit të tij. Trashëgimtarët e ish-presidentit e paditën për ndërhyrje në jetën 

personale, duke kërkuar ndalimin e shpërndarjes së mëtejshme të librit, duke pretenduar se ai 

shkeli privatësinë e ish-presidentit dhe ndjenjat e gruas së tij të ve dhe fëmijëve të tij.  Sidoqoftë, 

Gjykata vendosi në favor të gazetarit dhe mjekut, duke konstatuar se ishte në interes të publikut 

për të diskutuar historinë e presidentit i cili shërbeu dy mandate.  

Disa veprime private të figurave publike nuk mund të konsiderohen si private për shkak të ndikimit 

të tyre të mundshëm, duke parë nga këndvështrimi i rolit të luajtur nga ato figura në sferat politike 

ose shoqërore dhe të publikut që rezulton i interesuar për t’u informuar për to138. Si rregull i 

përgjithshëm, informacioni për çështje personale nuk duhet të bëhet publik pa pëlqimin e personit 

në fjalë. Pëlqimi është një element i rëndësishëm gjatë përcaktimit nëse publikimi i një detaji nga 

jeta private ndërhyn në të drejtën për privatësi.  

Megjithatë, informacioni mbi individët gjithashtu mund të publikohet pa pëlqim nëse justifikohet 

nga një interes ose shqetësim i përgjithshëm, i cili konsiderohet t’i mbizotërojë konsideratat e 

privatësisë së individit në fjalë. Koncepti i interesit mund të përbëjë pra një "arsyetim alternativ” 

për publikim. 

Megjithatë, edhe personat me profil publik mund të legjitimohen të presin një shkallë të caktuar 

privatësie. Gjykata bën dallimin midis raportimit për aspektet e jetës private të figurave publike 

dhe raportimit mbi funksionin e tyre publik. Mbrojtje më e madhe është dhënë për situatën e parë. 

Megjithatë, e drejta e publikut për t’u informuar mund edhe të zgjerohet, në rrethana të caktuara, 

për aspekte të veçanta të jetës private të figurave publike, veçanërisht kur bëhet fjalë për 

politikanët. 
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Një nga rastet më të njohura në lidhje me privatësinë e një personi publik ishte rasti “Von 

Hannover kundër Gjermanisë”, në të cilën Caroline von Hannover, vajza e madhe e Princit Rainier 

III të Monakos, kërkoi të gjente drejtësi në mediat që publikonin jetën e saj private. Në disa raste, 

Princesha Caroline kishte aplikuar në gjykatat gjermane për një urdhër, pasi kishte lajme të 

ndryshme që përbëheshin nga seri fotografish të viktimës, të bëra pa dijeninë e saj. GJEDNJ 

vendosi se gjykatat gjermane kishin shkelur ligjin pasi Caroline von Hannover nuk i ishte dhënë 

një nivel i mjaftueshëm mbrojtjeje për të drejtën e privatësisë, e cila i garantohet çdo personi me 

nenin 8 të këtij ligji. Gjykata pranoi se konceptet e mbrojtjes së jetës private dhe lirisë së shprehjes 

duhet të jenë në ekuilibër. Në këtë rast nuk kishte asnjë bilanc pasi lajmet dhe fotografitë e 

raportuara në publik ishin të natyrës personale dhe intime. Gjithashtu, informacionet që dolën në 

media u mblodhën përmes ndërhyrjeve të vazhdueshme të jetës private të Princeshës Caroline. Në 

një rast të tillë, respektimi i së drejtës së privatësisë duhet të ketë përparësi ndaj lirisë së shprehjes. 

Konflikti ndërmjet të drejtës së publikut për të pasur akses në informacion, nga njëra anë, dhe, nga 

ana tjetër, të drejtave të privatësisë individuale është zmadhuar në epokën dijhitale nga përdorimi 

intensiv i internetit. Përdorimi i tij është shfaqur si burim parësor informacioni për një numër të 

madh njerëzish që ndërveprojnë çdo ditë në një shkallë masive përmes një sërë platformash të 

mediave sociale. 

Është pranuar gjithashtu nga të gjithë se ushtrimi i kësaj të drejte ka ndryshuar dhe është 

përmirësuar gjatë dekadave të fundit, sidomos nëpërmjet lidhjes së kaq shumë individëve në 

hapësirën online, të karakterizuar nga një hapje e paprecedente, decentralizim, lidhje dhe barazi139. 

Në ditët e sotme, qytetarët me akses bazik në internet dhe njohje minimale të aplikacioneve, mund 

ta transformojnë veten nga lexues pasivë në individë me informacion të konsiderueshëm në duar. 

Në epokën digjitale liria e shprehjes është më e madhe, por kjo s’vjen vetëm prej zgjerimit të 

përmasave të aksesit, por dhe nga rritja e mënyrave inovative për të komunikuar apo për të 

përhapur informacionin.  

Liria e shprehjes dhe e drejta  për privatësi kanë marrëdhënie bashkërendimi me njëra tjetrën, dhe 

nuk mund të rënditen në mënyrë hierarkike me njëra tjetrën, si dhe nuk mund të prevalojnë ndaj 

njëra tjetrës, nëse nuk zbatohet testi i proporcionalitetit midis tyre sipas rasteve konkrete të 

referuara. Gjykata në jurisprudencës e saj ka paraqitur kriteret mbi bazën e të cilëve bëhet  testi i 

shkeljes së lirisë së shprehjes. 

Për më tepër, në ditët e sotme gradualisht interneti po kthehet në një skenë shumë të madhe të lirisë 

së shprehjes në jetën moderne, në mos është skena me shtrirjen më të madhe. Në të njëjtën kohë, 

teknologjitë digjitale u kanë dhënë mundësinë shteteve të ushtrojnë kontroll mbi lirinë e shprehjes 

online nëpërmjet mekanizmave të ndryshmëm teknik, ku më të zakonshmet janë kufizimet e 

aksesit në internet, survejimi dhe filtrimi i komenteve të ndryshme.  

 Në rastin "Hachette Filipacchi Associes" kundër Francës, Gjykata përdori kritere më konkrete  për 

vendosjen e balancës në konfliktin midis dy të drejtave, që përfshinin, mes të tjerave: përmasat 
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dhe vërtetësinë e informacionit të marrë; kontributin për një debat të interesit të përgjithshëm; 

funksionet zyrtare; natyrën e personit dhe profilin publik të subjektit. Në epokën digjitale, Gjykata 

është e kujdesshme kur kufizon online. Në rastin" Mosley kundër Mbretërisë së Bashkuar" ka të 

bëjë me botimin online të një përmbajtje që ka tërhequr audiencë të madhe. Megjithëse çështja e 

zbuluar ishte e natyrës krejtësisht private, me interes të kufizuar publik, dhe megjithëse 

informacioni ishte publikuar kryesisht për qëllime argëtimi, Gjykata në mënyrë unanime refuzoi 

ankesën e paditësit lidhur me mungesën e një detyrimi ligjor për t’i lajmëruar individët përpara 

publikimit të materjaleve që lidhen me jetën e tyre private. Gjykata ka marrë disa vendime lidhur 

me balancën midis të drejtës për lirinë e shprehjes dhe të drejtës për privatësi (që lidhet ngushtë 

me reputacionin) në kontekstet online (përfshirë publikimin online), dhe orvatet ende të sqarojë 

çështje të reja ligjore e të kërkojë balanca midis dy të drejtave. Nga njëra anë ajo ka theksuar 

rëndësinë e madhe të komunikatave në internet, dhe gjithashtu ka konfirmuar që liria e shprehjes 

sipas Nenit 10 të ECHR-së vazhdon të aplikohet online. Nga ana tjetër, ajo i ka kushtuar gjithashtu 

vëmendje karakterit të veçantë të Internetit, si dhe dallimeve midis botës online dhe botës tjetër 

jashtë saj. 

E drejta individuale për akses në informacion dhe për lirinë e informimit duhet riparë në epokën 

digjitale. Koncepti i lirisë së informimit është kuptuar më së shumti si “akses në informacionin e 

mbajtur nga institucionet qeveritare”, i cili arrihet qoftë duke aplikuar për ta marrë ose nga hapja 

e vullnetshme.  

Në cështjen “Copland kundër Mbretërisë të Bashkuar”, Gjyqi diskutonte për çështjen e të drejtës 

të privatësisë nëpërmjet përdorimit të e-mail, internetit dhe thirrjeve telefonike. Ankuesja Lynette 

Copland gjatë ngjarjeve të lidhura me lëndën e saj, ka qenë e punësuar në Carmarthenshire College, 

ku ka pretenduar se gjatë punës së saj, telefoni i saj, e-mail, dhe përdorimi i internetit kanë qenë të 

mbikçyrura nga zëvendës drejtori dhe se ajo ka prekur në jetën e saj private140.  

Gjyqi vlerësoi se mbledhja dhe ruajtja e informatave personale për zonjën Copland nëpërmjet të 

ndjekjes të përdorimit të telefonit të saj, e-mail dhe internetit ka prekur në jetën e saj private dhe 

korrespodencën, dhe se ato veprime nuk kanë qenë “në pajtim me ligjin”, sepse në atë kohë nuk 

ka pasur ligj në lidhje me përcjelljen e këtij lloji të korrespodencës. Figurat publike kanë një status 

të veçantë social dhe për pasojë ushtrojnë më shumë ndikim në komunitet se njerëzit e zakonshëm. 

Është pranuar gjithashtu që statusi i veçantë që gëzojnë figurat publike në shoqëri. 

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut ndjek një qasje më të përpunuar drejt mbrojtjes së 

privatësisë së figurave publike në rastet e veta ligjore. Ajo mbështetet te një test i interesit publik, 

të kombinuar me dallimin midis figurave publike dhe private.  

Në çështjen “Lingens vs. Austria”, Gjykata ka pranuar se në rastet kur aplikanti është person 

publik, liria e shprehjes do të ketë përparësi në respektimin e saj, krahasimisht me të drejtën për 
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jetë private që mbrohet nga neni 8 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut141. Pavarësisht 

nga fakti që shtypi nuk mund t'i kapërcejë kufijtë e tij, duke përfshirë mbrojtjen e reputacionit të 

të tjerëve, kufijtë e kritikës së pranueshme nga shtypi janë "më të gjera për një politikan si i tillë 

sesa për një individ privat". Gjykata u shpreh më tej se edhe pse politikanët kanë të drejtë të 

barabartë për mbrojtjen e reputacionit të tyre edhe kur ata nuk veprojnë në cilësinë e tyre private, 

“kërkesat e një mbrojtjeje të tillë duhet të peshohen në lidhje me interesat e diskutimit të hapur të 

çështjeve politike, sidomos kur artikujt e kundërshtuar përmbanin disa shprehje jo dinjitoze që 

mund të dëmtonin reputacionin e individit142.  

Rregullat për kufizimet e lirisë së shprehjes mbeten të njëjta sipas parimit cfarë vlen offline, vlen 

edhe online143. Ky parim është rikonfirmuar në korrik të vitit 2012 nga Këshilli i të Drejtave të 

Njeriut, në rezolutën për mbrojtjen, promoviminn dhe gëzimin ë të drejtave në  epokën digjitale.  

Rezoluta e Asamblesë Parlamentare të KiE-së144 është marrë parasysh rregullisht nga Gjykata dhe 

thekson se informacioni privat i figurave publike është fitimprurës dhe shpesh personat publik 

duhet të pranojnë se pozicioni i veçantë që ata zënë në shoqëri, automatikisht do të sjell presion të 

shtuar mbi privatësinë e tyre. 

Rezoluta e KiE-së përcakton qasjen me dy nivele duke deklaruar se kategoria e personazheve 

publike përfshin ata që "mbajnë poste publike dhe/ose përdorin burime dhe më gjerësisht, të gjithë 

ata që luajnë një rol në jetën publike, qoftë në politikë, ekonomi, artet, sfera sociale, sporti apo në 

ndonjë fushë tjetër. Një burim tjetër argumenton se kriteri vendimtar nuk është statusi i një personi 

si politikan ose jo politikan, por 'nëse aktivitetet publike të një personi krijojnë një interes publik 

legjitim për informacionin në fjalë. Ndërsa gjykatat kanë vënë në dukje se interesi publik nuk është 

domosdoshmërisht ai për të cilin është i interesuar publiku, është e vështirë të përkufizosh 

konceptin në një mënyrë pozitive. 

Megjithëse shtypi nuk duhet të kapërcejë disa kufij, veçanërisht në lidhje me reputacionin dhe të 

drejtat e të tjerëve dhe nevojën për të parandaluar zbulimin e informacionit konfidencial, 

megjithatë detyra e tij është të japë në përputhje me detyrimet dhe përgjegjësitë e tij,  informacione 

dhe ide mbi të gjitha çështjet me interes publik. 

 

Konventa evropiane per të drejtat e njeriut nuk ka një parashikim të shprehur për të drejtën e 

privatësisë që kanë persnat e lidhur  me  personat publik, të cilët mund të jenë bashkëshorti/ja, 

bashkëjetuesi/ja, prindërit apo fëmijët. Në lidhje me këtë, GJEDNJ është shprehur nëpërmjet 

jurisprudencës së saj se kufijtë e kritikës së lejuar në lidhje me lirinë e shprehjes janë më të gjera 

për sa i përket politikanëve dhe personave të lidhur me ta. Në çështjen “Karhuvaara kundër 

Finlandës”145 edhe pse tema e raportimit nuk ishte e lidhur drejtpërdrejt me çështjet politike apo 

me zonjën A. si politikane, e drejta e publikut për t'u informuar shtrihet në aspektet e jetës private 
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të personazheve publike. Artikujt referuar politikanes dhe bashkëshortit të saj, nuk përmbanin 

asnjë pretendim për përfshirjen e znj. A. në ngjarjet që çuan në dënimin e bashkëshortit të saj ose 

ndonjë lloj tjetër pretendimi kundër znj. A. Gjithashtu nuk ishte përmendur asnjë detaj nga jeta 

private e znj. A. përveç se ajo ishte e martuar me z. A., gjë që tashmë dihej nga publiku. Sipas 

mendimit të Gjykatës, arsyet e mbështetura nga gjykatat vendase, edhe pse të rëndësishme, nuk 

ishin të mjaftueshme për të treguar se ndërhyrja për të cilën ankohej ishte "e nevojshme në një 

shoqëri demokratike”.  

Edhe duke qenë një personazh publik me famë botërore, dikush ka të drejtë të respektojë jetën e 

tij private nëse dëshiron - përveç nëse jeta e tij private bie në kundërshtim me atë që ai përfaqëson 

si person publik. Interesi publik i referohet "materialit në të cilin publiku ka një interes" dhe jo 

"ajo që publikut i duket interesante"146. Është një koncept i vështirë për t'u përcaktuar. Interesi 

publik mund të përfshijë informacione për jetën private të figurave publike dhe familjeve të tyre, 

por vetëm nëse një informacion i tillë është i rëndësishëm për mënyrën se si ata ose familjet e tyre 

sillen në publik. 

Humbja e të drejtës së privatësisë për shkak të pozicionit publik dhe publicitetit apo transparencës 

nuk përbën gjithmonë zgjidhje të drejtë në raste specifike. Prandaj në raste specifike Gjykata 

aplikon testin e proporcionalitetit të parashikuar në nenin 10 të Konventës Evropiane të të Drejtave 

të Njeriut dhe duke dhënë zgjidhjen më të mirë të mundëshme për të garantuar lirinë e shprehjes 

por në anën tjetër duke ruajtur ekuikibrin me anën tjetër të medaljes që lidhet me  të drejtën e 

privatësisë ndaj personave publik.  

 

 

Konkluzione 

Në ditët e sotme kemi një zhvillim marramendës në fushën e medias dhe tekonologjive të 

komunikimit. Mediat online u shtuan ndjeshëm dhe pa kuptuar mirë rëndësinë dhe ndikimin e tyre, 

shumë shpejt numri i individëve që përdornin rrjetet sociale artikulohej me “qindra mijëra”. Shtimi 

i medias online, portaleve dhe përdorimit në mënyrë masive të internetit ka sjellë që shpeshherë të 

mos arrihet të monitorohet përmbajtja e informacionit që publikohet, duke cënuar në këtë mënyrë 

dinjitetin, reputacionin apo të drejtën private të një individi apo një grupi shoqëror. Gjithmonë e 

më shumë informacioni rreth ngjarjeve të zakonshme dhe veprimtarisë së përditshme njerëzore, 

qoftë kur udhëtojmë, blejmë, ecim, qëndrojmë ulur, flemë, lexojmë apo flasim, kapet e ruhet në 

formë digjitale me qëllim për ta përdorur më vonë.  

Teknologjia me kalimin e viteve po përparon me hapa galopant në shoqëri. Ky përparim i 

vrullshëm në anën tjetër po ndikon dhe në intensifikimin e marrdhënieve midis lirisë së shprehjes 
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dhe të drejtën për privatësi. Këto marrëdhënie komplekse po ndërthuren në shumë prizma juridik 

dhe në aspekte shoqërore të ndryshme. Kjp tregohet dukshëm edhe në këtë trajtim të realizuar nga 

ana jonë, ku del në pah sesa e ndikueshme dhe sa të ndërlidhura janë e drejta për tu shprehur, e 

drejta për privatësi, pa lënë pas edhe disa të drejta të tjera të lidhura mes tyre. Në tërësi të drejtat e 

njeriut ka një raport midis tyre dhe përcaktojnë limitet e njëra-tjetrës pasi një e drejtë shtrihet deri 

aty ku nuk cënohet një e drejtë tjetër. 

 

E drejta për privatësi ka një rol parësor në lejimin e ushtrimit të lirë të lirisë së shprehjes, që 

përfshin lirinë për të komunikuar me individë të tjerë ose mes një grupi social. Ndërkohë në anën 

tjetër të medaljes nuk mund të ketë një karakter absolut të pakufizueshëm.  

Në vijim, hedhja e materialeve të ndryshme shpesh paraqesin një kërcënim të vazhdueshëm ndaj 

privatësisë së ndividëve publik apo privat. Në këtë kontekst kufijtë e kritikës së pranueshme janë 

më të gjerë kur në rastin konkret është e përfshirë një figurë publike. Nëpërmjet një sërë vendimesh 

të saj, Gjednj ka ritheksuar edhe njëherë kufizimin që mund ti bëhët të drejtës së privatësisë ndaj 

personave publik, por duke respektuar rreptësisht testin e proporcionalitetit dhe të vlerësimmit se 

sa interes ka shoqëria në marrjen e këtyre informacioneve private të personave publik.  

Në botën online, rastet e shkeljes së privatësisë po rriten sot me shumë shpejtësi, për shkak të 

përhapjes së madhe të pajisjeve të dorës dhe telefonëve inteligjentë të pajisur me kamera të 

definicionit të lartë, gjë që jep mundësinë e kapjes dhe gjenerimit të informacionit rreth momenteve 

të jetës, gjithashtu edhe shpërndarjen e një informacioni të thellë në audiencën e gjerë të 

përdoruesve të internetit. Palëve të tjera të kapura në përmbajtjen e rrjeteve sociale apo medias të 

shpërndarë mund të mos u pëlqejë të shihen nga e gjithë bota, duke cënuar privatësinë e tyre. 

Më e rëndësishmja është të arrihet një ekuilibër mes tyre, në mënyrë që të kemi respektimin e të 

gjithë të drejtave të individit të harmonizuara mes tyre në aspektin teorik dhe praktik të tyre. 
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PUNIM 7: E drejta për t`u informuar & mbrojtja e të dhënave personale : Sa u garantuan 

të drejtat gjatë pandemisë Covid -19? 
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ABSTRAKT 

Vitet 2020-2021 ishin vite që ndryshuan rrjedhën e gjithësecilit prej nesh,kujt më pak dhe kujt më 

shumë. Ishte pikërisht pandemia e cila do të sillte ndryshime në cdo aspekt të jetës e ku nuk do 

mbeteshin pa u prekur të drejat dhe lirit tona themelore.Sa u prekën apo le të shprehemi ndryshe,sa 

u kufizuan këto të drejta? Punimi është mbështetur kryesisht tek e drejta për informim dhe mbrojtja 

e të dhënave personale gjatë pandemisë Covid-19. Raporti vjetor 2021 i Komisionerit ka shërbyer 

si burim dhe si mbështetje e kërkimit të këtij punimi. Konkluzionet e arritura tregojne në një sferë 

të tyre mosrespektimin e të drejtës për informim, mohimin e saj dhe nga ana tjeter mos garantimi 

i mbrojtjes së të dhënave personale sensitive(shëndetësore) gjatë kesaj gjendje të jashtëzakonshme.  

Fjalë kyce: e drejta për informim, mbrojtja e të dhënave personale, pandemi, komisioner, garantim, 

mosrespektim 

 
 

 

HYRJA  

Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut nuk do ndalojnë së qeni në qendër të vëmendjes. Nevoja 

për t`i mbrojtur dhe garantuar rritet kur shoqëria gjendet në kushte te paprecedentë dhe ku pikërisht 

në këtë pikë përpjekjet e shtetit për të arritur këtë qëllim,ose do të ndikoj në rritjen e besimit të 

popullit,ose do të ndikoj në venitjen e tij. Jo më larg se dy vitet e fundit, Pandemia Covid-19 e 

vendosi vendin në një gjendje emergjente, ku shteti duhet të merrte masa në cdo aspekt. Ky punim 

ka për qëllim hulumtimin dhe nxjerrjen e konkluzioneve që në vetëvete do nxjerrin në pah 

përpjekjet që mori shteti për të garantuar të drejtën për informim dhe mbrojtjen e të dhënave 

personale. Pse pikërisht këto të drejta? A u kufizuan këto të drejta në proporcion me gjendjen që i 

diktonte dhe sa i ligjshëm ishte ky kufizim?  

                                                                        ***  



Shoqërisë njerëzore të gjendur në vazhdimësinë e një rrjedhë aktive ,e një jetë aktive , i është 

dashur gjithmonë të jetë në korrelacion me cdo ndryshim social ,ekonomik,politik apo cdo 

ndryshim tjetër që është në interesat e saj dhe që në një farë mënyre ndikon në stabilitetin e deri 

atëhershëm.Njeriu është në qendër të ndërveprimit social,dhe duke e konsideruar 

pashmangshmërisht si një subjekt i të drejtave dhe lirive themelore,themi që përgjat cdo 

ndërveprimi social duhet që këto të drejta dhe liri themelore t`i garantohen. Nëse fokusohemi tek 

këto të fundit, e drejta e informimit vendoset në qendër të vëmendjes. Përpjekjet për ta përkufizuar 

dhe garantuar janë ndërmarrë nga një shumicë e konsiderueshme aktesh dhe dokumentash 

ndërkombëtar ,ku këto parashikime dhe standarte janë përthithur më vonë edhe nga legjislacione 

të brendshme të shteteve.  

Në një shoqëri demokratike si e jona, respektimi i të drejtave dhe lirive themelore është detyra 

kryesore dhe themeli i një shteti demokratik, aq sa është konsoliduar edhe ideja se “Demokracia 

dhe liria e shprehjes kanë bashkëjetuar gjatë dhe nuk mund të ekzistojnë të ndara”. Liria e shprehjes 

lidhet ngushtë me lirine e informimit dhe sakaq mund të themi që ka ekzistuar debati nëse liria e 

informimit është pjesë integrale e lirisë së shprehjes, apo është krejt e shkëputur nga kjo e fundit. 

Duke pranuar faktin që legjislacioni jonë, por edhe legjislacioni i shteteve të tjera e parashikojnë 

si një e drejtë më vete, sërish nuk mund ta shohim dot të shkëputur nga liria e shprehjes. 

Konkludojme që janë në një marrëdhënie simbiotike me njëra-tjetrën. 

1. E drejta për t`u informuar147. 

E drejta për t`u informuar është sanksionuar shprehimisht në Kushtetutën e Republikës së 

Shqipërisë duke përfaqësuar kështu një nga të drejtat më të rëndësishmë për mbarvajtjen 

demokratike të vendit. Sanksionimi i saj ka për qëllim që të mbrohet interesi i përgjithshëm për 

informim të publikut dhe prezumon se, në regjim demokratik, duhen të bëhen publike operacionet 

e kryera nga qeverisësit.148 E drejta që ka cdo person për t`u njohur me informacionin publik është 

sanksionuar edhe në Kodin e Procedurave Administrative (ligji nr.44/2015)149 dhe vetë Ligjin mbi 

                                                           
147 Neni 23 i Kushtetutës së Republikës së shqipërisë. 
148Luan Omari, Aurela Anastasi. (2017). E Drejta kushtetuese. In A. A. luan Omari, E Drejta Kushtetuese (pp. 119-
120). Tirane: Dajti 2000. 
 
149 Neni 6 i Ligjit ne.44/2015 “ Kodi i Procedurave Administrative I Republikës së Shqipërisë”. 



të drejtën e Informimit (ligji nr.119/2014)150. Respektimi i të drejtës për informim sjell pasoja 

pozitive në vetë mirëqeverisjen dhe pasjen e një shoqërie më të shëndetshme dhe më pak të 

korruptuar. Vetë Kushtetuta ka parshikuar detyrimin e organeve të pushtetit publik për t`u shërbyer 

shtetasve dhe për të kontribuar në respektimin dhe garantimin e kësaj të drejte. Kjo nënkupton që 

të gjitha organet shtetërore kanë për detyrë t`i japin cdo shtëtasi të interesuar informacionin e 

kërkuar nga ky i fundit (informacion ky që duhet të jetë korrekt dhe objektiv), ose nga ana tjetër 

ta informoj për cdo cështje që është në interesat të tij. Në parim pushteti publik nuk mund të vendos 

kufizime për lirinë e informacionit,por si cdo postulat edhe ky parim shoqërohet me përjashtimin 

e tij. Kufizimi mund të vijë vetëm nëse është në përputhje me nenin 17 të kushtetutës dhe nëse 

plotëson kriteret e kufizimit që janë parashikuartek ky nen dhe tek ligje të posacëm. 

2. Vështirësia që hasi e drejta për informim gjatë pandemisë. 

Mund të thuhet me bindje se jo gjithmonë kërkesat e subjekteve të interesuara për një informacion 

publik do të marrin përgjigje nga organet publike përgjegjëse për dhënien e informacionit. Prandaj 

legjislacioni ka parashikuar mënyrat e ankimit të këtyre subjekteve të cilët pretendojnë që u është 

shkelur e drejta e njohjes me informacionin publik dhe nga ana tjetër parashikon përgjegjesitë 

administrative që do të mbajë organi publik i gjetur në shkelje. E gjithë problematika thellohet më 

shumë kur në lojë futet një agjent i paparashikueshëm që do të shoqërohet me ndryshime të 

tejskajshme në cdo aspekt. Kjo nënkupton edhe vështirësinë ndoshta të marrjes së informacionit, 

zbehjes së transparencës dhe objektivitetit të të dhënave. 

A ishte pandemia “Covid-19” një lloj i agjentit për të cilin po flasim, i cili rëndoi edhe më shumë 

gjendjen e shoqërisë sonë në aspektin e garancive që i ofron shteti për marrjen e informacioneve 

publike?  

Pandemia e Coronavirus shkaktoi një emergjencë të shëndetit publik ,dhe pikërishtë në këtë 

periudhë u gjendëm në kulmin e nevojës për transparencë dhe ku publiku duhet të mbahej i 

informuar gradualisht me informacion cilësor dhe të vërtetë.Institucionet publike jo vetëm që nuk 

u vendosën në qendër të detyrës,por u duk sikur shfrytëzuan gjendjen e krizës shëndetësore për të 
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mos dhënë informacion.151 Shqetësimit të qytetarëve iu bashkuan edhe kërkesat e gazetarëve 

drejtuar Ministrisë së Shëndetësise,Institutit të Shëndetit Publik dhe institucioneve të tjera të cilat 

në shumicën e rasteve kanë refuzuar të japin informacion ose edhe nëse është dhënë,informacioni 

ka qenë i cunguar. Kryetari i Unionit të Gazetarëve Shqipëtar, Aleksandër Cipa është shprehur ”Në 

disa prej sekrorëve më të rëndësishëm që janë në përballje të parë me pandeminë,kryesishtë me 

shëndetësinë dhe me fondet publike,që i akordohen emergjencës,në mënyrën se si reagon dhe se 

si vepron pushteti vendor, mungesa e informacionit është e theksuar,burokacia në kuptimin më 

klasik të fjalës është jo vetëm penguese,por edhe sorollatëse dhe nuk jepet e nuk vihet në 

dispozicion informacioni i kërkuar”. 

Këshilltarja ligjore pranë Qendrës Europiane për Lirinë e Shtypit, Flutura Kusari është shprehur 

gjithashtu se gjendja e krizës shëndetësore përshkak të pandemisë është shfrytëzuar nga qeveria 

për të centralizuar informacionin, apo edhe për ta bllokura krejtësisht atë.Zonja Kusari më 

konkretisht është shprehur – “Gjatë pandemisë, qeveria e z. Rama apo përfaqësues të tjerë 

qeveritarë kanë qenë shumë pak transparent. Në vend që të organizoheshin konferenca të rregullta 

për shtyp, në vend që gazëtarëve t’iu ofrohej mundësia për të bërë pyetje, por edhe t’u ofroheshin 

dokumenta të cilat dëshmojnë se si menaxhohet pandemia, kemi parë të kundërtën. Kemi parë që 

dokumentet e kërkuara nga organizatat joqeveritare nuk janë dhënë, duke shfrytëzuar kështu 

shpeshherë ose heshtjen administrative ose duke mos dhënë fare përgjigje”. 

Kanë qenë pikërishtë institucionet e pushtetit publik ato të cilat kanë refuzuar të bëjnë publike të 

dhëna edhe psë në disa raste vetë Kryeministi i vendit dhe Ministria e Shëndetësisë kanë bërë 

thirrje për publikimin e këtyre të dhënave tashmë të verifikuara.152 

Për të vazhduar, një qëndrim ka mbajtur dhe një nga përfaqësuesit e rrjetit investigative BIRN, Z. 

Besar Likmeta, i cili është shprehur “Ka pasur ankesa jo vetëm nga organizata ose gazetarë që 

përdorin të drejtën e informimit për të mbledhur informacion, por edhe nga organizata të tjera të 

shoqërisë civile, që kanë kërkuar informacion nga Ministria e Shëndetësisë për aspekte të 

pandemisë, ose të sistemit shëndetësor që lidheshin direkt me përgjigjen që ato kishin ndaj 
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152 https://faktoje.al/  
-Informacioni është marr nga kjo organizatë mediatike “fack-checking”,e cila është bazuar tek intervistat autorëve 
të sipërcituar për një tjetër organizate mediatike,Zëri i Amerikës.  

https://faktoje.al/
https://faktoje.al/


pandemisë “Covid-19”. Ka pasur ankesa nga Organizata e të Drejtave të Pacientëve se Ministria 

e Shëndetësisë nuk i jepte informacion për numrin e resipratorëve që ndodheshin në vend në 

fillimin e pandemisë”. 

Vetëkuptohet se në cfarë kushtesh ishte shoqëria, në kushte të mungesës së informacionit për 

mënyrën se si shteti po e përballonte gjendjen e kësaj krize shëndetësore dhe qe padyshim kjo ka 

ndikuar edhe tek besimi i tyre kundrejt shtetit në përgjithësi dhe organeve publike që janë më afër 

tyre në kuptim të shërbim që ofrojnë, në vecanti. 

3. Cfarë ka raportuar Komisioneri për të Drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave 

personale (në vazhdim Komisioneri) në vitin 2021 në lidhje me të drejtën për informim? 

Mund të themi që viti 2020 dhe 2021 e gjeti Komisionerin në krye të detyrës për vetë rrjedhën qe 

mori ngjarja. Tashmë jemi të vetëdijshëm për rolin që ka Komisioneri si një institucion i pavarur 

i administratës publike.Kompetencat e tij shtrihen në mbrojtjen e të drejtës për informim duke i 

ushtruar ato në rastet e parashikuara shprehimisht në ligj153 Le të përmendim disa nga kompetencat 

e Komisonerit në drejtimin e mbrojtjes së të drejtës për informim: 

 Shqyrton kërkesat e personave, të cilët pretendojnë se u janë shkelur të drejtat e tyre të 

parashikuara në ligjin “Për të drejtën e informimit;  

 shqyrton ankesat e personave në lidhje me funksionimin e programeve të transparencës në 

autoritetet publike;  

  vendos sanksione administrative sipas parashikimeve të ligjit për të drejtën e informimit;  

 nxit parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar 

dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit etj. 

Pikërisht gjatë këtyre dy viteve të marra në shqyrtim, aktiviteti i Komisionerit në lidhje me 

kompetencat që disponon vazhdoi të shumfishohej jo vetëm nga ankesat e shumta që iu adresuan 

,por edhe nga vetë veprimet dhe aktivitetet e ndërmarra nga Zyra e Komisonerit.  

Zyra e Komisionerit, për vitin 2021, administroi 992 ankesa, si dhe vijoi me shqyrtimin e 44 

ankesave të mbartura nga viti 2020 (në total 1036). Institucioni ka konstatuar një tendencë gjithnjë 

në rritje të numrit të ankesave nga qytetarët. Nga shqyrtimi i ankesave, Zyra e Komisionerit 
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konstatuar se një shumicë e konsiderueshme ka patur në focus veprimtarinë e autoriteteve publike 

të sektorit shëndetësor.154 

 

Figura 1: Numri i ankesave në vite. 

 

Figura 2: Kategoritë e subjekteve që kanë adresuar ankesat. 

Në përfundim, Komisioneri doli me 41 Vendime, prej të cilave 36 urdhërimi për dhënie 

informacioni, 1 rrëzimi, 2 mospranimi dhe 2 me sanksion administrative.Referuar të dhënave që 

janë paraqitur nga Figura 2, për aq sa mund të indentifikohen, ankesat e paraqitura janë grupuar 

në tre kategori: nga qytetarë, nga organizata të shoqërisë civile dhe nga gazetarë/media 

investigative 

- Në një prizëm tjetër ,ajo cfarë vlen të theksohet është fakti që qytetarët kanë treguar një interes 

më të madh dhe një prirje më të madhe për të kërkuar informacione/dokumentacione publike, 

paralelisht me atë të grupeve të interesit. Për shoqërinë shqiptare është e rëndësishme kjo qasje, si 

një nga elementët kryesore për të forcuar funksionimin e demokracisë dhe sundimin e ligjit.155 
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Po të shikojm ne diagramin 

përbri ,dalim në përfundimin 
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konsiderueshme të numrit të 

ankesave krahasuar me vitet 
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4. Raporti i të drejtës për t`u informuar me të drejtën për privatësi. 

Jo pa qëllim në fillim konstatuam faktin që e drejta për informim nuk është një e drejtë 

absolutesepse ajo mund të kufizohet nëse ploteson kriteret e parashikuara me ligj. E drejta e 

informimit mund të kufizohet në rast se është e domosdoshme, proporcionale dhe nëse dhënia e 

informacionit dëmton interesat e parashikura me ligj,ku një ndër to është e drejta për një jetë 

private. E drejta për privatësi është një e drejtë themelore dhe për pasojë ka gjetur rregullim 

kushtetues dhe ligjor. Shprehimisht Kushtetuta në nenin 35 të saj parashikon se askush nuk mund 

të detyrohet , përvecse kur e kërkon ligji,të bëj publike të dhënat që lidhen me personin e tij. 

Mbledhja , përdorimi dhe bërja publike duhet të bëhet vetëm nëse është marr pëlqimi paraprak i 

personit, përjashtimisht në rastet e parashikuara me ligj.Gjithashtu parashikohet se kushdo ka të 

drejtë të kërkojë ndreqjen ose fshirjen e të dhënave të pavërteta ose të paplota ose të mbledhura në 

kundërshtim me ligjin.156 Duke interpretuar dispozitën dalim në përfundimin se kjo dispozitë 

kufizon të drejtën ë përgjithshme të informimit te personat e tjere. Bazën ligjore të këtij kufizimi 

e gjejmë më të zgjeruar tek ligji “Për mbrojtjen e të dhënave personale”157. 

 

5. Mbrojtjen e të dhënave personale gjatë pandemisë. 

Situata e krijuar nga përhapja e virusit COVID-19 nuk mund të përbënte shkak të ligjshëm për 

mosrespektimin e të drejtës së çdo qytetari për mbrojtjen e të dhënave të tij personale dhe, 

rrjedhimisht, për mosrespektimin e jetës së tij private, të cilat sic e përmendëm,sëbashku, përbëjnë 

një kategori të drejtash vetjake të mbrojtura nga Kushtetuta.Te dhënat që ishin më në qendër të 

problematikës së krijuar ishin të dhënat sensitive,saktësisht të dhënat në lidhje me shëndetin. Të 

dhënat shëndetësore konsiderohen sensitive në shumë juridiksione.  

Gjatë kësaj periudhe vërehet një shqetësim në rritje i subjekteve të të dhënave (qytetarët) lidhur 

me ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave të tyre personale, si dhe për sigurinë dhe ruajtjen e 

konfidencialitetit të tyre. Ky shqetësim konstatohet në ankesat e paraqitura nga subjektet e të 

dhënave pranë Zyrës së Komisionerit, si dhe në indicie, të publikuara në media të ndryshme, lidhur 
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me pretendime për përhapje të paligjshme të të dhënave personale, veçanërisht atyre shëndetësore, 

të pacientëve të infektuar me COVID-19. 

6. Cfarë ka raportuar Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave 

personale(në vazhdim Komisioneri) në vitin 2021 në lidhje me mbrojtjen e të dhënave 

personale? 

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale gjatë vitit 

2021 ndoqi me vëmendje të shtuar respektimin, nga kontrolluesit publik dhe privat, të dispozitave 

të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” i ndryshuar (në vijim, 

“Ligji”).Paralelisht me detyrimet monitoruese dhe mbikqyrëse në zbatim të ligjit,u fokusua dhe në 

veprimtarinë e sektorit të shëndetësisë(edhe sektorë të tjerë).  

Për qëllim të mbrojtjes së të dhënave personale ,zyra e Komisionerit hartoi tre udhëzues në lidhje 

me përpunimin e të dhënave personale, në kontekstin e situatës së krijuar nga gjendja e pandemisë 

së shkaktuar nga COVID-19 158 

 

Vetë Zyra e Komisionerit ka vlerësuar se përpunimi i të dhënave personale dhe, veçanërisht, atyre 

të lidhura me shëndetin e subjekteve të të dhënave është jashtëzakonisht i rëndësishëm për 

mbrojtjen e shëndetit dhe interesit publik, në situatën në të cilën ndodhet vendi aktualisht. Por 

përpunimi i të dhënave personale duket sikur nuk u arrit në mënyrën më optimal dhe në përputhje 

me ligjin dhe kjo vërehet nga ankesat e personave subjekt i të dhënave të përpunuara. Ankesat e 

shumta ishin indicia që Zyra e Komisonerit të ndërmerrte hapat për inspektim në sektorin public 

dhe privat. DSubjetkl inspektimi ishin kontrolluesit ,të cilët përpunonin të dhënat personale 
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sensitive(shëndetësore) në mënyre elektronike dhe manuale në përmbushje të detyrave dhe 

funksioneve të parashikuar në ligjin 15/2016 “Për parandalimin e Infeksioneve dhe sëmundjeve 

infektive”. 

Nga verifikimet rezultuan se Kontrolluesit në fjalë, komunikojnë të dhënat personale të pacientëve 

nëpërmjet e-maileve personale të stafit, si dhe të aplikacionit “ËhatsApp”. Më tej, vërehet se 

pjesëmarrja dhe frekuenca e komunikimit të të dhënave të pacientëve COVID-19 dhe/ose atyre të 

ekspozuar ndaj tij, është jashtëzakonisht e lartë. Kjo ka rezultuar edhe në rrjedhje (përhapje të 

paligjshme) të të dhënave personale të pacientëve COVID-19 dhe/ose personave të ekspozuar ndaj 

këtyre të fundit. 

Zyra e Komisionerit ka realizuar hetime administrative për të verifikuar ankesat e ardhura nga 

qytetar si dhe hetime administrative me iniciativën e vetë. Në sektorin e shëndetësisë u kryen 13 

inspektime për mbikëqyrjen e zbatimit të detyrimeve ligjore, me fokus, proceset përpunuese të të 

dhënave personale gjatë periudhës së pandemisë Covid-19. Për gjetjet e konstatuara, Komisioneri 

u shpreh me Rekomandimin unifikues për 15 institucione të kujdesit shëndetësor, për të adresuar 

problematikat që kanë të bëjnë kryesisht me masat tekniko-organizative për sigurinë e të dhënave, 

të parashikuara në Udhëzimet nr. 47/2018, 48/2018 dhe 49/2020.159 

7. Konkluzionet. 

 E drejta për t`u informuar dhe mbrojtja e të dhënave personale gjejnë rregullim kushtetues dhe 

ligjor, si të drejta thelbësore të njeriut. 

 

 Kushtetuta ka parashikuar detyrimin e organeve publike për të respektuar dhe garantuar të 

drejtat objekt të këtij punimi. 

 

 Pandemia e Coronavirus shkaktoi një emergjencë të shëndetit publik dhe ku lindi më shumë 

se kurrë nevoja për transparencë dhe për ofrim rregullisht të informacioneve në interest ë gjerë 

të publikur, por organet e pushtetit publik refuzuan të bëjnë publike informacionet. 
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 Gjatë kësaj periudhe vërehet një shqetësim në rritje i subjekteve të të dhënave (qytetarët) lidhur 

me ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave të tyre personale, si dhe për sigurinë dhe ruajtjen e 

konfidencialitetit të tyre. Shqetësimi i qytetarëve u konkretizua me rritje të numrit të ankesave 

në rradhën e Komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale. 

 

 Komisioneri u gjend në krye të detyrës duke verifikuar cdo ankese dhe duke marrë iniciativa 

për hetime të tjera administrative në sektorin publik dhe privat, për të vleresuar se sa 

respektohet ligji “Për të drejtën e informimit” dhe ligji “Për mbrojtjene  të dhënave personale”. 
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ABSTRAKT 

Tashmë prej dekadash, në rendin juridik ndërkombëtar dhe kombëtar, është mirëpranuar pozita e 

veçantë që liria e shprehjes zë si një e drejtë themelore e cila garanton funksionimin demokratik të 

një shoqërie, duke u bërë shtylla e informimit, pluralizmit, debatit publik dhe ushtrimit të të 

drejtave të tjera që u garantohen personave nga instrumente të ndryshme ligjore.  Ky rol kaq i 

rëndësishëm dhe i pamohueshëm që gëzon liria e shprehjes ka kushtëzuar shpesh edhe qasjen e 

organeve shtetërore, e cila karakterizohet nga detyrimi negativ i shtetit për të mos ndërhyrë në 

ushtrimin e kësaj të drejte. Megjithatë duke njohur edhe dëmin që mund të passillet nga ushtrimi 

në mënyrë absolute i një të drejte, liria e shprehjes i nënshtrohet mundësisë juridike të kufizimit, 

mbështetur në parimet e ligjshmërisë, legjitimitetit dhe proporcionalitetit. Pikërisht në kuadër të 

këtyre kufizimeve legjislatori shqiptar, ashtu si edhe shumica e legjislatorëve të shteteve të tjera, 

ka ngarkuar me përgjegjësi civile dhe penale ushtrimin e lirisë së shprehjes në momentin që ajo 

cënon nderin dhe dinjitetin e personit. Një ndër parashikimet ligjore më të rëndësishme në këtë 

drejtim është edhe sanksionimi i veprës penale të “Shpifjes”. Synimi i këtij punimi lidhet me 

identifikimin e elementeve konfiguruese të kësaj vepre penale dhe pozicionimin e saj në raport me 

lirinë e shprehjes mbështetur në jurisprudencën e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe 

Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë.  

 

       Fjalë kyçe: Liria e shprehjes, Shpifja, Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut, Gjykata e Lartë  

 

 

 

 



 

1. Hyrje 

Liria e shprehjes është një nga të drejtat themelore që është kthyer në një aksiom për rendet juridike 

të shteteve demokratike, duke u garantuar nga një tërësi instrumentesh ligjore të ndryshme, në nivel 

kombëtar dhe ndërkombëtar. Ky mirëpranim i rëndësisë së kësaj të drejte buron nga vetë natyra që 

liria e shprehjes gëzon së pari si një garantuese e pluralizmit, përfaqësimit dhe gjithëpërfshirjes në 

diskursin publik, dhe më tej si e drejta bazë nga e cila buron edhe mundësia për ushtrimin e të drejtave 

të tjera si e drejta për informim, e drejta për tubim, e drejta e votës, liria e ndërgjegjes dhe fesë, liria 

akademike etj. Roli që kjo e drejtë luan dhe mbi të gjitha karakteri themelor i saj është njohur edhe 

në dy nga instrumentet më të rëndësishme ligjore për rendin juridik të shtetit tonë, si Konventa 

Europiane e të Drejtave të Njeriut (referuar si KEDNJ ose Konventa në vijim) dhe Kushtetuta e 

Republikës së Shqipërisë (referuar si Kushtetuta në vijim). 

Më konkretisht Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut në nenin 10 të saj parashikon: 

“1. Çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit dhe lirinë për 

të marrë ose për të dhënë informacione dhe ide pa ndërhyrjen e autoriteteve publike dhe pa marrë 

parasysh kufijtë. Ky nen nuk i ndalon Shtetet që t’u kërkojnë ndërmarrjeve të transmetimit 

audioviziv, televiziv ose kinematografik të pajisen me liçencë.  

2. Ushtrimi i këtyre lirive që përmban detyrime dhe përgjegjësi, mund t’u nënshtrohet atyre 

formaliteteve, kushteve, kufizimeve ose sanksioneve të parashikuara me ligj dhe që janë të nevojshme 

në një shoqëri demokratike, në interes të sigurisë kombëtare, integritetit territorial ose sigurisë 

publike, për mbrojtjen e rendit dhe parandalimin e krimit, për mbrojtjen e shëndetit ose të moralit, 

për mbrojtjen e dinjitetit ose të të drejtave të të tjerëve, për të ndaluar përhapjen e të dhënave 

konfidenciale ose për të garantuar autoritetin dhe paanshmërinë e pushtetit gjyqësor.” 

Ndërkohë Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë parashikon në nenin 22 të saj sa më poshtë vijon: 

“1. Liria e shprehjes është e garantuar.  ...” 



Në dallim nga KEDNJ, Kushtetuta në nenin që i dedikohet garantimit të lirisë së shprehjes nuk 

shprehet mbi kufizimin e kësaj lirie. Kjo mosshprehje e nenit nuk duhet kuptuar si një garantim 

absolut i të lirisë së shprehjes, përkundrazi duhet kuptuar si një referim ndaj nenit 17 të saj, 160 i cili  

parashikon kushtet e rezervës ligjore si një mjet për garantimin e të drejtave dhe lirive të parashikuara 

në Kushtetutë në raste konkurimi midis të drejtave.  

Rrjedhimisht mund të shprehemi se kufizimi i lirisë së shprehjes është juridikisht i mundur dhe i 

parashikuar nga të dy instrumentet ligjore të sipërpërmendura, por mbetet i kushtëzuar nga ajo që në 

jurisprudencën e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut (referuar në vijim si GJEDNJ) njihet 

si three-part test. Mbështetur edhe në parashikimin konkret të nenit 10 të KEDNJ vlerësohet se liria 

e shprehjes është kufizuar konform me frymën e Konventës kur realizohet: 

a) Mbështetur në një parashikim ligjor; 

b) Për një arsye legjitime; 

c) Bazuar në nevojat e një shoqërie demokratike. 

Këto tre elemente, të cilat sigurojnë që të mos cënohet thelbi i të drejtës së parashikuar, vlerësohen 

si kumulative, që do të thotë se mosplotësimi i njërit kriter passjell edhe cënimin joproporcional të 

lirisë së shprehjes. Do të mund të ndaleshim gjatë në analizimin e secilit element, megjithatë kjo do 

të na nxirrte jashtë objektit të këtij punimi, rrjedhimisht do të vendos në vëmendje vetëm një nga 

rastet e “legjitimitetit” të kufizimit, që është dhe me rëndësi për trajtimin e temës.  

Specifikisht, KEDNJ në mënyrë shteruese ka ezauruar se cilat interesa shtetëror, publik apo personal 

do të mund të legjitimonin kufizimin e lirisë së shprehjes, ku ndër të tjera pika 2 e nenit 10 parashikon 

si arsye legjitimuese “ mbrojtjen e shëndetit ose të moralit, mbrojtjen e dinjitetit ose të të drejtave të 

të tjerëve ...”. 

Pikërisht në kuadër të këtij parashikimi edhe legjislatori ynë sikundër edhe shumë legjislatorë të tjerë 

ka ngarkuar me përgjegjësi civile161 dhe penale162 ushtrimin e lirisë së shprehjes në momentin që ajo 
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cënon nderin apo dinjitetin e personit. Një ndër parashikimet ligjore më të rëndësishme në këtë 

drejtim është edhe sanksionimi i veprës penale të “Shpifjes”,163 aspekte të së cilës do të trajtojmë në 

vijim.  

2. Vepra penale e “Shpifjes” si mjet ligjor për kufizimin e Lirisë së Shprehjes 

Siç u cilësua edhe më parë, vepra penale e “Shpifjes” është një sanksionim ligjor i të drejtës penale 

përmes të cilit kriminalizohet ushtrimi i lirisë së shprehjes. Ky kriminalizim, në vetvete nënkupton 

mbajtjen e përgjegjësisë penale në rastet kur shprehja e lirë e një personi prek dhe cënon seriozisht 

nderin dhe dinjitetin e një personi tjetër. Më konkretisht, “Shpifja” përbën kundërvajtje penale dhe 

sanksionohet nga neni 120 i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, si vijon: 

“Përhapja e qëllimshme e thënieve, si dhe çdo informacion tjetër, duke e ditur se janë të rreme, që 

cenojnë nderin dhe dinjitetin e personit, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë nga 

pesëdhjetë mijë gjer në një milion e pesëqind mijë lekë.  

Po kjo vepër, kur kryhet botërisht, në dëm të disa personave ose më shumë se një herë, përbën 

kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë nga pesëdhjetë mijë gjer në tre milionë lekë.” 

Në rast se do të përdornim three-part test për të provuar pranueshmërinë e kufizimit të lirisë së 

shprehjes nga parashikimi penal i “Shpifjes” do të cilësonim se është një kufizim konform me frymën 

e KEDNJ pasi: a) Është parashikuar me ligji (Kodi Penal), i cili është ligj i votuar me shumicë të 

cilësuar dhe rrjedhimisht ofron garanci dhe qëndrueshmëri më të madhe juridike; b) Është një 

kufizim i kryer për një arsye legjitime si mbrojtja e nderit dhe dinjitetit të personit; c) I përgjigjet një 

nevoje të një shoqërie demokratike. 

Përtej ligjshmërisë së këtij kriminalizimi apo kufizimi të shprehjes së lirë, është e rëndësishme të 

kuptojmë më në brendësi edhe elementet që konfirgurojnë këtë vepër penale. 

Kështu mbështetur në parashikimin e nenit 120, qartazi kuptojmë se objekti i kësaj vepre penale 

është nderi dhe dinjitetit i personit. Përkufizimi i nderit dhe dinjitetit të individid lidhet ngushtësisht 

me tiparet dhe karakteristikat profesionale, të personalitetit, të pamjes etj. për të cilat një person është 

i vlerësuar nga shoqëria apo me të cilat ai identifikohet prej saj.  Kjo nënkupton që kur i referohemi 

veprës penale të “Shpifjes” është e nevojshme që nderi dhe dinjiteti i personit të cënohen në 
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perceptimin që krijohet te të tjerët mbi të, në të kundërt do të ndodheshim potencialisht përpara 

veprës penale të “Fyerjes”. Së fundmi në rast se përmes veprimit aktiv nuk provohet të jetë cënuar 

nderi apo dinjiteti i personit në opinionin e personave të tjerë (pra thëniet e përhapura ndonëse të 

rreme nuk janë diskredituese apo ndonëse janë diskredituese nuk kanë impakt), atëherë nuk kemi 

cënim të marrëdhënies që parashikimi penal kërkon të mbrojë e rrjedhimisht nuk konfigurohet vepra 

penale. 

Lidhur me anën objektive të veprës penale të “Shpifjes” duhet cilësuar se kjo vepër mund të kryhet 

vetëm me veprim aktiv, dhe konkretisht siç parashikohet dhe nga dispozita ky veprim aktiv mund të 

kryhet edhe në rrethanën cilësuese “botërisht”. Përcaktimi i kësaj rrethane qartëson se në formën më 

të thjeshtë “Shpifja” kryhet gojarisht dhe në një kontakt verbal me një numër të kufizuar personash, 

ndërkohë kur i referohemi rrethanës cilësuese, “Shpifja” është kryer në një formë komunikimi që 

masivizon shpërhapjen e thënies/informacionit, siç është edhe publikimi në media apo transmetimi 

live mediatik etj.  

Së fundmi është e rëndësishme të vendosim në dukje se që të ndodhemi përpara veprës penale të 

“Shpifjes” duhet që në mënyrë kumulative të plotësohen kriteret e mëposhtme: 

a) Thëniet apo informacioni duhet të jenë të rreme (legjislacioni shqiptar nuk ka kriminalizuar 

shpërhapjen e informacioneve të vërteta që mund të cënojnë nderin apo dinjitetin e individit 

- difamacioni); 

b) Thëniet apo informacioni duhet të jenë konkrete; 

c) Thëniet apo informacioni duhet të jenë diskredituese. 

Lidhur me subjektin e veprës penale të “Shpifjes” kemi të bëjmë me subjekt aktiv (personi i cili 

shpërhap thëniet/informacionin) dhe subjekt pasiv (person për të cilin është përhapur 

thënia/informacioni). Të dyja këto subjekte mund të jenë persona fizik ose persona juridik, ndonëse 

siç është afirmuar edhe në jurisprudencën e GJEDNJ kur i referohemi personit juridik si subjekt 

pasiv i “Shpifjes” duhet të kemi parasysh se reputacionit të këtij të fundit i mungon kompasi 

“moral”.164 Më tej kur i referohemi subjektit aktiv si të tillë njohim çdo person fizik apo juridik që 

ka aftësi ligjore të mbajë përgjegjësi penale, pra në rastin e personave fizik i referohemi moshës dhe 

rasteve të përjashtimit nga përgjegjësia penale, ndërkohë në rastin e personave juridik do t’i 
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referohemi përmbushjes së interesit apo arritjes së një përfitimi të personit juridik dhe veprimit aktiv 

të një punonjësi me funksion të rëndësishëm apo të autorizuar, sipas përcaktimeve të ligjit. 

Së fundmi lidhur me anën subjektive të veprës penale dy janë momentet më të rëndësishme. Së pari 

është prania e “qëllimit”, që nënkupton se subjekti aktiv jo vetëm duhet ta ketë parashikuar pasojën 

(momenti intelektual), por duhet që kjo pasojë edhe të jetë e dëshiruar prej tij (momenti volutiv). 

Rrjedhimisht mund të shprehemi se vepra penale e “Shpifjes” mund të kryhet vetëm në formën e 

dashjes direkte të fajit. Më tej në analizimin e anës subjektive një rëndësi të veçantë merr edhe dijenia 

e personit mbi pavërtetësinë e thënieve/informacioneve. Në interpretim a contrario kuptohet që në 

rast se personi ka përhapur thënie apo informacione të ditura prej tij si të vërteta apo që në vetvete 

janë thjesht dyshime apo gjykime vlerësuese atëherë nuk ndodhemi përpara veprës penale të 

“Shpifjes”. Natyrshëm lind pyetja po në rast se personi ka përhapur thënie të gënjeshtërta, të cilat ai 

i dinte si të vërteta edhe pse ka patur mundësinë apo detyrimin që të provojë pavërtetësinë e tyre, do 

të ndodhemi përpara përgjegjësisë penale për vepër të kryer me pakujdesi në formën e neglizhencës? 

Sikundër u cilësua dhe më sipër jam e mendimit se vepra penale e “Shpifjes” mbështetur në 

perifrazimin e sanksionimit të Kodit tonë Penal i takon vetëm formës së fajit me dashje direkte. Në 

këtë kuadër vlerësoj se edhe në rast se personi do të ndodhej në rrethanën ku ka përhapur thënie të 

gënjeshtërta pa dijeninë e tij, ndonëse kishte mundësi/detyrim të provonte pavërtetësinë e tyre, 

gjykatat tona nuk duhet ta cilësojnë si pakujdesi në formën e neglizhencës, por në kuadër të dashjes 

direkte duhet të analizojnë dy nga parimet e afirmuara edhe nga GJEDNJ mbi rastet e “Shpifjes”, siç 

janë qëllimi165 dhe mirëbesimi. Në rast se provohet se personi ka patur si qëllim që përpos vërtetësisë 

ose jo të fakteve të bëntë shpërhapjen e tyre me qëllim denigrimin e figurës dhe reputacionit të 

personit tjetër, vlerësoj se është provë e mjaftueshme e shfaqjes së ndërgjegjes kriminale në formën 

e dashjes direkte. Ndërkohë në rast se provohet se subjekti aktiv ndodhej në mirëbesim dhe ka patur 

mjaftueshëm baza për të besuar në burimin e tij të informacionit, atëherë ndodhemi përpara një 

mungese të ndërgjegjes kriminale, pasi momenti volutiv që është thelbësor për dashjen direkte nuk 

është i pranishëm. 

 

3. Aspekte te veprës penale të “Shpifjes” në jurisprudencën e GJEDNJ 
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Si një gjykatë e cila interpreton vetëm shkeljet e të drejtave të Konventës, GJEDNJ natyrshëm nuk 

ka një bazë ligjore mbi të cilën të vlerësojë në rast se ndodhemi apo jo përpara një rasti të shpifjes, 

pra mbështetur edhe në statusin komplementar që gëzon kjo gjykatë, nuk gjykohet themeli i vendimit 

penal, por vlerësohet në rast se një vendim i tillë është marrë në mirëpeshim të konkurimit të lirisë 

së shprehjes garantuar nga neni 10 me të drejtën për reputacion (nder dhe dinjitet) mbrojtur nga neni 

8 i Konventës. 

Jurisprudenca e GJEDNJ lidhur me kufizimin e lirisë së shprehjes në kuadër të mbrojtjes së të drejtës 

për reputacion është tejet e zhvilluar dhe ka krijuar një burim të mirëfilltë të së drejtës për të gjitha 

shtetet palë të Konventës lidhur me aspekte të veprës penale të “Shpifjes” në legjislacionin dhe 

sistemin e tyre të brendshëm të drejtësisë. 

Në çështjen lider Axel Springer AG kundër Gjermanisë Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut 

përcaktoi 6 kritere të cilat duhet të merren në konsideratë nga gjykatat e brendshme për të cilësuar 

konform Konventës në rast se ndodhemi përpara veprës penale të “Shpifjes” apo përpara lirisë së 

shprehjes. Këto kritere janë si më poshtë vijon: 

a) Kontributi i thënies/informacionit në debatin dhe diskursin publik. 

Në vlerësimin e GJEDNJ roli që liria e shprehjes luan në një shoqëri demokratike është i një rëndësie 

të veçantë, që do të thotë se kufizimi i saj në çdo rast duhet të jetë në proporcion me nevojën e 

personave që si qytetarë të jenë të informuar dhe të ndeshen me qëndrime të ndryshme mbi çështje 

që përbëjnë debat publik apo paraqesin një interes të lartë shoqëror. Në raste të tilla madje gjykata 

ka nënvijëzuar edhe detyrimin që sidomos shtypi ka për t’u shprehur166 mbi çështjet objekt 

interesi/apo debati publik, duke njohur edhe lirinë e shtypit për të qenë provokues dhe ekzagjërues167 

në portretizimin e informacionit apo vlerësimeve gjykuese. Pra sipas këtij kriteri sa më kontribues 

të jetë një informacion/thënie në një diskurs publik aq më esenciale dhe e pacënueshme është liria e 

shprehjes. 

b) Niveli i njohjes së subjektit pasiv. 

Niveli i njohjes së subjektit pasiv nën jurisprudencën e GJEDNJ merr një rëndësi të veçantë në 

përcaktimin e tolerancës që subjekti në fjalë duhet të ketë ndaj përhapjes së thënieve/informacioneve 
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të rreme lidhur me të. Kështu GJEDNJ ka theksuar se personat të cilët ushtrojnë një funksion publik, 

kanë një rol dhe ndikim të madh në jetën ekonomike të vendit dhe në tërësi konsiderohen si figura 

publike168 natyrshëm për shkak të ndikimit të tyre në jetën publike duhet të gëzojnë një tolerancë më 

të madhe ndaj shpifjeve, sesa personat e zakonshëm. Më tej në çështjen Vedat Sorli kundër Turqisë 

GJEDNJ ka theksuar se parashikimi në ligj i imunitetit të një figure publike (në rastin konkret Kreu 

i shtetit) si një subjekt i cili gëzon mbrojtje të posaçme ndaj përhapjes së thënieve/informacioneve 

të rreme bie ndesh me frymën e Konventës dhe është kufizim i pajustifikuar i lirisë së shprehjes, 

duke marrë në konsideratë qëndrimin e GJEDNJ ndaj nivelit të tolerancës që duhet treguar në rastet 

e “Shpifjeve” ndaj figurave publike. 

c) Sjellja e mëparshme e subjektit pasiv. 

d) Burimi i informacionit dhe vërtetësia e tij. 

Burimi i informacionit dhe vërtetësia e tij lidhet me atë që në jurisprudencën e GJEDNJ njihet si 

“factual basis”. Ky kriter ezauron aspektin e veprës penale të “Shpifjes” që lidhet me njohjen e 

thënieve/informacioneve si të rreme. GJEDNJ është shprehur në vendime të ndryshme169 se nuk do 

të konsiderohet se kemi të bëjmë me “Shpifje” kur provohet se thëniet kanë patur një bazë faktuale 

të arsyeshme ose ndonëse thëniet vërtetohen të rreme, informacionet kanë qënë mjaftueshëm të 

mbështetura në fakte dhe burimi i informacionit ka qënë mjaftueshëm i sigurt sa për të krijuar bindjen 

e vërtetësisë te personi shpërndarës i thënieve. Është e rëndësishme të theksohet se bazueshmëria në 

fakte është një element i rëndësishëm në analizimin e veprës penale të “Shpifjes” si në referim të 

shpërndarjes së fakteve të rreme ashtu edhe në shpërndarjen e gjykimeve vlerësuese. Së fundi ky 

kriter ngarkon me përgjegjësi të gjithë personat, por sidomos mediat që të krijojnë mekanizma të 

brendshëm të aftë në analizimin e burimeve të informacionit dhe vërtetësisë së të dhënave.  

e) Përmbajtja, forma dhe dëmi i shkaktuar nga shpërhapja e thënieve/informacioneve. 

Kriteri i fundit përmbledh tri elemente të veçanta por që jetësohen në unison me njëra-tjetrën në 

momentin e veprimit aktiv të shpërndarjes së thënieve/informacioneve. Në këndvështrimin e 

jurisprudencës së GJEDNJ170 kur i referohemi përmbajtjes së thënies/informacionit duhet të 
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nënkuptojmë se pari karakterin denigrues/ekzagjërues të saj dhe më tej duhet të kuptojmë në rast se 

kjo thënie kosinderohet dhe shpërndahet si fakt apo si vlerësim gjykues. Dallimi midis faktit dhe 

vlerësimit gjykues lidhet me karakterin e vërtetueshëm të faktit, i cili trajtohet si një e dhënë, 

ndërkohë nga ana tjetër vlerësimi gjykues nuk mund të vërtetohet pasi ka karakterin e një opinioni 

apo qasje personale të individit. Në këtë linjë do të konsiderojmë se kemi të bëjmë me “Shpifje” 

vetëm në rastin e përhapjes së thenieve/informacioneve që shpërndahen në cilësinë e fakteve të 

rreme. Forma gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në përcaktimin e kufizimit të lirisë së shprehjes 

në konformitet me Konventën, ku GJEDNJ në çështjen Mustafa Erdogan dhe të tjerë kundër Turqisë 

ka vlerësuar se publikimi në një gazetë të mirënjohur me një tirazh shumë të madh është mëse i 

ndryshëm nga publikimi në një gazetë quasi-akademike, ku kjo e fundit natyrshëm lidhet më tepër 

me gjykimet vlerësuese të personit. Më tej kur i referohemi dëmit të shkaktuar nga shpërdarja e 

thënieve/informacioneve të pavërteta është kusht sine qua non që të këtë ardhur një pasojë por duhet 

që kjo pasojë të jetë mjaftueshëm serioze sa të cënojë efektivisht të drejtën për privatësi në kuadër 

të së drejtës për reputacion të personit, në të kundërt nuk mund të kemi mbivendosje të nenit 8 ndaj 

lirisë së shprehjes. 

 

Së fundmi në disa çështje të tjera GJEDNJ ka theksuar edhe disa aspekte të ndryshme që duhet të 

merren parasysh nga gjykatat e brendshme sikundër janë konteksti171 në të cilin është bërë publikimi, 

i cili ndërlidhet ngushtë me kriterin e parë (kontributi në debatin/diskrusin publik), qëllimi i 

përhapjes së thënieve dhe gjendja emocionale172 që ka nxitur kryerjen e veprimit të shpërhapjes së 

thënieve dhe së fundmi proporcionaliteti i masave të ndërmarra ku GJEDNJ ka theksuar se kufizimi 

i lirisë së shprehjes duhet të jetë sa më i përshtatshëm, ku nuk konsiderohet proporcional ndëshkimi 

penal për veprën e shpifjes përgjatë kohës që është në zhvillim edhe një proces gjyqësor i pavarur i 

karakterit civil.173 

 

4. Aspekte të veprës penale të “Shpifjes” në jurisprudencën e Gjykatës së Lartë 

                                                           
171 Patricio Monteiro Telo de Abreu v. Portugal, 7 Qershor 2022. 
172 Kuliś and Różycki v. Poland, 6 Tetor 2009. 
173 Kanellopoulou v. Greece, 11 Tetor 2007. 



Me një trajtim dhe jurisprudencë aq të gjerë nga ana e GJEDNJ, duke vlerësuar dhe karakterin 

burimor që vendimet e kësaj gjykate kanë në ofrimin e drejtësisë nga gjykatat e brendshme mund të 

shprehemi se Gjykata e Lartë ka një detyrë mëse të lehtë në gjykimin e çështjeve penale të “Shpifjes” 

dhe inkorporimin e aspekteve apo interpretimeve që gëzon kjo vepër në kuadër të mbrojtjes së 

reputacionit nga KEDNJ. Një qasje e tillë referuese nga ana e Gjykatës së Lartë vërehet edhe në 

mënyrë faktike, ku arsyetimi i vendimeve mbi gjykimin e veprës së “Shpifjes” ndonëse determinohet 

nga elementet objektiv dhe subjektiv, sërish shtjellon dhe referon në mënyrë të vijueshme në 

jurisprudencën e GJEDNJ.  

Kështu elementet e lidhura me njohjen e vërtetësisë dhe bazueshmërinë e fakteve, kontekstin në të 

cilin është ushtruar liria e shprehjes, kontributi që kjo liri ka patur në informimin e qytetarëve dhe 

në diskursin publik në tërësi (sidomos në rastin e fushatave elektorale) gjykata ka preferuar të 

referojë në vendimmarrjen e GJEDNJ, duke vendosur një standard gjykimi konform kërkesave ndaj 

shtetit shqiptar si shtet palë i KEDNJ. 

Rëndësi të veçantë në këtë kuadër merr edhe referimi që Gjykata e Lartë i bën jurisprudencës së 

GJEDNJ174, për të cilësuar se ndonëse që të konfigurohet vepra penale e “Shpifjes” është e 

nevojshme që thëniet e shpërndara të jenë të rreme, nuk duhet të prezumohet se çdo thënie e 

papëlqyeshme apo e papranueshme legjitimon kufizimin e lirisë së shprehjes, por përkundrazi edhe 

thëniet apo informacionet e papëlqyeshme gëzojnë garancinë që ofron kjo liri për sa kohë nuk 

cënojnë në mënyrë konkrete dhe serioze personin tjetër. 

Nga ana tjetër në një trajtim të pavarur Gjykata e Lartë ka shtjelluar edhe aspektin subjektiv të veprës 

penale të “Shpifjes” duke afirmuar se kjo vepër mund të kryhet vetëm me faj në formën e dashjes 

direkte, duke shkuar më tej dhe duke njohur elementin e dashjes së posaçme që karakterizon këtë 

vepër, si më poshtë vijon:175 

“Duke patur parasysh qëllimin e fjalimit të mbajtur prej të akuzuarit më dt. 08.06.2015 gjatë fushatës 

elektorale, ky Kolegj vëren se, mungon elementi i anës subjektive të figurës së veprës penale të 

shpifjes, vepër e cila domosdoshmërisht kërkon dashjen direkte për tu konsideruar e konsumuar, si 

dhe qëllimin e posaçëm, cënimin e ndjenjës së dinjitetit të personit. Në rastin konkret, qëllimi i të 

                                                           
174 Vendimi, 4/28, 25 Prill 2016, Gjykata e Lartë e Republikës së Shqipërisë. 
175 Vendimi, 4/28, 25 Prill 2019, Gjykata e Lartë e Republikës së Shqipërisë. 



akuzuarit nuk rezulton të ketë qenë cënimi i emrit apo personalitetit të të dëmtuarit akuzues por, 

informimi i elektoratit mbi mangësitë e qeverisjes së mëparshme, problematikat shqetësuese për ta, 

mbledhja e votave në kuadër të një gare elektorale.” 

Ndërkohë në një vendimmarrje të ndryshme që shqetëson lirinë e shprehjes së një opozitari ndaj një 

figure tjetër të njohur politike176 Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë shtjellon edhe më tej, brenda 

kontektit të çështjes konkrete, konceptin e vlerësimeve gjykuese, bazuar edhe në jurisprudencën e 

GJEDNJ, duke u shprehur: 

“Standardi i GJEDNJ është që kërkesa për të provuar të vërtetën e një gjykimi vlerësues (opinioni) 

është përgjithësisht e pamundur dhe shkel nenin 10 të Konventës (rrjedhimisht dhe nenet 22 e 23 të 

Kushtetutës), ndërsa kërkesa për të provuar një standard te arsyeshëm prove për një deklarim 

faktesh, nuk vjen në kundërshtim me dispozitat e mësipërme, (Lingens k. Austrise, vendim i GJEDNJ 

datë 08.07.1986 dhe McVicar k. Mbretërisë së Bashkuar, vendim i GJEDNJ nr.46311/99/2002). ... 

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë vlerëson se përhapja e thënieve dhe informacionit të rreme, të 

shprehura në deklaratat e sipërcituara, cenojnë rëndë nderin dhe dinjitetin e të dëmtuarit akuzues. 

Deklarimet e të akuzuarit nuk luajnë një rol informues, pasi ato nuk kanë lidhje me rolin që kryen 

opozita në këtë vend; ato nuk janë opinione të përgjithshme, të cilat mund të lidhen me situatën e 

rendit në vend apo punën e qeverisë në këtë drejtim. Deklarimet e përmendura me lart në këtë 

vendim, pasqyrojnë situata të pavërteta, të cilat nga i akuzuari merren të mirëqena pa asnjë diskutim, 

si dhe që sipas tij, provojnë faktin që ekziston një marrëveshje kriminale midis të dëmtuarit akuzues 

dhe shtetasit E. SH. Thëniet e të akuzuarit janë deklarime faktesh dhe jo deklarime opinionesh apo 

vlerësime mbi ngjarje të ndodhura. Deklarata të tilla vlerësohen nga ky trup gjykues se janë bërë 

nga i akuzuari me qëllim denigrimin e figurës së të dëmtuarit akuzues si dhe cenimin e nderit dhe të 

reputacionit të tij.” 

Së fundmi një tjetër element i rëndësishëm lidhur me gjykimin e çështjeve të “Shpifjes”, është edhe 

barra e provës, e cila mbështetur në legjislacionin shqiptar, dhe afirmuar nga qëndrimi i Gjykatës së 

Lartë i rëndon akuzuesit, kjo me synim për të garantuar parimin e prezumimit të pafajsisë në 

gjykimin penal. 

                                                           
176 Vendimi, 13/1/1, 24 Maj 2017, Gjykata e Lartë e Republikës së Shqipërisë. 



 

PËRFUNDIME  

Sikundër liria e shprehjes është një nga të drejtat garantuese të një rendi demokratik dhe pluralist, 

kufizimi i saj është po ashtu i nevojshëm në një shoqëri e cila synon që të mbrojë të drejtat e personit, 

sidomos ato me një karakter të ndërlidhur ngushtë me nderin, dinjitetin dhe moralin e tij. Në këtë 

kuadër vepra penale e “Shpifjes” është një ndër parashikimet ligjore më efektive dhe më të 

nevojshme për të garantuar moscënimin e dinjitetit të personit dhe për të shmangur dëmet që mund 

të rrjedhin prej këtij cënimi, por njëkohësisht është një parashikim i rëndësishëm ligjor edhe për të 

rregulluar dhe ndërgjegjësuar anëtarët e shoqërisë mbi mënyrën sesi e ushtrojnë lirinë e shprehjes. 

Mbështetur në analizën e këtij punimi mund të themi që Gjykata e Lartë ja ka dalë të inkorporojë në 

vendimet e saj të gjithë elementet dhe kriteret e vendosura si standard nga gjykimet e Gjykatës 

Europiane të të Drejtave të Njeriut, megjithatë mendoj se do të ishte e nevojshme që shtjellimi i 

elementeve të mos bëhej vetëm në formë referuese, por arsyetimi të shkonte edhe më tej duke sjellë 

edhe elementë origjinalë ose duke shtuar kritere të reja, sidomos lidhur me formën dhe 

bazueshmërinë në fakte duke vlerësuar edhe avancimet teknologjike dhe rolin që mediat sociale po 

marrin në krijimin e hapësirave virtuale për ezaurimin e veprës së “Shpifjes”. 

Së fundmi vërehet një jurisprudencë më e cunguar e Gjykatës së Lartë mbi personin juridik si subjekt 

pasiv ose aktiv të veprës penale të “Shpifjes”, element që vlerësoj se është shumë i rëndësishëm për 

t’u trajtuar sidomos në kuadër të përgjëgjësisë penale të personave juridik. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut. 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë.  

Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë. 



Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë. 

Anastasi A., Omari L. (2017). E Drejta Kushtetuese . Tiranë: Dajti 2000. 

Elezi, I. (2021). E Drejta Penale Pjesa e Posaçme. Tiranë: KUMI. 

Cumpana and Mazare v. Romania (Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut Dhjetor 17, 2004). 

Kanellopoulou v. Greece (Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut Tetor 11, 2007). 

Kuliś and Różycki v. Poland (Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut Tetor 6, 2009). 

Uj v. Hungary (Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut Korrik 19, 2011). 

Axel Springer AG v. Germany (Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut Shkurt 7, 2012). 

Mustafa Erdoğan v. Turkey (Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut Maj 27, 2014). 

Medžlis Islamske Zajednice Brčko v. Bosnia and Herzegovina (Gjykata Europiane e të Drejtave 

të Njeriut Qershor 27, 2017). 

Vedat Sorli v. Turkey (Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut Tetor 19, 2021). 

Patricio Monteiro Telo de Abreu v. Portugal (Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut Qershor 

7, 2022). 

Vendimi, 4/28 (Gjykata e Lartë e Republikës së Shqipërisë Prill 25, 2016). 

Vendimi, 13/1/1 (Gjykata e Lartë e Republikës së Shqipërisë Maj 24, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNIM 9:  

E Drejta e Informimit dhe roli i medias si 

                         Pushtet i katërt  

 

Çështjet që do të trajtohen: 

1)  Historiku i të drejtës për Informim. Parimet kryesore. Deklarata 

Universale e të Drejtave të Njeriut. 

a)  Kushtetuta e vitit 1998. Neni 23 

b) Legjislacioni shqiptar për të drejtën e informimit 

2) Roli dhe përgjegjësia e medias si formë kryesore e informimit në shoqëri 

në raport me lirinë e shprehjes dhe të drejtat e të tjerëve 

a) Liria e mendimit si e drejtë e pakufizuar  

b) E drejta e medias për të informuar në raport me te drejtën për jetë 

private 

3) Praktika Ndërkombëtare 

4) Konkluzione  

 

 

 

 

 

 

    

  

1) Historiku i të drejtës për Informim. Parimet kryesore. Deklarata Universale e të 

Drejtave të Njeriut. 

   E drejta për informim bën pjesë në lëmin e të drejtave themelore të njeriut që ka si qëllim 

ruajtjen e integritetit të individit në raport me organet publike. Kjo e drejtë është e lidhur ngushtë 

dhe në mënyrë të tërthortë me gjykimin publik, transparencen e veprimtarisë së organeve 



publike, procesin e rregullt gjyqësor dhe si rrjedhojë është një ndër parimet themelore te 

demokracisë. Filimet e saj shihen herët që në aktet e para ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut 

si “Bill of Rights” 1689 ku ndër të tjera, sanksionohet liria e fjalës dhe e diskutimit në parlament¹ 

qe lidhet tërthorazi me të drejtën e informimit; “Deklarata e të drejtave të njeriut dhe lirive të 

qytetarit” 1789 si dhe Kushtetuta 1791 pas revolucionit francez ku ndër të tjera shfaq lirinë e 

shfaqjes së mendimit, sanksionimin e shpërdorimit të kësaj të drejte dhe një varg parimesh që 

ngrihen kundër arbitraritetit.² Ne filimet e shekullit XX sidomos pas Luftës së Parë Botërore 

filloi zbatimi në praktikë gjithmonë e më shumë I kësaj të drejte që natyrisht u ndikua dhe nga 

emancipimi I shoqërisë por me mbarimin e Luftës së Dytë Botërore, u bënë hapa pas sidomos në 

vendet lindore ku u instaluan regjime të egra totalitare ndërkohë që nga ana tjetër, kemi 

Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut 1948 e cila në nenin 1ë flet për të drejtën për 

proces të rregullt gjyqsor dhe transparent³ ndërsa në nenin 19 ndër të tjera përmend të drejtën e 

procesit gjyqsor publik e transparent, njoftimit dhe marrjes së informacionit. E kundërta ndodhte 

në anën lindore të botës ku u krijuan shtete ligjore totalitare ku bazë të legjislacionit të tyre 

kishin doktrinat pozitiviste te ndara nga morali ligjor. Filozofi gjerman Radbruh, i cili ishte 

përkrahës i pozitivizmit ligjor përpara ardhjes në pushtet të nazismit shprehet se pozitivizmi 

ligjor ishte ai qe ndikoi më së shumti në aktet çnjerëzore të nazismit4. Në doktrinën komuniste, 

pozitivizmi u jepte arbitraritet dhe diskrecion organeve publike ku mjaft të njohura janë 

pushkatimet pa gjyq, arrestimet arbitrare apo sekrete pa e njoftuar subjektin për arsyen e 

ndalimit. Shumë e njohur në realitetin tonë shqiptar është shprehja “e di partia" duke justifikuar 

kështu ligjin e fshehtë duke mos dhënë mundësi objektive për njohjen e ligjit  duke shkelur 

kështu bazën e të drejtës për informim. Në kushtetutën e RSh të vitit 1976 në kreun II, neni 40 

thuhet që të gjithë shtetasit janë të barabartë perpara ligjit5 por nuk thuhet që ligji do të përdoret 

në mënyrë të drejte dhe proporcionale dhe këtë e vërtetojne arrestimet dhe pushkatimet pa gjyq 

për veprën penale të agjitacion propagandës ku mund të dënoheshe 30 vite në burg  sepse 

shprehe një mendim që partisë nuk I pëlqeu dhe për më tepër nuk sigurohej njohja për të ditur se 

cilat janë kto ide që nuk duhen menduar; duke vazhduar më poshtë, në nenin 55, ndër të tjera 

thuhet që ndalohet çdo veprimtari apo organizatë antidemokratike. Shteti ynë i asaj kohe, një 

shtet komunist në thelb, formalisht ndalon veprimtarinë antidemokratike ndërsa praktikisht shkel 

hapur parimet e demokracisë.    177 

a) Kushtetuta e vitit 1998. Neni 23 

    Rënia e sistemit komunist në Shqipëri filloi në dhjetor 1990 me fillimin e protestave 

studentore antikomuniste dhe pas shumë ngjarjesh të bujshme politike dhe jo vetëm, në vitin 

1998 u miratua kushtetuta e re. Ajo u hartua bazuar në parimet themelore demokratike liberaliste 

me fokus të veçantë në njohjen dhe garantimin e të drejtave themelore të njeriut. Vlen të 

                                                           
177Histori Institucionesh  Aurela Anastasi fq.182 
² Histori Institucionesh  Aurela Anastasi fq.211 
³ Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut  Neni 10 
⁴Filozofia e të drejtës  Luljeta Ikonomi fq.162 
⁵Ligji Nr. 5506 dt. 28.12.1976  Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë  Kreu II Neni 40 
 
 



përmendet që në vitet e mëvonshme Shqipëria ratifikoi një numër të madh konventash dhe 

marrëveshjesh ndërkombëtare me qëllim krijimin e mekanizmave që garantojnë të drejtat 

themelore të njeriut. E drejta për t'u informuar parashikohet në kushtetute në nenin 23 duke 

përfaqësuar një nga të drejtat më të rëndësishme për mbarëvajtjen e demokracisë në vend. Ajo 

sanksionohet me qëllim që të mbrohet interesi I përgjithshëm I publikut dhe presupozon që 

publiku të njihet me veprimtarinë e organeve publike. Gjithashtu subjektet e interesuara ose palë 

njihen me procedurat e ndryshme dhe gjetjen e zgjidhjeve. Duhet theksuar që kjo e drejtë buron 

nga demokratizimi i rendit juridik6. Neni 23 I kushtetutës në pikën 2 thotë që kushdo ka të drejtë, 

në përputhje me ligjin, të marrë informacion për veprimtarinë e organeve shtetërore si dhe 

individëve me funksione shtetërore. E drejta për t'u informuar konsiderohet e drejtë themelore e 

njeriut, kështu që rrjedhimisht nga neni 15 i kushtetutës, ajo është e padhunueshme, e 

patjetërsueshme dhe e pandashme. Por nga ana tjetër nuk mjafton vetëm citimi I kësaj të drejte 

në nenet e kushtetutës por duhet sigurimi i zbatimit të saj. Pra, e drejta e individit për t'u 

informuar është detyrim i organit publik për ta dhënë informacionin e kërkuar. E drejta e 

qytetarit për të marrë informacion si dhe detyrimi i shtetit për të dhënë informacion janë theksuar 

gjatë hartimit të kushtetutës.7 Gjithashtu edhe organet kolektive të popullit duhet të jenë të 

hapura për pjesëmarrjen e lirë sigurisht pas procedurave përkatëse ku parashikohet mundësia e 

realizimit të pjesëmarrjes.8 Për të shkuar më tej, Shqipëria ka ratifikuar dhe Konventën 

Evropiane të të drejtave të njeriut ( marrëveshjet ndërkombëtare renditen të dytat në hierarkinë e 

normave të nenit 116) e cila në nenin 1ë të saj parashikon qasje të individit në te dhënat e 

organeve publike. Kjo konventë, për nga rëndësia, shërben si mjet për garantimin e kësaj të 

drejte, pra si mekanizëm që detyron shtetin ta zbatojë atë. 
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b) Legjislacioni shqiptar për të drejtën e informimit 

    Përveç kushtetutës, e cila rregullon në vija të përgjithshme të drejtën për informim bazuar dhe 

në parime të përgjithshme ndërkombëtare, legjislacioni ynë e rregullon dhe në mënyre më të 

hollesishme këtë të drejtë nëpërmjet Kodit të Procedurave Administrative dhe ligjit 119/2014 për 

të drejtën e informimit. Në Kodin e Procedurave Administrative, në pjesën e shtatë është e 

parashikuar e drejta e palëve për t'u njoftuar nga organi publik dhe për t'u pajisur me 

dokumentacionin e nevojshëm të kërkuar. Në kod, e drejta për t'u informuar është e garantuar në 

disa nivele. Si fillim, sipas nenit 20, organi publik është i detyruar të japë njoftim me shkrim dhe 

dokumentacionin e nevojshëm palëve që janë pjesë e procesit administrativ. Ndër të tjera, neni 

55 parashikon një rregullim më të gjerë, ku shprehet se të gjithë kanë të drejtë të njihen me dosjet 

dhe regjistrat administrativë kur po zhvillohet një proces administrativ që atyre u intereson, 

përveç rasteve kur ndalohet me ligj. Përveç të drejtës për informim, kodi parashikon dhe 

detyrimin e organit publik për të dhënë informacionin e kërkuar. Ky detyrim lidhet tërthorazi me 

të drejtën e individit për proces të rregullt gjyqsor. Duke vënë në dijeni palët, jo vetëm kuptohen 

të drejtat dhe detyrimet e tyre por u mundësohet dhe realizimi i të drejtës së ankimit në rast se 

                                                           
⁶ E drejta Kushtetuese  Luan Omari, Aurela Anastasi  ffq.119-120  
⁷ Academia.edu  E drejta për Informim  Eralda Methasani 
⁸ Prezenca e OSBE në Shqipëri. Diskutimet në komisionet parlamentare për hartimin e projektkushtetutës. 



pretendohet se vendimi është i padrejtë.9 Nga ana tjetër kemi ligjin 119/2014 për të drejtën e 

informimit i cili e trajton atë në një koncept më të gjerë. Sipas ligjit, në ndryshim të kodit, 

subjekt që mund të kërkojë akses në dokumente të organeve publike, është çdo subjekt, qoftë apo 

jo pjesë e një procesi administrativ. Pra ligji i jep kësaj të drejte jo vetëm rëndësi individuale por 

dhe sociale. Ligji parashikon si objekt të kësaj të drejte të gjitha informacionet e mbajtura nga 

organi publik, qofshin apo jo pjesë në një procesi. Për të mundësuar zbatimin e të drejtës për 

informim, autoriteti publik vë në dispozicion një nëpunës si koordinator i të drejtës për informim 

i cili ka kompetenca që lidhen me sigurimin, ruajtjen, publikimin, përditësimin dhe regjistrimin e 

kërkesave për informacion nga organi publik.10 
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2) Roli dhe përgjegjësia e medias si formë kryesore e informimit në shoqëri në raport 

me lirinë e shprehjes dhe të drejtat e të tjerëve 

 
a) Liria e mendimit si e drejtë e pakufizuar  

   Me zhvillimin e mirëqënies sociale dhe sigurisht dhe me zhvillimin e teknologjisë media ka 

marrë rolin kryesor si informuese e masave të popullsise nëse mund t’I quajmë kështu pjesën më 

të madhe të  popullsisë. Deri në fillimet e shekullit XX si mjet mjaft popullor informimi në 

vendet e zhvilluara ishin gazetat ose më saktë shtypi I shkruar. Ishin pikërisht ato që nxisnin 

opinionet e njerëzve në debate të zjarrta mes miqsh dhe, ishin gazetat që informonin rreth 

skandaleve të politikanëve, renies dhe ngritjes se qeverive, nisjes se revolucioneve apo 

shpërthimit të luftërave. Këtu u referohem vendeve të zhvilluara si SHBA apo Anglia sepse në 

këtë periudhe vendi yne po kalonte një periudhë të vështirë të lidhur me vetë ekzistencën e tij si 

komb. Megjithate edhe në vendin tonë njiheshin dhe përdoreshin mjaft si mjet informimi traktet 

nëpër rrugë, fletërrufetë apo dhe parullat por që në krahasim me zhvillimin e kohës ishin mjaft 

primitive. Pra, për të shpjeguar më mirë fuqinë që ka media për të ndikuar në mendjet e masave 

të popullsise mjafton të përmendim se si një njoftim i thjeshtë në një gazetë të njohur për një 

politikan të korruptuar mund të nxise protesta e grumbullime të popullit kundër tij. A është kjo e 

mjaftueshme për ta quajtur median si pushtet i katërt ? Kjo kërkon diskutime dhe më të thelluara 

duke u bazuar dhe në mundësinë që i jepet medias për abuzime duke pasur në duart e saj 

‘’mendjet njerëzore’’ si dhe duke dashur të shfrytëzojë sa më shumë të drejtën e lirisë së 

shprehjes. Në thelb, të qenit pushtet i katërt dhe të pasurit nikim tek të tretët nuk konsiderohet si 

problem. Problemi fillon në menaxhimin e këtij pushteti. Mjaft shpesh ndodh të shohim lajme në 

televizone të ndryshme të cilat keqkuptohen nga masat e popullise,nxisin urrejtje ndaj një grupi 

ose individi të caktuar; lajme që e humbasin qëllimin për të cilin u publikuan si dhe rasti më I 

keq kur rishpërndahen dhe keqintepretohen për interesa të grupeve apo individëve të ndryshem. 

Po t’i referohemi nenit 10 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në fjalinë e parë 

thuhet: ’’Çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes’’. Ndërsa pika e dytë kërkon ta ‘’kufizojë 

disi këtë të drejtë të konsideruar si më e gjera dhe më e pakufizueshmja duke cituar se: ‘’ 

                                                           
 
⁹ Komentar i plotësuar i Kodit të Procedurave Administrative 
¹⁰ Ligji 119/2014 për të drejtën për informim 



Ushtrimi i këtyre lirive që përmban detyrime dhe përgjegjësi, mund t’u nënshtrohet atyre 

formaliteteve, kushteve, kufizimeve ose sanksioneve të parashikuara me ligj dhe që janë të 

nevojshme në një shoqëri demokratike…’’. Pra me fjalë të thjeshta është vetë neni që lejon dhe 

kufizon njëkohësisht të njëjtën të drejtë të konsideruar të pakufizueshme. Natyrisht qëllimi I 

kufizimeve të tilla është sigurisht mbrojtja e interest më të lartë të individit, jetës private dhe 

vënia disi në presion e medias që publikimet të kontrollohen dhe të mbahet njëfarë përgjegjësie 

për ato publikime. Për ta ilustruar me një shembull të thjeshtë, në legjislacionin shqipëtar kemi 

dy raste kryesore të kufizimit të së drejtës se informimit qoftë në media, qoftë në gjykata apo në 

institucione të tjera. Njëri është rasti I sekretit shtetëror dhe tjetri rasti I të dhenave personale 

sensitive. Mund të kuptohet që I është dhënë një rëndësi mjaft e madhe këtyre dy rasteve 

përjashtimore duke marrë parasyh faktin që të dyja rregullohen me ligj të vecantë përkatësisht 

ligji 8457 dt. 11.02.1999 për informacionin e klasifikuar si sekret shtetëror dhe ligji 120/2014 për 

mbrojtjen e të dhënave personale. 
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Liria e shprehjes trajtohet edhe si e drejtë e dyfishtë. Përkatësisht, e drejta e parë, të dërgohen, 

transmetohen ose shprehen mendimet dhe idetë e çdo lloji (shprehje politike, artistike, 

komerciale) dhe e dyta, e drejta të kërkohen dhe të merren informata në çdo formë (gojarisht, me 

shkrim, përmes formave të artit, mediave, përfshirë edhe teknologjitë e reja). E vendosur në këtë 

mënyrë, kjo e drejtë është pjesë integrale e të drejtës për të komunikuar. E drejta e përkufizuar në 

këtë mënyrë duhet të jetë me interes, para së gjithash, për krijuesit e politikave, për ata të cilët i 

formulojnë politikat, për çështje juridike, ekonomike dhe politike. Në këtë domen, theksi vihet 

edhe mbi krijimin e politikave të mediave, kështu për shembull, vihet re një vëllim i madh i 

aktiviteteve në këtë drejtim nga ana e Këshillit të Evropës i cili arriti, në masë të 

konsiderueshme, të rregullojë një pjesë të parimeve bazë, sa i përket kësaj çështje, siç është liria 

e shprehjes dhe privatësia. Me këtë, Këshilli i Evropës si dhe Gjykata Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut luajtën rol të ngjashëm me rolin e gjykatave kushtetuese të disa juridiksioneve 

nacionale1ë. Sa i përket domethënies terminologjike dhe juridike të lirisë së shprehjes, për ne 

është e rëndësishme Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut (neni 10). Fillimisht, kjo 

Konventë u trajtua si shprehje e identitetit të demokracive liberale euro-perëndimore dhe si mjet 

me të cilin shtetet mund të mbroheshin nga kërcënimet e brendshme nga autoritarizmi, duke 

paraqitur ankesa drejtuar Tribunalit Ndërkombëtar Gjyqësor (Gjykata Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut). “Megjithatë, nga fillimi i shekullit 21, roli kryesor i Konventës është fokusimi në 

artikulimin e një “modeli abstrakt kushtetues” për tërë kontinentin, veçanërisht duke i përfshirë 

shtetet e sapo-pranuara postkomuniste, si dhe duke siguruar mjete për promovimin e 

konvergjencës në themelet e strukturës dhe funksionit të institucioneve publike në të gjitha 

nivelet e qeverisjes në Evropë”11 Fakti se e drejta e lirisë së shprehjes merret shumë seriozisht 

dhe është në rendin e ditë shpesh dhe në institucione të rëndësishme ndërkombëtare tregon dhe 

thekson rëndësinë e saj si e drejtë themelore e njeriut. Personalisht më pëlqen të marr si shembull 

rastin e OSBE. OSBE, si organizatë rajonale për bashkëpunim dhe siguri në Evropë, luan rol të 

                                                           
 
 



madh në realizimin e lirisë së shprehjes, por edhe në parandalimin e gjuhës së urrejtjes, para së 

gjithash përmes akteve të shumta (deklarata, rezoluta), të cilat kanë të bëjnë me shfrytëzimin e 

kësaj të drejte. Në këtë drejtim është i rëndësishëm Vendimi i Komitetit të Ministrave për 

tolerancë dhe mosdiskriminim, për dënimin e manifestimeve të gjuhës së urrejtjes, si dhe 

Dokumenti Final i Konferencës për Dimensionin Njerëzor në Kopenhagen nga viti 199012.  Liria 

e të shprehurit bazohet le të themi në tre parime kryesore: ajo duhet të jetë e parashikuar në ligj ( 

kushetuta, KEDNJ ligji për të drejtën e informimit, si dhe ligje dhe rregullime të posacme 

specifike per median dhe lirinë e shtypit ), të ketë një qëllim legjitim ( qëllimi kryesor është 

mbrojtja e të drejtës themelore të fjales si e drejtë që mbron integritetin e njeriut në raport me 

forca më të mëdha sic eshtë psh shteti ), të jetë e nevojshme në një shoqëri demokratike.13  Në 

lidhje me parimin e fundit unë mendoj se është një parim esencial I një shoqërie dhe shteti 

demokratik. Pra nuk mjafton të shprehemi thjeshtë që liria e shprehjes është një parim i shtetit 

demokratik por duhet ta specifikojmë si një të drejtë esenciale dhe një kusht i një shoqërie 

demokratike. Një shtet i cili cënon sado pak, apo justifikon në cfarëdolloj rrethanash të drejën 

dhe lirinë e të shprehurit nuk mund dhe nuk duhet të konsiderohet demokratik. Gjithashtu dhe një 

shoqëri e cila nuk reagon ndaj cfaredolloj cënimi të kësaj të drejte kaq esenciale nuk mund të 

konsiderohet si një shoqëri demokratike apo që aspiron për të qenë e tillë. Argumenti I dytë në 

fund të fundit lidhet më shumë dhe me mentalitetin dhe mendësine e popujve që sigurisht në 

rrethana të ndryshme është e ndryshme. Sa thamë më lartë u fokusuam më shumë tek 

pakufizueshmëria e kësaj të drejte esenciale por në raport me median a mund të qëndrojë kjo e 

drejtë kaq e pakufizuar ? Para së gjithash cfare është, cfarë duhet dhe cfarë konsiderojmë ne në të 

vërtetë si media ? A është më shumë media një kanal televiziv lajmesh apo një portal në 

facebook me 1 milion ndjekës dhe cila ka më shumë ndikim te opinioni publik ? 
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b) E drejta e medias për të informuar në raport me te drejtën për jetë private 

   Sigurisht që në këtë rast është objektivisht e pamundur ta ndajmë me thikë këtë cështje 

megjithatë mund të ballafaqojmë të dy anët e medaljes. Së pari është shumë e rëndësishme për 

taksapaguesit dhe qytetarët e një shteti që të dinë dhe të informohen se ku shkojnë taksat e tyre. 

Gjithashtu është thelbësore që ata të dinë prioritetet e krytarëve të shtteve të tyre qofë edhe duke 

hyrë paksa  në jetën e tyre private. Këtu u referohem kryesisht subjekve që janë te detyruar të 

deklarojnë pasurinë sic janë politikanë, deputetë, ministra etj. Mediat dhe portalet qoftë zyrtare 

apo jo dhe qoftë në rrugë zyrtare apo jo bëjnë detyrën e tyre dhe punën e tyre më së miri kur 

kapin dhe publikojnë raste të korrupsionit pasiv, shpërdorimit të detyrës apo shpërdorimit të 

buxhetit të shtetit. Videokamerat e fshehta, filmimet brenda zyrave të individëve me pozitë në 

shoqëri janë forma më e zakonshme që përdoret për të gjurmuar cdo lloj sjellje jo profesionale 

me qëllimin e mirë për të informuar publikun për veprimtarinë e atyre që jane zghedhur po nga 

ky publik. Shpesh këto lloj lajmesh behen skandale të mëdha shtetërore dhe ndodh qe të happen 

dhe cështje gjyqësore ndaj individëve që janë direkt të lidhur me to. Cështja që a duhet vënë në 
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lëvizje gjykata nëpërmjet medias është një diksutim tjetër ama dhe nga ana e gjykatave është e 

pritshme që të zbatojnë procedurat dhe rregulloret e brenshme dhe jo të ndikohen nga 

informacione në rrugë jozyrtare. Në kulturën dhe shoqërinë shqipëtare janë të rralla raste të tilla 

në krahasim me vëndet e tjera të Evropës. Madje për ta cuar me larg mendimin, në vende të 

zhvilluara të Evropës sidomos vendet skandinave dhe vendet e ulëta, nëse ndodh që individë të 

rëndësishëm dhe me pushtet të bëhen pjesë e skandaleve të lidhura me detyrën e tyre ata zgjedhin 

të japin dorëheqjen pa u perballur me procese gjyqësore. Nuk mund të them me siguri nëse është 

një vendim I mirë nga ana e tyre por në gjykimin tim është dicka e drejtë. Jo për t’I shpëtuar në 

një lloj forme drejtësise dhe organeve gjyqësore por për t’I qëndruar minimalisht betimeve 

solemne dhe rregulloreve minimale të institucioneve. Në këtë këndvështrim, në pamje të parë 

duket si dicka shumë normale dhe madje e kërkueshme për të ruajtur demokracinë, të drejtën e 

informimit dhe atë të të shprehurit. Por a mund të themi të njëjtën gjë nëse bëhet fjalë për një 

njeri të famshem, artist apo aktor të njohur? Në opinionin tim jo sepse nuk ka pse te jetë e 

rendesishme dhe të ndikojë në opinionin publik një skandal I një këngëtari të njohur I cili në 

fund të fundit nuk paguhet nga taksat e popullit. Natyrisht opinion publik nuk mund të ndalohet 

dhe është mjaft e pranueshme që të flasë dhe të ndikohet nga skandale të cdolloji. Situata bëhet 

më e komplikuar nëse flasim për njerëz që përvecse janë të famshëm kanë dhe ndikim në shoqëri 

sidomos tek moshat e vogla. Pra, nëse një aktor mjaft i dashur nga femijët bën deklarata që nxit 

urrejtje ndaj një grupi të caktuar apo qoftë edhe deklarata që ndikojnë në opinionin e 

përgjithshëm sidomos të moshes së paraadoleshencës kjo është shqetësuese dhe duhet të merret 

dhe më seriozisht ndërsa ndalimi dhe fshehja e lajmit në opinion përvecse ështe e pamundur, nuk 

duhet as të inkurajohet apo të mbrohet individi I përfshirë. Nga ana tjetër, pavarësisht rëndësisë 

që kanë këto lloj lajmesh apo publikimesh në fund të fundit kemi të bëjmë me jetën private të 

individëve. Pavarësisht se subjekt I deklarimit të pasurisë, një ministër në qeveri ka dhe jetën e tij 

private. Jeta private e individit është e mbrojut në cdo hallkë ligjore duke filluar që nga 

kushtetuta si ligj themeltar I shtetit. Pyetja që shtrohet është se kush prevalon, jeta private e 

individit apo e drejta për t’u informuar në lidhje me shpenzimet shtetërore ? Shpesh kur kemi të 

bëjmë me raste që kanë një rëndësi të vecantë për opinionin publik edhe gjykatat dhe prokuritë 

tregohen më ‘’dorëlëshuhara’’ në lidhje me lëshimin e lejeve përkatëse dhe përgjimin e 

personave me post të vecantë në shoqëri. Megjithatë metoda më e përdorur vazhdon të mbetet 

ajo e përgjimit dhe kamerave të fshehta në ambjente private.  Një politikan në Gjermani u filmua 

nga një gazetar investigativ brenda zyrës së tij ku u kap duke marrë rryshfet në këmbim të 

favoreve të tjera. Gazetari nisi një proces gjyqësor ndaj politikanit duke qenë I bindur që edhe 

pse provat ishin marrë në mënyrë të paligjshme pa leje nga organet përkatëse gjykata do të 

krijonte bindjen e brendshme dhe të dënohej politikani për shpërdorim detyre dhe rryshfet. E 

kundërta ndodhi, në një proces mjaft të shkurtër gjyqësor, politikani jo vetëm që nuk u dënua por 

u ngrit kundërpadi ndaj gazetarit që kishte cënuar jeën private të individit. Kjo sepse pala 

paditëse nuk I kishte siguruar provat në mënyrën e duhur ligjërisht dhe ndër të tjera kishte cënuar 

jetën private të një individi qoftë dhe person publik. Pra bazuar në këtë rast të thjeshtë themi që 

gjykata I ka dhënë përparësi jetës private të mbrojtur me ligj themeltar të shtetit në krahasim me 

të drejtën e informimit të mbrojtur nga ligje të thjeshta. Për ta ilustruar dhe me shembuj më 

konkretë, më poshtë po paraqes dhe dy raste të GJEDNJ. 

3) Praktika Ndërkombëtare 



   YIHR V SERBIA  Organizat YIHR ( Youth Initiative for Human Rights ) kërkoi nga 

shërbimet inteligjente serbe të dhëna për personat e përgjuar gjatë vitit 2005 bashkë me 

përgjimet. Shërbimet e inteligjencës kishin kthyer menjëherë një përgjigje negative duke 

argumentuar që kemi të bëjmë me të dhëna të klasifikuara si të dhëna private. Rrugët e 

brendshme gjyqësore i kishin dhënë të drejtë YIHR  duke detyruar shërbimet e inteligjencës t'i 

dorëzonin dokumentet e kërkuara. Kjo e fundit ndryshoi përgjigje këtë herë duke thënë se nuk i 

dispononte ato të dhëna. Çështja shkon ne Gjykatën Evropiane të të drejtave të njeriut ku sërish i 

jepet e drejtë organizatës YIHR. Gjykata e vë theksin te neni 1ë i Konventës Evropiane të të 

drejtave të njeriut ku sipas këtij neni, e drejta për informim përfshin qasje në çdo informacion të 

mbajtur nga organet publike; sidomos në rastin në fjalë ku kemi të bëjmë me një organizatë 

joqeveritare e cila kërkon të dhëna që mund të kenë interes publik. Mendoj se ky vendim i 

GJEDNJ nuk është objektiv por është i lidhur me faktin se përgjigja e dytë që jep agjencia e 

inteligjencës ku thotë që nuk i ka informacionet e kërkuara, është jobindëse. Është e vërtetë që 

një përgjigje e tille krijon konfuzion por nuk duhet të harrojmë që kemi të bëjmë me një organ që 

në thelb është sekret. Të dhënat që zotëron një organ sekret nuk mund të posedohen nga kushdo, 

qoftë edhe për interes publik. Gjithashtu arsyetimi përfocohet më shumë duke argumentuar që 

kemi të bejmë me përgjime që në mënyrë direkte ose jo janë të lidhura me jetën private.                                                                                              

Társaság Szábadsàgjokokert V Hungaria Një deputet hungarez kishte parashtruar në Gjykatën 

Kushtetuese disa nene të kodit penal për të vlerësuar kushtetutshmërinë e tyre. Organizata 

joqeveritare TS i kërkon Gjykatës Kushtetuese dokumentet e deputetit me të cilat ai bëri 

kërkesën në GjK dhe kjo e fundit i refuzon duke u shprehur se të dhënat nuk mund të jepeshin pa 

lejen e deputetit. Pas procedurave në rrugët e brendshme gjyqsore, të cilat lanë në fuqi vendimin 

e GjK, çështja shkon në GjEDNJ ku kjo e fundit shprehet se refuzimi është absurd. Të dhënat e 

kërkuara janë të gatshme, nuk kërkojnë procedura për t'u mbledhur dhe gjithashtu nuk kanë të 

bëjnë as me të drejten e autorit dhe as me jetën private ose dicka tjetër të ngjashme. Do të ishte 

absurde dhe një goditje fatale për lirinë e shprehjes nëse funksionarët politikë do të censurojnë të 

drejtën e informimit në emër të së drejtës së tyre personale. Kemi të bëjmë me një refuzim të 

dhënies së informacionit nga GJK pa asnjë arsyetim logjik dhe të bazuar madje për të shkuar më 

larg, mund të cilësohet dhe si vendim politik. Duhet përmendur se kjo ia prish integritetin dhe 

figurën GJK e cila është e predispozuar të qëndrojë e pavarur politikisht. Ajo në cilësinë e 

organit publik, duhet të mos refuzojë dhënien e informacionit të kërkuar qoftë nga individë apo 

organizata joqeveritare gjithmonë duke zbatuar ligjin. 

4)  Konkluzione 

    E drejta për informim është një e drejtë e rëndësishme që e çon individin sa më afër organeve 

dhe individëve publikë dhe sidomos atyre organeve të zgjedhura. Përveç benefiteve që jep kjo e 

drejtë, duhen zbatuar dhe disa rregulla moralo – ligjore që ruajnë dhe respektojnë integritetin e 

informacionit që publikohet dhe të individit. Sado interes publik që mund të ketë një e dhënë e 

caktuar, duhen shmangur abuzimet duke mos tejkaluar ligjin dhe thelbin e kësaj të drejte. Duhet 

kuptuar nga çdo individ që të drejtat nuk janë të pafundme ndërsa abuzimi me to nuk duhet 

toleruar. Gjykata duhet të gjykojë edhe subjektivisht kur shihet se ligji krijon  konfuzione dhe kjo 

po përdoret nga njëra palë në dëm të palës tjetër. Megjithatë, pavarësisht pavarësisht përpjekjeve 



të shumta që po bëhen duke vendosur në qendër jetën private sërish të drejtat e informimit dhe të 

të shprehurit mbeten thelb I demokracisë dhe liberalizmit. 
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