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DEKLARATË 

 
10 Dhjetor 2019 

 

Ne, një grupim prej 15 organizatash të gazetarëve dhe shoqërisë civile, në mënyrë të 

përsëritur, duke filluar nga Dhjetori i vitit 2018, përmes deklaratave tona publike i kemi 

kërkuar qeverisë të tërheqë dy projektligjet e prezantuara publikisht si Paketa Antishpifje, 

duke renditur të gjitha kundërtitë tona.  

 

Gjithashtu, pas dorëzimit të këtyre dy projektligjeve në Kuvendin e Shqipërisë, i bëjmë 

thirrje Kuvendit që, në rast se qeveria nuk i tërheq këto projektligje, t'i rrëzojë ato 

menjëherë. Këto dy projektligje cënojnë lirinë e shprehjes dhe të medias në vend, si dhe 

bien ndesh me parimet ndërkombëtare të parashikuara në nenin 19 të Deklaratës Universale 

të të Drejtave të Njeriut, nenin 19 të Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike, 

nenin 19 të Konvetës Amerikane për të Drejtat e Njeriut, nenin 10 të Konventës Evropiane 

të të Drejtave të Njeriut, etj.  

 

Organizatat vërejnë se dy projektligjet pjesë e paketës antishpifje i akordojnë AMAs dhe 

AKEP-it, kompetenca gati gjyqësore, me natyrë sanksionuese ndaj operatorëve mediatikë, 

ndërkohë që këto organe, edhe pse të pavarura sipas ligjit nuk ofrojnë garanci funksionale 

për të qenë efektivisht të pavarura, sikurse janë organet e pushtetit gjyqësor.  

 

Shqipëria ka mjaftueshëm ligje që rregullojnë çështjet kur media shkel të drejtat e të tjerëve 

dhe çdo ndërhyrje tjetër, si dhe në këtë drejtim ka patur disa precedentë të gjykuar në 

sistemin tonë gjyqësor.  

 

Nevoja për të patur vetërregullim të medias dhe JO rregullim ligjor të saj, merr rëndësi të 

veçantë në ato shtete me demokraci në tranzicion, sikurse është vendi ynë, ku shpesh 

mediat janë të lidhura me interesat e njohura të biznesit, të partive politike. Vetërregullimi 

është kombinim i standarteve që përcakton kodet e duhura të sjelljes për median, të cilat 

janë të nevojshme për të mbështetur lirinë e shprehjes dhe për të mundësuar që kjo sjellje 

të monitorohet dhe të mbahet e përgjegjshme. Vetërregullimi ruan pavarësinë e mediave 

dhe e mbron atë nga ndërhyrjet partizane të qeverisë.  

 

Organizatat i bëjnë thirrje Qeverisë Shqiptare dhe Kuvendit të Shqipërisë të marrin 

parasysh të gjitha kundërshtitë e përsëritura nga ana e institucioneve ndërkombëtare (të 

tilla si OSBE, BE, Këshilli i Europës dhe Kombet e Bashkuara), prezenca e të cilave 

kontribuon në vendin tonë për sundimin e shtetit të së drejtës dhe të drejtave të njeriut, të 

shprehen qartë dhe publikisht mbi projektligjet në fjalë, si masa në dhunim të lirisë së 

shprehjes. 
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Gjithashtu, kjo thirrje e organizatave lokale është mbështetur gjatë dy ditëve të fundit dhe 

nga tetë organizatat ndërkombëtare më të rëndësishme në adresimin e çështjeve që lidhen 

me lirinë e medias dhe të shprehjes, si dhe nga Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve IFJ 

(me 600 mijë anëtarë nga 140 vende të botës) dhe Federata Europiane e Gazetarëve EFJ ( 

me 320 mijë anëtarë nga 45 vende) 

 deklaratën e përbashkët të së cilëve e gjeni bashkëlidhur.  

 

Lista e organizatave firmëtare: 

 

 BIRN Albania 

 Civil Rights Defenders 

 Citizens Channel 

 Faktoje 

 Instituti Shqiptar i Medias 

 Instituti Shqiptar i Shkencave 

 Këshilli Shqiptar i Medias 

 Komiteti Shqiptar i Helsinkit 

 Lidhja e Gazetarëve të Shqipërisë 

 Neë Media Netëork 

 Qendra Res Publica 

 Qendra Shqiptare MediaLook 

 Qendra Shqiptare për Gazetari Cilësore 

 Shoqata e Gazetarëve Profesionistë të Shqipërisë 

 Unioni i Gazetarëve Shqiptarë 
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9 dhjetor 2019 

Autoritetet shqiptare vijojnë me projektligjet shumë problematike të medias pavarësisht 

kundërshtimeve publike 

Ne, organizatat firmëtare, përsërisim thirrjen tonë për parlamentin e Shqipërisë që të mos 

miratojë projektligjet e medias të njohura si "paketa antishpifje." Nëse këto projektligje 

hyjnë në fuqi, ato do të imponojnë kërkesë për regjistrim me detyrim të medias online dhe 

të krijojnë një organ administrativ me fuqi për të gjobitur dhe mbyllur mediat online si dhe 

për të bllokuar mediat e huaja - pa një urdhër gjykate. Projektligjet poashtu do të vendosin 

rregullim shtetëror për mediat online, gjë që është në kundërshtim me praktikat më të mira 

ndërkombëtare dhe parimet e vetë-rregullimit. 

Ne vërejmë se propozimet nuk janë në përputhje me praktikat më të mira të vetë-rregullimit 

dhe mund të kenë ndikim negativ në lirinë e shprehjes në Shqipëri, pikërisht në kohën kur 

Shqipëria do të marrë Presidencën e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë 

(OSBE) në Janar 2020. 

Parlamenti i Shqipërisë ka nisur 'konsultime publike' mbi projektligjet e medias. I pari i 

këtyre takimeve u zhvillua më 25 nëntor 2019 mes kundërshtive të forta nga bashkësia 

kombëtare dhe ndërkombëtare e lirisë së medias. 'Konsultimet publike' të radhës do të 

zhvillohen më 11 dhe 12 dhjetor 2019 në Tiranë, Shqipëri. Projektligjet e medias pritet të 

miratohen nga parlamenti më 19 dhjetor 2019. 

Ka shqetësim të gjithëpërhapur mbi këmbënguljen e qeverisë dhe parlamentit për të vijuar 

me këto projektligje ndërsa ato sinjalizojnë një kthesë për të keq në klimën e lirisë së 

medias në Shqipëri. Shqipëria ka detyrime dhe detyra të qarta nën Konventën Europiane 

për të Drejtat e Njeriut dhe OSBE-në, Presidencën e së cilës pritet ta marrë në Janar 2020. 

Nëse këto projektligje do të miratohen, do të jetë shumë shqetësuese që Shqipëria të marrë 

këtë rol. 

Më 3 korrik 2019, Këshilli i Ministrave të Qeverisë së Shqipërisë miratoi një seri 

amendamentesh të njohura si "Paketa antishpifje," të cilat përfshijnë amendamente për 

ligjin Nr.97/2013 “Mbi Median Audiovizive në Republikën e Shqipërisë" dhe Ligjin Nr. 

9918 “Mbi Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë.” 

Gjatë misionit tonë avokues në Tiranë të kryer në mes të datës 18 dhe 21 qershorit 2019, 

Qendra Europiane për Lirinë e Shtypit dhe të Medias (ECPMF), Artikulli 19, Komiteti për 
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Mbrojtjen e Gazetarëve (CPJ), Federata Europiane e Gazetarëve (EFJ), Instituti 

Ndërkombëtar i Shtypit (IPI), Reporterë pa Kufi (RSF) dhe Organizata e Medias për 

Europën Juglindore (SEEMO) paralajmëroi për përkeqësimin e klimës së lirisë së medias 

në Shqipëri. 

Ne ngritëm shqetësimet tona serioze mbi legjislacionin e propozuar gjatë takimit me 

kryeministrin Edi Rama, duke e nxitur atë që amendamentet të harmonizohen me 

standardet ndërkombëtare. Në korrik, ne i bëmë thirrje Qeverisë së Shqipërisë të tërheqë 

këto projektligje dhe i kërkuam parlamentit të mos i miratonte ato. 

Ne jemi të zhgënjyer që parlamenti i Shqipërisë ka vijuar me këto projektligje pa trajtuar 

në tërësi sugjerimet e dhëna nga aktorët vendës dhe institucionet ndërkombëtare. 

Përfaqësuesi i OSBE-së për Lirinë e Medias publikoi sot, më 9 dhjetor, analizën e tij të 

fundit ligjore të projektligjeve, përmes së cilës bën thirrje për përmirësimin e tyre në atë 

mënyrë që të “sigurohet e drejta e lirisë së shprehjes dhe të evitohet çfarëdo rreziku nga 

kufizimet apo sanksionet e tepruara ndaj mediave elektronike.” 

Ne i bëjmë thirrje parlamentit të Shqipërisë të heqë dorë nga procesi këmbëngulës i 

aprovimit të këtyre projektligjeve dhe të rifillojë procesin nga e para. Parlamenti duhet të 

përdorë mekanizmin e asistencës të disponueshme përmes zyrës së Këshillit të Europës në 

Tiranë dhe të Bashkimit Europian në mënyrë që të vijë me ligje që janë në përputhje me 

standardet më të mira të lirisë së medias. 

Firmosur nga: 

 European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) 

 ARTICLE 19 

 European Federation of Journalists (EFJ) 

 South East Europe Media Organisation (SEEMO)   

 International Press Institute (IPI) 

 Reporters Ëithout Borders (RSF) 

 Committee to Protect Journalists (CPJ) 
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Shqipëri: EFJ/IFJ nxisin Parpamentin të rrëzojë ligjin për median online 

                                                                                                     10 Dhjetor 2019 

Kryeministri shqiptar Edi Rama njoftoi se Parlamenti do të kalojë të ashtuquajturën 

“paketë kundër shpifjes” në 19 dhjetor. Federatat Evropiane dhe Ndërkombëtare të 

Gazetarëve (EFJ / IFJ) mbështetën thirrjet e anëtares së tyre në Shqipëri (APJA- Shoqata 

e Gazetarëve Profesionistë të Shqipërisë) për të hedhur poshtë dy projektligjet, që 

kërcënojnë lirinë e shprehjes dhe lirinë e mediave. 

Nëse miratohen, ndryshimet në Ligjin për mediat audiovizuale dhe Ligjin për 

komunikimet elektronike do i japin organeve qeveritare, Autoritetit të Mediave Shqiptare 

(AMA) dhe Autoritetit të Komunikimit dhe Postës (AKEP), fuqinë për të bllokuar 

menjëherë faqet e internetit të mediave dhe të vendosin gjoba të tepërta për cdo shkelje e 

dinjitetit dhe privatësisë.  

Shoqata e Gazetarëve Profesionistë të Shqipërisë (APJA) paralajmëron se këto ligje të 

reja do t’u japin organeve rregullatore “kompetenca quasi si të gjykatës”. Edhe pse këto 

organe janë të pavarur me ligj, nuk ka garanci, që ato do të funksionojnë në mënyrë të 

pavarur, në praktikë. 

Frika nga mungesa e pavarësisë dhe gjobat e tepruara, të vendosura pa kontroll gjyqësor 

janë ndër dispozitat e konsideruara shqetësuese nga Organizata për Siguri dhe 

Bashkëpunim në Evropë (OSBE) në shqyrtimin e saj juridik, të publikuar më 9 dhjetor. 

Përfaqësuesi i OSBE-së për Lirinë e Mediave, Harlem Désir paralajmëroi se “gjoba të 

tilla mund të çojnë në mbylljen e mediave dhe të shihen si presion indirect ndaj tyre.” 

Në një deklaratë të përbashkët, EFJ së bashku me 6 organizata për lirinë e shtypit 

paralajmëruan “se propozimet nuk janë në përputhje me praktikat më të mira të vetë-

rregullimit dhe se do të kishin një ndikim negativ në lirinë e shprehjes në Shqipëri.” 

“Ne kemi nevojë për vetë-rregullim në Shqipëri, jo rregullim shtetëror të mediave në 

internet, tha përfaqësuesja e Shoqatës së Gazetarëve Profesionistë të Shqipërisë, Mimoza 

Kociu. Shqipëria ka ligje të mjaftueshme për të rregulluar raste të tilla. Gjykatat kanë 

dhënë vendime në të kaluarën. Ne hedhim poshtë çdo dispozitë legjislative, që do 

impononte kërkesa për regjistrim dhe do t’u jepte organeve rregullatorëve, fuqinë për të 

bllokuar mediat elektronike dhe vendosjen e gjobave. Thjesht kërkojmë tërheqjen e 

ligjeve. ” 

Edi Rama e ka propozuar të ashtuquajturën “Paketa Anti-shpifje”, e cila pritet të votohet 

në Kuvend në 19 dhjetor  të këtij viti. Gazetarët dhe organizatat që mbrojnë fjalën e lirë e 

kanë kundërshtuar ashpër këtë paketë, e cila në pamje të parë synon të vendosë rregulla 

për mediat online. Por, me këtë ligj Shqipëria kthehet në vendin e vetëm në Europë, ku 

gazetarët dhe mediat gjobiten me vendime administrative. Përveç gjobave, media online 

do të përballet dhe me mbyllje, sipas propozimeve, kur publikohen 5 “fake news”, pra 

lajme të rreme, një faqe lajmesh bllokohet për një vit. 
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