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LIsTa e sHKURTIMeVe

 ANFL –  akt normativ me Fuqinë e Ligjit i këshillit të ministrave

 AP –  avokati i popullit

 FZ  –  Fletore zyrtare

 GJEDNJ –  Gjykata europiane e të Drejtave të njeriut

 GJK  –  Gjykata kushtetuese

 GJL  –  Gjykata e Lartë

 KiE  –  këshilli i europës

 KM  –  këshilli i ministrave

 MASH  –  ministria e arsimit dhe shkencës

 MB –  ministria e brendshme

 MBUMK  –  ministria e bujqësisë, Ushqimit dhe mbrojtjes së konsumatorit

 MD  –  ministria e Drejtësisë

 METE  –  ministria e ekonomisë, Tregtisë dhe energjitikës

 MF  –  ministria e Financave

 MMPAU  –  ministria e mjedisit, pyjeve dhe administrimit të Ujërave

 MPCSSHB  –  ministria e punëve, Çështjeve sociale dhe e shanseve të barabarta

 MPPTT  –  ministria e punëve publike, Transport, Telekomunikacioneve 

 MSH  –  ministria e shëndetësisë

 QPZ  –  Qendra e publikimeve zyrtare

 VGJK –  vendim i Gjykatës kushtetuese

 VKM  –  vendim i këshillit të ministrave

 VUGJL –  vendim Unifikues i Gjykatës së Lartë



hYrJe

r
aporti vjetor "Transparenca e Botimeve Zyrtare 

në republikën e shqipërisë", vjen përpara pub-

likut shqiptar dhe institucioneve të shtetit për të 

tretin vit rradhazi. Raporti 2010 u përgatit nga qendra 

për Çështje të informimit publik, Çip, falë mbështetjes 

së rëndësishme të ofruar nga osFa (Fondacioni soros). 

objekt monitorimi dhe vlerësimi i këtij raportit është boti-

mi i akteve të institucioneve qëndrore kushtetuese në Fleto-

ren Zyrtare të republikës së shqipërisë. 

risia e Raportit 2010, është se në të përfshihet edhe një 

vlerësim i detajuar i nivelit të botueshëmrisë së akteve gjatë 

periudhës 5-vjeçare, 2006-2010.  një vlerësim i tillë për ak-

sesin në legjislacion në rsh realizohet për herë të parë dhe 

është unik. ai bazohet në gjetjet e raporteve të Trasparencës 

së Botimeve Zyrtare për 5 vitet e fundit. Çip ka përllogaritur 

edhe nivelin e zbatueshmërisë së ligjit nga vetë institucionet 

që nxjerrin akte. Konkretisht, objekt vlerësimi në këtë dre-

jtim është zbatimi (implementimi) i dispozitave të ligjeve 

organike (ose të vetë Kushtetutës) që caktojnë detyrimin për 

botim në Fletore Zyrtare të akteve që nxjerrin institucionet 

qëndrore kushtetuese të të treja pushteteve, Legjislativit, 

ekzekutivit dhe Gjyqësorit. 

Kjo përllogaritje e nivelit të zbatueshmërisë së këtyre dis-

pozitave ofrohet në përqindje. Metoda e përdorur mund të 

shërbejë si model edhe për aktorë të tjerë të interesuar në 

përllogaritjen objektive të nivelit të zbatimit të ligjeve apo 

dispozitave të veçanta që janë objekt i punës së tyre.

Çip ka përpunuar grafikisht gjetjet mbi  botueshmëri-

në e akteve dhe zbatueshmërinë e dispozitave që cakto-

jnë detyrimin për botim të akteve, me synim vizualizimin 

e trendit (përkeqësues apo përmirësues) gjatë 5 viteve 

të fundit, sipas llojit të aktit dhe për secilin institucion. 

Monitorimin e këtij viti, autorët do të parapëlqenin ta kon-

sideronin si një raport auditi 5-vjeçar për sistemin e publiki-

meve zyrtare në republikën e shqipërisë. ai ofron një pan-

oramë mëse të qartë të problemeve të hasura, kurse shifrat 

dhe grafiket orientojnë se ku nevojiten ndërhyrje konkrete.

Ky raport ka si target të natyrshëm qendrën e publikimeve 

Zyrtare, pa përjashtuar edhe të gjitha institucionet qën-

drore, të cilat ngarkohen nga ligji për të botuar aktet e tyre 

në Fletore Zyrtare. në shpresojmë që aktet e identifikuara 

si të pabotuara prej këtij raporti, të botohen në numra 

ekstra të Fletores Zyrtare, pasi qpZ të kryejë të gjitha veri-

fikimet dhe vlerësimet përkatëse mbi objektivitetin e tyre. 

është me vend të theksohet që në hyrje se, institucionet e 

shtetit shqiptar kanë hedhur hapa të rëndësishëm përpara sa 

i takon konsolidimit të sistemit të Botimeve Zyrtare. 

Teksa ndihmesa e donatorëve ka qenë mëse bujare në këtë 

drejtim, një punë e lavdërueshme është bërë në këto vitet 

e fundit nga vetë qpZ, jo vetëm sa i takon botimit në Fle-

tore Zyrtare të akteve që i dërgohen, por edhe për të pakësuar 

stokun e akteve të lëna jashtë botimi ndër vite përmes pro-

cesimit të tyre në Fletore Zyrtare ekstra.

raporti "Transparenca e Botimeve Zyrtare në RSH, 2010" 

publikohet kur mbeten dhe më pak se dy vite (gjysma e 

kohës së parashikuar) për implementimin e strategjisë 

ndërsektoriale në administratën publike (snrap), '09-'13. 

pjesë e vizionit qeverisës, të shprehur në këtë dokument të 

rëndësishëm është "një administratë që bazohet në procese ven-

dimarrëse transparente, përfshirëse dhe të përgjegjshme ndaj pub-

likut". Gjetjet e këtij raporti, sidomos analiza krahasuese e të 

dhënave për periudhën 2006-2010, ofrojnë një mundësi më 

shumë për vlerësimin e realizimit të objektivave të shprehura 

në kuadër të snrap,  sidomos sa i takon "preceseve vendimar-

rëse transparente". 

për më tepër, ky raport bëhet publik në një kohë kur qeve-

ria shqiptare i është bashkuar edhe nismave globale që syno-

jnë rritjen e transparencës në procesin vendimarrës, sikurse 

është edhe partneriteti për qeverinë e hapur (open Govern-

ment partnership). oGp, të cilës shqipëria iu bashkua më 2 

Gusht 2011, bazohet në iniciativën për qeverisje të hapur 

të presidentit të shBa, obama, lançuar ditën e tij të parë në 

detyrë, më 20 Janar 2009, për ta bërë qeverinë transparente, 

pjesëmarrëse dhe bashkëpunuese. 

qendra Çip, si një operator i shoqërisë civile i specializuar në 

fushën e aksesit në legjislacion dhe transparencës së botim-

eve zyrtare, i përmbahet motos se “Shqiptarët duhet ta dinë 

se çfarë vendimesh merren në emër të tyre”. aktet zyrtare janë 

një aset kombëtar me vlerë të pazëvendësueshme, dhe si të 

tilla ato duhet të jetë në përdorim dhe të aksesueshme efek-

tivisht prej të gjithë shqiptarëve. aksesi në legjislacion është 

një e drejtë që duhet të gëzohet prej kujtdo, dhe jo vetëm prej 

atyre që kanë kohën, apo mjetet e nevojshme në dispozicion. 

në këtë kuptim, ai është një tregues i drejpërdrejtë i vlerësim-

it të angazhimeve të marra përsipër tashmë si brenda vendit, 

ashtu edhe në nivel global nga qeveria shqiptare.

për më tepër, shpallja e akteve përmes botimit përbën një 

nga parimet themelore të shtetit. Ky parim afirmon kushtin 

që, përpara se subjekteve t’i kërkohet nga shteti të zbatojnë 

normën, si fillim ata duhet të njoftohen që kjo normë ekzis-

ton dhe ka hyrë në fuqi. Ky është një kusht themelor për të 

patur një qeverisje transparente dhe të përgjegjshme.  

Gerti Shella
Drejtor i projektit
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Falenderime
qendra për Çështje të informimit publik, Çip, falenderon Fonda-
cionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, soros, për besimin dhe 
ndihmesën mjaft të rëndësishme që ka ofruar për realizimin e kësaj 
nisme.  “Transparenca e Botimeve Zyrtare në Republikën e Shq-
ipërisë” nuk do kishte qenë e mundur pa mbështetjen e këtij Fonda-
cioni dhe stafit të tij profesional dhe të përkushtuar.

Çip falenderon gjithashtu me mirënjohje edhe national endow-
ment for democracy, ned, me seli në Washington d.c, ndihmesa e 
të cilit ishte përcaktuese për konsolidimin e këtij monitorimi.

një falenderim special shkon edhe për vetë stafin e Çip, i cili në këto 
4 vite arriti të adresojë për zgjidhje dhjetëra probleme metodologjike 
dhe empirike gjatë implementimit të projektit, pavarësisht trysnisë 
së madhe të shkaktuar nga vulumet e jashtëzakonshme të akteve që 
u shqyrtuan apo peshës së përgjegjësisë përballë opinionit publik 
dhe insitucioneve qëndrore, lidhur me gjetjet e prezantuara.

një falenderim i fundit i takon institucioneve shtetërore, të cilat 
kanë pritur me interesim dhe qëndrim profesional konkluzionet 
dhe rekomandimet e raporteve të përvitshme të Transparencës së 
Botimeve Zyrtare në rsh. një pjesë e këtyre institucioneve, kanë re-
flektuar më së miri në punë e tyre këto rekomandime, duke u paraqi-
tur nga viti në vit me performancë të përmirësuar sa i takon botimit 
të akteve të tyre në Fletore Zyrtare, sikurse sugjerojnë edhe grafikët 
në pjesën e dytë të këtij publikimi.  
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Pjesa e Parë e këtij publikimi i është rezervuar 
raportit vjetor: 'Transparenca e Botimeve Zyr-
tare, 2010". objekt monitorimi dhe vlerësimi në 
kuadër të këtij raporti është botimi i akteve të 
institucioneve qëndrore kushtetuese në Fletoren 
Zyrtare gjatë vitit 2010.  

sikurse edhe vitet e kaluara, raporti i 2010-ës 
fokusohet tek ato akte, botimi i të cilave në Fle-
tore Zyrtare është i detyrueshëm me ligj. Legjiti-
miteti (baza ligjore relevante) ku mbështen gjet-
jet e raportit 2010 janë parashtruar në mënyrë 
konçize në fillim të çdo kapitulli. përcaktimi i 
legjitimitetit bazohet në vlerësimin e dyfishtë 
si të dispozitave të ligjeve organike që caktojnë 
detyrimin për botim të akteve për secilin insti-
tucion qëndror, ashtu edhe në ligjin nr.8502, dt. 
30.6.1999, “për krijimin e qendrës së publikime-
ve Zyrtare", të ndryshuar me ligjin nr. 9091, dt. 
26.6.2003.
 
në kuadër të raportit 2010, Çip gjithashtu ka 
monitoruar sërish rregullsinë e botimit në Fle-
tore Zyrtare të vendimeve të Gjykatës europiane 
të të drejtave të njeriut. Botimi i tekstit të plotë 
të vendimeve të GJednJ, me palë të paditur 
shtetin shqiptar, është një praktikë që ndiqet nga 
shqipëria në kuadër të rekomandimit (2002) 13 
të Komitetit të Ministrave të Kie. Vlen të thekso-
het se, sikurse implikon edhe vetë termi “reko-
mandim”, botimi i vendimeve të GJednJ nuk 
është një detyrim ligjor që buron nga sistemi i 
brendshëm juridik i republikës së shqipërisë. 
sa i takon vendimeve të Gjykatës Kushtetuese si 
dhe vendimeve unifikuese të Gjykatës së Lartë 
(VuGJL), objekt vlerësimi në kuadër të këtij ra-

porti është edhe afati kohor i botimit të tyre në 
Fletore Zyrtare.

raporti "Transparenca e Botimeve Zyrtare, 
2010" përmban një kapitull të posaçëm Çip ku 
vlrësohet edhe botimin në FZ i tekstit në shqip 
të marrveshjeve ndërkombëtare të ratifikuar nga 
Kuvendi gjatë vitit 2010. në këtë kontekst, Çip 
ka bërë edhe një vlerësimin mbi problematikën 
e "stokut" të akteve ndërkombëtare të pabotuara 
në shqip, situatë kjo e mbartur nga vitet e kalu-
ara. Volumi i këtij "stoku" për momentin, kon-
siston vetëm në gjetjet që ka paraqitur avokati i 
popullit në Kuvend, përmes raportit special nr. 
1, dt 23/05/2008. (në vlerësimet paraprake që Çip 
ka ndërmarrë në këtë drejtim, rezulton se volumi  
i këtij stoku është shumë herë më i madh se sa ai 
i identifikuar nga ap).

sa i takon mënyrës së organizimit të gjetjeve 
të Raportit 2010, autorët kanë bërë kujdes 
që ato të paraqiten në një mënyrë sa më të 
kuptueshme, jo vetëm për ata që kanë një in-
teres profesional në leximin e rezultateve, por 
edhe për median, madje dhe për ata që nuk do 
të konsideroheshin "profesionistë të fushës". 

për të mundësuar një lexim "të shkathët" të ra-
portit, konkluzionet e monitorimit për secilin lloj 
akti paraqiten mbi një sfond të ngjyrosur (banner) 
brenda hapësirës së faqes. një rezultat pozitiv ven-
doset në një banner të gjelbër, kurse një rezultat 
negativ në një banner me ngjyre portokalli. për 
çdo element alternativ, që ka të bëjë me formën 
dhe formatin e prezantimit të tabelave të rezultat-
eve, faqja është e pajisur me legjendë të posaçme. 

* * *

pJesa e parë
Transparenca e BoTiMeVe ZYrTare, 2010
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LEgjITIMITETI I MONITORIMIT

PUSHTETI LEGJISLATIV

Sh
qipëria është një republikë parlamen-
tare (neni 1 i Kushtetutës së shqipërisë). 
përgjithësisht, Kuvendi referohet ose iden-

tifikohet si institucioni më i lartë i shtetit. Megjithatë, 
Kushtetuta nuk ka ndonjë përkufizim për rolin dhe 
funksionet e Kuvendit apo për pozitën e epërme që ka 
ai në raport me organet e tjera kushtetuese1. 

Veprimtaria e Kuvendit të shqipërisë rregullohet nga 
rregullorja e Kuvendit, e cila miratohet nga vetë Ku-
vendi, sipas parimit të njohur dhe të aplikuar në ven-
det demokratike se “ligjvënësi (parlamenti) është zot i 
caktimit të rregullave të veta”2. 

në ushtrim të pushtetit të tij ligjvënës, Kuvendi nxjerr 
disa lloje aktesh, mes të cilave ligje, vendime, rezoluta 
dhe deklarata. (neni 106 i rregullores së Kuvendit). 

nga të gjitha llojet e akteve që nxjerr Kuvendi, në 
fokus të këtij monitorimi do të jenë vetëm ligjet, të 
cilat qëndrojnë në majën e hierarkisë së dokumen-
tave parlamentare. Ligjet janë qëllimi parësor dhe 
produkti përfundimtar i procesit ligjvënës. si akt nor-
mativ, ligji përfaqëson një sistem normash juridike që 
rregullojnë në formë të përgjithshme, marrëdhënie 
shoqërore të rëndësishme. 

Kushtetuta e shqipërisë i ka kushtuar një rëndësi të 
posaçme procesit ligjvënës, ku një moment kyç është 
edhe mënyra e hyrjes në fuqi të ligjeve. në pjesën 
e tretë të Kushtetutës, kreu iV, nenin 84/3 thuhet 
se: “ligji hyn në fuqi me kalimin e jo më pak se 15 
ditëve nga botimi i tij në Fletoren Zyrtare”. Kjo është 
edhe procedura e zakonshme e hyrjes në fuqi të ligjit. 
paragrafi 4 i nenit 84 parashikon edhe një procedurë 
të jashtëzakonshme të hyrjes në fuqi të ligjit dhe 

konkretisht: “Në rastet e masave të jashtëzakonshme, si 
dhe në rast nevoje dhe urgjence, kur Kuvendi vendos me 
shumicën e të gjithë anëtarëve dhe Presidenti i Republikës 
jep pëlqimin, ligji hyn në fuqi menjëherë, vetëm pasi të 
jetë njoftuar publikisht. Ligji duhet të botohet në numrin 
më të parë të Fletores Zyrtare”. pra, që një ligj të hyjë në 
fuqi menjëherë duhet të plotësohen tre kushte kumu-
lative: 

1) Kuvendi të vendosë me shumicën e të gjithë anëtarëve; 
2) Presidenti i Republikës të japë pëlqimin;
3) Ligji të jetë njoftuar publikisht. 

edhe neni 117 i Kushtetutës së shqipërisë përcakton 
në pikën 1 të tij se: “Ligjet, aktet normative të Këshillit të 
Ministrave, ministrave, të institucioneve të tjera qëndrore 
marrin fuqi juridike vetëm pasi të botohen në Fletoren Zyr-
tare.” 

nga i gjithë parashtrimi i mësipërm, është e qartë se 
mos-botimi i ligjeve në Fletore Zyrtare do të shkak-
tonte a-priori mos-hyrjen e tyre në fuqi. Mos-botimi 
i akteve normative në Fletore Zyrtare, në kuptimin 
strikt juridik, do të thotë se ato nuk ekzistojnë3. 
përderisa nuk ekzistojnë, ato nuk prodhojnë detyrim 
ndaj subjekteve për t’u zbatuar apo ndjekur prej tyre. 

parimi sipas të cilit ignorantia juris non excusat (injo-
ranca ndaj ligjit nuk shfajëson (në gjykatë)), humbet 
kuptimin në një rast të tillë për shkak të mos-përm-
bushjes së parimit që i paraprin, sipas të cilit “nuk 
mund të përfitosh apo dëmtohesh nga një ndalim apo lejim 
i ligjit në rast se nuk ke mundësi reale apo formale të njo-
hjes me ligjin”. Botimi i ligjeve dhe akteve të tjera zyr-
tare në Fletore Zyrtare prezumon faktin që të gjithë 
njerëzit janë vënë në dijeni të këtyre akteve. 

1
KaPITULLI

1 “E Drejta Kushtetuese” Luan Omari; Aurela Anastasi, ribotim 2010, fq.194
2 “E Drejta Kushtetuese” Luan Omari; Aurela Anastasi, ribotim 2010, fq.235
3 “E Drejta Administrative 2” Sokol Sadushi, botimi i tretë i ripunuar 2005, fq.55
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në Fletore Zyrtare 2010 (1 Janar-31 dhjetor), gjenden të botuara gjithsej 156 ligje.

Ligji nr.10212, datë 21.01.2010 – për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit 
të Ministrave të republikës së shqipërisë dhe qeverisë së republikës së Kosovës për 
bashkëpunim policor dhe ndërkufitar”. 
(botuar në Fletore Zyrtare nr 9, faqe 293, data e botimit: 15-02-2010)

REzULTATET E MONITORIMIT, 2010

ligje të kuvendit të shqipërisë

Ligji nr.10367, datë 23.12.2010 – për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, 
nr.5, datë 10.11.2010, të Këshillit të Ministrave “për disa ndryshime dhe shtesa në 
ligjin nr.10 142, datë 15.5.2009 “për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve 
të Forcave të armatosura ...” 
(botuar në Fletore Zyrtare nr 181, faqe 10120, data e botimit: dhjetor 2010)

Pas verifikimeve 
 rezultoi se:

dhe e mbyll:

Serinë e hap me:

nga totali prej 156 ligjesh të miratuara dhe të botuara në Fletore Zyrtare, 4 prej tyre 
kanë të përcaktuar në dispozitën e fundit se “hyjnë në fuqi menjëherë”. nga verifikimi 
rezultoi se, për këto 4 ligje, janë përmbushur rigorozisht tre kushtet kumulative që 
parashikon Kushtetuta në mënyrë që ato të hyjnë në fuqi menjëherë, konkretisht: 

  1) Kuvendi ka vendosur me shumicën e të gjithë anëtarëve; 

  2) presidenti ka dhënë pëlqimin me dekret të posaçëm për hyrjen në fuqi menjëherë;

  3) ligji është njoftuar publikisht; 

Konstatohet se, për ligjet nr. 10336, 10267, 10254 shpallja me dekret nga presidenti 
(përfshirë dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë) dhe botimi në Fletore 
Zyrtare janë bërë një ditë pas miratimit nga Kuvendi. 
 
Kurse, për ligjin nr. 10276 konstatohet se miratimi nga Kuvendi është bërë më dt 
06.05.2010, shpallja me dekret nga presidenti është bërë më dt 10.05.2010, kurse 
botimi në Fletore Zyrtare është bërë më dt. 21.05.2010. Ky ligj ratifikon një mar-
rëveshje midis republikës së shqipëris dhe disa institucioneve financiare (deutche 
Bank aG, London e J.p. Morgan securites) për manaxhimin e përkohshëm të Eurobondit 
deri në 400 milion Euro. 

konstatime ekstra:

gjatë vitit 2010, janë botuar në Fletore Zyrtare
të gjitha ligjet e miratuara nga Kuvendi
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K
ushtetuta e shqipërisë i ka kushtuar një vë-
mendje të posaçme procesit të lidhjes së trak-
tateve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare. në 

pjesën e parë të saj, “parime Themelore”, ajo për-
cakton se “republika e shqipërisë zbaton të drejtën 
ndërkombëtare të detyrueshme për të” (neni 5). 

në fushën e të drejtave të njeriut, Kushtetuta ka fu-
tur drejtpërdrejtë në veprim Konventën europiane 
të të drejtave të njeriut, duke e ngritur në nivelin e 
normës kushtetuese teksa thekson se “kufizimet e të 
drejtave dhe lirive nuk mund të tejkalojnë në asnjë 
rast kufizimet e parashikuara në Konventën europi-
ane të të drejtave të njeriut” (neni 17/2). 

Marrëveshjet ndërkombëtare renditen të dytat pas 
Kushtetutës në hierarkinë e akteve normative që kanë 
fuqi në të gjithë territorin e republikës së shqipërisë 
(neni 116/1). Botimi i tekstit të tyre është detyrim kush-
tetues dhe ligjor pasi, në bazë të nenit 117/3 të Kush-
tetutës: “Marrëveshjet ndërkombëtare që ratifikohen 
me ligj, shpallen dhe botohen sipas procedurave që 
parashikohen për ligjet. shpallja dhe botimi i mar-
rëveshjeve të tjera ndërkombëtare bëhet sipas ligjit”. 

Çdo marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar përbën 
pjesë të sistemit të brendshëm juridik pasi botohet 
në Fletoren Zyrtare të republikës së shqipërisë...
(neni 122/1). një marrëveshje ndërkombëtare e rati-
fikuar me ligj ka epërsi mbi ligjet e vendit që nuk 
pajtohen me të (neni 122/2). 

në mënyrë që të mundësohet zbatimi i një mar-
rëveshjeje, sipas kuptimit të Kushtetutës, është e do-
mosdoshme që, njësoj si edhe për ligjet, përmbajtja 
e këtyre akteve t’i bëhet e njohur në gjuhën shqipe 
(deduksion logjik) organeve të shtetit shqiptar si dhe 
të gjithë shtetasve shqiptarë.

përpara 4 vjetësh, avokati i popullit (ap) ka konstat-
uar se një numër relativisht i madh aktesh ndërkom-
bëtare që shqipëria ka nënshkruar apo ka aderuar, 

para dhe pas viti 1990, nuk janë ende të botuara në 
Fletore Zyrtare. ap konstatonte se problemi vijonte 
të mbetej i pazgjidhur për 75 akte ndërkombëtare të 
identifikuara që në vitin 2002.

ap, çmonte se “është shumë i rëndësishëm botimi i 
teksteve të të gjitha akteve ndërkombëtare të ratifi-
kuara nga vendi ynë, para dhe pas vitit 1990, të cilat 
janë bërë pjesë e legjislacionit tonë të brendshëm 
dhe, si rrjedhim, janë të detyrueshme për t’u zbatuar 
nga institucionet e shtetit shqiptar, në përputhje me 
Kushtetutën e shqipërisë”.

duke e njohur dhe pranuar si të mirëqenë proble-
min në fjalë, qendra Çip, në kuadër të raportit për 
vitin 2009, ndërmori një verifikim për të parë se sa 
ishte reduktuar "stoku" i këtyre akteve përmes boti-
mit të teksteve të tyre (në shqip) në Fletore Zyrtare 
ekstra. Meqënëse, raporti special nr.1 i ap mban 
datën 23/05/2008, atëherë Çip u fokusua në hulum-
timin e të gjitha FZ eksta të nxjerra që nga 2008-a (7 
gjithsej) e deri në fund të 2009-ës (6 gjithsej). 

nga hulumtimi një për një i tyre, rezultoi të ishte 
botuar në gjuhën zyrtare shqipe vetëm teksti i Kon-
ventës “Mbi eleminimin e të gjitha formave të diskri-
minimit ndaj grave” (OKB). Botimi i saj është bërë 
në FZ ekstra 33, dt. 15/10/2008, pra rreth 5 muaj pas 
dërgimit në Kuvend të reportit special nr.1 nga ap.  
rreth 15 ditë para se ap të dorëzonte në Kuvend 
raportin special nr. 1, qpZ botoi në FZ ekstra 28 
dhe 29 tekstin shqip të “Konventës për Mbrojtjen e 
të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore”, të Ke, 
bashku me protokollet shtesë të saj (15 në total). 

edhe në kuadër të këtij raporti për vitin 2010, Çip 
ka përfshirë vlerësimin e situatës sa i takon redukti-
mit të "stokut" të akteve ndërkombëtare, i cili është 
mbartur nga vitet e kaluara (deri para 2007-ës). Ky 
stok, për momentin, konsiston vetëm në gjetjet që 
ap ka reklamuar në Kuvend përmes raportit spe-
cial nr. 1. 

LEgjITIMITETI I MONITORIMIT 

AKTET NDERKOMBËTARE2
KaPITULLI
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Botimi i tekstit në shqip të marrëveshjeve ndërkom-
bëtare të ratifikuara me ligj gjatë vitit 2010 paraqet 
një panoramë të normalizuar plotësisht.

nga hulumtimi i Fletoreve Zyrtare 2010, rezultojnë 
të botuara 62 ligje që ratifikojnë akte ndërkombëtare. 
për të folur në terma më konkretë, në Fletore Zyrtare 
gjenden të botuara 9 ligje që ratifikojnë aderimin e 

shqipërisë në konventa, 4 ligje për ratifikimin e nësh-
krimit të protokolleve si edhe 49 ligje që ratifikojnë 
nënshkrim marrëveshjesh ndërkombëtare, memo-
randume, statute dhe traktate. 

Të gjitha ligjet e mësipërme janë të botuara në FZ, 
bashkëshoqëruar nga teksti i marrëveshjes përkatëse i 
përkthyer zyrtarisht në shqip. 

REzULTATET E MONITORIMIT, 2010

teksti në shqip i akteve ndërkombëtare

gjatë 2010-ës, janë botuar në FZ të gjitha tekstet 
shqip të marrëveshjeve ndërkombëtare që ka 
ratifikuar me ligj Kuvendi i Shqipërisë

Si konkluzion:

praktika sugjeron se aktet “stok” të pabotuara, trajto-
hen për botim në FZ ekstra. Kjo do të thotë se për 
të vlerësuar nëse "stoku" i akteve ndërkombëtare të 
ratifikuara, për të cilat ap ka konstatuar se nuk janë 
të botuara si tekst shqip në FZ, është pakësuar apo 
vijon të mbetet i paprekur, monitorimi përqëndrohet 
në shqyrtimin një për një të  Fletoreve Zyrtare ekstra 
të cilat janë nxjerrë nga qpZ gjatë 2010-ës. rezulton 
se gjatë këtij viti, qpZ ka nxjerrë gjithsej 30 FZ ekstra. 
në asnjërën prej tyre (FZ ekstra 2010) nuk ka tekste 
të ndonjë marrëveshjeje ndërkombëtare që të jetë 
ratifikuar para datës 23/05/2008, kur ap dorëzoi në 
Kuvend raportin special nr.1. 

"stoku" i akteve ndërkombëtare të pabotura 

Si përfundim, sa i takon reduktimit të "stokut" 
të marrëveshjeve ndërkombëtare, për të cilat 
AP konstatonte se janë të pa-botuara në FZ, 
viti 2010 nuk shënoi asnjë progres.

Faksimile e raportit special nr.1, datë 23.05.2008
të avokatit të popullit, “për botimin në Fletoren zyrtare 
të akteve ndërkombëtare të ratifikuara nga shteti shqiptar”



transparenca e botimeve zyrtare ne republiken e shqiperise, 2010

P
ushteti ekzekutiv në repubikën e shq-
ipërisë përbëhet nga një tërësi organesh qën-
drore ose vendore, në krye të cilave qëndron 

Këshilli i Ministrave. ai përbëhet nga Kryeministri, 
Zv.Kryeministri dhe nga Ministrat (neni 95 i Kush-
tetutës). 

Këshilli i Ministrave përcakton drejtimet kryesore 
të politikës së përgjithshme shtetërore. në ushtrim 
të pushtetit të vet ekzekutiv, ai nxjerr vendime dhe 
udhëzime (neni 100 i Kushtetutës). Këshilli i Mini-
strave, në rast nevoje dhe urgjence, nën përgjegjësinë 
e tij, mund të nxjerrë akte normative me fuqinë e 
ligjit, për marrjen e masave të përkohshme (neni 101 
i Kushtetutës). 

aktet normative të Këshillit të Ministrave kanë fuqi 
në të gjithë territorin e republikës së shqipërisë; ato 
renditen të katërtat në hierarkinë e akteve, konkre-
tisht pas Kushtetutës, marrëveshjeve ndërkombëtare 
dhe ligjeve (neni 116 i Kushtetutës).

pjesë e rëndësishme e vendimmarrjes së Këshillit të 
Ministrave është propozimi i projektligjeve (neni 81 i 
Kushtetutës) edhe miratimet në parim të marrëveshjeve 
ndërkombëtare. Të dyja këto lloj aktesh i dërgohen Ku-
vendit respektivisht për miratim, ose ratifikim (kur 
ratifikimi kërkohet nga dispozitat ligjore në fuqi). 
Këshilli i Minisitrave ka gjithashtu kompetencë të 
lidhë marrëveshje të cilat nuk janë objekt ratifikimi 
nga Kuvendi. 

Këshilli i Ministrave kryesohet nga kryetari i Këshillit 
të Ministrave (rëndom: Kryeministri). Kushtetuta i ka 
rezervuar një pozicion epërsie këtij të fundit në ush-
trimin e funksioneve të drejtimit politik. neni 102/1 
gërma b sanksionon se “kryeministri koncepton dhe 
paraqet drejtimet kryesore të politikës së përgjith-
shme shtetërore dhe përgjigjet për to”. 

Kryeministri, në zbatim të kompetencave të tij, 
nxjerr urdhra, kurse ministri, në zbatim të kompe-
tencave të tij, nxjerr urdhra dhe udhëzime. (neni 
102/ pika 3 & 4, i Kushtetutës).

organizimi dhe funksionimi i Këshillit të Mini-
strave rregullohet me ligjin organik nr. 9000, dt. 30. 
1. 2003. Ky ligj i kushton një rëndësi të posaçme në 
kreun IV të tij llojeve të akteve që nxjerrin organet 
qeveritare, mënyrës së hyrjes në fuqi dhe botimit të 
tyre në Fletore Zyrtare. sipas nenit 29 të këtij ligji:

1. Aktet normative, me fuqinë e ligjit, të Këshillit të 
Ministrave botohen menjëherë në Fletoren Zyrtare.

2. Vendimet e Këshillit të Ministrave marrin fuqi ju-
ridike pas botimit në Fletoren Zyrtare. Për vendi-
met me karakter normativ mund të caktohet si datë 
hyrjeje në fuqi një datë tjetër nga ajo e botimit në 
Fletoren Zyrtare, ndërsa vendimet me karakter in-
dividual hyjnë në fuqi menjëherë, por botohen në 
Fletoren Zyrtare.

3. Udhëzimet e Këshillit të Ministrave dhe të ministrit 
marrin fuqi juridike pas botimit në Fletoren Zyrtare.

4. Urdhrat e Kryeministrit, të ministrit ose të drejtuesit 
të institucionit qendror, në varësi të Kryeministrit 
ose të ministrit, hyjnë në fuqi menjëherë, u njoftohen 
të interesuarve dhe shpallen, për të paktën 3 ditë, në 
një vend të dukshëm të institucionit përkatës.

Kjo do të thotë se, me përjashtim të Urdhrave (pika 
4, neni 29), botimi i çdo akti të Këshillit të Mini-
strave dhe/apo ministrave në Fletoren Zyrtare është 
i detyrueshëm me ligj në çdo rast. Ligjvënësi është 
kujdesur që detyrimi ligjor për botimin në Fletore 
Zyrtare të akteve që nxjerr Këshilli i Ministrave 
(neni 29, ligji 9000) të mos lidhet domosdoshmër-
isht vetëm me caktimin e momentit të hyrjes në 
fuqi të aktit (sikurse do të ishte rasti për aktet me 
karakter normativ). 

LEgjITIMITETI I MONITORIMIT

PUSHTETI EKZEKUTIV3
KaPITULLI
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neni 101 i Kushtetutës, parashikon rastin kur ekzeku-
tivi merr atribute të Legjislativit, në mënyrë që “në rast 
nevoje dhe urgjence, nën përgjegjësinë e tij, të nxjerrë 
akte normative me fuqinë e ligjit, për marrjen e ma-
save të përkohshme. Këto akte normative i dërgohen 
menjëherë Kuvendit, i cili mblidhet brenda 5 ditëve 
nëse nuk është i mbledhur. Këto akte humbasin fuqinë 
që nga fillimi, në qoftë se nuk miratohen nga Kuvendi 
brenda 45 ditëve“. 

hyrja në fuqi menjëherë e akteve normative me fuq-
inë e ligjit (për nga vetë natyra e aktit që nxirret në 
kushte nevoje dhe urgjence, pra kur “puna nuk pret” 
që të mblidhet Kuvendi për të nxjerrë ligj), implikon 
një çështje mjaft sensitive, sa kohë që e lë të hapur dis-
kutimin se çfarë ndodh me pasojat e prodhuara men-
jëhërë nga ky akt nëse Kuvendi e rrëzon (nuk e mira-
ton) atë brenda 45 ditëve. as doktrina dhe as praktika 
kushtetuese në shqipëri nuk kanë përcaktuar akoma 

se çfarë duhen konsideruar “raste nevoje dhe urgjence”.
në kuadër të këtij raporti, nuk do të ndalemi në dis-
kutimin doktrinar mbi mënyrën e hyrjes në fuqi të 
aktit normativ me fuqinë e ligjit, për të cilin Gjykata 
Kushtetuese ka të paktën dy interpretime të saj. 

një gjë është e sigurtë: botimi në Fletoren Zyrtare i 
aktit normativ me fuqinë e ligjit është një kërkesë që 
rrjedh nga pika 1, neni 29, Ligji nr. 9000, datë 30.1.2003 
“për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Mi-
nistrave”, e cila përcakton shprehimisht se: “Aktet nor-
mative, me fuqinë e ligjit, të Këshillit të Ministrave botohen 
menjëherë në Fletoren Zyrtare”. 

aktet normative me fuqinë e ligjit të KM, indeksohen 
nga një varg numerik rritës me bazë kalendarike. Kjo 
do të thotë se seria e aktit hapet në fillim të çdo viti me 
numrin indeksues 1 dhe mbyllet nga numri rendor që 
merr anFL e fundit për atë vit (deri më 31 dhjetor). 

Akt normativ Nr 6, Datë 22-12-2010 - Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 
nr.10 190, datë 26-11-2009 “Për buxhetin e vitit 2010”, të ndryshuar 
(botuar në Fletore Zyrtare Nr 173, Faqe 8878; Data e botimit: 24-12-2010)

Akt normativ Nr 1, Datë 05-05-2010 - Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 
nr.9663, datë 18.12.2006 “Për koncesionet”, të ndryshuar faqe 2227. 
(botuar në Fletore Zytrare Nr 59, Faqe 2227; Data e botimit: 21-05-2010)

REzULTATET E MONITORIMIT, 2010

akte normative me Fuqinë e ligjit të km

Nga verifikimi rezultoi se :

dhe mbyllet me:

Seria e ANFL për 
2010-ën hapet me:

në Fletore Zyrtare, 2010 janë botuar të gjitha 
(6) aktet normative me fuqinë e ligjit të KM
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1 Këto akte të tjera mund të jenë ose VKM që i miratojnë përfundimisht VKM-të “për miratim në parim”, kur kjo është kompetencë e vetë Qeverisë, ose VKM që propozojnë pro-
jektligje për ratifikimin e tyre në Kuvend, kur kjo kjo është kompetencë e Kuvendit (neni 121/1 i Kushtetutës).

2 Disa juristë rsyetojnë se botimi në Fletore Zyrtare i VKM-ve që “miratojnë në parim marrveshje”, nuk është i domosdoshëm, sa kohë që implikohet domosdoshmërisht miratimi i 
akteve të mëvonshme për t’i materializuar këto. Në këtë kuptim, nisja e procesit legjislativ nuk implikon gjenerimin e efekteve legjislative, moment i cili lidhet me botimin e aktit 
definitiv në Fletore Zyrtare. Vetë ligji 9000 “për organizimin dhe funksionimin e KM dhe ministrive”, i trajton si dy çështje të ndara hyrjen në fuqi të aktit përmes botimit dhe 
botimin në vetvete, i cili i shërben ndër të tjera marrjes dijeni të palëve të treat jo lehtësisht të identifikueshme, po aq sa edhe qeverisjes së mirë dhe transparente. 

3 Një VKM “për miratim në paprim” implikohon domosdoshmërisht miratimin e akteve të mëvonshme për t’i bërë ato përfundimtare (ose jo). 

nisur nga rregulli i përgjithshëm i indeksimit të 
VKM-ve, rezulton se gjatë 2010-ës, Këshilli i Mini-
strave ka miratuar të paktën 1081 VKM. 

në Fletore Zyrtare 2010 gjendet të botuar de-facto 821 
VKM. nga ballfaqimi i kujdesshëm i përmbajtjes së 
FZ, lloji aktit: VKM, me përmbajtjen e faqes zyrtare të 
KM u identifikuan 25 VKM standarte të nxjerra gjatë 
2010-ës, të cilat gjenden online, por jo edhe në FZ 

në faqen zyrtare të KM u gjetën edhe 58 VKM që mi-
ratojnë në parim marrëveshje, prej të cilave, 4 janë të 
botuara  në FZ, kurse 54 të tjera jo. Këshilli i Mini-
strave jep miratimin në parim për traktatet dhe mar-
rëveshjet ndërkombëtare që lidhen në emër të shtetit 
ose të qeverisë (neni 5, ligji Nr.8371, datë 9.7.1998, “Për 
lidhjen e traktateve dhe marrveshjeve ndërkombëtare).

edhe pse këto VKM si rregull pasohen nga akte të 
tjera1, ligji 9000 "Për organizimin dhe funksionimin e 
KM" nuk bën në asnjë diferencim në dispozitat e tij 
për mos-botimin në FZ të këtyre VKM-ve tranzitore. 
edhe praktika e vitit 2010 sugjeron se VKM-të “për mi-
ratim në parim” kanë qenë shpesh objekt botimi në Fle-
tore Zyrtare nga qpZ. Konkretisht, në Fletoret Zyrtare 
të 2010-ës gjenden të botuara 17 VKM për miratim në 
parim të marëveshjeve. pavarësisht ndonjë argumenti2 
të hedhur, se botimi i këtyre lloj VKM-sh në FZ nuk 
është i domosdoshëm, pasi këto akte nuk janë përfun-
dimtare3, autorët e këtij monitorimi, në vlerësimin e 
botueshmërisë për rastin në fjalë do t'i përmbahen 
në frymë dhe në germë përcaktimeve të nenit 29,  të 
ligjit 9000 "Për organizimin dhe funksionimin e KM".
Gjithsesi, për të respektuar argumentat alternativë 
mbi këtë çështje,  gjetjet mbi VKM-të për miratim në 

REzULTATET E MONITORIMIT, 2010

vendime të këshillit të ministrave, vkm

Vendimet e Këshillit të Ministrave (VKM) indekso-
hen nga një varg numerik rritës me bazë kalendarike. 
Kjo do të thotë se seria e aktit hapet në fillim të çdo 

viti me numrin indeksues "1" dhe mbyllet nga numri 
rendor që merr VKM e fundit për atë vit (deri më 31 
dhjetor). 

Vendim Nr 1081, Datë 29-12-2010, “për përzgjedhjen e kompanisë austriake që do të 
përgatitë projektin e fisibilitetit në lidhje me projektet në fushën e teknologjisë së in-
formacionit, që do të financohen në kuadër të bashkëpunimit financiar me austrinë”.
(botuar në Fletore Zyrtare nr 187, Faqe 10363; data e botimit: dhjetor 2010)

Seria e VKM-ve për 
2010-ën mbyllet me:

gjatë vitit 2010 nuk janë botuar në Fletore Zyrtare 
të paktën 25 VKM (me natyrë përfundimtare)

Si konkluzion faktik 
mund të thuhet se:

nga të paktën 71 VKM "për miratim në parim", 
17 janë dërguar për botim në Fletore Zyrtare 2010
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4 Të drejtën për të propozuar ligje e ka Këshilli i Ministrave, çdo deputet, si dhe 20 mijë zgjedhës. (Neni 81/1 i Kushtetutës)
5 68 janë projekligjet që KM ka listuar në nënkategorinë: akte të qeverisë/projektligje (www.keshilliministrave.al/?fq=preprog/projektligje ), kurse një tjetër VKM për propozim 

projektligji gjendet e listuar tek: akte të qeverisë/vendime të këshillit të ministrave: www.keshilliministrave.al/?fq=preprog/VKM , dhe kokretisht kjo VKM është: vendim për pro-
pozimin e projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes financiare, ndërmjet këshillit të ministrave të republikës së shqipërisë dhe komisionit të komuniteteve europiane, Për programin e financimit 
të pjesëmarrjes së Shqipërisë..."

parim, do të organizohen në një tabelë të posaçme. in-
terpretimi nëse duhen konsideruar edhe këto si VKM 
të pabotuara në FZ, le të mbetet për momentin një pre-
rogativ i gjithsecilit që dëshiron të përfshihet në këtë 
debat doktrinar, pasi të kenë parë me kujdes natyrën e 
këtyre akteve që Çip ka grupuar në "tabelën legjendë"

Ka vetëm një rast, në të cilin autorët e monitorimit 
bien dakort me praktikën e mos-botimit të VKM-ve 
(jo-sekret) në FZ dhe pikërisht atëherë kur Këshilli i 
Ministrave merr vendim për propozim projektligji. në 
këtë rast, sikurse implikohet që në titullin e aktit, 
kemi të bëjmë me një propozim që Këshilli i Mini-
strave i bën Kuvendit në ushtrim të plotë të kompe-
tencave të veta, të përcaktuar në Kushtetutë4. 

në shumicën e rasteve, një VKM për miratim në parim 
të një marrveshjeje, pasohet ose nga një VKM për pro-
pozim projektligji për ratifikim (nga Kuvendi) të lidhjes 
së kësaj marrëveshjeje (apo aderimit në të), ose nga 
një VKM për miratimin e marrveshjes nga vetë KM, kur 
kjo është brenda kompetencave të tij.

në faqen e Këshillit të Ministrave gjenden të pub-
likuara 695 VKM për propozim projektligji, të cilat si 
rregull nuk dërgohen për botim në Fletore Zyrtare, 
pasi ato nuk kanë natyrë përfundimtare; ato thjesht i 
hapin rrugën Kuvendit për të thënë fjalën e vet. 

në përfundim të të gjitha përllogaritjeve, rezulton 
se nga totali prej 1081 VKM të nxjerra gjatë 2010-
ës, vetëm 969 janë të identifikueshme si titull dhe si 
përmbajtje. Këtu përfshihen 821 VKM të botuara në 
FZ, 25 VKM standarte që janë në faqen zyrtare të KM, 
por jo në FZ, 54 VKM “për miratim në parim”, të cilat 
janë gjithashtu në faqen zyrtare të KM, por jo në FZ 
2010 si dhe 69 VKM "për propozim projektligji", të cilat, 
janë gjithashtu në faqen zyrtare, por, siç u shpjegua më 
sipër, nuk janë objekt botimi në Fletore Zyrtare.

Nga diferenca mes totalit të VKM-ve të miratuara 

gjatë 2010-ës (1081) dhe atyre që janë të identifi-
kueshme (atribute, titull dhe tekst), rezultojnë 
112 VKM të cilat “i mungojnë apelit”. 

Ka tre mundësi teorike së çfarë mund të jenë këto 
112 VKM që nuk gjenden të botuar as në faqen e KM 
e as në FZ 2010. ato mund të jenë: ose të gjitha VKM 
sekret; ose të gjitha VKM jo-sekret (VKM standarte, 
miratime në parim apo propozim projektligji); ose 
një kombinim i VKM-ve sekret dhe atyre jo-sekret.

në këtë pikë, Metodologjia Çip, e cila bazohet në 
kryqëzimin e të dhënave të botimit mes të paktën 
dy burimeve zyrtare ku publikohen akte, njeh limiti-
met e veta objektive. Çdo pohim mbi natyrën/llojin 
e këtyre 112 VKM-ve do ishte një spekulim në këtë 
pikë; e shumta, një pohim i tillë mund të ketë vetëm 
karakter sasior dhe jo cilësor. 

në grafikun 1, këto 112 VKM të paidentifikueshme 
konkretisht grupohen në Zonën Gri. VKM-të e gru-
puar në këtë zonë, përfaqësojnë ato akte për të cilat 
ka dijeni vetëm qeveria, ose e thënë ndryshe, janë 
të panjohura për shqiptarët e zakonshëm. Vlerat 
numerike mbi të cilat janë përllogaritur përqindjet 
në grafik jepen edhe njëherë të grupuara në tabelën-
legjendë në fund të faqes.

VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI

2006 10.53% 9% 7.59% 4.98% 41.79% 26.39% 883

VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI

2007 7% 8% 11% 7% 50.32% 16.69% 924

VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI TOTALI

2008 12.67% 3.84% 6.80% 3.60% 62.03% 11.05% 1720

VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI

2009 7.28% 7.28% 8.35% 5.21% 61.53% 10.34% 1305

2007
2008

20102006

76%

5%

6%

3% 10%

viti
totali i 

nxjerrë në 
1 vit

vkm të 
botuara 
në Fz

vkm "për 
propozim 
projektligji"

vkm "për 
miratim në 

parim"

vkm të 
pabotuara 

gjetur nga çiP

vkm të 
botuara 

Fz ekstra

zona 
Gri

2010 1081 821 69 54 25 n/a 112

Tabelë legjendë

Grafiku 1
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LEgjITIMITETI I MONITORIMIT

udhëzime të km dhe ministrave

udhëzimi është një akt me karakter normativ që de-
tajon, sygjeron dhe këshillon, nëpërmjet orientimeve 
të shtjelluara e të zbërthyera me hollësi, të gjitha urd-
hërimet që ka vendosur ligji. udhëzimi ka karakter 
sqarues, por kjo nuk duhet marrë dhe as interpret-
uar në kuptimin e ngushtë të emërtimit të tij, sikur 
ai nuk mund të sjellë efekte detyruese për subjektet 
e së drejtës administrative. organet përkatëse të ad-
ministratës si dhe personat të cilëve iu drejtohet ud-
hëzimi, janë të detyruar të zbatojnë me përpikmëri 
rregullat që ai vendos për marrëdhënien konkrete 
që parashikon. sigurisht që, efektet detyruese të nor-
mave të udhëzimit nuk janë të së njëjtës shkallë me 
normat juridike të vendimit, urdhëresës ose rregul-
lores. Megjithatë, normat jurdike që parashikon ud-
hëzimi janë norma të një akti juridik dhe si të tilla, 
mbeten të detyrueshme për t’u zbatuar1. e drejta për 
të nxjerrë udhëzim i përket vetëm organit që i është 
njohur shprehimisht një e drejtë e tillë. sipas Kush-
tetutës (neni 100/5 & 102/4), udhëzimi nxirret vetëm 
nga Këshilli i Ministrave dhe ministri2. për shkak të 
karakterit të tij normativ, udhëzimi hyn në fuqi pas 
botimit në Fletore Zyrtare, konform përcaktimit të 
nenit 117 të Kushtetutës sipas të cilit “Ligjet, aktet 
normative të Këshillit të Ministrave, të ministrave, të 
institucioneve të tjera qëndrore marrin fuqi juridike 
vetëm pasi botohen në Fletoren Zyrtare”.

në respekt të normës kushtetuese, Ligji nr. 9000, datë 
30.1.2003 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit 
të Ministrave”, përcakton qartë përmes nenit 29, pika 
3, se: “Udhëzimet e Këshillit të Ministrave dhe të 

ministrit marrin fuqi juridike pas botimit në Fle-
toren Zyrtare”.

Botimi i akteve normative që nxjerrin Këshilli i Mi-
nistrave dhe ministrat është gjithashtu detyrim lig-
jor për qpZ. neni 2, gërma “a” e ligjit nr.8502, datë 
30.6.1999, i ndryshuar, ”Për krijimin e Qendrës 
së Publikimeve Zyrtare”, përcakton shprehimisht 
detyrimin e qendrës për botimin e “akteve normative 
të Këshillit të Ministrave, të ministrave dhe të organeve 
drejtuese të institucioneve të tjera qendrore…”. 

nga i gjithë parashtrimi i mësipërm, është e qartë se 
botimi në FZ i udhëzimeve të KM dhe ministrave, 
është një detyrim ligjor (ligji 9000 dhe ligji 8502). në 
kuadër të këtij monitorimi do të paraqiten gjetjet për 
udhëzimet që nxirren nga:

1. Këshilli i Ministrave
2. Ministria e Financave
3. Ministria e Arsimit
4. Ministria e Punëve Publike dhe Transportit
5. Ministria e Bujqësisë
6. Ministria e Mjedisit
7. Ministria e Drejtësisë
8. Ministirsë së Brendshme
9. Ministria e Ekonomisë
10. Ministria e Shëndetësisë
11. Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale...

udhëzimet e përbashkëta do të përllogariten vetëm 
kur rezulton se kanë sistem të qartë indeksimi. 

Neni 29, paragrafi 3, ligji 9000, 
dt. 30.01.2003 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Këshillit të Ministrave".

1 “E Drejta Administrative 2” Sokol Sadushi, botimi i tretë i ripunuar, 2005, fq.61
2 2 - “E Drejta Administrative 2” Sokol Sadushi, botimi i tretë i ripunuar, 2005, fq.62
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Udhëzim Nr 8, Datë 10-12-2010 - "Për përcaktimin e kushteve dhe të procedur-
ave të dhënies të së drejtës subjekteve juridike, për marrjen, në dispozicion, të 
sipërfaqeve të parashikuara për ndërtimin e objekteve e zhvillimin e veprim-
tarisë përkatëse në zonën energjetike dhe industriale, të Porto-Romanos, Durrës"
(botuar në Fletore Zyrtare Nr 181, Faqe 10144; Data e botimit: dhjetor 2010)

Udhëzim Nr 1, Datë 13-01-2010 - "Për mënyrën e verifikit apo të shqyrtimit të vlef-
shmërisë ligjore të krijimt të titujve të pronësis mbi tokat bujqësore të ish-NB-ve 
dhe të zonës së zhvillimit me përparësi turizmin". 
(botuar në Fletore Zyrtare Nr 4, Faqe 59; Data e botimit: 28-01-2010)

Këshilli i Ministrave nxjerr çdo vit një numër relativ-
isht të ulët udhëzimesh, të cilat indeksohen, sikurse 
dhe VKM-të, nga një varg numerik rritës me bazë kal-
endarike. 

Kjo do të thotë se seria e udhëzimeve që nxjerr KM 
hapet në fillim të çdo viti me numrin indeksues 1 dhe 

mbyllet nga numri rendor që merr udhëzimi i fundit 
për atë vit (deri më 31 dhjetor). 

nga hulumtimi i të gjitha Fletoreve Zyrtare 2010, re-
zultojnë të jenë botuar gjithsej 8 udhëzime të KM. 
seria prej 8 udhëzimesh të KM për vitin 2010 hapet 
dhe mbyllet respektivisht me: 

Nuk rezultojnë të dhëna ( në faqen zyrtare të inter-
netit të KM, në raporte, strategji, etj.) që të indikojnë 
ekzistencën e ndonjë udhëzimi tjetër që do të kishte 
numër indeksues më të madh se “8”, çka do të influ-
enconte rezultatin e verifikimit. Po ashtu, nuk u has 
as në ndonjë udhëzim të KM me numër indeksues të 
fraksionuar (shih: Shkurt mbi Metodologjinë "ÇIP"). 

Vlen të theksohet se në faqen zyrtare në internet të KM 
gjenden të publikuara vetëm 6 udhëzime nga 8 gjithsej 
të nxjerra në vitin 2010. Sigurisht, kjo është një e dhë-
në që nuk e zbeh faktin se KM dhe QPZ kanë respe-
ktuar plotësisht detyrimet ligjore që burojnë nga ligjet 
përkatëse (ligji 9000 dhe ligji 8502), në rastin konkret 
për të botuar udhëzimet e KM në Fletore Zyrtare.

gjatë vitit 2010, janë botuar në Fletore Zyrtare 
të gjitha udhëzimet e Këshillit të Ministrave

REzULTATET E MONITORIMIT, 2010

udhëzime të këshillit të ministrave (km) 

Si konkluzion, 
mund të thuhet se:
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REzULTATET E MONITORIMIT, 2010

udhëzime të ministrisë së Financave (mF)

Ministri i Financave nxjerr çdo vit një numër relativ-
isht të lartë udhëzimesh, krahasuar me ministrat e 
tjerë të kabinetit qeveritar. udhëzimet e Ministrisë së 
Financave, indeksohen, sikurse dhe VKM-të nga një 
varg numerik rritës me bazë kalendarike. Kjo do të 

thotë se seria e aktit hapet në fillim të çdo viti me 
numrin indeksues 1 dhe mbyllet nga numri rendor 
që merr udhëzimi i fundit për atë vit (deri më 31 dh-
jetor). seria e udhëzimeve të MF për vitin 2010 hapet 
dhe mbyllet respektivisht me:

nga hulumtimi i kujdesshëm, jo vetëm i Fletores Zyr-
tare 2010, por edhe i faqes zyrtare në internet të Min-
istrisë së Financave dhe i dokumentave të tjerë qe-
veritarë që gjenden online (raporte, strategji, etj) janë 
identifikuar konkretisht 4 udhëzime të nxjerra gjatë 
2010-ës, të cilat kanë indeks të fraksionuar, konkre-
tisht: 7/1; 7/2; 7/3; 9/1. Këto lloj udhëzimesh janë si 
rregull përmirësime apo ndryshime që i bëhen një 
udhëzimi konkret paraardhës, në rastin tonë atij me 
numër 7 dhe atij me numër 9. Kjo do të thotë se gjatë 

vitit 2010-të, Ministria e Financave ka nxjerrë të pak-
tën 46 udhëzime (42 udhëzime me indeks të thjeshtë 
+ 4 udhëzime me indeks të fraksionuar), prej të cilave, 
në Fletore Zyrtare janë botuar vetëm 30. 

në tabelën me kutiza, jepet një paraqitje vizive e mung-
esave që konstatohen në botimin e këtyre udhëzime-
ve në Fletoren Zyrtare 2010. në këtë tabelë janë të 
renditura edhe 5 udhëzime të përbashkëta të MF me 
institucione të tjera (shih referencat në fund të faqes).

Me portokalli janë ngjyrosur kutizat të cilat 
indikojnë udhëzime që nuk janë botuar në FZ. 
Me të verdhë janë ngjyrosur kutizat që indiko-
jnë ato udhëzime që nuk janë botuar në FZ, të 
cilat janë identifikuar nga ÇIP si titull dhe/ose si 
përmbajtje. (shih: Tabela Nr.1, fq 27).

1 2 3 41 5 6 7 7/1 7/2 7/3

8 9 9/1 10 11 12 13 14 15 16

172 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 313 32 33 34 35 364

37 38 39 40 41 425

Si konkluzion, ashtu 
sikurse sugjerojnë edhe 

kutizat e ngjyrosura, 
në Fletore Zyrtare 2010-të, nuk janë botuar 
të paktën 14 udhëzime të MF ose 30% e totalit

Udhëzim Nr 1, Datë 21-01-2010 - "për zbatimin e buxhetit të vitit 2010".
(ky udhëzim nuk është i botuar në FZ, por i publikuar në faqen zyrtare të MF)

Udhëzim Nr.42, Datë 23-12-2010 - "për disa ndryshime në udhëzimin nr.1, dt. 08-01-
2009 “për përcaktimin e tarifës së shërbimit për përdorimin e aparateve televizive”.
(botuar në Fletore Zyrtare nr 174, Faqe 8931; data e botimit: 27-12-2010)

1 Udhëzim i përbashkët me MB
2 Udhëzim i përbashkët me MASH
3 Udhëzim i përbashkët me MPPT, MITIK
4 Udhëzim i përbashkët me MPPT
5 Udhëzim i përbashkët me RTSH
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edhe ministri i arsimit dhe shkencës, ashtu sikurse 
ai i Financave nxjerr një numër relativisht të lartë ud-
hëzimesh brenda harkut kohor të një viti, krahasuar 
me ministritë e tjera. udhëzimet e Mash, indekso-

hen gjithashtu, nga një varg numerik rritës me bazë 
kalendarike. Fletorja Zyrtare, 2010 sugjeron se seria e 
udhëzimeve të Mash për këtë vit hapet dhe mbyllet 
respektivisht me: 

në Fletore Zyrtare, 2010 rezultojnë të botuara de-facto 
vetëm 24 udhëzime të Mash.  nga hulumtimi i ku-
jdesshëm i FZ, faqes në internetit të Mash, por dhe i 
dokumenteve të tjerë qeveritarë online, nuk rezulton 
të jetë nxjerrë gjatë këtij viti ndonjë udhëzim me in-
deks të fraksionuar, apo me numër indeksues më të 
madh se “38”. Kjo sugjeron se në FZ nuk janë të botu-
ara 14 udhëzime të Mash të nxjerra gjatë 2010-ës.

Çip ka identifikuar konkretisht 2 udhëzime të nxjerra 
gjatë 2010-ës, të cilat janë pjesë e këtij stoku prej 12 
udhëzimesh të pabotuara në Fletore Zyrtare.

në tabelën me kutiza, jepet një paraqitje vizive e 
mungesave që konstatohen në vargun indeksues të 
udhëzimeve të Mash.

Udhëzim Nr 1, Datë 04-01-2010 - "për rishpërndarjen e kuotave të parealizuara dhe 
regjistrimin e pranimeve për plotësimin e kuotave në ciklin e parë të studimeve, me 
kohë të pjesshme, e të edukimit në distancë, në institucionet publike të arsimit të 
lartë në vitin akademik 2009-2010".
(botuar në Fletore Zytrare nr 26, Faqe 799; data e botimit: 21-03-2010)

Udhëzim Nr 38, Datë 02-12-2010 - "për një ndryshim në udhëzimin nr 35, dt 
05/11/2010 “për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e parë, të studi-
meve me kohë të pjesshme dhe edukimin në distancë, në institucionet publike të 
arsimit të lartë, në vitin akademik 2010-2011”
(botuar në Fletore Zyrtare nr 187, Faqe 10366; data e botimit: 25-02-2011)

REzULTATET E MONITORIMIT, 2010

udhëzime të ministrisë së arsimit (mash)

Me portokalli janë ngjyrosur kutizat të cilat indikojnë 
udhëzime që nuk janë botuar në Fletore Zyrtare. 
Me të verdhë janë ngjyrosur kutizat që indikojnë ato ud-
hëzime që nuk janë botuar, të cilat janë identifikuar nga 
ÇIP si titull dhe/ose si përmbajtje. (shih: Tab 1, fq 27) .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38

në Fletore Zyrtare 2010-të, nuk janë botuar të 
paktën 14 udhëzime të MASH ose 37% e totalit

Si konkluzion,  siç 
sugjerojnë edhe ku-
tizat e ngjyrosura, 
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në Fletore Zyrtare, 2010 gjendet i botuar një udhëzim 
i kësaj ministrie me indeks të fraksionuar, nr. 13/1. 
ndërkohë, nuk rezulton që kjo ministri të ketë nxjer-
rë ndonjë udhëzim me numër indeksues më të madh 
se “27” gjatë vitit 2010 (edhe pse kjo nuk përjashtohet 
teorikisht). 

Kjo do të thotë se gjatë 2010-ës, Ministria e punëve 
publike dhe Transportit ka nxjerrë të paktën 28 ud-
hëzime (27 udhëzime me indeks të thjeshtë + 1 ud-

hëzim me indeks të fraksionuar). De facto gjenden të 
botuara në Fletore Zyrtare 2010 vetëm 22 udhëzime. 

nga 6 udhëzime të lëna jashtë botimi në FZ, janë 
identifikuar konkretisht 3 prej tyre (shih: Tabela nr. 1).

në tabelën me kutiza, jepet një paraqitje vizive e 
mungesave në botim që konstatohen për udhëzimet 
e MppT gjatë 2010-ës.

Ministria e punëve publike, Transportit, MppT 
nxjerr një numër relativisht të vogël udhëzimesh 
brenda një viti. udhëzimet e kësaj ministrie indekso-
hen gjithashtu, nga një varg numerik rritës me bazë 
kalendarike. Kjo do të thotë se seria e aktit hapet në 

fillim të çdo viti me numrin indeksues 1 dhe mbyllet 
nga numri rendor që merr udhëzimi i fundit për atë 
vit (deri më 31 dhjetor). nga shqyrtimi i Fletores Zyr-
tare 2010 rezulton se udhëzimi me numrin më madh 
në vargun indeksues është:

Me portokalli - kutizat, që indikojnë udhëzime që 
nuk janë botuar në Fletore Zyrtare. 
Me të verdhë - kutizat që indikojnë udhëzime që 
nuk janë botuar në FZ, por të identifikuar nga ÇIP 
si titull dhe si përmbajtje (shih: Tab Nr.1, fq 27).

REzULTATET E MONITORIMIT, 2010

udhëzime të ministrisë së transporteve (mppt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 13/1 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27

Udhëzimi Nr.27, Datë 07-10-2010 - "për një ndryshim në udhëzimin nr 40, datë 
24-12-2008 “për caktimin e tarifës së shërbimit për kalimin me avion të kufirit të 
republikës së shqipërisë”
(botuar në Fletore Zyrtare nr 147, Faqe 7906; data e botimit: 06-11-2010)

në Fletore Zyrtare 2010, nuk janë botuar të 
paktën 6 udhëzime të MPPTT ose 21% e totalit

Si konkluzion, ashtu 
sikurse sugjerojnë dhe 
kutizat e ngjyrosura,, 
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REzULTATET E MONITORIMIT, 2010

udhëzime të ministrisë së mjedisit (mmpau)

Ministria e Mjedisit, Mbrojtjes së pyjeve dhe admin-
istrimit të ujërave (MMpau) nxjerr një numër të 
vogël udhëzimesh brenda një viti. udhëzimet e kësaj 
ministrie indeksohen gjithashtu, nga një varg numerik 
rritës me bazë kalendarike. Kjo do të thotë se seria e 

aktit hapet në fillim të çdo viti me numrin indeksues 
1 dhe mbyllet nga numri rendor që merr udhëzimi i 
fundit për atë vit (deri më 31 dhjetor). nga hulumtimi 
një për një i të gjitha Fletoreve Zyrtare 2010, gjendet të 
botuara de-facto vetëm një udhëzim, konkretisht:

Ministria e Mjedisit në datën 28-12-2010 ka nxjerrë 
një udhëzim që nuk indeksohet në varg numerik 
standart, por në një mënyrë të pa njohur nga ne. Ky  
udhëzim ka nr. 1065. ndërkohë MMpau ka nxjerrë 
dy udhëzime të cilat janë indeksuar me numrin "3", 
edhe pse janë të ndrushëm si për nga data ashtu dhe 
nga përmbjatja. njëri prej këtyre udhëzimeve është 
i pëbashkët me Ministrinë e Brendshme, MB, dhe 
konkretisht:

Udhëzimi Nr 3, Datë 16.8.2010 - "Për rregullat dhe pro-
cedurat e pajisjes së shtetasve të huaj, rezidentë dhe jorezi-
dentë, me leje gjuetie".

Meqenëse ky udhëzim rezulton të jetë i iniciuar nga 

MMpau, atëherë ky do të përllogaritet në vlerësimin 
që i bëhet totalit të udhëzimeve të botuar në Fletore 
Zyrtare 2010 nga kjo ministri. Ky total konsiston në 
7 udhëzime gjithsej (me gjithë udhëzimin nr. 1065)

Tek Ministria e Mjedisit (MMPAU) vihet re thu-
ajse në çdo vit kalendarik fenomeni që udhëzime 
të ndryshme si për nga data si për nga përmbajtja 
kanë (marrin) numër të njëjtë indeksues.

Në tabelë me kutiza, me portokalli janë ngjyrosur ato 
indekse të cilat i përkasin udhëzimeve të pa-botuara në FZ.

1 2 3 3 4 5 1065

Udhëzim Nr 2, Datë 29-06-2010 - "për dokumentacionin e domosdoshëm për të 
kërkuar leje mjedisore".
(botuar në Fletore Zytrare nr110, Faqe 5452; data e botimit: 19-08-2010)

Udhëzim Nr.5, Datë 26-11-2010 - "për kriteret dhe procedurat për pajisjen me leje të 
thjeshtë mjedisore të veprimtarive që lëshojnë zhurma në mjedis".
(botuar në Fletore Zyrtare nr 174, Faqe 8928; data e botimit: 27-12-2010)

në Fletore Zyrtare 2010, nuk është botuar të 
paktën 1 udhëzim i MMPAU ose 14 % e totalit

Si konkluzion, ashtu 
sikurse sugjerojnë dhe 
kutizat e ngjyrosura, 
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REzULTATET E MONITORIMIT, 2010

udhëzime të ministrisë së bujqësisë (mbumk)

Ministria e Bujqësisë, ushqimi dhe Mbrojtjes së 
Konsumatorit, gjatë një vit nxjerr një numër të 
vogël udhëzimesh, të cilat indeksohen nga një varg 
numerik rritës me bazë kalendarike. nga hulum-

timi një për një i të gjitha Fletoreve Zyrtare 2010-
të, gjendet i botuar vetëm një udhëzim i MBuMK, 
konkretisht ai me nr. 1, i cili hap edhe vargun in-
deksues për vitin 2010:

nga shqyrtimi i burimeve zyrtare në internet, rezul-
ton se në datën 17. 11. 2010, Minisitri i Bujqësisë ka 
firmosur udhëzimin nr. 19, “Për metodat e marrjes 
së mostrave dhe analizimit për kontrollin zyrtar të 
nivelit të nitrateve në produktet ushqimore”.  Ky ud-
hëzim sugjeron se, gjatë vitit 2010, titullari i MBuMK, 
ka nxjerrë të paktën 19 udhëzime. 

Kërkimi në dokumenta të tjera zyrtare, nuk hasi 
në ekzistencën e ndonjë udhëzimi të MBuMK me 
numër të fraksionuar, apo me numër më të lartë se 
"19" (edhe pse kjo nuk mund të përjashtohet aspak 
teorikisht). në tabelën me kutiza, jepet një paraqitje 
vizuale e mungesave në botim që konstatohen për 
udhëzimet e MBuMK gjatë 2010-ës.

Me portokalli: udhëzime që nuk janë botuar në FZ.
Me të verdhë: udhëzime të pabotuara në FZ, por të 
identifikuara nga ÇIP edhe si përmbajtje (Tab Nr.1, fq 27).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19

Udhëzim Nr 1, Datë 14-01-2010 - "Mbi zbatimin e Vendimit të Këshillit të Mini-
strave nr.1290, datë 23.12.2009, “për përcaktimin e kritereve bazë të sektorëve që do 
të mbështeten dhe të masave të përfitimit nga fondi i programit për bujqësinë dhe 
zhvillimin rural”.
(botuar në Fletore Zytrare nr. 14, Faqe 442; data e botimit: 25-02-2010)

në Fletore Zyrtare 2010-të, nuk janë botuar të 
paktën 18 udhëzime të MBUMK ose 95 % e totalit

Megjithë kufizimin 
metodologjik në këtë 

rast, si konkluzion 
mund të thuhet se:
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Ministritë që vijojnë më poshtë, përdorin një sistem të ndryshëm 
“indeksimi” për udhëzimet që nxjerrin. Në fakt, më tepër sesa in-
dekse aktesh, ato mund të konsiderohen numra të cilat “pagëzo-
jnë” udhëzimin jashtë ndonjë rregulli të njohur. Nuk përjashtohet 
në ndonjë rast mundësia që, numri indeksues të jetë i prejardhur 
nga vitet pararendëse, ose të jetë me bazë protokolli. Kjo e bën 
të pamundur vlerësimin e rregullsisë së vargut indeksues, ele-
ment bazë mbi të cilin mbështetet metoda monitorues ÇIP. 

Në pamundësi për të hulumtuar vargun indeksues me bazë 
kalendarike, nga ku do të mund të identifikoheshin edhe mung-
esat eventuale të botimin në Fletore Zyrtare, ÇIP do të kufizohet 

vetëm në aplikimin e hallkës Faktike të verifikimit. E thënë ndry-
she, përmes shqyrtimit të faqeve zyrtare, dokumentave qeveri-
tare (raporte vjetore, strategji etj.) do të synohet identifikimi i atyre 
udhëzimeve që nuk figurojnë të botuara në Fletore Zyrtare. 

Meqë faqet zyrtare në internet të këtyre ministrive nuk publikojnë 
udhëzime (me përjashtime të rralla), atëherë rezultatet e monitor-
imit për këto ministri do të konsiderohen “të brishta” nga pikë-
pamja metodologjike. Pavarësisht kësaj, gjetjet për udhëzimet e 
lëna jashtë botimit në Fletore Zyrtare për këto ministri, nuk mund 
të jenë në asnjë rast më të vogla se ato që do të reklamohen më 
poshtë; përkundrazi, ato në çdo rast janë teorikisht më të mëdha.

udhëzime të ministrisë së brendshme (mb)

pas shfletimit një për një të të gjitha Fletoreve Zyrtare 2010, 
rezultojnë të botuara 5 udhëzime të Ministrit të Brendshëm 
dhe një udhëzim i përbashkët i MB me MppT (nr 56881) 

në burimet zyrtare alternative të shfletuara në kuadër të 
këtij monitorimi janë gjetur dhe 3 udhëzime të MB të cila 
rezultojnë të pabotuara në Fletore Zyrtare, konkretisht:

Dy prej këtyre udhëzimeve u hasen të përmendura 
në Raportin për zbatimin e Strategjisë Kombëtare për 
luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore, Janar – 
Dhjetor 2010. (publikuar në: www.dsdc.gov.al)

Bie në sy se dy nga udhëzimet e pabotuara janë akte 
të rëndësishme për listat zgjedhore në Republikën e 
Shqipërisë për Zgjedhjet Vendore të 8 Majit 2011. 

Udhëzim Nr 30, Datë 05-02-2010 “për veprimin e përbashkët antitrafikim”, 

Udhëzim Nr 359, Datë 11-10-2010 “për procedurat e pastrimit të dublime-
ve të shtetasve shqiptarë nga regjistrat themeltarë dhe regjistri Kombëtar 
i Gjendjes civile”,

Udhëzim Nr 365, Datë 14-10-2010 “për hartimin e listave përfundimtare 
të zgjedhësve”.

u identifikuan të paktën 3 udhëzime të MB 
të pabotuara në Fletore Zyrtare 2010

Si konkluzion 
mund të thuhet se,

sHëNIM MeTODOLOGjIK:
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udhëzime të ministrisë së punës (mpÇsshb)
pas shfletimit të të gjitha Fletoreve Zyrtare 2010, 
rezultojnë të botuara 11 udhëzime të Ministrisë së 
punës, Çështjeve sociale dhe shanseve të Barabarta, 
MpÇsshB. 

nga kërkimi në faqen zyrtare të internetit të kësaj 
Ministrie, apo burimet alternative zyrtare ku pub-
likohen akte, nuk u gjend ndonjë udhëzim i cili të re-
zultonte i lënë jashtë botimit në Fletore Zyrtare 2010.

udhëzime të ministrisë së Drejtësisë (mD)
nga humultimi një për një i të gjitha Fletoreve Zyr-
tare 2010, rezultojnë të botuara 4 udhëzime të Minis-
trisë së drejtësisë. dy prej tyre janë të përbashkët me 
institucione të tjera, konkretisht udhëzimi Nr. 2007/1, 
datë 02.03.2010, është i përbashkët me Ministrinë e 
ekonomisë kurse udhëzimi Nr. 5, datë 21.07.2010, i 

është përbashkët me prokurorinë e përgjithshme.

nga kërkimi në burimet alternative zyrtare ku pub-
likohen akte, nuk u gjend ndonjë udhëzim tjetër i 
kësaj Ministrie, që do të rezultonte i lënë jashtë boti-
mit në Fletore Zyrtare 2010.

udhëzime të ministrisë së ekonomisë (mete)
nga humultimi i të gjitha Fletoreve Zyrtare 2010, re-
zultuan të botuara 6 udhëzime të Ministrisë së eko-
nomisë, Tregëtisë dhe energjitikës. dy prej këtyre 
udhëzimeve janë me numër indeksues të fraksionuar 
(1/1 dhe 1/2). ndërkohë, u gjendën edhe dy udhëzime 
të përbashkëta të kësaj ministrie me MF, konkretisht 
ai me nr, 1 dhe nr. 10280 (pra, ka dy udhëzime me 

numër indeksues "1": njëri prej tyre është i përbash-
kët me MF, kurse tjetri i MeTe).

nga kërkimi në faqen zyrtare të internetit të kësaj 
Ministrie, apo burimet alternative zyrtare ku pub-
likohen akte, nuk u gjend ndonjë udhëzim i cili të re-
zultonte i lënë jashtë botimit në Fletore Zyrtare 2010. 

udhëzime të ministrisë së shëndetësisë (msh)

nga hulumtim i kujdesshëm i Fletores Zyrtare 2010, 
nuk u gjend i botuar asnjë udhëzim i Ministris së 
shëndetësis. ndërkohë, shtypi i përditshëm, ka shkru-
ar (referuar) për disa udhëzime të Msh, konkretisht: 
Udhëzim “Për organizimin e sesioneve të dhurimit vullne-
tar të gjakut nga personeli i institucioneve shëndetësore 

në të gjithë vendin”. atributete  e një akti të tillë nuk 
janë gjetur dot në asnjë nga burimet e mundshmë që 
konsultohen në kuadër të këtij monitorimi.  rrjed-
himisht, për skrupulozitet metodologjik (shtypi nuk 
konsiderohet burim zyrtar), udhëzimi në fjalë nuk 
mund të reklamohet si i pabotuar.
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TABELA nr.1

nr.
udhëzime të identifikuara konkretisht (si titull dhe/ose si përmbajtje) 

të cilat nuk gjenden të botuara në Fletore zyrtare, 2010
indeksi i 

udhëzimit
emri i 

ministrisë
Data e  

udhëzimit

1 për zbatimin e Buxhetit të vitit 2010 1 MF 21-01-2010 

2 për përgatitjen e Buxhetit të shtetit dhe fondet speciale 7 MF 22-02-2010 

3 për përgatitjen e Buxhetit tështetit dhe fondet speciale 7/2 MF 09-07-2010 

4 për përgatitjen e Buxhetit vendor 7/3 MF 10-07-2010 

5
për masat për zhvillimin provimeve të lirimit dhe të provimeve të Maturës 
shtetërore 2010

12 Mash 05-04-2010

6 për shitjen e tekstit në arsimin parauniversitar 15 Mash 28-05-2010 

7 
për përcaktimin e kritereve, masës dhe procedurave për përfituesit nga 
fondi i ekselencës për studentët dhe shkencëtaret e rinj, te shkëlqyer. 

24 Mash 30-07-2010 

8
për pranimet në shkollat e mesme të përgjithshme me kohë të shkurtuar dhe 
me korrespodencë, organizimin dhe njëvlershmërinë e tyre.

37 Mash  22-11-2010 

9
për përcaktimin e një përkufizimi të përbashkët të pjesëve kritike te 
zonave kufizuese të sigurisë në aeroporte. 

24 MppTT 20-10-2010 

10
për vendosjen e masave për implementimin e standarteve të përgjithshme 
bazë për sigurinë në aeroporte 

25 MppTT 20-10-2010 

11 për rregullat e përgjithshme të sigurisë së avionëve civil. 26 MppTT 20-10-2010 

12 për dokumentacionin e verifikimit të tokave bujqësore të pakultivuara. 8 MBuMK 18-06-2010

13 për metodat e marrjes së mostrave për kontrollin zyrtar të niveleve të 
mykotoksinave në produktet ushqimore

12 MBuMK 29-09-2010

14 për vendosjen e niveleve maksimale për disa kontaminues në produktet 
ushqimore

13 MBuMK 29-09-2010

15 për limitet maksimale të mbetjeve të produkteve mjekësore veterinare në 
produktet ushqimore me origjinë shtazore

15 MBuMK 15-10-2010

16 për aditivët ushqimorë 18 MBuMK 17-11-2010

17
“për metodat e marrjes së mostrave dhe analizimit për kontrollin zyrtar të 
nivelit të nitrateve në produktet ushqimore”

19 MBuMK 17-11-2010 

18
për veprimin e përbashkët të strukturave zbatuese të "strategjisë Kombëtare 
për luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore" 

30 MB 05-02-2010 

19 për procedurat e pastrimit të dublimeve të shtetasve shqiptarë nga regjistrat 
themeltar dhe nga regjistri Kombëtar i Gjendjes civile 

359 MB 11-10-2010 

20 për hartimin e listave përfundimtare të zgjedhësve. 365 MB 14-10-2010 
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S
istemi i qeverisjes në republikën e shqipërisë 
bazohet në ndarjen dhe balancimin ndërm-
jet pushtetit ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor 

(neni 7 i Kushtetutës). 

pushteti gjyqësor garanton mbikëqyrjen dhe mbro-
jtjen e normave kryesore të vendosura, me qëllim që 
të realizojë zhvillimin e një jete të rregullt sociale. në 
republikën e shqipërisë, pushteti Gjyqësor ushtrohet 
nga Gjykata e Lartë, nga Gjykatat e apelit si dhe ato të 
shkallës së parë (neni 135 i Kushtetutës).

Ligji organik nr 8436, dt 28.12.1998 “për organizimin 
e pushtetit gjyqësor në republikën e shqipërisë” 
rregullon në tërësi organizimin e drejtësisë bazuar 
në Kushtetutën e vendit, kurse aktiviteti i Gjykatës së 
Lartë rregullohet me ligj organik të veçantë, konkre-
tisht, ligji nr.8588 dt.15/03/2000 “Mbi organizimin 
dhe funksionimin e Gjykatës së Lartë të r.sh.”

një nga funksionet më të rëndësishme të Gjykatës së 
Lartë është edhe unifikimi i praktikës gjyqësore në 
republikën e shqipërisë. për njësimin ose ndrysh-
imin e praktikës gjyqësore, ajo tërheq për shqyrtim 
në Kolegjet e Bashkuara çështje të caktuara gjyqësore. 
Vendimet e Gjykatës së Lartë janë të detyrueshme për 
t’u ekzekutuar.

Ligji nr.8588 dt.15/03/2000 “Mbi organizimin dhe funk-
sionimin e Gjykatës së Lartë të R.Sh.”, i ka kushtuar një 
rëndësi të veçantë shpalljes dhe botimit të vendimeve 
të kësaj gjykate. neni 19 i ligjit në fjalë, përcakton 
shprehimisht se:

1. Vendimet e Gjykatës së Lartë shpallen të arsyetuara jo 

më vonë se 30 ditë nga përfundimi i shqyrtimit gjyqësor.

2. Vendimet e kolegjeve të Gjykatës së Lartë, së bashku me 

mendimet e pakicës, botohen në Buletinin Periodik të 

Gjykatës së Lartë.

3. Vendimet për njësimin ose ndryshimin e praktikës gjyqë-

sore botohen në numrin më të parë të Fletores Zyrtare.

Ligjvënësi ka përcaktuar qartë dhe prerë në pikën 3 të 
nenit 19 detyrimin për botimin në Fletoren Zyrtare 
më të parë të vendimeve për njësimin dhe ndryshimin 
e praktikës gjyqësore (vendimet unifikuese të GJL). 

Ky nen përmban një detyrim të dyfishtë: përveçse 
duhet botuar në Fletore Zyrtare, kjo duhet bërë edhe 
në kohën më të shpejtë të mundshme (në numrin 
më të parë të Fletores Zyrtare). respektimi i moda-
liteteve të publikimit të vendimeve unifikuese të 
Gjykatës së Lartë garanton interpretimin dhe zbati-
min uniform të ligjeve, në respekt të parimit të sig-
urisë ligjore.

përmes vendimeve që japin Kolegjet e Bashkuara 
të Gjykatës së Lartë, sigurohet uniformitet në inter-
pretimin e ligjeve në procesin gjyqësor prej të gjithë 
trupës së gjyqtarëve (rreth 350). Mosbotimi i tyre në 
Fletore Zyrtare do të shkaktonte apriori mos-përm-
bushjen e qëllimit të synuar për unifikim të praktikës 
gjyqësore. 

nga ana tjetër, arsyeja se përse ligjvënësi ka përcak-
tuar që këto lloj vendimesh duhet të botohen në 
numrin më të parë të Fletores Zyrtare, ka të bëjë me 
faktin se ato duhet të njihen sa më shpejt që të jetë e 
mundur nga trupa gjyqësore e gjykatave më të ulta, 
me qëllim që praktika, tashmë e unifikuar përmes in-
terpretimit ligjor të Gjykatës së Lartë, të reflektohet 
në kohën e duhur në çëshjet relevante në shqyrtim 
apo që do të shqyrtohen prej tyre. 

Bazuar në parashtrimet e mësipërme, vendimet uni-
fikuese të Gjykatës së Lartë, në kuadër të këtij moni-
torimi do të vlerësohen si në terma të botimit, ashtu 
edhe në terma kohorë të botimit të tyre në FZ. ekipi 
monitorues ka evidentuar Fletoren Zyrtare ku gjen-
det i botuar vendimi unifikues i GJL si dhe ka përl-
logatur në mënyrë të përafërt se cila do të duhej të 
kishte qenë Fletorja Zyrtare “më e afërt” në të cilën 
do të duhej të botohej vendimi unifikues i GJL.

LEgjITIMITETI I MONITORIMIT 

PUSHTETI GJYQËSOR4
KaPITULLI
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Gjatë vitit 2010, Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë 
kanë dhënë vetëm një vendim unifikues, konkretisht: 
Vendim Nr 1, dt. 26.11.2011 i Kolegjeve të Bash-
kuara të Gjykatës së Lartë, me objekt "Kundërshtim 
i aktit administrativ, vendimit nr.3550, datë 30.10.2009, 
për prishje objekti" (burimi: websiti zyrtar i GJL). 

sipas nenit 19, pika 3 e ligjit 8588, “Mbi organizimin dhe 
funksionimin e Gjykatës së Lartë të RSH”, vendimet unifi-
kues botohen në numrin e pare të Fletores Zyrtare pasi 

ato shpallen. pas një shqyrtimi të kujdesshëm, nuk re-
zultoi që VuGJL nr. 1, dt. 26.11.2011 të jetë i botuar 
në serinë e Fletores Zyrtare 2010. në fakt, vendimi në 
fjalë gjendet i botuar në FZ extra nr. 74, e cila ka dalë 
nga shtypshkronja në prill 2011. Fletoret Zyrtare ex-
tra, si rregull nxirren nga qpZ në vitin pasardhës. në 
to botohen akte që nuk janë botuar dot në FZ (nor-
male) brenda afateve ligjore që cakton ligji organik 
respektiv ose ligji 8502, datë 30.6.1999 “Për krijimin 
e Qendrës së Publikimeve Zyrtare”, i ndryshuar.

Vendimi unifikues i Gjykatës së Lartë nr. 1, dt. 26.11. 
2011 është botuar në Fletore Zyrtare me mjaft vonesë 
nga afati ligjor i parashikuar. Mesatarja e përllogaritur 
e vonesës është rreth 4 muaj. 

ritheksojmë edhe njëherë se neni 19, pika 3, 
ligji 8588 “Mbi organizimin dhe funksionimin e 
Gjykatës së Lartë të rsh” përcakton se: “Vendi-
met për njësimin ose ndryshimin e praktikës gjyqësore 

botohen në numrin më të parë të Fletores Zyrtare”. 
nëse do të ishte respektuar kjo dispozitë, Fletorja Zyr-
tare ku duhej të botohej ky vendim duhet të kishte 
qenë ajo me nr. 157, e datës 30 nëntor 2010. 

Theksojmë se Fletorja Zyrtare e fundit për viti 2010 
mban nr. 187 (dalë nga botimi me dt. 25 Shkurt 2011). në 
fakt, ky VuGJL është botuar në Fletore Zyrtare ekstra, 
(prill 2011). 

botimi në Fletore zyrtare

Afatet e botimit në Fletore zyrtare

REzULTATET E MONITORIMIT, 2010 

vendimet unifikuese të Gjykatës së lartë

i vetmi vendimi unifikues i Gjykatës së Lartë në 
2010-ën është botuar në Fletore Zyrtare me rreth 
4 muaj vonesë nga afati që përcakton ligji 8588

Si konkluzion 
mund të themi se,

i vetmi Vendim Unifikues i GJL dhënë në 
2010-ën, gjendet i botuar në Fletore Zyrtare 

Megjithatë, sa i takon 
detyrimit për botim të 

aktit, mund të thuhet se:
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E
dhe pse në kuadër të këtij studimi, botimi i ak-
teve të Gjykatës Kushtetuese trajtohet pas kapit-
ullit për Gjyqësorin, vetë kjo gjykatë nuk bën 

pjesë në sistemin gjyqësor të zakonshëm. ajo ka një 
juridiksion të veçantë për kontrollin e kushtetuesh-
mërisë së ligjeve dhe akteve të tjerë normativë. Gjyka-
ta Kushtetuese garanton respektimin e Kushtetutës 
dhe bën interpretimin përfundimtar të saj (neni 
124/1 i Kushtetutës). Gjatë ushtrimit të funksionit të 
saj ajo i nënshtrohet vetëm Kushtetutës (neni 124/2 
i Kushtetutës). Kompetencat e Gjykatës Kushtetuese 
janë të parashikuara në nenin 131 të Kushtetutës, si-
pas të cilit ky organ vendos për:
 
•	 papajtueshmërinë e ligjit me Kushtetutën ose me mar-

rëveshjet ndërkombëtare, siç parashikohet në nenin 
122 të Kushtetutës;

•	 papajtueshmërinë e marrëveshjeve ndërkombëtare 
me Kushtetutën para ratifikimit të tyre;

•	 papajtueshmërinë e akteve normativë të organeve 
qendrore dhe vendore me Kushtetutën dhe me mar-
rëveshjet ndërkombëtare;

•	 mosmarrëveshjet e kompetencës ndërmjet pushteteve si 
dhe ndërmjet pushtetit qendror dhe qeverisjes vendore;

•	 kushtetutshmërinë e partive dhe organizatave të tjera 
politike si dhe të veprimtarisë së tyre në bazë të nenit 
9 të Kushtetutës;

•	 shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës 
dhe vërtetimin e pamundësisë së ushtrimit të funk-
sioneve të tij;

•	 çështjet që lidhen me zgjedhshmërinë dhe papajtuesh-
mërinë në ushtrimin e funksioneve të Presidentit të 
Republikës dhe të deputetëve si dhe me verifikimin e 
zgjedhjes së tyre;

•	 kushtetuetshmërinë e referendumit dhe verifikimin e 
rezultateve të tij;

•	 gjykimin përfundimtar të ankesave të individëve për 
shkeljen e të drejtave të tyre kushtetuese për një proces 
të rregullt ligjor, pasi të jenë shterrur të gjitha mjetet 
juridike për mbrojtjen e këtyre të drejtave. 

 

organizimi dhe funksionimi i Gjykatës Kushtetuese 
rregullohet nga ligji organik nr. 8577, datë 10.2.2000. 
sipas përcaktimit të nenit 2 të këtij ligji: “Gjykata Kush-
tetuese është autoriteti më i lartë që garanton respektimin 
e Kushtetutës dhe bën interpretimin përfundimtar të saj”.

duke qenë legjislator negativ sui generis1, vendimet e 
Gjykatës Kushtetuese kanë rëndësi të veçantë. Ligji nr. 
8577 i ka kushtuar një vëmendje të posaçme publikimit 
të këtyre vendimeve. neni 26 i ligjit në fjalë përcakton se:

1. Vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë përfundimtare. 
Ato botohen në Fletoren Zyrtare dhe hyjnë në fuqi 
ditën e botimit të saj. Kur vendimi ka të bëjë me mbro-
jtjen e të drejtave kushtetuese të individit, Gjykata 
mund të vendosë që ai të hyjë në fuqi me shpalljen e tij.

2. Organi që boton Fletoren Zyrtare detyrohet të bëjë bot-
imin e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese, jo më vonë 
se 15 ditë nga ardhja për botim e tyre pranë atij organi.

3. Gjykata Kushtetuese çdo vit përgatit një përmbledhje 
të vendimeve të saj.

përsa i takon afateve kohore të botimit të VGJK në 
Fletore Zyrtare, ligji organik nr. 8577, datë 10.2.2000. 
nuk vendos afat për vetë GJK se kur duhet ta dërgojë 
vendimin për botim në qpZ, por, nga ana tjetër cak-
ton afat për këtë të fundit se kur duhet të realizojë 
botimin e VGJK, shprehimisht: “jo më vonë se 15 ditë 
nga ardhja për botim e tyre pranë atij organi (QPZ).”

ndërkohë, ligji nr. 8502, datë 30.6.1999 “Për krijimin 
e QPZ”, i ndryshuar, përcakton shprehimisht se: “Or-
gani përgjegjës, sipas ligjit, është i detyruar të paraqesë 
për botim në QPZ aktet e parashikuara në shkronjën “a” 
të nenit 2 të këtij ligji, brenda 3 ditëve nga miratimi i tyre 
dhe, në raste të veçanta, jo më vonë se 15 ditë.” (neni 6, 
ndryshuar me ligj nr.9091/2003).

Kjo do të thotë se, afati i lejuar ligjor, brenda të cilit duhet 
realizuar botimi në Fletore Zyrtare i VGJK është jo më 
shumë se 30 ditë, me përjashtim të rasteve kur GJK ven-
dos vetë, që ai të hyjë në fuqi që me shpalljen e tij.

LEgjITIMITETI I MONITORIMIT

GJYKATA KUSHTETUESE5
KaPITULLI

1 “E Drejta Kushtetuese” Luan Omari; Aurela Anastasi, ribotim 2010, fq. 418
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Gjatë vitit 2010, Gjykata Kushtetuese ka dhë-
në 38 vendime gjithsej (burimi: websiti zyr-
tar i GjK). në Fletoren Zyrtare 2010 rezulto-
jnë të jenë të botuar 38 vendime të Gjykatës 
Kushtetuese.  Si përfundim, mund të pohet se:

REzULTATET E MONITORIMIT, 2010 

vendime të Gjykatës kushtetuese

gjatë vitit 2010, janë botuar në 
Fletore Zyrtare të gjitha vendimet 
e Gjykatës Kushtetuese të RSH

botimi në Fletore zyrtare

gjatë vitit 2010 nuk u konstatuan vonesa në boti-
min e Vendimeve të Gjykatës Kushtetuese 
në Fletore Zyrtare

Si konkluzion 
mund të thuhet se:

përsa i takon afateve ligjore të botimit të vendi-
meve të Gjykatës Kushtetuese në Fletore Zyrtare 
nuk u identifikua asnjë rast vonese gjatë vitit 
2010. Mënyra e përllogaritjes së afatit të botimit 
është shtjelluar në mënyrë të detajuar në parash-

trimin teorik për Gjykatën Kushtetuese, sipas të 
cilit afati i lejuar për botimin në Fletore Zyrtare të 
VGJK është jo më shumë se 30 ditë, me përjashtim të 
rasteve kur GJK vendos vetë, që ai të hyjë në fuqi që 
me shpalljen e tij.

Afatet e botimit në Fletore zyrtare
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Sh
qipëria është vend anëtar i Këshillit të 
europës. shteti shqiptar ka nënshkruar 
Konventën europiane të të drejtave 

të njeriut në 13/07/1995 dhe e ka ratifikuar atë në 
2/10/1996, duke e bërë pjesë të sistemit të brendshëm 
ligjor (neni 17/2 e Kushtetutës).

sipas përcaktimit të nenit 1 të KednJ, shtetet palë 
të saj (pra edhe shqipëria), marrin përsipër detyri-
min që të respektojnë, ndaj cilitdo që ndodhet nën 
juridiksionin tyre, të drejtat dhe liritë themelore të 
sanksionuara në Konventë (dhe në protokollet shtesë 
të saj). 

Gjykata europiane e të drejtave të njeriut dhe 
Komiteti i Ministrave të Kie kontrollojnë përmbush-
jen nga shtetet palë, të detyrimeve të marra përsipër 
me ratifikimin e Konventës. një nga këto detyrime 
është edhe ekzekutimi i vendimeve të GJednJ, pro-
ces i cili mbikqyret nga Komiteti i Ministrave. 

publikimi i vendimeve të GJednJ është pjesë e mon-
itorimit të ekzekutimit të vendimeve prej shtetit të 
paditur ndaj të cilit Gjykata ka gjetur shkelje të Kon-
ventës. ekzekutimi i vendimeve të GJednJ paraqet 
veçanti, po të shihet i krahasuar me një vendim gjy-
qësor të dhënë nga një gjykatë e zakonshme vendase. 
Vendimi i formës së prerë i dhënë nga Gjykata e 
strasburgut ka dy komponentë kryesore: masat indi-
viduale dhe masat e përgjithshme. publikimi i tekstit 
të plotë të vendimit të formës së prerë të Gjykatës 
është pjesë e ekzekutimit të masave të përgjithshme. 
ai monitorohet në kuadër të implementimit të ma-
save të përgjithshme nga ana e Komitetit të Mini-
strave në Takimet e të drejtave të njeriut, bazuar në 
raportimet që bëhen nga shteti i paditur që ka dety-
rimin e ekzekutimit të tyre.

Çdo Shtet Palë i Konventës karakterizohet nga një 
praktikë dhe traditë e veçantë në publikimin e ven-
dimeve gjyqësore. nisur nga rëndësia që marrin ven-

dimet e Gjykatës së strasburgut (final judgements) 
përsa i përket jurisprudencës në fushën e të dre-
jtave të njeriut, publikimi i këtyre vendimeve është 
i rëndësishëm jo vetëm në raport me çështjen lig-
jore konkrete, por edhe për unifikimin e praktikës 
së gjykatave vendase lidhur me respektimin e të dre-
jtave të njeriut. unifikimi i kësaj praktike ka si qël-
lim parandalimin e shkeljeve të të drejtave të njeriut 
në të ardhmen, të cilat do të mund të ishin objekt 
i aplikimeve të reja të cilat i drejtohen GJednJ. 

në vitin 2002, Komiteti i Ministrave i Kie ka hartuar 
rekomandimin (2002)13, drejtuar shteteve palë të 
Konventës ku ndër të tjera kërkohet që të sigurohet 
publikim në gjuhën vendase dhe shpërndarje efek-
tive e tekstit të Konventës si dhe e jurisprudencës së 
GJednJ, veçanërisht të asaj “që sjell një zhvillim të ri 
në interpretimin e neneve të Konventës”. 

Botimi i tyre në Fletore Zyrtare është vlerësuar si një 
nga modelet i cili përmbush më së miri qëllimin e 
këtij rekomandimi, por pa përjashtuar edhe nisma 
të ndryshme private. shqipëria ka zgjedhur pikërisht 
publikimin në Fletore Zyrtare të tekstit të plotë të 
vendimeve të të gjitha çështjeve ku ajo ka qenë Shtet 
i Paditur. 

qendra Çip, ka përfshirë sërish në raportin e këtij 
viti rezultatet e monitorimi të botimit në Fletore 
Zyrtare të Vendimeve të GJednJ. Vlen të theksohet 
se, sikurse implikon edhe vetë termi “rekomandim”, 
botimi i vendimeve të GJednJ nuk është një dety-
rim ligjor që buron nga sistemi i brendshëm juridik i 
republikës së shqipërisë. 

impakti i vendimeve të formës së prerë të GJednJ 
të dhëna ndaj shqipërisë ka qenë i një rëndësie të 
veçantë për të drejtën e brendshme. njohja e këtyre 
vendimeve përmes botimit në Fletoren Zyrtare i 
shërben më së miri garantimit të të drejtave dhe lir-
ive themelore të njeriut në shqipëri. 

Gjykata Evropiane e të Drejtave  
të Njeriut (GJEDNJ) në Strasburg6

KaPITULLI
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Nr. Çështja aplikim Nr. 
Dt. e vendimit  
të GjeNDNj 

Dt. kur merr 
formë të prerë 

Botuar në 

1
Bushati dhe të tjerë 

k. Shqipërisë 
6397/04 8/12/2009 8/03/2010 

FZ Ekstra  nr. 39, 2009

(dalë me dt. 08/01/2010) 

2 Caka k. Shqipërisë 44023/02 8/12/2009 8/03/2010 FZ Ekstra  nr. 40, 2010

3 Mullai dhe të tjerë k. Shqipërisë 9074/07 23/03/2010 23/06/2010 FZ Ekstra  nr. 41, 2010

4 Laska dhe Lika k. Shqipërisë 
12315/04 dhe 

17605/04 
20/04/2010 20/07/2010 FZ Ekstra nr. 42, 2010

5 Berhani k. Shqipërisë 847/05 27/05/2010 04/11/2011 FZ Ekstra  nr. 71, 2010 

6 Puto dhe të tjerë k. Shqipërisë 609/07 20/07/2010 20/10/2010 F.Z Extra  nr. 72, 2011 

7 Vrioni dhe të tjerë k. Shqipërisë 
35720/04 dhe 

42832/06 
07/12/2010 11/04/2011 FZ. Ekstra   nr 75, 2011

8 Gjyli k. Shqipërisë 3290/07 07/12/2010 07/03/2011 F.Z Extra  nr. 72, 2011 

9 Mishgjoni k. Shqipërisë 18381/05 07/12/2010 07/03/2011 F.Z Extra  nr. 72, 2011 

REzULTATET E MONITORIMIT, 2010

vendime të GJeDnJ

nga hulumtimi i të dhënave që ofron faqja zyrtare 
në internet e GJednJ (hudoc database), rezul-
ton se gjatë 2010 janë dhënë gjithsej 7 vendime, ku 
palë e paditur është shqipëria.  prej këtyre, vetëm 3 
marrin formë të prerë brenda harkut kohor të vitit 
2010,  kurse 4 të tjerat marrin formë të prerë në 2011, 
vit i cili del jashtë objektit kohor të këtij monitori-
mi. ndërkohë, dy vendime të GJednJ të marra në 
vitin 2009, kanë marrë formë të prerë në vitin 2010 
dhe konkretisht çështjet "Bushati dhe të tjerë k. 
Shqipërisë", dhe "Caka k. Shqipërisë" (shih detajet 
në tabelën nr.1). Kjo do të thotë se objekt shqyrtimi 
sa i takon botimit në FZ të 2010, do të jenë vetëm 5 
vendime të cilat kanë qenë të parashikuara të marrin 

formë të prerë në 20101 (në Tabelën nr. 2, në fund të 
faqes janë pikërisht vendimet e renditura nga 1deri në 5).

nga hulumtimi rezultoi se të gjitha këto vendime 
janë të botuara në FZ 2010 (në gjuhën shqipe). Mad-
je, çështja "Bushati dhe të tjerë k. Shqipërisë" (ap-
likimi nr 6397/04), apo edhe "Caka k. Shqipërisë" ( 
aplikimi nr. 44023/02) janë botuar në FZ para datës 
kur vendimi merrte formë të prerë. Këta janë gjith-
sesi tregues të një rregullsie të kënaqshme në botimin 
e vendimeve të GJednJ nga ana e qeverisë shqiptare.      

në tabelën nr. 3 jepet një paraqitje e plotë e situatës  
së konstatuar sa i takon botimit në FZ të GJendnJ.

TABELA nr.2

në Fletore Zyrtare 2010 janë botuar të gjitha 
vendimet e GJEDNJ-së ku palë është Shqipëria

Si përfundim 
mund të thuhet se:
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Në Pjesën e Dytë të këtij publikimi ofrohet 
një panoramë e përgjithshme mbi situatën 
e botueshmërisë së akteve ligjore dhe nën-
ligjore në Fletore Zyrtare gjatë pesë viteve të 
fundit (2006-2010). në analizë janë përdorur 
të dhëna për secilin lloj akti që ka qenë objekt 
monitorimi nga Çip në kuadër të raporteve 
të përvitshme “Transparenca e Botimeve 
Zyrtare në RSH”. 

Të dhënat 5-vjeçare janë grupuar në tabela 
me vlera numerike për secilin akt dhe më pas 
janë përpunuar më tej në grafikë të posaçëm, 
të cilët ofrojnë një vizualizim të qartë të situ-
atës së botueshmërisë për secilin akt dhe për 
secilin institucion, në harkun kohor të pesë 
viteve që janë në analizë (2006-2010). 

përllogaritjet e nivelit vjetor të botueshmërisë 
së akteve janë bërë në përqindje, për të lehtë-
suar vlerësimet krahasuese në këtë drejtim. 
po ashtu, në përqindje është përllogaritur 
edhe niveli mesatar i botueshmërisë së aktit 
nga insititucioni për të pesta vitet të marra së 
bashku (2006-2010). 

nga rezultatet e botueshmërisë, Çip ka deriv-
uar edhe nivelin e zbatueshmërisë të dispozi-
tave të ligjeve organike që caktojnë detyrimin 
për botim në FZ të akteve që nxirren nga in-
stitucioni që këto ligje normojnë. Ky derivat 

synon të tregojë se në çfarë mase, vetë insti-
tucione qëndrore kushtetuse i zbatojnë dis-
pozitat e ligjit që  rregullon organizimin dhe 
funksionimin e tyre (në rastin konkret nenet 
që caktojnë detyrimin për botim në FZ të ak-
teve që ata vetë nxjerrin). 

Grafikë të posaçëm janë përpunuar edhe për 
afatet kohore të botimit në FZ të VuGJL. Ky 
është një detyrim ligjor eksplicit që i caktohet 
Gjytës së Lartë nga neni 19/3 i ligjit organik 
nr.8588 dt.15/03/2000 “Mbi organizimin dhe 
funksionimin e Gjykatës së Lartë të R.Sh.”.

një paraqitje grafike e veçantë është përzgjed-
hur edhe për të vizualizuar trendin e bot-
ueshmërisë së aktit për çdo vit që është ob-
jekt vlerësimi (2006-2010). analiza e trendit 
(përkeqësues apo përmirësues), përveçse 
grafikisht, ofrohet edhe përmes shpjegimeve 
me fjalë. Çip ka bërë kujdes që këto shpjegime 
të jenë të kuptueshmë dhe sa më konçize.

Metoda analitike e përdorur nga Çip për të 
realizuar të gjitha vlerësimet e mësipërme 
mund të shërbejë si model metodik përqasjeje 
edhe për aktorë të tjerë të interesuar në përl-
logaritjen e nivelit të zbatimit të ligjeve dhe/
apo dispozitave të veçanta ligjore që paraqesin 
interes të posaçëm, të cilat janë objekt i punës 
së tyre monitoruese.

* * *

pJesa e dYTë
BoTueshMëria e aKTeVe, 2006-2010
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në kuadër të këtij studimi, kur flitet për “nivel të 
zbatimit të dispozitave ligjore", nënkuptohen ato 
nene të Kushtetutës1 apo të ligjeve organike të cilat 
caktojnë detyrimin për botim të akteve që nxjerr 
institucioni përkatës në Fletore Zyrtare. Kjo është 
me rëndësi të theksohet që në fillim, sa kohë që 
vetë procesi i botimit të akteve në FZ implikon një 
marrdhënie dërgues-marrës (sender-receiver), res-
pektivisht të institucionit që nxjerr aktin me qen-
drën e publikimeve Zyrtare, qpZ. organizimi dhe 
veprimtarie e kësaj të fundit rregullohet me ligj 
të posaçëm, nr. 8502, dt 29.6.1999, “Per krijimin 
e QPZ”, të ndryshuar. Vlerësimi i zbatueshmërisë 
së dispozitave të këtij ligji nuk është objekt i kësaj 
analize, sa kohë që qpZ është “institucion pritës”. 

një arsye më shumë për t’u përqëndruar tek ligjet 
organike, konkretisht në dispozitat respektive që cak-
tojnë detyrimin për botimin e akteve në FZ, është 
edhe fakti se ligjet organike kanë epërsi ndaj ligjeve 
të thjeshta, sikurse është në këtë rast ligji 8502.

për më tepër, nuk ka të dhëna me karakter empirik 
që të sugjerojnë se akte të nxjerra nga institucionet 
qëndrore kushtetuese janë lënë jashtë botimit në FZ 
nga vetë qpZ, për arsye që lidhen me organizimin 
dhe funksionimin e saj të brendshëm. 

është me rëndësi të theksohet se qpZ, pavarësisht se 
funksionon mbi bazën e një ligji të posaçëm, është 
në fund të fundit një institucion varësie (konkretisht 
i Ministrisë së drejtësisë). në këtë kuptim, gjasat 
logjike janë që insitucionet qëndrore kushtetuese 
(dërguese) të diktojnë “fatin e botimit” të akteve 
që ato nxjerrin, më tepër sesa institucioni i varësisë 
(marrësi)2. 

në tabelën e mëposhtme, jepet në mënyrë të de-
tajuar një listë me ligjet organike, dispozitat e tyre që 
caktojnë botimin e akteve të nxjerra nga institucioni 
respektiv, të cilat do të jenë objekt vlerësimi sa i ta-
kon nivelit të zbatueshmërisë.

Institucioni  Titulli i ligjit Neni 
relevant Loji i aktit

kuvendi kushtetuta 84 & 117 Ligj

këshilli i ministrave
Ligji nr. 9000, dt. 30. 1. 2003 “për organizimim 
dhe funksionimin e këshillit të ministrave” 

29 (pika 1 & 2) vkm, anFL

ministritë (përfshirë km)
Ligji nr. 9000, dt. 30. 1. 2003 “për organizimim 
dhe funksionimin e këshillit të ministrave” 

29 (pika 3) Udhëzim

Gjykata e Lartë
Ligji nr.8588 dt.15. 03. 2000 “mbi organizimin 
dhe funksionimin e Gjykatës së Lartë të r.sh.”, 

19 (pika 3) vUGJL

Gjykata kushtetuese
Ligji nr. 8577, datë 10.2.2000 “për organizimin dhe 
Funksionimin e Gjykatës kushtetuese të r.sH.” 

26 (pika 1) vendim i GJk

1 Detyrimi për botimin e ligjeve në Fletore Zyrtare e cakton Kushtetuta. Në pjesën e tretë të Kushtetutës, kreu IV, nenin 84/3 thuhet se: “ligji hyn në fuqi me kalimin e jo më pak se 
15 ditëve nga botimi i tij në Fletoren Zyrtare”. Kjo është edhe procedura e zakonshme e hyrjes në fuqi të ligjit.

2 Për të bërë një vlerësim objektiv të performancës së QPZ në raport me botimin e akteve që ajo merr në dorëim nga institucionet qëndrore kushtetuese është e domosmosdoshme 
kqyerja e hollësishme e regjistrit e saj, në të cilin regjistrohen aktet që ajo merr në dorësim për t’i procesuar më pas për botim.

ShPjEgIM METOdOLOgjIk

mbi nivelin e zbatueshmërisë së dispozitave

  TABELA nr.3

7
KaPITULLI
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nga monitorimi i Fletoreve Zyrtare të nxjerra gjatë 
periudhës 2006 -2010, për llojin e aktit “Ligj”, nuk 
është konstatuar asnjë mungesë në botim. në ta-
belën përbri, djathtas ofrohet një paraqitjeve e totalit 
të ligjeve të miratuara nga Kuvendi dhe të botuara 
nga qpZ në Fletore Zyrtare për secilin vit, bazuar në 
të dhënat e raporteve të Transparencës së Botimeve 
Zyrtare në republikës së shqipërisë, që nga viti 2006 
e deri në vitin 2010.

Viti 
 Totali i ligjeve 

të miratuara

Ligje të botuara 

në FZ

Ligje të 

pabotuara në FZ

2006 209 209 0

2007 184 184 0

2008 196 196 0

2009 157 157 0

2010 156 156 0

2006 2007 2008 2009 2010
100 100 100 100 100 gjykata kushtetuese
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2006 100% 0%
2007 100% 0%
2008 100% 0%
2009 100% 0%
2010 100% 0%
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Botueshmëria vjetore e aktit: Ligj, në Fletore Zyr-
tare të çdo viti, për peridhën kohore 2006-2010 është 
100% (Grafiku 1).

në Grafikun 2, paraqitet mesatarja e botueshmërisë 
në Fletore Zyrtare të aktit: Ligj për të pesta vitet  
(2006-2010) të marra së bashku e cila është gjithashtu 
100%. Ky grafik indikon njëkohësisht edhe nivelin e 
zbatueshmërisë së dispozitave relevante që caktojnë 
detyrimin për botim në FZ të aktit në fjalë (shih: 
tabela nr. 3). nga 902 ligje gjithsej të miratuar gjatë 
kësaj periudhe 5-vjeçare, nuk ka asnjë që të mos jetë 
botuar në Fletoren Zyrtare të rsh. 

edhe trendi i botueshmërisë së aktit: Ligj që vizuali-
zon Grafiku 3 është një vijë e drejtë horizontale, e cila 
në boshtin vertikal qëndron në vlerën 100%.

Grafiku 1: Botueshmëria e aktit për çdo vit

Grafiku 3: Trendi i botueshmërisë së aktit
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Grafiku 2: Botueshmëria e aktit në pesë vite
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Legjenda:

ANALIzA E bOTUEShMëRISë 2006-2010

Ligjet e Kuvendit

          TABELA nr.4
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Këshilli i Ministrave (KM) është institucioni që nxjerr num-
rin më të madh të akteve brenda një viti krahasuar me çdo 
institucion tjetër qëndror. shumica dërmuese e tyre janë 
vendime, ose sikurse njihen ndryshe, VKM. 

ai nxjerr herë pas here edhe aktet normative me fuqinë e 
ligjit (anFL), të cilat përfaqësojnë një pjesë fare të vogël të 
totalit vjetor. po ashtu, Këshilli i Minsitrave nxjerr herë pas 
here edhe ndonjë udhëzim. nisur nga numri relativisht i 
papërfillshëm krahasuar me VKM-të, identifikimit të anFL 
apo udhëzimeve të lëna jashtë botimi është i thjeshtë dhe 
me mundësi gabimi në monitorim pothuajse "zero". për 
më tepër, të dyja llojet e akteve në fjalë, janë me natyre për-
fundimtare sa i takon efekteve që prodhojnë, rrjedhimisht, 
destinacioni i tyre final është FZ, sikundër është përcaktuar 
qartë në dispozitën 29/1 dhe 29/3 të ligjit 9000, dt. 30.1.2003 
"Për organizimin dhe funksionimin e KM".

Kurse, procesi monitorues për llojin e aktit: VKM ndjek një 
protokoll relativisht të komplikuar. Kjo sepse jo të gjitha 
VKM-të kanë destinacion Fletoren Zyrtare; një pjesë e tyre 
kanë natyrë -jo-përfundmtare (tranzitore). Konkretisht, qe-
veria nxjerr VKM edhe kur miraton në parim çështje të cak-
tuara (marrëveshje, lista me inventare pronash që i kalojnë 
në administrim pushteti vendor, etj.), apo edhe kur propozon 
një projektligj. Këta të fundit, fjala vjen, duhen ratifikuar nga 
Kuvendi dhe pastaj mund të dërgohen për botim në FZ (në 
këtë proces, VKM -ja "evoluon" në ligj). pra, destinacioni 
final nuk është gjithmonë i njëjtë për aktet që nxjerr KM; ca 
janë përfundimtare dhe shkojnë për botim në FZ, ca të tjera 
janë jo-përfundimtare (tranzitorë) që kalojnë për miratim 
të mëtejshëm në Kuvend, ose edhe nga vetë KM, i cili duhet 
të shprehet me një vendim përfundimtar mbi një çështje 
të caktuar (marrëveshje qeveritare, lista përfundimtare pro-
nash, etj).

për më tepër, Këshilli i Ministrave nxjerr edhe VKM "sekret", 
të cilat, nga vetë përcaktimi, nuk botohen as në Fletore 
Zyrtare dhe as në faqen zyrtare të KM. në rastin e VKM-ve 
"sekret", Metodologjia "Çip" nuk mund të aplikohet, duke 
hasur në këtë mënyrë limitet e veta. 

duhet theksuar gjithashtu se konsistenca e faqes së inter-
netit të KM lë për të dëshiruar, duke ngushtuar në këtë 
mënyrë bazën krahasuese të të dhënave. praktika e moni-

torimeve të përvitshme nga Çip ka provuar tashmë se një 
pjesë e VKM-ve që gjenden të botuar në Fletore Zyrtare, nuk 
janë fare të publikuara në faqen zyrtare në internetit të KM. 
Mospërputhjet e vërejtura në këtë drejtim për të pesta vitet, 
2006-2010, jepen në mënyrë të detajuar në tabelën nr.6.

për të gjithë arsyet e mësipërme, grafikët për botueshmëri-
në e aktit: VKM do të jenë ndryshe nga ata që janë përdorur 
për aktet e institucioneve të tjera në këtë studim. Kështu, 
objekt vizualizimi grafik do të jenë volumet e përvitshme të 
VKM-ve që dërgohen për botim në FZ që nga vit 2006 deri 
në vitin 2010 (thënë ndryshe, vlerat e pasqyruara janë rezul-
tatet e verifikimit Skematik1 për vitet në analizë, 2006-2010) 

një grafik i tillë nuk indikon domosdoshmërisht botuesh-
mërinë e aktit; VKM (ose mos-botueshmërinë e tij); ai 
thjesht krijon një ide mbi përqindjen e VKM-ve që  nuk 
dërgohen për botim në Fletore Zyrtare çdo vit në raport 
me totalin. Këto VKM të pabotuara, mund të jenë ose VKM 
"sekret", ose VKM "për propozim projekligji", ose VKM "për 
miratim në parim" ose VKM me natyrë definitive (stand-
arte), të cilat për arsye nga më të ndryshmet (detyrim ligjor, 
praktikë institucionale, harresë, neglizhencë, fshehje e qël-
limshme) nuk janë dërguar për botim në FZ. padyshim që, 
nga autorët do të interpretohej si një tregues pozitiv çdo 
rritje progresive (vit pas viti) e përqindjes së VKM-ve që 
dërgohen për botim në FZ krahasuar me ato që mbeten 
jashtë botimi çdo vit. 

një grafik tjetër do të jetë ai që do të paraqesë vëllimin 
që zenë VKM-të e tipeve të ndryshme në raport me njëra 
tjetrën për çdo vit në analizë (2006-2010). Ky grafik synon 
të demonstrojë përmes një analize diferencuese madhësinë 
reale të Zonës Gri ku grupohen të gjitha VKM-të e pabotu-
ara, identifikimi i atributeve (titull, datë, indeks) të të cilave 
është i pamundur përmes Metodologjisë "Çip". e thënë 
ndryshe, ky studim arrin të identifikojë Zonën Gri vetëm në 
terma sasiorë, pa diferencuar (vlerësuar) dot se cilat akte që 
gjenden brenda Zonës Gri duheshin botuar në FZ dhe cilat 
jo (VKM tranzitore, "sekret"); për një vlerësim cilësor të ak-
teve "Gri" duhet aplikuar një tjetër përqasje metodologjike, 
nga brenda arkivës së institucionit që ka miratuar aktin, dhe 
jo përmes ballafaqimit nga jashtë të burimeve publike ku 
publikohen këto akte (në rastin tonë VKM të botuar në FZ 
dhe në faqen zyrtare në internet të KM). 

ShPjEgIM METOdOLOgjIk 

mbi aktet e këshillit të ministrave

1 (Verifikimi Skematik është diferenca midis totalit të akteve të nxjerra brenda një viti nga institucioni dhe totalit të akteve të atij institucioni të botuar në FZ për atë vit.)

8
KaPITULLI
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në tabelën nr. 5 (përbri, djathtas), ofrohet një paraq-
itje e detajuar në vlera numerike e totalit të VKM-
ve që KM ka nxjerrë çdo vit (2006-2010), dhe atyre 
që gjenden de facto të botuar në Fletore Zyrtare të 
vitit përkatës. 

Grafiku 1 paraqet vlerat në përqindje të raportit 
VKM të nxjerra në një vit / VKM të botuara de-facto 
në FZ për atë vit. sikurse shihet qartë, treguesit janë 
në përmirësim të vazhdueshëm: nga 40% në 2006-
ën në gati 80% në 2010-ën. për skrupulozitet met-
odologjik duhet rithekuar se kjo “trajektore”  synon 
thjesht të krijojë një ide sa sa VKM (nuk) dërgohen 
për botim në Fletore Zyrtare çdo vit. Ky grafik nuk 
cakton dosmosdoshmërisht botueshmërinë e aktit; 
VKM në kuptim e pastër të fjalës, pasi një pjesë e ak-
teve në fjalë janë me natyrë tranzitore ose "sekret" 
(shih: shpjegimin metodologjik fq 38, majtas).
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Viti
Vkm në total 
të miratuara 

Vkm të botuara 
në FZ

Vkm të miratuara 
kundrejt atyre të 
botuara, në %

2006 893 369 41.3%

2007 924 465 50.3%

2008 1720 1067 62.0%

2009 1305 803 61.5%

2010 1080 821 76.0%

Viti
Vkm në total 
të miratuara 

Vkm të botuara 
në faqen e km

Vkm të miratuara 
kundrejt atyre të 
publikuara online

2006 893 399 44.7%

2007 924 576 62.3%

2008 1720 1230 71.5%

2009 1305 1048 80.3%

2010 1080 625 57.9%

ANALIzA E bOTUEShMëRISë 2006-2010

Vendime të Këshillit të Ministrave

Metodologjia “ÇIP” gërshëton dy hallka moni-
toruese: verifikimin Skematik dhe atë Faktik. nëse për 
të parin do të mjaftonte vetëm një hulumtim i ku-
jdesshëm i FZ, për të dytin, nevojitet ballfaqimi i të dhë-
nave mes të paktën dy burimeve zyrtare ku publikohen 
(bëhen publike) aktet objekt monitorimi. njëri nga 
këta dy burime është vetë Fletorja Zyrtare, kurse tje-
tri, sipas rastit mund të jetë faqja zyrtare e insitucionit 
që nxjerr aktin, raporte/strategji zyrtare ku ofrohen 
përmbledhje të akteve të miratuara, etj.. sa më e gjerë 
baza e ballafaqimit, aq më shumë është e mundur të 
identifikohen atributet e akteve të lëna jashtë botimi. 

në rastin VKM-ve, ballafaqohet përmbajtja e FZ dhe 
e faqes në internet të KM. Kjo e fundit, pavarësisht se 
është një nga faqet me më shumë të dhëna mbi aktet 
e nxjerra, krahasuar me çdo insitucion tjetër, shënon 
një rënie të përformancës në vitin 2010 (grafiku 2), 
ku për herë të parë në FZ gjenden më shumë VKM të 
botuar se sa ka faqja zyrtare në internet. në tabelën 
nr. 6 jepen edhe vlerat numerike të VKM të nxjerra në 
total, atyre që janë të botuar në FZ çdo vit, dhe atyre 
që mund të gjenden edhe në faqen e internetit të KM.
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TABELA nr.6

TABELA nr.5

Grafiku 1: Botueshmëria e VKM në FZ çdo vit

Grafiku 2: Botueshmëria e VKM në faqen zyrtare ne internet të KM
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VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI

2006 10.53% 9% 7.59% 4.98% 41.79% 26.39% 883

VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI

2007 7% 8% 11% 7% 50.32% 16.69% 924

VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI TOTALI

2008 12.67% 3.84% 6.80% 3.60% 62.03% 11.05% 1720

VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI

2009 7.28% 7.28% 8.35% 5.21% 61.53% 10.34% 1305
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VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
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2008 12.67% 3.84% 6.80% 3.60% 62.03% 11.05% 1720

VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI

2009 7.28% 7.28% 8.35% 5.21% 61.53% 10.34% 1305

2007
2008

20102006

VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI

2010 2.31% 6.02% 5.00% 76.02% 10.65% 1080

2009

viti
totali i 

nxjerrë në 
1 vit

vkm të 
botuara 
në Fz

vkm "për 
propozim 
projektligji"

vkm "për 
miratim në 

parim"

vkm të 
pabotuara 

gjetur nga çiP

vkm të 
botuara 

Fz ekstra

zona 
Gri

2006 883 369 67 44 93 77 233

2007 924 154 102 62 69 70 467

2008 1720 1067 117 62 218 66 190

2009 1305 803 109 68 95 95 135

2010 1081 821 69 54 25 n/a 112

analiza diferencuese e përdorur në ndërtimin e grafikëve, synon të 

demonstrojë ndër të tjera madhësinë reale të Zonës Gri ku grupo-

hen të gjitha VKM-të e pabotuara për çdo vit, identifikimi i të cilave  

(titull, datë, indeks) është i pamundur përmes Metodologjisë "Çip".  

Zona Gri në këtë rast përfaqëson totalin e VKM-ve për të cilat ka di-

jeni vetëm qeveria, ose e thënë ndryshe, janë të panjohura për shq-

iptarët e zakonshëm. se çfarë natyre mund të kenë këto VKM (të 

gjitha VKM "sekrete", të gjitha VKM "jo-sekrete" definitive, të gjitha 

VKM "jo-sekrete" jo-definitive, apo një përzierje e të trejave), kjo nuk 

mund të përcaktohet dot për aktet që qëndrojnë në Zonën Gri. për 

këtë arsye, këta grafikë nuk mund të shërbejnë për vlerësimin në 

terma cilësore të performancës së KM apo në përllogaritjen e saktë 

të nivelit të zbatueshmërisë të nenit 29, ligji 9000 nga vetë KM.

Tabelë - Legjendë nr. 7

Grafikët e paraqitur në këtë faqe paraqesin vëllimin që zenë vkm-të e tipeve të ndryshme në raport me njëra tjetrën dhe njëkohësisht 

në raport me botimin e tyre në Fz, për çdo vit në analizë (2006-2010). vlerat numerike mbi të cilat janë përllogaritur përqindjet në grafik, 

ofohen të detajuara në Tabelën nr.7 në fund të faqes, ku ngjyrat e secilës kolonë shërbejnë edhe si legjende për leximin e grafikëve.
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2006 2007 2008 2009 2010
100 100 100 100 100

ligjet + KM udhezime

2006 2007 2008 2009 2010
100 100 100 100 100 gjykata kushtetuese

NFL

2006 2007 2008 2009 2010
50 100 43 100 100

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2006 2007 2008 2009 2010

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2006 2007 2008 2009 2010

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2006 2007 2008 2009 2010

nga monitorimi i Fletoreve Zyrtare të nxjerra gjatë 
peridhës 2006 -2010, për llojin e aktit “ANFL”, janë 
konstatuar mungesa në botim gjatë viteve 2006 dhe 
2008. në tabelën nr. 8 (djathtas) ofrohet një paraqitje e 
totalit të anFL të miratuara nga Këshilli i Ministrave 
si dhe botueshmëria e tyre në FZ në vlera numerike 
për çdo vit, bazuar në të dhënat e raporteve të Trans-
parencës së Botimeve Zyrtare në republikës së shq-
ipërisë, që nga viti 2006 e deri në vitit 2010.

Viti 
 Totali i ANFL të 

miratuara

ANFL të botuara 

në FZ

ANFL të pabotu-

ara në FZ

2006 2 1 0

2007 2 2 0

2008 7 3 4

2009 10 10 0

2010 6 6 0

sikurse sugjerojnë Grafikët 1 dhe 2, situata e botimit të llojit të aktit: ANFL në Fletore Zyrtare paraqitet me prob-
leme gjatë viteve 2006 dhe 2008. në dy vitet e fundit (2009 dhe 2010), situata është ri-stabilizuar në vlerat maksi-
male pozitive (100% e anFL-ve të botuar në FZ), siç sugjeron edhe trendi i botueshmërisë së aktit (Grafiku 3).

në Grafikun 1 jepet një vizualizim i botueshmërisë 
vjetore të aktit: ANF në FZ, për peridhën kohore 
2006-2010. 

në Grafikun 2, paraqitet mesatarja e botueshmërisë 
në FZ të aktit: ANFL për të pesta vitet (2006-2010) të 
marra së bashku. Ky grafik indikon njëkohësisht edhe 
nivelin e zbatueshmërisë së nenit 29, pika 1, të ligjit 
9000, dt 30.1.2003 “Për organizimin dhe funksionimin 
e Këshillit të Ministrave", i cili i cakton këtij të fundit 
detyrimin për botim në FZ të aktit në fjalë.

në Grafikun 3 vizualizohet trendi i botueshmërisë në 
FZ për llojin e aktit: ANFL, për periudhën 2006-2010. 

ANALIzA E bOTUEShMëRISë 2006-2010

Akte Normative me Fuqinë e Ligjit

Grafiku 1: Botueshmëria e aktit për çdo vit

Grafiku 2: Botueshmëria e aktit në pesë vite Grafiku 3: Trendi i botueshmërisë së aktit
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Legjenda:

Viti Të botuara Të pabotuara

2006 100% 0% ligjet

2007 100% 0%
2008 100% 0%
2009 100% 0%
2010 100% 0%

Viti Të botuara Të pabotuara

2006 50% 50%
2007 100% 0%
2008 43% 57% ANFL

2009 100% 0%
2010 100% 0%
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TABELA nr.8
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e drejta për të nxjerrë udhëzim i përket vetëm orga-

nit që i është njohur shprehimisht një e drejtë e tillë. 

sipas Kushtetutës, udhëzimi nxirret vetëm nga Këshilli i 

Ministrave dhe ministri (neni 100/5 & 102/4).

Ligji nr. 9000, datë 30.1.2003 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Këshillit të Ministrave”, përcakton 

qartë përmes nenit 29, paragrafi 3, se: “Udhëzimet e 

Këshillit të Ministrave dhe të ministrit marrin fuqi ju-

ridike pas botimit në Fletoren Zyrtare”. Ky përcaktim 

ligjor implikon natyrën normative të këtij lloj akti, 

i cili detajon, sygjeron dhe këshillon, nëpërmjet ori-

entimeve të shtjelluara e të zbërthyera me hollësi, të 

gjitha urdhërimet që ka vendosur ligji1. udhëzimi 

është praktikisht akti më i rëndësishëm që firmos 

një ministër gjatë ushtrimit të funksioneve të tij. 

për fat të keq, monitorimet e realizuar nga Çip për 

këto 5 vitet e fundit kanë nxjerrë në pah probleme 

serioze sa i takon rregullsisë së botimit në Fletore 

Zyrtare të udhëzimeve të ministrave. 

për më tepër, praktika e ndjekur për indeksimin e 

këtij lloj akti nuk është e standartizuar. Vetëm një 

pjesë e ministrive, konkretisht ajo e Financave, Min-

istria e arsimit (Mash), Ministria e Transporteve 

(MppT), Minisitri e Mjedisit (MMpau) dhe ajo e Bu-

jqësisë (MBuMK) përdorin varg të rregullt indeksimi 

për udhëzimet e tyre. Ky është një varg indeksues që 

bazohet mbi rendin numerik rritës, me bazë kalen-

darike2. edhe Këshilli i Ministrave, përdor të njëjtin 

sistem indeksimi për udhëzimet që ai nxjerr. Ky është 

praktikisht i njëjti sistem indeksimi që përdoret për 

VKM-të, apo edhe për vendimet e Gjykatës Kush-

tetuese2 dhe mund të konsiderohet fare mire tashmë 

si sistemi standard që aplikohet në republikën e shq-

ipërisë për indeksimin e akteve më të rëndësishme 

që nxjerrin institucionet qëndrore kushtetuese. ai 

është një sistem indeksimi efikas dhe i konsoliduar.

Ministritë, të cilat do të renditen më poshtë, përdorin 

një sistem të ndryshëm “indeksimi” për udhëzimet që 

nxjerrin. në fakt, me tepër sesa indekse aktesh, ato mund 

të konsiderohen numra “arbitrarë” të cilët “pagëzojnë” 

udhëzimin pa ndonjë kriter kronologjik apo numerik të 

caktuar. nuk përjashtohet në ndonjë rast mundësia që, 

numri indeksues të jetë i prejardhur nga vargjet indeksuese 

të vitet pararendëse. në secilin nga rastet, kjo e bën të pa-

mundur vlerësimin e rregullsisë së vargut, element bazë 

mbi të cilin mbështetet metoda monitorues që përdor Çip. 

Ministritë që nuk përdorin vargun standard indeksues 

për udhëzimit që firmosen nga titullarët e tyre janë:

1. Ministria e Drejtësisë

2. Minsitria e Brendshme

3. Ministria Punës, Çështjeve Sociale....

4. Ministria e Ekonomisë

5. Ministria e Shëndetësisë.

Ministria e punëve të Jashtme (MpJ), ajo e Kulturës 

rinisë dhe sporteve (MKrs) si dhe Ministria e integ-

rimit (Mi) nuk janë përfshirë në këtë monitorim për 

shkak të numrit të papërfillshëm të udhëzimeve që 

ato nxjerrin gjatë harkut kohor të një viti kalendarik, 

mbi të cilin kryhet vlerësimi i raporteve të Transpar-

encës së Botimeve Zyrtare. 

për të gjitha këto arsye, objekt vlerësimi i përqin-

djes dhe trendit të botueshmërisë së aktit: udhëzim 

(viti pas viti dhe në total për periudhën 2006-

2008), do të jenë vetëm ministritë të cilat përdo-

rin varg standart indeksues për udhëzimet e tyre. 

në tabelën nr.9 paraqiten të përmbledhura për se-

cilin vit, (periudha 2006-2010) vlerat numerike mbi 

botueshmërinë e aktit: udhëzim, bazuar në gjetjet e 

identifikuara nga Çip në kuadër të e raporteve të për-

vitshme "Transparenca e Botimeve Zyrtare në rsh". 

Mbi vlerat numerike në këtë tabelë janë përpunuar 

grafikët e botueshmërisë së aktit për secilën ministri. 

1 “E Drejta Administrative 2” Sokol Sadushi, botimi i tretë i ripunuar, 2005, fq.62
2 Vargu hapet me nr. 1 që merr udhëzimi i parë për vitin përkatës dhe mbyllet me nr indeksues që merr udhëzimi i fundit për viti (deri në 31 dhjetor).

ShPjEgIM METOdOLOgjIk 

mbi botueshmërinë e udhëzimeve9
KaPITULLI
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VITI 2010        TABELA nr.9

emri i institucionit
uDhËzime  

tË nxJerra
uDhËzime  

tË botuara
uDhËzime  

tË pabotuara

kesHiLLi i minisTrave 8 8 0

minisTria e Financave 47 32 14

minisTira e arsimiT 38 24 14

minisTria e mppT 28 (1 me fraksion) 22 6

minisTria e bUJQesisË 19 1 18

minisTria e mJeDisiT 7 6 1

VITI 2009

kËsHiLLi i minisTrave 2 2 0

minisTria e Financave 56 (4 me fraksione) 33 23

minisTria e arsimiT 41 3 38

minisTria e ppTT 11 6 5

minisTria e bUJQËsisË 3 1 2

minisTria e mJeDisiT 3 1 2

VITI 2008

kËsHiLLi i minisTrave 3 3 0

minisTria e Financave 48 (7 me fraksione) 39 9

minisTria e arsimiT 45 22 23

minisTria e ppTT 24 (1 me fraksion) 11 13

minisTria e bUJQËsisË 6 (1 me fraksion) 2 4

minisTria e mJeDisiT 5 4 1

VITI 2007

kËsHiLLi i minisTrave 6 6 0

minisTria e Financave 30 (1 me fraksion) 24 6

minisTria e arsimiT 41 5 36

minisTria e ppTT 20 12 8

minisTria e bUJQËsisË 12 (1 me fraksion) 3 9

minisTria e mJeDisiT 10 5 5

VITI 2006

kËsHiLLi i minisTrave 5 5 0

minisTria e Financave 12 12 0

minisTria e arsimiT 49 3 46

minisTria e ppTT 7 4 3

minisTria e bUJQËsisË3 2 2 0

minisTria e mJeDisiT 7 6 1
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Viti Të botuara Të pabotuara gjykata kushtetuese

2006 100% 0%
2007 100% 0%
2008 100% 0%
2009 100% 0%
2010 100% 0%
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nga monitorimi i Fletoreve Zyrtare të nxjerra gjatë 
peridhës 2006 -2010, për llojin e aktit:"Udhëzim i KM" 
nuk është konstatuar asnjë mungesë në botim. në ta-
belën 10 (djathtas) ofrohet një paraqitjeve e detajuar 
në vlera numerike e totalit të Udhëzimeve që ka nxjer-
rë Këshilli i Ministrave vit pas vitit gjatë periudhën 
në shqyrtim. Tabela paraqit gjithashtu sa prej udhëzi-
meve të KM janë të botuara në Fletore Zyrtare (ose 
jo) për secilin vit, sipas të dhënave që ofrojnë raportet 
"Transparenca e Botimeve Zyrtare".

Botueshmëria vjetore në FZ për llojin e aktit: Ud-
hëzim i KM, është 100% në çdo vit, periudha 2006 
-2010 (Grafiku 1).

Mesatarja e botueshmërisë (2006-2010) në FZ për 
llojin e aktit: Udhëzim i KM është gjithashtu 100% 
(Grafiku 2). Ky grafik indikon gjithashtu se niveli i 
zbatueshmërisë së nenit 29, pika 3, të ligjit 9000, dt 
30.1.2003 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit 
të Ministrave", është po ashtu 100%.

rrjedhimisht, edhe trendi i botueshmërisë së aktit: 
Udhëzim i KM (Grafiku 3) është një vijë e drejtë hori-
zontale, e cila në boshtin vertikal qëndron në vlerën 
100% për të pesta vitet që janë marrë në shqyrtim.

ANALIzA E bOTUEShMëRISë 2006-2010

Udhëzime të Këshillit të Ministrave

Grafiku 1: Botueshmëria e aktit për çdo vit
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Grafiku 3: Trendi i botueshmërisë së aktit
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Legjenda:

Grafiku 2: Botueshmëria e aktit në pesë vite

Viti 
 Totali i 

udhëzimeve

Udhëzime të 

botuara në FZ

Udhëzime të 

pabotuara në FZ

2006 5 5 0

2007 6 6 0

2008 3 3 0

2009 2 2 0

2010 8 8 0

100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

TABELA nr.10
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2006 2007 2008 2009 2010
100 80 82 59 69 M financ

2006 2007 2008 2009 2010
6 12 49 7 63 M Arsim

2006 2007 2008 2009 2010
57 60 46 55 81

M Transport
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nga monitorimi i Fletoreve Zyrtare të nxjerra gjatë 
peridhës 2006 -2010, për llojin e aktit: Udhëzim i MF, 
janë konstatuar mungesa gjatë çdo viti. në tabelën 
nr.11 (djathtas) ofrohet një paraqitjeve e detajuar në 
vlera numerike e Udhëzimeve të MF vit pas viti (2006-
2010). Tabela paraqit gjithashtu sa prej udhëzimeve 
të MF janë të botuara në FZ (ose jo) për çdo vit, sipas 
gjetjeve të raporteve të përvitshme "Transparenca e 
Botimeve Zyrtare në republikën e shqipërisë".

sa i takon botueshmërisë vjetore në FZ për llojin e aktit: 
Udhëzim i MF, vetëm në vitin 2006 ajo ka qenë 100%. 
Grafiku 1 sugjeron se vlerat më të ulëta të botuesh-
mërisë së aktit kanë qenë në vitin 2009, me 59%. 

në 2010-ën botueshmëria është përmirësuar krahasuar 
me 2009-ën, edhe pse si vlerë vjetore është nën mesataren 
e botueshmërisë për të pesta vitet, që është 78 % (Gafiku 2). 
Kjo vlerë, pra 78%, cakton edhe nivelin e zbatueshmërisë 
së dispozitave relevante që caktojnë detyrimin për botim 
në FZ të udhëzimeve nga ana e Minsitrisë së Financave. 

Trendit i botueshmërisë së udhëzimeve të MF është 
në rënie (përkeqësues), sikurse sugjerton qartë edhe 
Grafiku 3. Vlerat kanë pësuar vetëm rënie nga 2006-ta 
deri në 2009-ën, dhe shënojnë një rritje (përmirësim) 
vetëm në 2010-ën (Grafiku 3). Megjithatë, vlerat e 
2010-ës ia kalojnë vetëm 2009-ës, por në asnjë rast 
vlerave të botueshmërisë në vitet 2006-2007 dhe 2008. 

ANALIzA E bOTUEShMëRISë 2006-2010

Udhëzime të Ministrisë së Financave

Grafiku 1: Botueshmëria e aktit për çdo vit

Grafiku 3: Trendi i botueshmërisë së aktit
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2006 100% 0%
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2008 82% 18%
2009 59% 41%
2010 69% 31%

Viti Të botuara Të pabotuara

2006 6% 94%
2007 12% 88% udhezim mash

2008 49% 51%
2009 7% 93%
2010 63% 37%

Viti Të botuara Të pabotuara

2006 57% 43%
2007 60% 40%
2008 46% 54%
2009 55% 45% udhezim min transport

2010 81% 19%
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Grafiku 2: Botueshmëria e aktit në pesë vite

Viti 
 Totali i 

udhëzimeve

Udhëzime të 

botuara në FZ

Udhëzime të 

pabotuara në FZ

2006 12 12 0

2007 30 24 6

2008 48 38 9

2009 56 33 23

2010 47 32 14
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TABELA nr.10
TABELA nr.11
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nga monitorimi i Fletoreve Zyrtare të nxjerra gjatë 
peridhës 2006 -2010, për llojin e aktit: Udhëzim i 
MASH, janë konstatuar mungesa të shumta gjatë çdo 
viti. në Tabelën 12 (djathtas) ofrohet një paraqitjeve 
e detajuar në vlera numerike e Udhëzimeve të MASH 
vit pas viti (2006-2010). Tabela paraqit gjithashtu sa 
prej udhëzimeve të Mash janë të botuara në FZ dhe 
sa prej tyre jo, bazuar në gjetjet e raporteve të për-
vitshme "Transparenca e Botimeve Zyrtare në repub-
likën e shqipërisë".

Grafiku 1 sugjeron se botueshmëria vjetore e udhëzi-
meve të Mash në FZ është nga më të ultat. në vitet 
2006 dhe 2009 ajo zbret deri në vlerat 7%. Vetëm në 
vitin 2010 vihet re për herë të parë që botueshmëria 
e aktit (63%) të jetë me lartë në vlerë numerike se sa 
pa-botueshmëria e tij. 

Mesatarja e botueshmërisë në 5 vite për udhëzimet e 
Mash është vetëm 27.4% (Grafiku 2). rrjedhimisht, 
edhe niveli i zbatueshmërisë së dispozitës 29/3, ligji 
9000 nga Mash është po 27.4%. nesë kjo do të ishte 
njëkohësisht edhe një notë vlerësuese për detyrën e 
saj "të shtëpisë", që i ka caktuar ligji 9000, atëherë 
Mash nuk do ta kalonte dot klasën. 

Trendi i botueshmërisë së udhëzimeve të Mash është 
një vijë e cila pothuajse prek "dyshemenë" në 2006-ën 
dhe 2009-ën. edhe pse në 2010-ën, trendi ngjitet deri tek 
gjashta (për të përdorur sërish "vlerësimin" prej arsim-
tari), përsëri, ai mbetet një rezultat i dobët (Grafiku 3). 

ANALIzA E bOTUEShMëRISë 2006-2010

Udhëzime të Ministrisë së Arsimit

Grafiku 1: Botueshmëria e aktit për çdo vit

Grafiku 3: Trendi i botueshmërisë së aktit
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Grafiku 2: Botueshmëria e aktit në pesë vite

Viti 
 Totali i 

udhëzimeve

Udhëzime të 

botuara në FZ

Udhëzime të 

pabotuara në FZ

2006 49 3 46

2007 41 5 36

2008 45 22 23

2009 41 3 38

2010 38 24 14
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UDHEZIME mash
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nga monitorimi i Fletoreve Zyrtare të nxjerra gjatë 
peridhës 2006 -2010, për llojin e aktit: Udhëzim i 
MPPT, janë konstatuar gjithashtu mungesa gjatë çdo 
viti. në Tabelën 13 (djathtas) ofrohet një paraqitjeve 
e detajuar në vlera numerike e Udhëzimeve të MPPT 
vit pas viti (2006-2010). Tabela paraqit gjithashtu sa 
prej udhëzimeve të MppT janë të botuara në FZ (ose 
jo) për çdo vit, sipas gjetjeve të raporteve të përvit-
shme "Transparenca e Botimeve Zyrtare në repub-
likën e shqipërisë".

Grafiku 1 vizualizon botueshmërinë vjetore në FZ të 
udhëzimeve të MppT (periudha kohore 2006-2010). 
Vlerat më të ulëta i ka viti 2008, me vetë 46% të ud-
hëzimeve të botuara në FZ. Çdo vit tjetër, vlerat e bot-
ueshmërisë së aktit nuk bien nën 50%.

Mesatarja e botueshmërisë 5-vjeçare (2006-2010) së 
udhëzimeve të MppT në FZ është 59.8% (Grafiku 2). 
Ky është rrjedhimisht edhe niveli i zbatueshmërisë së 
nenit 29, pika 3, të ligjit 9000, dt. 30.1.2003 “Për orga-
nizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave" nga 
kjo ministri (MppT). 

Trendi i botueshmërisë në FZ të udhëzimeve të MppT 
është një vijë e thyer, e cila për katër vite rrjesht, 2006-
2009 i "spërdridhet" nivelit 50%. Vetëm në vitin 2010 
shënohet një rritje e ndjeshme e trendit krahasuar me 
vitet paraardhëse. sikurse sugjeron Grafiku 3, që nga viti 
2008, kur botueshmëria e aktit prek vlerat më të ulëta, e 
deri në 2010-ën, kemi një rritje të qëndrueshme sa i takon 
botimit të udhëzimeve në FZ nga kjo ministri. si përfun-
dim, mund të thuhet se trendi ka prirje përmirësuese. 

ANALIzA E bOTUEShMëRISë 2006-2010

Udhëzime të Ministrisë së Transporteve

Grafiku 1: Botueshmëria e aktit për çdo vit

Grafiku 3: Trendi i botueshmërisë së aktit

Grafiku 2: Botueshmëria e aktit në pesë vite
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nga monitorimi i Fletores Zyrtare, periudha 2006 
-2010, për llojin e aktit: Udhëzim i MMPAU, janë 
konstatuar gjithashtu mungesa gjatë çdo viti. në Ta-
belën 14 (djathtas) ofrohet një paraqitjeve e detajuar 
në vlera numerike e Udhëzimeve të MMPAU vit pas 
viti (2006-2010). Tabela paraqit sa prej udhëzimeve të 
MppT janë gjetur të botuara në FZ dhe sa prej tyre 
për çdo vit, bazuar në konkluzionet e raporteve të 
përvitshme "Transparenca e Botimeve Zyrtare në re-
publikën e shqipërisë".

Botueshmëria vjetore e udhëzimeve të MMpau ar-
rin vlerën me të ulët në vitin 2009, me rreth 33%. 
Vlera më e lartë për të pesta vitet në shqyrtim, ar-
rihet në 2010-ën, me 86% të udhëzimeve të botuara 
(Grafiku 1).

Mesatarja e botueshmërisë së udhëzimeve të MMpau 
(2006-2010) është 65% (Grafiku 2). Kjo vlerë, pra 65%, 
përfaqëson edhe nivelin e zbatueshmërisë së nenit 
29/3, të ligjit 9000, dt. 30.1.2003 “Për organizimin dhe 
funksionimin e Këshillit të Ministrave" nga kjo minis-
tri (MMpau). 

Trendi i botueshmërisë së aktit (udhëzime të MMpau, 
2006-2010) është me ulje- ngritje. Vlerat rënëse dhe 
ato rritëse asnjanësojnë njëra tjetrën vit pas viti, 
duke e bërë praktikisht të pamundur vlerësimin e 
performancës (qoftë ky pozitiv apo negativ). Mbetet 
gjithsesi të theksohet se 2010-ta shënon vlerat më të 
larta të botueshmërisë së aktit, krahasuar me vitet 
paraardhëse, çka mund të interpretohej si një sinjal 
pozitiv (deri në daljen e rezultateve për vitin 2011).
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Grafiku 1: Botueshmëria e aktit për çdo vit

Grafiku 3: Trendi i botueshmërisë së aktit
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Grafiku 2: Botueshmëria e aktit në pesë vite

Viti 
 Totali i 

udhëzimeve

Udhëzime të 

botuara në FZ

Udhëzime të 

pabotuara në FZ

2006 7 5 2

2007 10 5 5

2008 5 4 1

2009 3 1 2

2010 7 6 1
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nga monitorimi i Fletores Zyrtare, periudha 2006 
-2010, për llojin e aktit: Udhëzim i MBUMK, konsta-
tohet një përkeqësim konstant i botueshmërisë së ak-
tit. në Tabelën 15 (djathtas) ofrohet një paraqitjeve e 
detajuar në vlera numerike e Udhëzimeve të MBUMK 
vit pas viti (2006-2010). Tabela paraqit sa prej udhëzi-
meve të MBuMK janë gjetur të botuara (ose jo) në 
FZ për çdo vit, bazuar në konkluzionet e raporteve 
të përvitshme "Transparenca e Botimeve Zyrtare në 
republikën e shqipërisë".

sikurse sugjerojnë vlerat e Grafikut 1, botueshmëria vje-

tore e aktit (udhëzim i MBuMK) ka zbritur nga 100% 
në vitin 2006, në vlerën minimale prej vetëm 5% në vi-
tin 2010. Vihet re po ashtu se, sa më shumë udhëzime 
brenda një viti të nxjerrë MBuMK, aq me e ulët tenton 
të jetë vlera e botueshmërisë së aktit. 

Trendi i botueshmërisë së aktit (Grafiku 3) ka formën e 
një "shezlongu", këmbët e të cilit janë vitet 2007 dhe 
2010, kurse pjesa ku "koka qëndron lart", është viti 2006.

Mesatarja e botueshmërisë së aktit: Udhëzim i MBUMK 
për të pesta vitet (2006-2010) është 39.6%. sikurse është 
bërë e qartë tashmë, kjo është edhe vlera që cakton niv-
elin e zbatueshmërisë së ligjit (neni 29/3, ligji 9000, dt. 
30.1.2003 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të 
Ministrave") nga MBuMK sa i takon botimit të udhëzi-
meve të veta në FZ.

nëse do të rrumbullakosej kjo vlerë zbatueshmërie, (jo 
në %), ajo do të ishte një "4 me hatër", që e le gjithsesi "në 
klasë" Ministrinë e Bujqësisë. 
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Udhëzime të Ministrisë së Bujqësisë

Grafiku 1: Botueshmëria e aktit për çdo vit

Grafiku 3: Trendi i botueshmërisë së aktit
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Viti Të botuara Të pabotuara

2006 75% 25% udh min mjedis

2007 50% 50%
2008 80% 20%
2009 34% 66%
2010 86% 14%

udh min bujqesise
Viti Të botuara Të pabotuara

2006 100% 0%
2007 25% 75%
2008 34% 66%
2009 34% 66%
2010 5% 95%

Viti Të botuara Të pabotuara gjykat e lart

2006 100% 0%
2007 96% 4%
2008 100% 0%
2009 100% 0%
2010 100% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010

Të pabotuara

Të botuara

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010

Të pabotuara

Të botuara

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010

Të pabotuara

Të botuara

UDHEZIME mash

Të botuara Të pabotuara
27.4 72.6

UDSHEZIME MPTT

Të botuara Të pabotuara
59.8 40.2

Të botuara Të pabotuara
39.6 60.4

MBUJQ

Të botuara Të pabotuara

Të botuara Të pabotuara

Të botuara Të pabotuara

39.6% 60.4%

Viti 
 Totali i 

udhëzimeve

Udhëzime të 

botuara në FZ

Udhëzime të 

pabotuara në FZ

2006 2 2 0

2007 12 3 9

2008 6 2 4

2009 3 1 2

2010 19 1 18

UDHEZIME KM

Të botuara Të pabotuara
100 0

ANFL 5 vite

Të botuara Të pabotuara
78.6 21.4

UDHEZIMET E MF

Të botuara Të pabotuara
78 22

Të botuara Të pabotuara

Të botuara Të pabotuara

Të botuara Të pabotuara

Legjenda:

100%

100%

25%

25%

34%

34%

34%

34%

5%

5%

TABELA nr.14
TABELA nr.15



50

transparenca e botimeve zyrtare ne republiken e shqiperise, 2010

Vendimet për njësimin ose ndryshimin e praktikës 
gjyqësore botohen në numrin më të parë të Fletores 
Zyrtare (neni 19/3, ligji nr. 8588 dt.15.03.2000 “Mbi or-
ganizimin dhe funksionimin e Gjykatës së Lartë të R.Sh.”. 

nga monitorimi i FZ të peridhës 2006 -2010, ka rezul-
tuar i pabouar vetëm një VuGJL e vitin 2007 (Tabela 
16, djathtas). ndërkohë, situata paraqitet e stabilizuar 
sa i takon viteve të tjera të cilat janë marrë në shqyr-
tim në kuadër të raporteve "Transparenca e Botimeve 
Zyrtare".

sikurse sugjeron Grafiku 1, botueshmëria vjetore e 
VUGJL bie nga vlera absolute 100% vetëm në vitin 
2007 (nga 9 vendime unifikuese gjithsej, në FZ 2007 
u gjetën të botuara vetëm 8, ose 89% e totalit). 

Mesatarja e botueshmërisë së VuGJL në FZ për të 
pesta vitete (2006-2010) së bashku është 99.2%. Ky 
është njëkohësisht edhe niveli i zbatimit të dispozitës 
19/3, të ligjit nr.8588 dt.15.03.2000 “Mbi organizimin 
dhe funksionimin e Gjykatës së Lartë të R.Sh" nga vetë 
Gjykata e Lartë.

në Grafikun 3 vizualizohet trendi i botueshmërisë në 
Fletore Zyrtare të VuGJL-ve, për periudhën 5-vjeçare, 
2006-2010. ai paraqitet i stabilizuar (niveli 100%), me 
përjashtim të vitit 2007, ku ka pësuar një rënie me 
4% nga vlera maksimale. 

ANALIzA E bOTUEShMëRISë 2006-2010

Vendimet Unifikuese të Gjykatës së Lartë

Grafiku 1: Botueshmëria e aktit për çdo vit
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Grafiku 2: Botueshmëria e aktit në pesë vite
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në kuadër të raporteve të përvitshme "Transparen-
ca e Botimeve Zyrtare në RSH", objekt monitorimi 
dhe vlerësimi ka qenë edhe afati ligjor i botimit të 
VuGJL në Fletore Zyrtare. 

Ligji nr.8588 dt.15/03/2000 “Mbi organizimin dhe 
funksionimin e Gjykatës së Lartë të R.Sh.”, i ka kush-
tuar një rëndësi të veçantë afateve të botimit të 
VuGJL, të cilal njësijnë (unifikojnë) praktikën e 
shqyrtimit gjyqësor në të gjitha gjykatat e shkallëve 
më të ulëta të vendit. neni 19 i ligjit 8588, përcak-
ton shprehimisht se:

1. Vendimet e Gjykatës së Lartë shpallen të arsy-
etuara jo më vonë se 30 ditë nga përfundimi i 
shqyrtimit gjyqësor.

2. Vendimet e kolegjeve të Gjykatës së Lartë, së 
bashku me mendimet e pakicës, botohen në Bu-
letinin Periodik të Gjykatës së Lartë.

3. Vendimet për njësimin ose ndryshimin e prak-
tikës gjyqësore botohen në numrin më të parë 
të Fletores Zyrtare.

nisur nga përcaktimi eksplicit i nenit 19/3, autorët e 
monitorimit kanë përllogaritur se cili duhet të ishte  
"numri më i parë i Fletores Zyrtare" ku duhej botuar 
VuGJL, duke e nisur numërimin nga data e shpal-
ljes së vendimit (marzhi i gabimi njerëzor: 5-10%).
është e qartë se çdo vonesë në shpalljen e VuGJL, në 

kundërshtim me përcaktimet kohore që vendos neni 
19, pika 1, do të çonte automatikisht edhe në shkelje 
të pikës 3 të të njëjtit nen (19). 

në Tabelën nr. 18, fq 52, jepet një paraqitje e plotë 
e VuGJL-ve për të pesta vitet në shqyrtim (2006-
2010). në dy kolonat e fundit, në anën e djathtë të 
tabelës, janë praqitur respektivisht numrat e FZ ku 
gjendet i botuar VuGJL si dhe numri i FZ ku autorët 
e monitorimit vlerësojnë se duhej të ishte botuar akti 
(duke lënë një muaj tolerance/avancë në përllogaritjen e 
kohës), në respekt të dispozitës 19/3, të ligjit nr.8588 
dt.15/03/2000 “Mbi organizimin dhe funksionimin e 
Gjykatës së Lartë”. 

Grafiku 1 paraqet trendin e vonesave në botim të 
VUGJL, ndërkohë që në Tabelën nr. 17 jepen gjetjet në 
vlera numerike, si edhe specifikime të tjera të nevo-
jshme për llojin e aktit: VUGJL (periudha 2006-2010).

viti
venDime tË koleGJeve tË 

bashkuara, GJ.l.
vuGJl

vuGJl 
civile

vuGJl 
penale

vuGJl tË  
pabotuara nË Fz

vonesa mesatare e 
botimit nË F.z.

2010 2 1 1 0 0 4 muaj

2009 18 8 3 5 0 4.2 muaj

2008 4 2 1 1 0 6.1 muaj

2007 27 9 1 8 1 2.3 muaj

2006 14 6 6 0 0 3.3 muaj
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Grafiku 1: Trendi i vonesave në botim të VUGJL
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Tabela Nr. 18 - Vendimet unifikuese të Gjykatës së Lartë, 2006-2010

Viti Nr. Numri indeksues i Vendimit 
Unifikues (VU)

Data e Vendimit 
Unifikues

Fletorja Zyrtare ku 
është botuar VU 

Fletorja Zyrtare ku 
duhej botuar VU

2010 1 nr.2 i rregj. Themeltar  
nr.1 i vendimit

26.11.2011 nr.74 (ekstra) 
prill 2011

nr.157 
30/11/2010

2009 1 nr.6/4 i regj. Themeltar  
nr.1 i vendimit

6.1.2009 nr.171 
Dt. 9/12/2009

nr.8
Dt. 9/2/2009

2 nr.5/3 i regj.Themeltar  
nr.2 i vendimit

6.1.2009 nr.82 
Dt. 8/6/2009

nr.8
Dt. 9/2/2009

3 nr.7/5 i regj. Themeltar  
nr.5 i vendimit 

20.1.2009 nr.102 
Dt. 8/7/2009

nr.13
Dt. 20/02/09

4 nr.4/3 i regj. Themeltar  
nr.1 i vendimit

8.1.2009 nr.117 Dt. 
10/8/2009

nr.8
Dt. 9/2/2009

5 nr.6/5 i regj. Themeltar  
nr.2 i vendimit

6.2.2009 nr.125 
Dt. 24/08/09

nr.21
Dt. 6/3/2009

6 nr.9 i regj. Themeltar  
nr.4 i vendimit

24.6.2009 n.125 
Dt. 24/08/09

nr.112 
Dt. 24/07/09

7 nr.2/1 i regj. Themeltar  
nr.5 i vendimit

15.9.2009 nr.171 
Dt. 9/12/2009

nr.145
Dt. 20/10/09

8 nr.6/5 i regj. Themeltar  
nr.2/1 i vendimit

2/10/2009 nr.162 
Dt. 27/11/09

nr.148
Dt. 2/11/2009

2008 1 nr.8 i rregj. Themeltar  
nr.3 i vendimit

12/2/2008 nr.150 
3/10/2008

nr.37 
12/3/2008

2 nr.1 i rregj. Themeltar 
nr.1 i vendimit

27/03/2008 nr.149 
24/09/08

nr.59 
25/04/08

2007 1 nr.2/2 i regj.Themeltar 
nr.1 i vendimit 

25/01/07 nr.97 
1/8/2007

nr.18 
24/02/07

2 nr.8/1 i regj.Themeltar 
nr.3 i vendimit 

24/01/07 nr.18 
24/02/07

nr.18 
24/02/07

3 nr.10/3 i regj. Themeltar 
nr.5 i vendimit 

22/01/07 nr.30 
23/03/07

nr.15 
22/02/07

4 nr.9/2 i regj. Themeltar 
nr.6 i vendimit

24/01/07 nr.97 
1/8/2007

nr.18 
24/02/07

5 nr.1 i regj Themeltar  
nr.8 i vendimit 

12/9/2007 nr.150 
13/11/07

nr.133 
11/10/2007

6 nr.4 i regj.Themeltar 
nr.10 i vendimit 

12/9/2007 nr.156 
27/11/07

nr.133 
11/10/2007

7 nr.12/5 i regj. Themeltar 
nr.19 i vendimit 

15/11/07 nr.191 
7/2/2008

nr.168 
17/12/07

8 nr.5 i regj.Themeltar 
nr.20 i vendimit

15/11/07 nr.191 
7/2/2008

nr.168 
17/12/07

2006 1 nr.11/2 i regj.Themeltar 
nr.1 i vendimit 

31/01/2006 nr.43 
Dt 10/05/06

nr.13 
Dt.01/03/06

2 nr.13/4 i regj.Themeltar 
nr.3 i vendimit

3/2/2006 nr.43 
Dt 10/05/06

nr.16 
Dt.06/03/06

3 nr.12 i regj. Themeltar 
nr.4 i vendimit

1/2/2006 nr.34 
Dt.14/04/06

nr.13 
Dt.01/03/06

4 nr.5 i regj.Themeltar 
nr.5 i vendimit

3/3/2006 nr.54 
Dt 02/06/06

nr.22 
Dt.06/04/06

5 nr.7 i regj.Themeltar 
nr.9 i vendimit

9/3/2006 nr.119 
Dt. 20/11/06

nr.26 
Dt. 10/04/06

6 nr.7 i regj.Themeltar 
nr.13 i vendimi

9/3/2006 nr.107 
Dt.13/10/06

nr.26 
Dt.10/04/06

ANALIzA E vONESAvE Në bOTIM, 2006-2010
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Grafiku 2: Botueshmëria e aktit në pesë vite
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nga monitorimi i Fletoreve Zyrtare të nxjerra gjatë 
peridhës 2006-2010, për llojin e aktit “Vendim i 
Gjykatës Kushtetuese”, nuk është konstatuar asnjë 
mungesë në botim (shih: Tabela 19, djathtas) ofrohet 
një paraqitjeve e detajuar e totalit të Vendimeve të 
GJK për secilin vit (2006-2010), bazuar në të dhënat 
e raporteve të përvitshme: "Transparenca e Botimeve 
Zyrtare në republikës së shqipërisë". 

Viti 
 Totali i 

VGJk

VGJk të botuara 

në FZ

VGJk të pabotu-

ara në FZ

2006 30 30 0

2007 45 45 0

2008 29 29 0

2009 32 32 0

2010 38 38 0

ANALIzA E bOTUEShMëRISë 2006-2010

Vendimet e Gjykatës Kushtetuese

Grafiku 1: Botueshmëria e aktit për çdo vit

Grafiku 3: Trendi i botueshmërisë së aktit
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Legjenda:

Botueshmëria vjetore e vendimeve të Gjykatës Kush-
tetuese është 100% në secilin prej viteve të marra në 
analizë për periudhën kohore 2006-2010 (Grafiku 1).

rrjedhimisht, edhe mesatarja e botueshmërisë (peri-
udha 2006-2010) së këtij lloj akti në FZ është 100% 
(Grafiku 2). po ashtu 100% është edhe niveli i imple-
mentimit nga vetë Gjykata Kushtetuese e ligjit të saj 
organik, sa i takon detyrimit për botim në FZ të ven-
dimeve të saj (neni 26, pika 1 & 2, ligji nr. 8577, datë 
10.2.2000. "Për organizimi dhe funksionimin e Gjykatës 
Kushtetuese të RSH").

Trendi i botueshmërisë në FZ të vendimeve të 
Gjykatës Kushtetuese është një vijë e drejtë hori-
zontale, e cila në boshtin vertikal qëndron në vlerën 
maksimale 100% për të gjithë periudhën 2006-2010 
(Grafiku 3). 

100% 100% 100% 100% 100%

TABELA nr.19
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është një vijueshmëri e pastër logjike që si fillim t’i reko-
mandohet institucioneve "dërguese" por edhe qendrës 
së publikimeve Zyrtare (marrësi), botimi në Fletore Zyr-
tare “ekstra” i akteve të cilat janë evidentuar përmes këtij 
monitorimi si të pabotuara gjatë vitit 2010. një praktikë 
e tillë është ndjekur edhe vitin e kaluar (2010) nga qpZ, 
e cila ka shtypur dhe ka hedhur në qarkullim një numër 
të konsiderueshëm Fletoresh Zyrtare "ekstra",  në të 
cilat u botuan mbi 400 akte nënligjore, krysisht VKM, 
të cilat ishin “stok”i pabotuar që nga viti 2005. Ky edi-
cion special Fletoresh Zyrtare ekstra (unik në terma të 
volumit), edhe pse me vonesë, siguroi akses efektiv në 
një sërë aktesh, që ngjallën interes publik dhe mediatik.

në rast se ky precedent pozitiv do të ripërsëritej, një 
rëndësi të posaçme i duhet kushtuar këtë herë edhe 
botimit të udhëzimeve të ministrave, pasi, sikurse është 
bërë e qartë tashmë në parashtrimet  teorike të këtij 
raporti (legjitimiteti i monitorimit), ato janë akte me 
natyrë normative dhe botimi i tyre në Fletore Zyrtare 
cakton momentin e hyrjes së tyre në fuqi. Teksa rekom-
andon botimin e udhëzimeve në FZ, pavarësisht se me 
vonesë, Çip mban parasysh parimin se mosbotimi i një 
akti në Fletore Zyrtare nuk sjell detyrimisht pavlefshmërinë 
e tij, por pafuqinë e tij; vetë pavlefshmëria gjykohet në 
kompleks. efektet juridike që akti mund të ketë krijuar 
deri në momentin e botimit të tij, konsiderohen pa fuqi 
juridike dhe akti vetë si i paqenë dhe që nuk ekziston1. 

së dyti, problemet e konstatuara përmes monitorimit të 
periudhës 5 vjeçare, 2006-2010, kanë nxjerrë qartësisht 
në pah nevojën për unifikim të sistemit të  indeksimit 
të akteve, sidomos për udhëzimet e ministrave. Ministria 
e Brendshme, Ministria e drejtësisë, Ministria e ekono-
misë (MeTe) apo edhe Ministria e shëndetësisë,  nuk 
përdorin sistemin standart indeksimi për udhëzimet e 
tyre. në fakt, me tepër sesa indekse aktesh, ato mund 
të konsiderohen numra protokolli të cilat “pagëzojnë” 
udhëzimin.  nuk përjashtohet në ndonjë rast mundësia 
që numri indeksues të jetë i prejardhur nga vitet parar-
endëse. Kjo e bën të pamundur vlerësimin e rregullsisë së 
vargut indeksues, element bazë mbi të cilin mbështetet 
metoda monitoruese që përdor Çip. caktimi arbitrar i 

atributeve të aktit minon angazhimet qeveritare të ndër-
mara së fundmi në nivel kombëtar edhe ndërkombëtar 
për qeverisje të hapur, transparente dhe të përgjegjshme.

Mbi të gjitha, kjo e bën të pamundur identifikimin e 
aktit nga individë të interesuar (subjekte të interesuar, 
profesionistë të ligjit, etj), duke kompromentuar aksesin 
efektiv në legjislacion. Kjo mund të influencojë negativ-
isht (çon në ulje)  edhe nivelin e zbatueshmërisë së vetë 
aktit. Merret si e mirëqenë se institucioni që nxjerr aktin 
ka interes parësor që ai të zbatohet prej subjekteve të 
cilave iu adresohet, dhe njoftimi i tij në mënyrë efektive 
i shërben  pikërisht këtij qëllimi.  

një tjetër fenomen i cili është hasur mjaf shpesh në ras-
tin e udhëzimeve të ministrave është edhe përcaktimi ar-
bitrar i dispozitës që cakton momentin e hyrjes në fuqi 
të aktit. Ligji nr. 9000, datë 30.1.2003 “Për organizimin 
dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, përcak-
ton qartë përmes nenit 29, paragrafi 3, se: “Udhëzimet e 
Këshillit të Ministrave dhe të ministrit marrin fuqi juridike 
pas botimit në Fletoren Zyrtare”. Ky përcaktim ligjor im-
plikon qartë se ky lloj akti nuk mund të hyjë në fuqi 
para botimit të tij në Fletore Zyrtare. në kundërshtim 
me këtë përcaktim ligjor, dispozitat që caktojnë hyrjen 
në fuqi të udhëzimeve, në shumicën dërrmuese të ras-
teve kanë një formulim standart të tipit: "ky udhëzim hyn 
në fuqi menjëherë".  

Çip i rekomandon instituicioneve që nxjerrin aktin, 
ndërprerjen e kësaj praktike që nuk mban parasysh 
përcaktimet ligjore dhe riformulimin e saj në frymën e 
ligjit 9000 "Për organizimin dhe funksionimin e KM", ku 
të caktohet në mënyrë eksplicite detyrimi për botim i 
aktit, dhe hyrja e tij në fuqi, pas botimit në Fletore Zyr-
tare. është me rëndësi të theksohet në këtë kontekst se 
udhëzimi është akti më i rëndësishëm që një ministër 
nxjerr në ushtrim të funksioneve dhe detyrave qeverisëse. 
për më tepër, nëse ligji normon në përgjithësi marrëd-
hëniet juridike në një fushë të caktuar, ajo që mbetet 
më e prekshme për subjektin - zbatues është pikërisht akti 
nënligjor, dhe veçanërisht udhëzimet e ministrit të lin-
jës, të cilat përcaktojnë imtësisht modalitetet e zbatimit 

REKOMANDIME10
KaPITULLI

1 “E Drejta Administrative 2” Sokol Sadushi, botimi i tretë i ripunuar 2005, fq.5
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të ligjit dhe/apo VKM-ve në rastin konkret. nga subjekti- 
zbatues kërkohet veçse operativitet. prandaj, aksesi i sub-
jektit-zbatues tek këto akte duhet të garantohet plotësisht 
përmes bërjes së tyre publike, madje jo vetëm përmes 
botimit në FZ (ligjërisht të përcaktuar), por edhe përmes 
websiteve të ministrive në një hapësirë të posaçme dhe 
lehtësisht të dallueshme (user friendly).

rritja e kapaciteteve absorbuese dhe procesuese të 
vetë qpZ është një tjetër rekomandim që vjen në 
kuadër të këtij raporti. nga analiza e bërë për situ-
atën 5 vjecare, 2006-2010, rezulton se volumi i akteve 
të cilat qpZ duhet të trajtojë çdo vit për botim në Fle-
tore Zyrtare është relativisht i lartë.  padyshim që qpZ 
përballet çdo ditë me një sfidë të vërtetë profesionale 
për të përmbushur rigorozisht misionin e saj ligjor, 
skurse ai i është përcaktuar në ligjin 8502 “Për kri-
jimin e Qendrës së Publikimeve Zyrtare" të ndryshuar. 

Çip ka rekomanduar në mënyrë të përsëritur (në të dyja 
raportet pararendëse) se premisat për mungesë kapac-
itetesh teknike dhe njerëzore të qpZ-së për botimin e 
gjithë këtij volumi aktesh, mund të eleminoheshin në 
rast se shteti shqiptar do të njihte efektin zyrtar të pub-
likimit të FZ në format elektronik. sigurisht, një nismë 
e tillë, në gjykimin e disa ekspertëve, mund të kërkonte 
disa interpretime të Kushtetutës. është për t'u përshën-
detur që një rekomandim i tillë është marrë parasysh 
(janë duke u shqyrtuar disa ndryshime që synohen t'i 
bëhen ligjit 8502 "Për krijimin e QPZ",  të ndryshuar").

Çip e ka bërë të qartë tashmë qëndrimin e vet se si ndry-
shimi i ligjit 8502 "Për krijimin e Qendrës së Publikime-
ve zyrtare" të ndryshuar, të mos implikonte domosdosh-
mërisht edhe ndryshimin e Kushtetutës. në mënyrë 
të thjeshtuar, Çip ka rekomanduar që botimi aktual 
në letër i FZ të vijojë po njësoj, vetëm se në një tirazh 
shumë herë më të reduktuar. ndërkohë, ligji duhet cak-
tojë modalitetet se kur një versioni elektronik i Fletores 
Zyrtare duhet konsideruar kopje identike e atij në letër. 
Kopjet elektronike të Fletores Zyrtare të hedhura në in-
ternet, do të kompensonin reduktimin e tirazhit në letër 
dhe njëkohësisht do të përmirësonin shumë aksesin e 
publikut në bankën e akteve. nëse ky do të ishte edhe 
versioni që do të adoptohej në kuadër të amendimeve 
që synohet t'i bëhen ligjit 8502, të ndryshuar  atëherë 
mund të printohen vetëm 100 kopje në letër, për efekt 
arkivor si dhe për t’i paraprirë çdo defekti apo manip-
ulimi të mundshëm që mund të ndodhë me sistemet 
online. Këto kopje autentike në letër mund t’i dorëzo-
heshin institucioneve më të rëndësishme kushtetuese të 

vendit, për t'i administruar ato në arkivat e tyre, pa har-
ruar këtu Bibliotekën Kombëtare, arkivën e shtetit, apo 
ndonjë institucion tjetër të ngjashëm. 

Ministria e drejtësisë prej më shumë se një viti është 
duke punuar për draftimin e ndyshimeve që synohet t'i 
bëhen ligjit nr. 8502.  Këto ndryshime pritet të adreso-
jnë për zgjidhje edhe çështjen e botimit elektronik të 
Fletores Zyrtare. Çip do t'i rekomandonte Md në këtë 
kontekst të përshinte më mirë në procesin e draftimit 
aktorët e specializuar të shoqërisë civile që kanë kon-
tribute reale në fushën e aksesit në legjislacion. Vitin  e 
kaluar, Çip organizoi një tryezë të nivelit të lartë teknik, 
me ekspertët më të njoihur në fushën e botimeve zyr-
tare dhe të e-governance, ku morën pjesë edhe titullarë 
të Ministrisë së drejtësisë. rekomandimet e kësaj tryezë 
iu dërguan më pas të përmbledhura kësaj të fundit. Çip 
komisionoi dy ekspertë të njohur në vend në fushën e të 
drejtës administrative për një studim krahasues të mirë-
filltë mbi praktikën e vendeve europiane në këtë drej-
tim, i cili gjithashtu iu dërgua për vlerësim të mëtejshëm 
Ministrisë së drejtësisë.  Tashmë është një fakt i njohur 
se shumica e vendeve europiane kanë "braktisur" pub-
likimin në letër të Fletores Zyrtare. Këto vende kanë 
mbyllur tashmë shtypshkronja gjigande dhe kanë adop-
tuar një qasje krejtësisht të re, që garanton akses të lartë 
nga cilindo në bankën e akteve zyrtare, ulje të kostos së 
botimin të Fletores Zyrtare, eleminimin e vonesave në 
shpërndarje etj.

një tjetër rekomandim i Çip në kuadër të draftimit të 
ndryshimeve në ligjin 8502, të ndryshuar, do të ishte ra-
kordimi i afateve të botimit të akteve në Fletore Zyrtare 
që cakton vetë ky ligj me ato që caktonjnë respektivisht 
ligji organik për Gjykatën e Lartë (nr.8588) si dhe ai për 
Gjykatën Kushtetuese (nr. 8577). 

dhe së fundmi, një konsideratë lidhur me problemin 
e "stokut" të akteve ndërkombëtare të ratifikuar ndër-
vite nga Kuvendi, teksti i të cilave nuk është i botuar në 
shqip në FZ. Çip ka konstatuar tashmë se ky "stok" është 
disa herë më i madh se sa ai që ka arritur të evidentojë 
avokati i popullit në raportin specil nr. 1 që ai dorëzoi 
në Kuvend në datë 23/05/2008. Çip do të bëjë publike 
shumë shpejt edhe rezultatet e një vlerësimi tërësor të 
situatës në 20 vitet e fundit sa i takon akteve ndërkom-
bëtare të pabotuara. Gjithsesi, për momentin i rekom-
andohet Ministrisë së drejtësisë dhe institucioneve të 
tjera relevante të procesojmë pa vonesa në drejtim të 
reduktimit të stokut që ka rekomanduar për botim në 
FZ avokati i popullit.  
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në terma të përgjithshme, Metodologjia “Çip” konsiston në 
dy hallka:

1. Skematike - Identifikimi i akteve të pabotuara në Fletore 
Zyrtare, përmes shqyrtimit të vargut indeksues, ku çdo 
numër në varg i korrespondon një akti zyrtar dhe ku çdo 
shkëputje në varg indikon një akt të pabotuar. Kjo hallkë 
verifikimi i jep përgjigje pyetjes “sa” akte zyrtare (ligje, 
vendime, udhëzime etj.) mungojnë në FZ dhe sa jo.

2. Faktike - Kryqëzimi i gjetjeve nëpërmjet ballafaqimit të 
dy burimeve zyrtare ku arkivohen akte. Kjo synon t’i japë 
përgjigje pyetjes “cilat” akte zyrtare (konkretisht) nuk 
janë botuar në FZ (atribute, titull dhe përmbajtje).

sa i takon VKM-ve, procesi monitorues ndjek një protokoll 
relativisht të komplikuar. Kjo sepse, qeveria nxjerr VKM 
edhe në rastin kur miraton në parim një marrëveshje apo edhe 
kur propozon një projektligj. Këto të fundit, fjala vjen, duhen 
ratifikuar nga Kuvendi para se të dërgohen për botim në Fle-
tore Zyrtare. Kjo do të thotë se, destinacioni final nuk është 
gjithmonë i njëjtë për aktet që nxjerr KM: ca janë definitive 
dhe shkojnë për botim në FZ, ca të tjera janë jo-definitive 
(tranzitore) dhe kalojnë për miratim të mëtejshëm në Ku-
vend ose nga vetë KM. në rastin e VKM-ve, përpara se të ap-
likohen të dyja hallkat metodologjike, identifikohen me ku-
jdes dhe veçohen të gjitha ato VKM, destinacioni i të cilave 
nuk është Fletorja Zyrtare (marzhi i gabimit njerëzor: 5%)

po ashtu, një vështirësi relative paraqet edhe verifikimi i 
mungesave në FZ i udhëzimeve të ministrave. Metodologjia 
Çip parashikon edhe në këtë rast një protokoll specifik veri-
fikimi, që kufizohet kryesisht në aplikimin e hallkës Ske-
matike, ku çdo mungesë në vargun indeksues për secilën 
ministri është automatikisht një udhëzim i pabotuar në FZ. 

hallka Faktike e verifikimit, në rastin e udhëzimeve, 
aplikohet vetëm aty ku është e mundur sepse, ndry-
she nga siti zyrtar i KM, sitet zyrtare të ministrive nuk 
publikojnë me rregullsi të kënaqshme udhëzimet re-
spektive, edhe pse këto janë aktet kryesore zyrtare që 
ministrat nxjerrin gjatë ushtrimit të detyrës së tyre. për 
të gjeneruar sa më shumë “lëndë të parë” që të jetë e 
mundur për verifikimin Faktik, përveç siteve zyrtare të 
ministrive, për ballafaqim të dhënash përdoret edhe çdo 
raport, strategji apo buletin qeveritar, i cili mund të ketë 

referenca apo informacion për udhëzime të caktuara. 
në rastin e udhëzimeve, ekziston gjithmonë mundësia që 
numri indeksues që mbyll serinë e botimit në FZ për një vit 
të dhënë kalendarik, të mos jetë në fakt i fundit apo përmb-
yllësi. sa kohë që nisemi nga premisa se mund të ekzistojnë 
mangësi në botimin në FZ të udhëzimeve, duhet pranuar 
mundësia që mungesat të jenë të pranishme teorikisht edhe 
përtej shifrës që rezulton se mbyll serinë e vargut indeksues 
në FZ. nëse gjatë hulumtimit në sitet zyrtare të ministrive 
(aty ku është e mundur), apo në dokumenta të tjera zyrtarë 
të organeve qëndrore të shtetit, përmes aplikimit të hallkës 
Faktike hasen udhëzime që indeksohen nga një numër më i 
lartë se ai i udhëzimit me shifrën më të lartë të botuar në Fle-
tore Zyrtare, atëherë, përllogaritjet mbi mungesat në vargun 
indeksues do të bazohen tek shifra më e lartë e gjetur, dhe 
jo tek shifra më e lartë indeksuese e aktit në Fletore Zyrtare. 

një tjetër kufizim metodologjik në rastin e udhëzimeve 
diktohet edhe nga mungesa e një rregulli indeksues të uni-
fikuar. Konstatohet se, ministritë shqiptare nuk përdorin të 
njëjtin parim indeksues për llojin e aktit: Udhëzim. Konkre-
tisht, KM, MF, Mash, MppTT, MMpau, MBuK përdorin 
varg indeksues kalendarik, kurse Md, Msh, MeTe, Mp-
ÇsshB përdorin varg indeksues jo-konvencional, me bazë 
protokollare. për këto të dytat, do të përdoret vetëm hallka 
Faktike e verifikimit për aq sa është e mundur (hallka Ske-
matike nuk mund të aplikohet fare në këtë rast). rezulta-
tet e gjeneruara në këtë mënyrë, duhen konsideruar “të 
brishta” metodologjikisht. pavarësisht kësaj, gjetjet për 
udhëzimet e lëna jashtë botimit në FZ për këto ministri, 
nuk mund të jenë në asnjë rast më të vogla se ato që do të 
reklamohen më poshtë; përkundrazi, ato në çdo rast janë 
teorikisht më të mëdha. 

Si burime kryesore verifikimi janë përdorur:

Fletoret Zyrtare 2010
Fletore Zyrtare Ekstra (burimi: www.qpz.gov.al)
Arkiva elektronike e QPZ (www.qpz.gov.al) 
Websiti Zyrtar i KM (www.keshilliministrave.al) 
Websitet zyrtare të ministrive
Dokumenta zyrtarë qeveritare, si raporte, strategji etj
Raporte dhe rekomandime të Avokatit të Popullit
Websiti zyrtar i Gjykatës Kushtetuese
Websiti zyrtar i Gjykatës së Lartë
Websiti zyrtar i GJEDNJ

SHKURT MBI 
METODOLOGJINË "ÇIP"11

KaPITULLI
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ANEkS SPECIAL 

tabelat e vkm-ve, 2010

për shkak të specifikës në terma të volumit dhe të 

interesit që përfaqësojnë, VKM-të e identifikuara si 

të lëna jashtë botimi në Fletore Zyrtare 2010 do të 

grupohen në dy tabela të posaçme në Aneksin 1 të 

këtij raporti monitorues. 

tabela 20  ka të renditura 25 VKM (me natyrë 

përfundimtare) të cilat janë identifikuar nga Çip si 

të pabotuara në Fletore Zyrtare 2010 (ato gjenden të 

publikuar në sitin zyrtar të Këshillit të Ministrave, 

por jo në FZ).

tabela 21 ka të renditura 54 VKM për miratim në 

parim, të cilat janë të publikuar në faqen zyrtare në 

internet të KM, por jo në Fletore Zyrtare 2010. për 

shkak të natyrës së tyre tranzitore, praktika sugje-

ron se këto VKM nuk dërgohen për botim në FZ  

nga ana tjetër, vetë ligji 9000, "Për organizimin dhe 

funksionimin e KM" nuk bën në asnjë diferencim 

të posaçëm sa i takon mos-botimit në FZ të këtyre 

VKM-ve.

Megjithatë, në respekt të informimit të publikut, 

por edhe të argumentave "pro" dhe "kundër" në 

këtë drejtim, autorët e monitorimit kanë grupuar 

në një tabelë të posaçme të gjitha VKM-të për mira-

tim në parim, të cilat gjenden të publikuar në faqen 

e KM, por jo në Fletore Zyrtare, 2010.  interpretimi 

nëse duhet apo jo të ishin këto VKM të botuar edhe 

në FZ, le të mbetet për monentin një prerogativë 

e gjithsecilit që dëshiron të futet në këtë debat me 

karakter doktrinar. 

Nr. 
rendor

VKM të identifikuara konkretisht (titull dhe përmbajtje)  
të cilat nuk janë të botuara në Fletore Zyrtare, 2010

Data  
e VKM

Hyrja  
në fuqi

Publikuar 
në

1
venDim pËr DHËnien nË pËrDorim komisioniT TË prokUrimiT pUb-
Lik TË Disa mJeDiseve, nË aDminisTrim TË aGJencisË sË prokUrimiT 
pUbLik

07/04/2010 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

2

venDim pËr kaLimin nË pËrGJeGJËsi aDminisTrimi TË pronËs “zyra 
DoGanore, DreJToria raJonaLe, GJirokasTËr”, nGa minisTria e Fi-
nancave (DreJToria e pËrGJiTHsHme e DoGanave), Te minisTria e 
brenDsHme, pËr DreJTorinË e pËrGJiTHsHme TË poLicisË sË sHTeTiT 

07/04/2010 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

3
venDim per nJË sHTesË FonDi nË bUXHeTin e viTiT 2010, miraTUar pËr 
minisTrinË e sHËnDeTËsisË, pËr mbULimin e pJessHËm TË sHpenzi-
meve TË kUrimiT TË sHTeTasiT besnik HercekU, nË iTaLi

24/03/2010 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

4
venDim per nJË sHTesË FonDi nË bUXHeTin e viTiT 2010, miraTUar pËr 
minisTrinË e sHËnDeTËsisË, pËr mbULimin e pJessHËm TË sHpenzi-
meve TË kUrimiT TË sHTeTasiT kLiTi kËrXHaLLi, nË izraeL

24/03/2010 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

5
v e n D i m per nJË sHTesË FonDi nË bUXHeTin e viTiT 2010, miraT-
Uar pËr minisTrinË e sHËnDeTËsisË, pËr mbULimin e pJessHËm TË 
sHpenzimeve TË kUrimiT TË sHTeTasiT FaDiL meHmeTaJ, nË GJermani

24/03/2010 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

6
v e n D i m pËr nJË sHTesË FonDi nË bUXHeTin e viTiT 2010, miraTUar 
pËr kryeminisTrinË, pËr paGesËn e zyrËs sË pnUD-iT, nË TiranË

17/03/2010 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

7
v e n D i m pËr miraTimin e vLerËs sË nDiHmËs pËr DËmeT e sHkakTU-
ara nË obJekTe, pronË privaTe, nGa resHJeT e sHiUT DHe pËrmbyT-
JeT, nË QarQeT sHkoDËr DHe LezHË

17/03/2010 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

TABELA 20
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Nr. 
rendor

VKM të identifikuara konkretisht (titull dhe përmbajtje)  
të cilat nuk janë të botuara në Fletore Zyrtare, 2010

Data  
e VKM

Hyrja  
në fuqi

Publikuar 
në

8
v e n D i m pËr DHËnie FonDi Financiar basHkisË krUJË TË QarkUT TË DUr-
rËsiT, pËr zbaTimin e proJekTeve emerGJenTe, QË LiDHen me marrJen e 
masave reHabiLiTUese DHe mbroJTËse nGa FaTkeQËsi TË nDrysHme

10/03/2010 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

9
v e n D i m pËr nJË sHTesË FonDi nË bUXHeTin e miraTUar pËr viTin 
2010, pËr basHkinË kUkËs, pËr zbaTimin e proJekTiT reHabiLiTimi i 
mbULesave TË paLLaTeve, nË LaGJen nr.1, kUkËs

10/03/2010 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

10

v e n D i m pËr miraTimin e proGramiT TË pËrGJiTHsHËm anaLiTik TË 
proJekTeve, QË Do TË paraQiTen pËr sHQyrTim nË kËsHiLLin e mini-
sTrave, GJaTË viTiT 2010

10/03/2010 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

11
v e n D i m pËr emËrimin nË DeTyrË TË anËTarËve TË komisioniT TË 
prokUrimiT pUbLik 

10/03/2010 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

12
venDim per sHTesË FonDesH pËr aGJencinË kombËTare bËrTHam-
ore

03/03/2010 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

13
venDim per HapJen e pËrFaQËsisË DipLomaTike TË repUbLikËs sË 
sHQipËrisË nË kUvaJT, sHTeTi i kUvaJTiT

ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

14

venDim per DHËnie FonDi Financiar komUnËs paskUQan TË QarkUT 
TË TiranËs, pËr zbaTimin e proJekTiT emerGJenT, rrËsHQiTJa Te 
varrezaT nË paskUQan , pËr marrJen e masave reHabiLiTUese DHe 
mbroJTËse

03/03/2010 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

15
v e n D i m pËr HapJen e pËrFaQËsisË DipLomaTike TË repUbLikËs sË 
sHQipËrisË nË braTisLavË, repUbLika e sLLovakisË

03/03/2010 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

16
v e n D i m pËr cakTimin e nUmriT TË pËrFaQËsUesve TË orGanizaTave TË 
pUnËmarrËsve DHe TË pUnËDHËnËsve nË kËsHiLLin kombËTar TË pUnËs

03/03/2010 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

17
v e n D i m pËr nJË sHTesË FonDi nË bUXHeTin e viTiT 2010, miraTUar 
pËr minisTrinË e bUJQËsisË, UsHQimiT DHe mbroJTJes sË konsUma-
ToriT, pËr aUToriTeTin kombËTar TË UsHQimiT

24/02/2010 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

18
v e n D i m pËr nJË sHTesË FonDi nË bUXHeTin e viTiT 2010, miraT-
Uar pËr minisTrinË e sHËnDeTËsisË, pËr mbULimin e pJessHËm TË 
sHpenzimeve TË kUrimiT TË z. simon LUsHaJ, nË TUrQi

24/02/2010 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

19
v e n D i m pËr nJË nDrysHim nË venDimin nr.88, DaTË 15.2.2006, TË 
kËsHiLLiT TË minisTrave, vpËr pËrcakTimin e pËrbËrJes sTrUkTUrore 
DHe sHpËrbLimin e kËsHiLLiT kombËTar TË sporTiT, TË nDrysHUar

24/02/2010 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

20

v e n D i m pËr nJË sHTesË FonDi nË bUXHeTin e viTiT 2010, miraTU-
ar pËr minisTrinË e Financave, pËr kryerJen e rikonsTrUksion-
iT TË akaDemisË sË TraJnimeve TË aDminisTraTËs TaTimore DHe 
DoGanore

17/02/2010 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

21
v e n D i m pËr nJË sHTesË FonDi nË bUXHeTin e viTiT 2010, miraTUar 
pËr insTiTUTin e sTaTisTikave, pËr kryerJen e rikonsTrUksioniT TË 
nDËrTesËs, nË aDminisTrim TË kËTiJ insTiTUcioni

17/02/2010 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

22
v e n D i m pËr miraTimin e proGramit ekonomik e FiskaL TË sHQ-
ipËrisË, 2010 -2012

27/01/2010 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

23
v e n D i m pËr miraTimin e LisTËs sË invenTariT TË pronave TË paLU-
aJTsHme sHTeTËrore nË komUnËn TopoJan, TË QarkUT TË kUkËsiT

27/01/2010 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

24
v e n D i m pËr nGriTJen e komisioniT TË nDiHmËs sHTeTËrore 27/01/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.
Faqja zyrtare 

e km

25
v e n D i m pËr emËrim nË DeTyrË 13/01/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.
Faqja zyrtare 

e km

26
venDim pËr DHËnien nË pËrDorim komisioniT TË prokUrimiT pUbLik 
TË Disa mJeDiseve, nË aDminisTrim TË aGJencisË sË prokUrimiT pUb-
Lik

07/01/2010 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km
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Nr. 
rendor

VKM të identifikuara konkretisht (titull dhe përmbajtje)  
të cilat nuk janë të botuara në Fletore Zyrtare, 2010

Data  
e VKM

Hyrja  
në fuqi

Publikuar 
në

1

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË FinancimiT DHe 

proJekTiT, nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQiperisË, pËrFaQËsUar nGa 

minisTria e Financave, DHe UJËsJeLLËs – kanaLizime, poGraDec, 

sH.a.-Ja, DHe kFË FrankFUrT am main, pËr Financimin e proGramiT “

22/12/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

2

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË HUasË, nDËr-

mJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË, pËrFaQËsUar nGa minisTria e Fi-

nancave, DHe UJËsJeLLËs – kanaLizime, poGraDec, sH.a.-Ja, DHe kFË 

FrankFUrT am main, pËr Financimin e proGramiT “mbroJTJa mJeDis

22/12/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

3

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË HUasË nDËrmJeT, 

repUbLikËs sË sHQipËrisË, pËrFaQËsUar nGa minisTria e Financave, 

DHe kFË FrankFUrT am main, pËr Financimin e proGramiT “inFrasTrUk-

TUra basHkiake i, FUrnizimi me UJË DHe kanaLizime pËr QyTeTeT

22/12/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

4

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË FinancimiT DHe 

proGramiT, nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË, pËrFaQËsUar nGa 

minisTria e Financave DHe FonDi sHQipTar pËr zHviLLim, DHe kFË Frank-

FUrT am main, pËr Financimin e proJekTiT “FonDi i invesTimeve

22/12/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

5

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË FinancimiT, 

nDËrmJeT repUbLikes sË sHQipËrisË, pËrFaQËsUar nGa minisTria 

e Financave, DHe kFË FrankFUrT am main, pËr Financimin e pro-

GramiT “inFrasTrUkTUra basHkiake ”

22/12/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

6

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË FinancimiT 

DHe proJekTiT, nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË, pËrFaQËsUar 

nGa minisTria e Financave, DHe UJËsJeLLËsiT, beraT - kUÇovË, sH.a., 

DHe kFË, FrankFUrT am main, pËr Financimin me GranT TË proJekTi

22/12/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

7

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË FinancimiT 

DHe proGramiT, nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË, pËrFaQËsUar 

nGa minisTria e Financave DHe sHoQaTa raJonaLe “korÇa”, DHe 

kFË FrankFUrT am main, pËr Financimin e proJekTiT “aDminisTrimi 

i mbeTJeve

22/12/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

8

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË memoranDUmiT TË mirËkUpTimiT 

nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 

kËsHiLLiT TË eUropËs, pËr zyrËn e kËsHiLLiT TË eUropËs nË TiranË 

DHe sTaTUsin e saJ LiGJor

22/12/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

9

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes nDrysHUese, 

nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 

QeverisË sË repUbLikËs sË aUsTrisË, pËr reaLizimin e nJË sisTemi 

kompJUTerik pËr reGJisTrin THemeLTar TË GJenDJes civiLe nË sHQipËri

10/12/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

10

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË kreDisË sË 

eksporTiT, nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave, QË vepron nË emËr 

TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe pËrFaQËsoHeT nGa minisTria e Fi-

nancave, DHe UnicreDiT bank aUsTria, aG, pËr Financimin e pËrmi

10/12/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

11

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJeve nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË repUbLikËs sË kosovËs, pËr HapJen e pikave TË pËrbasHkËTa TË 

kaLimiT nDËrkUFiTar borJe – GLLoboÇicË, orGJosT (kUkËs)  orÇUsH 

13/10/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

TABELA 21
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Nr. 
rendor

VKM të identifikuara konkretisht (titull dhe përmbajtje)  
të cilat nuk janë të botuara në Fletore Zyrtare, 2010

Data  
e VKM

Hyrja  
në fuqi

Publikuar 
në

12

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes nDËrmJeT kËsHiL-

LiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË sË FeD-

eraTËs rUse, pËr pËrmbUsHJen e DeTyrimeve Financiare TË repUb-

LikËs sË sHQipËrisË, kUnDreJT FeDeraTËs rUse,

13/10/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

13

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT kËsHiL-

LiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË sË re-

pUbLikËs FeDeraLe TË GJermanisË, pËr basHkËpUnimin nË FUsHËn 

e siGUrisË

06/10/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

14

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes Financiare, nDËr-

mJeT kFË, FrankFUrT am main, DHe repUbLikËs sË sHQipËrisË, pËr-

FaQËsUar nGa minisTria e pUnËve pUbLike DHe TransporTiT, (pËr-

FiTUesi), pËr sHUmËn 975 475 eUro, pËr sHËrbimeT e eksperTizËs sË m

13/08/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

15

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË basHkËpUn-

imiT, nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË 

DHe QeverisË sË repUbLikËs sË maQeDonisË, nË kUaDrin e procesiT 

TË anËrTarËsimiT nË basHkimin eUropian

28/07/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

16

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË mbreTËrisË sË DanimarkËs, pËr basHkËpUnimin pËr zHviLLim

28/07/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

17

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes nDrysHUese TË 

marrËvesHJes sË FinancimiT, nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË 

repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe sHoQaTËs nDËrkombËTare pËr zHviL-

Lim (iDa), pËr proJekTin e TransporTiT

28/07/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

18

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT kËsHiL-

LiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe UrDHriT sovran 

UsHTarak bamirËs TË sHËn GJoniT TË JerUzaLemiT, TË roDiT DHe 

maLTËs, pËr sHËrbimin posTar

07/07/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

19

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË repUbLikËs sË kroacisË, pËr nDiHmË TË nDËrsJeLLË nË rasT TË 

FaTkeQËsive DHe aksiDenTeve TË mËDHa 22

07/07/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

20

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT kËsHiL-

LiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe UrDHriT sovran 

UsHTarak bamirËs TË sHËn GJoniT TË JerUzaLemiT, TË roDiT DHe 

maLTËs, pËr sHËrbimin posTar

07/07/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

21

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË konvenTËs raJonaLe TË 

rreGULLave preFerenciaLe TË oriGJinËs pan-eUro-meD

07/07/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

22

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvevesHJes nDrysHUese TË 

marrËvesHJes sË FinancimiT, nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË 

DHe sHoQaTËs nDËrkombeTare pËr zHviLLim (iDa), pËr proJekTin e 

moDernizimiT TË sisTemiT sHËnDeTËsor

07/07/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km
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transparenca e botimeve zyrtare ne republiken e shqiperise, 2010

Nr. 
rendor

VKM të identifikuara konkretisht (titull dhe përmbajtje)  
të cilat nuk janë të botuara në Fletore Zyrtare, 2010

Data  
e VKM

Hyrja  
në fuqi

Publikuar 
në

23

venDim per miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes “isTisna’a” DHe 

marrËvesHJes sË aGJencisË “isTisna’a”, nDËrmJeT kËsHiLLiT TË mini-

sTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe bankËs isLamike pËr zHviL-

Lim (iDb), pËr proJekTin “rinDËrTimi i rrUGËve DyTËsore DHe L

30/06/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

24

venDim per miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË HUasË, nDËr-

mJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 

bankËs isLamike pËr zHviLLim (iDb), pËr pJesËmarrJe nË Financimin 

e proJekTiT “rinDËrTimi i rrUGËve DyTËsore DHe LokaLe”

30/06/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

25

venDim per miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË GranTiT nr. 

TF 096009, nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQ-

ipËrisË DHe bankËs nDËrkombËTare pËr rinDËrTim DHe zHviLLim 

(ibrD), pËr Financimin e proJekTiT “mbËsHTeTJa e zbaTimiT TË iniciaT

30/06/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

26

venDim per miraTimin, nË parim, TË proTokoLLiT nr.3 TË konvenTËs 

kUaDËr eUropiane “pËr basHkËpUnimin nDËrkUFiTar nDËrmJeT 

basHkËsive apo aUToriTeTeve TerriToriaLe nË LiDHJe me GrUpimeT 

e basHkËpUnimiT eUroraJonaL”

16/06/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

27

venDim per miraTimin, nË parim, TË proTokoLLiT sHTesË TË karTËs 

eUropiane TË veTËQeverisJes venDore pËr TË DreJTËn pËr TË mar-

rË pJesË nË pUnËT e nJË aUToriTeTi venDor

16/06/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

28

venDim per miraTimin, nË parim, TË memoranDUmiT TË mirËkUpTimiT 

pËr basHkËpUnimin DHe mbËsHTeTJen pËr sekreTariaTin e kon-

venTËs sË basHkËpUnimiT poLicor TË eUropËs JUGLinDore

16/06/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

29

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË proTokoLLiT, nDËrmJeT kËsHiLLiT 

TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË sË TUrQisË, 

pËr nJËsinË sHQipTare QË operon nËn komanDËn e ForcËs TUrke 

nË aFGanisTan, brenDa FUsHËs sË veprimiT TË operacioneve TË F

09/06/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

30

venDim per miraTimin, nË parim, TË proTokoLLiT nr.3 TË konvenTËs 

kUaDËr eUropiane “pËr basHkËpUnimin nDËrkUFiTar nDËrmJeT 

basHkËsive apo aUToriTeTeve TerriToriaLe nË LiDHJe me GrUpimeT 

e basHkËpUnimiT eUroraJonaL”

16/06/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

31

venDim per miraTimin, nË parim, TË proTokoLLiT sHTesË TË karTËs 

eUropiane TË veTËQeverisJes venDore pËr TË DreJTËn pËr TË mar-

rË pJesË nË pUnËT e nJË aUToriTeTi venDor

16/06/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

32

venDim per miraTimin, nË parim, TË memoranDUmiT TË mirËkUpTimiT 

pËr basHkËpUnimin DHe mbËsHTeTJen pËr sekreTariaTin e kon-

venTËs sË basHkËpUnimiT poLicor TË eUropËs JUGLinDore

16/06/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

33

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË proTokoLLiT, nDËrmJeT kËsHiLLiT 

TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË sË TUrQisË, 

pËr nJËsinË sHQipTare QË operon nËn komanDËn e ForcËs TUrke 

nË aFGanisTan, brenDa FUsHËs sË veprimiT TË operacioneve TË F

09/06/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

34

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË konTraTËs Financiare, nDËrmJeT 

repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe bankËs eUropiane TË invesTimeve 

(bei), pËr Financimin e proJekTiT TË rrUGËve DyTËsore DHe LokaLe

20/05/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

35

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË sHTeTiT TË kaTariT, pËr sHËrbimeT aJrore

20/05/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km
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transparenca e botimeve zyrtare ne republiken e shqiperise, 2010

Nr. 
rendor

VKM të identifikuara konkretisht (titull dhe përmbajtje)  
të cilat nuk janë të botuara në Fletore Zyrtare, 2010

Data  
e VKM

Hyrja  
në fuqi

Publikuar 
në

36

v e n D i m pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË HUasË, 

nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe FonDiT opec pËr zHviLLim 

nDËrkombËTar (oFiD), pËr Financimin e proJekTiT TË rrUGËve DyTË-

sore DHe LokaLe (Faza ii)

05/05/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

37

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJeve DHe TË DokU-

menTeve TË TransaksioniT, nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË 

repUbLikËs sË sHQipËrisË, pËrFaQËsUar nGa minisTri i Financave, 

DHe DeUTscHe bank aG, LonDËr e J.p. morGan secUriTies LTD, pËr 

emeTim

07/04/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

38

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË proTokoLLiT DypaLËsH TË basH-

kËpUnimiT pËr zHviLLim, nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUb-

LikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË sË repUbLikËs sË iTaLisË

07/04/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

39

v e n D i m pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË FinancimiT, 

nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 

komisioniT eUropian, pËr proGramin kombËTar 2009, nË kUaDËr TË 

insTrUmenTiT TË asisTencËs sË parazGJerimiT (komponenTi p

17/03/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

40

v e n D i m pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË Financim-

iT, nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË 

DHe komisioniT eUropian, pËr proGramin HorizonTaL pËr siGUrinË 

bËrTHamore DHe mbroJTJen nGa rrezaTimeT, nË kUaDËr TË insTrU-

men

17/03/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

41

v e n D i m pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË repUbLikËs sË HUnGarisË, pËr basHkËpUnimin ekonomik

17/03/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

42

v e n D i m pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË repUbLikËs sË serbisË, pËr basHkËpUnimin nË FUsHËn e LUFTËs 

kUnDËr krimiT TË orGanizUar, TraFikUT TË paLiGJsHËm nDËrkom-

bËTar

10/03/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

43

v e n D i m pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË HUasË, nDËr-

mJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe bankËs eUropiane pËr rinDËr-

Tim DHe zHviLLim (ebrD), pËr Financimin e proJekTiT TË rrUGËve ra-

JonaLe DHe LokaLe

24/02/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

44

v e n D i m pËr miraTimin, nË parim, TË proTokoLLiT, nDËrmJeT kËsHiL-

LiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË sË re-

pUbLikËs sË porTUGaLisË, pËr zbaTimin e marrËvesHJes, mes re-

pUbLikËs sË sHQipËrisË DHe komUniTeTiT eUropian, pËr ripranimin

17/02/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

45

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT Qe-

verisË sË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe mbreTËrisË sË spanJËs pËr 

sHmanGien e TaTimiT TË DyFisHTË DHe paranDaLimin e evazioniT Fis-

kaL nË LiDHJe me TaTimin mbi TË arDHUraT

10/02/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

46

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT kËsHiL-

LiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË sË re-

pUbLikËs FeDeraLe TË GJermanisË, pËr basHkËpUnimin Financiar 

pËr viTeT 2006, 2007 e 2008, pËr proJekTeT “LinJa Unazore 110 kv n

10/02/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km
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transparenca e botimeve zyrtare ne republiken e shqiperise, 2010

Nr. 
rendor

VKM të identifikuara konkretisht (titull dhe përmbajtje)  
të cilat nuk janë të botuara në Fletore Zyrtare, 2010

Data  
e VKM

Hyrja  
në fuqi

Publikuar 
në

47

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes Financiare, 

nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 

komisioniT TË komUniTeTeve eUropiane, “pËr proGramin nDËrkU-

FiTar sHQipËri – maLi i zi, pËr viTin 2009, TË komponenTiT TË DyTË TË....

10/02/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

48

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT paLËve 

nË TrakTaTin e aTLanTikUT TË veriUT, pËr basHkËpUnimin nË LiDHJe 

me inFormacionin aTomik.

10/02/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

49

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË konvenTËs, nDËrmJeT kËsHiLLiT 

TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË sË repUb-

LikËs sË esTonisË, pËr sHmanGien e TaTimiT TË DyFisHTË DHe paran-

DaLimin e evazioniT FiskaL nË LiDHJe me TaTimin mbi TË arDHUraT.

10/02/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

50

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË FinancimiT, 

nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 

komisioniT TË komUniTeTeve eUropiane, pËr proGramin e basHkË-

pUnmiT nDËrkUFiTar nDËrmJeT GreQisË DHe sHQipËrisË, pËr viTin 

2009,

10/02/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

51

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË FinancimiT, 

nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 

komisioniT TË komUniTeTeve eUropiane, pËr proGramin me sHUmË 

pËrFiTUes pËr TempUs, nË kUaDËr TË komponenTiT TË ipa-s, “asis-

Tence...

10/02/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

52
venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË FinancimiT, 10/02/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

53

venDim per miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT kËsHiL-

LiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË sË re-

pUbLikËs FeDeraLe TË GJermanisË, pËr riproGramimin e FonDeve 

TË mbeTUra, preJ 800 000 eUro-sH, nGa proJekTi “FUrnizimi me UJË..

03/02/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

54

v e n D i m per miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË repUbLikËs sË sLLovenisË,pËr sHkËmbimin DHe mbroJTJen e 

nDËrsJeLLË TË inFormacioniT TË kLasiFikUar.....

03/02/2010 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km




