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I dashur lexues,

Qendra Res Publica sapo ka
filluar të ofrojë shërbimet e veta
të ndihmës ligjore pa pagesë, falë
mbështetjes së siguruar nga
Fondacioni Shoqëria e Hapur për
Shqipërinë - Soros.

Qendra Res Publica, e vendosur
në një zonë tradicionale të
kryeqytetit, ka çelur dyert për të
gjithë ato grupime apo individë
që kanë nevojë për ndihmë të
specializuar juridike dhe që nuk
kanë mundësi të paguajnë avokat.

Aktivitetin e vet, në mënyrë
joformale kjo qendër e ka nisur
rreth 2 vjet më parë, pas
shpërthimit të Gërdecit. Në atë
kohë, një grup avokatësh të rinj
vendosën të vinin në dispozicion
pa pagesë njohuritë e tyre
profesionale në ndihmë të disa
banorëve të dëmtuar të Gërdecit,
të cilët në momente dramatike
ishin tërësisht të çorientuar, pa

shpresë dhe pa informacion mbi
të drejtat dhe potencialin e  tyre.

Duke parë se mungesa e
informacionit, kostot e larta të
shërbimeve juridike apo
mbrojtja joefektive, ishin disa
nga arsyet që pengonin ose
vështirësonin aksesin në
sistemin e drejtësisë për shumë
individë dhe grupe në nevojë të
shoqërisë shqiptare, u pa e
domosdoshme që ideja fillestare
e grupit iniciator, të ngrihej në
nivel zyre të përhershme.

Nisma u përqafua edhe nga
institucione me prestigj si
Fondacioni “Shoqëria e Hapur
për Shqipërinë” - Soros, pasi
edhe praktikat e vendeve

perëndimore janë të mbushura
me veprimtari në interesin
publik në fushën e mbrojtjes të
të drejtave të njeriut. Duke qenë
të ndërgjegjshëm se praktikat
gjyqësore ecin përkrah
evolucionit ligjor, u pa e
domosdoshme që ndihma
juridike në interesin publik të
mund të zhvillohej në nivele të
tilla që të orientojë edhe
zhvillimin e legjislacionit në këtë
fushë, duke forcuar efektet e
ndihmës ligjore dhe rritjes së
padiskutueshme të aksesit për të
gjithë në drejtësi.

Nëpërmjet botimit periodik të
këtij buletini, dëshirojmë t’ju
japim informacion më të detajuar
rreth asaj që jemi duke bërë.

Për më shumë informacion, vizitoni faqen tonë në internet www.respublica.org.al

Qendra
Res Publica
fillon punën

I



Prej disa muajsh në media janë shfaqur
rregullisht disa avokatë të rinj të cilët
shprehen se përfaqësojnë Res Publica.
Për se bëhet fjalë?

Bëhet fjalë për një organizatë
jofitimprurëse, e cila ka për qëllim
të mundësojë akseksin në drejtësi
nëpërmjet dhënies së ndihmës
juridike pa pagesë, duke realizuar
interesin publik dhe duke
promovuar barazinë e të drejtave
për të gjithë.

Si lindi Res Publica?

Formalisht krijimi i Res Publica
përkon me regjistrimin e saj si
qendër në Gjykatën e Rrethit
Gjyqësor Tiranë. Por natyrisht që
përpara këtij momenti formal,
qendrojnë përpjekjet më të
hershme të grupit fillestar të
punës, i cili u angazhua me
çështje të një ndjeshmërie të
veçantë sociale që prekin
interesin publik.

Grupi fillestar u krijua si pasojë
e angazhimit spontan të një grupi
miqsh në një moment të vështirë
për shoqërinë shqiptare, të njohur
për opinionin publik. Bëhet fjalë
për shpërthimin e Gërdecit në 15
mars 2008, ku si pasojë e
shpërthimit tragjik, shumë njerëz
mbetën viktima të menaxhimit të
papërgjegjshëm nga ana e
autoriteteve shtetërore, të
procesit të demontimit të armëve
në fabrikën famëkeqe.

Me kalimin e kohës, duke parë
kompleksitetin që çështja mori në
shumë nivele, kryesisht në atë
ligjor dhe procedural, nisur nga
situata e krijuar për familjarët e
viktimave, të cilët nuk po arrinin
të gjenin dot drejtësi, si dhe nga

eksperiencat personale të çdo dite
lidhur me mosfunksionimin e
hallkave të caktuara të drejtësisë
shqiptare, grupi fillestar i punës
pati idenë e organizimit të
mirëfilltë për t’i dhënë një tjetër
impuls çështjes dhe efektivitetit
të zgjidhjes së saj.

Cilët janë njerëzit e Res Publica?

Bëhet fjalë për një grup juristësh
të rinj, pjesëtarë të përhershëm
të stafit të Res Publica, si dhe të
tjerë juristë dhe specialistë të
jashtëm të fushave që lidhen me
objektin e veprimtarisë, si
ekspertë në çështjet sociale, në
çështjet e familjes, në çështjet e
punës, etj.

Personalisht vij nga një formim
juridik dhe eksperiencë si juriste
dhe pedagoge në fushën e
drejtësisë. Angazhimi me Res
Publica nënkupton jo vetëm një
kontribut personal në mbrojtjen
e të drejtave të njeriut, por
gjithashtu përfaqëson një
mundësi shumë të mirë për t’u
pasuruar me eksperiencë dhe
rritje profesionale, duke pasur
parasysh angazhimin që kërkon
kjo punë, përgatitjen e
vazhdueshme, larminë e
çështjeve sociale, etj.

Andi Kananaj, një tjetër koleg
dhe kontribues kryesor i Res
Publica, vjen si njohës shumë i
mirë i shoqërisë civile, me një
eksperiencë disa vjeçare dhe të
pasur në fushën e të drejtave,
promovimit të shoqërisë civile, të
përballjes me institucionet në
raport me qytetarin, etj. E gjithë
kjo e mbështetur edhe në
formimin e tij në drejtësi dhe
eskperiencën në fushën ligjore

përgjatë punës disa vjeçare në
shoqërinë civile. I angazhuar
vazhdimisht në përcaktimin e
strategjisë së mbrojtjes ligjore,
Andi gjithashtu ka dhënë dhe
vazhdon të japë një kontribut
shumë të rëndësishëm në
koordinimin e grupi të punës dhe
në marrëdhëniet me mediat.

Dorian Matlija vjen nga një
eksperiencë gjithashtu e pasur në
avokaturë, sidomos për sa i
përket ligjit procedural dhe
përballjes në gjykatë, si në fushën
penale ashtu edhe në atë civile.
Kjo eksperiencë është e pasuruar
edhe nga angazhimet e tij të
mëparshme si jurist në
administratën shtetërore në
pozicione drejtuese. Dori është
vazhdimisht i angazhuar me
kontaktet dhe marrëdhëniet me
individët, kategoritë dhe grupet
në nevojë,  me institucionet,
kryesisht ato gjyqësore, duke
qenë gjithashtu një nga avokatët
kryesorë të grupit të punës.

Përveç ekspertëve të përhershëm,
pranë Qendrës Res Publica japin
kontributin e tyre edhe ekspertë
të tjerë të jashtëm, sic është
avokati Besnik Çerekja, i
specializuar në fushën e
siguracioneve dhe njëkohësisht

“Përballja me çështjet
probono është një sfidë
e vazhdueshme në
fushat ku drejtësia
vepron ose duhet të
veprojë, gjë që kërkon
përkushtim por që të
jep edhe kënaqësi.”

Intervistë me Znj. Yllka Lamçe,
Drejtor Ekzekutiv i qendrës Res Publica

Pas diplomimit me titullin
Jurist në vitin 2003, pranë
Fakultetin të Shkencave
Politike, në Università degli
Studi di Macerata, Itali dhe
pas marrjes së titullit Master
në temën “Bashkëpunimin
dhe Zhvillimin në Zonën
Euro-Mesdhetare”, pranë të
njëjtit universitet, Yllka nisi
të punojë në fushën
akademike si pedagoge në
profile të ndryshme.

Kështu ajo ka punuar si
asistent-pedagoge e lëndës
“Bazat e së Drejtës” dhe
“Teori e Shtetit dhe e së
Drejtës” gjatë viteve 2005-
2007, asistent-pedagoge e
lëndës “E Drejta
Kushtetuese” dhe “Teknika
Legjislative” në vitet 2007-
2008 dhe pedagoge e lëndës
“E Drejta Kushtetuese”
pranë Fakultetit Juridik në
Universitetin “Marin
Barleti” Tiranë  në vitet
2008 – 2009.

Në vitin 2010, Yllka nis
studimet për doktoraturë
pranë Departamentit të të
Drejtës Publike dhe Teorisë
së Qeverisjes, Università
degli Studi di Macerata, Itali.
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pedagog i të Drejtës Penale në
Fakultetin e Drejtësisë në
Universitetin e Tiranës, si dhe
avokati Florian Hasko, i cili ka një
eksperiencë të pasur në fushën e
të drejtës civile.

I gjithë ekipi ka fatin e mirë që të
punojë nën supervizimin e një
bordi mjaft të specializuar në
fushën e ligjit. Anëtarët e Bordit
të Drejtorëve Altin Shegani dhe
Ervin Pupe vijnë pas një karriere
të pasur akademike, si drejtues të
departamenteve penale e civile në
Fakultetin e Drejtësisë në
Universitetin e Tiranës dhe
pedagogë në këtë universitet prej
disa brezash tashmë. Leart Kola,
një anëtar tjetër i Bordit, është një
nga personat kyç për krijimin e
urave të besimit dhe komunikimit
mes qendrës dhe grupimeve të
margjinalizuar. Ai ka eksperiencë
të pasur në shoqërinë civile dhe
me anën e njohjes së psikologjisë
së drejtuesve të këtyre grupimeve,
arrin të gjejë gjuhën e përbashkët,
duke orientuar edhe ekspertët për
t'u bërë më të afërt dhe më të
kuptueshëm nga të dëmtuarit,
duke shmangur barrierat e
mundshme kulturore.

Cili është projekti më i rëndësishëm me
të cilin po merreni tani?

Qendra është e angazhuar në një
seri projektesh të rëndësishme,
prej të cilëve sidoqoftë më i
rëndësishmi mbetet projekti mbi
Gërdecin, i cili motivoi edhe
krijimin e qendrës. Çështja është
nga më të rëndësishmet jo vetëm
për kapitalin e dëmtuar njerëzor
si pasojë e shpërthimit, por
sidomos për implikimin e
organeve shtetërore në këtë
çështje, përgjegjësitë e thella të
munguara nga ana e organeve
shtetërore në ekspozimin tragjik
të banorëve të zonës ndaj
pasojave tragjike dhe shumë të
rënda mbi shëndetin, integritetin
njerëzor, cënimin e pronës,
mbrojtjen e munguar të të
miturve, etj. Por ajo që e bën
akoma më të rëndë ngjarjen është
fakti se sot e kësaj dite
përgjegjësit kryesorë për këtë
tragjedi nuk janë akoma përpara
organeve të drejtësisë.

Sidoqoftë, Res Publica ka në
axhendën e saj një sërë projektesh
të tjera lidhur më çështjet e
punësimit dhe të pushimit nga

puna, si në rastin e punonjësve
të Albpetrolit, apo të sigurisë së
munguar në punë të minatorëve,
çështja e ushtarakëve dhe e
sigurimeve të tyre shoqërore, etj.
Siç mund të kuptohet, qëllimi ynë
është adresimi i çështjeve në
mënyrën e duhur përpara
institucioneve të drejtësisë lidhur
me grupe identitare apo kategori
në nevojë të cilat nëse kanë
sukses, krijohen precedentë
pozitivë për të ardhmen.

Si do ta përshkruanit punën tuaj?

Puna që kryejmë është mëse
angazhuese dhe si çdo angazhim
serioz kërkon pasionin për punën
dhe sidomos për njerëzit. Ajo ka
të bëjë me njerëzit me të cilët
ndahen eksperienca, me
përgatitjen e vazhdueshme
profesionale e cila sfidohet nga
larmia e çështjeve që lindin, por
edhe me dëshirën për të
ndihmuar dhe realizuar diçka të
mirë. Ka të bëjë edhe me kolegët
dhe me punën në grup.

Përballja me çështjet probono
(orientuar nga interesi publik )
është një sfidë e vazhdueshme në

Shoqata e Familjarëve të
Viktimave të Shpërthimit të
Gërdecit dhe Res Publica njofton
opinionin publik se në datën 20
shtator 2010 Gjykata Europiane
e të Drejtave të Njeriut në
Strasburg, pranoi për shqyrtim
kërkesat e dy të plagosurve nga
tragjedia e Gërdecit, Roxhers
Durdaj dhe Alketa Hazizaj.

Pas dështimit të drejtësisë
shqiptare dhe Gjykatës së Lartë
në veçanti për të vënë përpara
ligjit të akuzuarin kryesor
shtetasin Fatmir Mediu, Res
Publica iu drejtua Strasburgut.
Kjo gjykatë, pasi mori në
shqyrtim aplikimin e bërë, e
vlerësoi atë si të mjaftueshëm dhe
të qenësishëm për të hetuar më
tej këtë proces të parregullt ligjor.
Kështu Gjykata Europiane e të

Drejtave të Njeriut do të
vlerësojë tashmë nëse ka shkelje
ligjore dhe mbrojtje të padrejtë
të të akuzuarit, i cili vazhdon
ende të mbrohet me skudën e
imunitetit parlamentar.

Ligji është i barabartë për të
gjithë, përfshirë këtu edhe Fatmir
Mediun, dhe Gjykata e
Strasburgut është garancia e
fundit për drejtësinë e kërkuar në
emër te viktimave të pafajshme

Gjykata e Strasburgut: OK shqyrtimit të ankesave
të Gërdecit, si dhe për të
denoncuar atë pjesë të sistemit
tonë gjyqësor që ende krijon
hapësira për t’i dredhuar ligjit në
dëm të të gjithë shqiptarëve.

Sipas Kryetarit të Shoqatës, Z.
Feruzan Durdaj, banorët e
Gërdecit përshëndesin hapin
pozitiv të Gjykatës së Strasburgut
dhe vazhdojnë të besojnë ende
tek drejtësia. Avokatët e qendrës
Res Publica, Dorian Matlija dhe
Andi Kananaj shprehin
keqardhjen që drejtësia për
krimin më të rëndë të ndodhur
në Shqipëri gjatë sistemit
demokratik, nuk garantohet nga
institucionet e vendit, por duhet
të importohet në mënyrë të
panevojshme nga jashtë.
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fushat ku drejtësia vepron ose duhet
të veprojë, gjë që kërkon përkushtim
por që të jep edhe kënaqësi.

Ç’përshtypje keni për aktivitetin e
deritanishëm dhe cila është perspektiva
për të ardhmen?

Duke qenë në hapat e parë të
eksperiencës sonë të punës së
organizuar në grup, si dhe duke
pasur parasysh kompleksitetin e
veprimtarive të deritanishme,
mund të them se kemi ecur mjaft
mirë dhe të koordinuars si në
aspektin e brendshëm, pra me njëri
tjetrin, dhe në atë të jashtëm, pra
lidhur me grupet e interesit,
individët në nevojë, institucionet e
partnerët që merren me çështje të
ngjashme, që na japin mundësinë
që të përfitojmë nga eksperienca
të tjera të suksesshme.

Është gjithashtu e rëndësishme të
theksohet se ndihma për njerëzit,
realizimi i ndryshimit të
mentalitetit mbi ligjin dhe
besimin tek ai janë shpërblyese
dhe frymëzuese gjithashtu,  sepse
ligji, me përgatitjen, përkushtimin
dhe ndjeshmërinë e duhur,
funksionon. Duhet të funksionojë.



Gjyqi i Gërdecit përfaqëson
çështjen më të famshme dhe më
të mediatizuar në Shqipëri që prej
marsit të vitit 2008, ku si pasojë
e shpërthimit tragjik të fabrikës
së demontimit të armëve në
Gërdec të Vorës, humbën jetën
26 persona dhe u plagosën qindra
shtetas të tjerë.

Që në fillimet e saj, çështja
gjeneroi një seri veprimesh e
procesesh pranë institucioneve
shtetërore dhe gjyqësore, të
krahasueshme me një matricë të
komplikuar si kubi i Rubikut. Për
të hedhur sadopak dritë në këtë
mori veprimesh dhe procesesh
gjyqësore dhe për të ndihmuar
publikun në një lexim sa më të
qartë të asaj që po ndodh
aktualisht, jemi përpjekur që në
këtë shkrim të sjellim një
përmbledhje të hapave më të
rëndësishëm të hedhur për
zbardhjen e çështjes së Gërdecit.

Janë mbi dhjetë proceset e nisura,
me dhjetëra gjyqtarët e
angazhuar, me qindra palët në
proces, dhe dokumentacioni
përkatës sa vjen e bëhet më
voluminoz (mbi 40.000 faqe); të
dhëna këto të mjaftueshme për
të kuptuar përmasat komplekse
që ka marrë kjo ngjarje.

Në mars të vitit 2009 filloi procesi
i parë pranë Gjykatës së Lartë,
proces i destinuar të thërmohej
në shumë të tjerë, njësoj si pas
një shpërthimi të modelit Big
Bang, ose me keq akoma si vetë
ai i Gërdecit. Gjykimi i marsit
2009, nisi në Gjykatën e Lartë për
shkak të cilësive të veçanta që
kishte një nga të pandehurit
kryesorë, z. Fatmir Ali Mediu,
deputet i Kuvendit të Republikës
së Shqipërisë dhe ministër në
kabinetin qeveritar. Pas marrjes
së autorizimit nga Kuvendi për
heqjen e imunitetit të z. Mediu,

Prokuroria e Përgjithshme, si
nismëtare e procesit dërgoi akt-
akuzën kundër 30 të pandehurve
që rezultonin të implikuar në
ngjarje në bazë të një hetimi plot
një vjeçar.  Në akt-akuzë
numëroheshin një sërë figurash
të veprës penale si shpërdorimi i
detyrës, shpërdorimi i detyrës në
bashkëpunim me subjekt
ushtarak, falsifikimi i
dokumentave, vrasje në rrethana
të tjera cilësuese, shkatërrimi i
pronës me eksploziv, etj.

Këtij fashikulli voluminoz iu
bashkëngjitën të tjera padi civile
për shpërblim dëmi, midis të
cilave edhe padia e një pjese të
familjarëve të viktimave të
shpërthimit.

Me fillimin e procesit gjyqësor,
Gjykata e Lartë vendosi fillimisht
veçimin e çështjeve për shqyrtim,
duke u shprehur kompetente

Res Publica është marrë që
në fillimet e veta me këtë
çështje dhe konkretisht me
mbrojtjen e interesave të
familjarëve të viktimave dhe
të dëmtuarve të tjerë të
shpërthimit të Gërdecit.

Pas një pune paraprake
përgatitore, duke u kujdesur
për rregullimin e duhur të
trashëgimive ligjore, për të
siguruar kështu edhe titullin
e përfaqësimit në emër të
viktimave të shpërthimit të
15 marsit 2008, Res Publica
vijoi me organizimin e
familjeve të viktimave duke
arritur në themelimin e
Shoqatës së Familjarëve të
Viktimave të Shpërthimit të
Gërdecit në qershor 2008.

Më pas nisi një punë
intensive për të mbledhur
provat dhe për të hedhur
dritë mbi përgjegjësitë e të
gjithë individëve të përfshirë
në proces, por edhe
përgjegjësitë e shtetit.

Pas shumë peripecish,
proceset gjyqësore për
gjetjen e drejtësisë kanë
filluar tashmë, me shpresën
se e vërteta do të zbardhet
dhe drejtësia do të
triumfojë.

Gërdeci, një grusht me gjyqe

“Ashtu siç nisi kjo
ngjarje nga një
shpërthim i vetëm,
ashtu edhe duhet të
përfundojë në një pikë
kulmore të vetme, atë të
vënies së drejtësisë në
vend.”
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vetëm për shqyrtimin e çështjes
së ish-ministrit Mediu dhe duke
ia kaluar për shqyrtim çështjet e
tjera Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë. Nga ky moment, nga një
çështje e vetme, paralelisht filluan
një seri çështjesh të cilat po i
parashtrojmë si më poshtë:

Çështja 1. Çështja penale kundër z.
Fatmir Mediut në Gjykatën e Lartë,
nisur ex officio nga Prokuroria e
Përgjithshme

Kjo çështje filloi të gjykohej në
Gjykatën e Lartë, por duke qenë
se si rezultat i zgjedhjeve të
përgjithshme që u zhvilluan në 28
qershor 2009 z. Mediu u rizgjodh
deputet, Gjykata e Lartë u
motivua për të pushuar gjykimin
e nisur pasi i pandehuri, sipas saj,
u rivesh me imunitet. Ndërkohë,
Prokuroria e Përgjithshme nuk
bëri më asnjë përpjekje për të
rikërkuar heqjen e imunitetit të
z. Mediu, pavarësisht kërkesave
të përsëritura të palëve të
dëmtuara nga vepra penale.

Çështja 2. Çështja penale kundër 29
të pandehurve të tjerë në Gjykatën e
Rrethit Gjyqësor Tiranë, nisur nga
Prokuroria e Përgjithshme

Kjo çështje vazhdon ende sot të
gjykohet me kalendar të
përcaktuar çdo të hënë dhe të
premte dhe aktualisht është në
fazën e marrjes së provave. Një
nga problemet që paraqet ky
proces është mbarimi i afateve të
paraburgimit për të arrestuarit
duke bërë që së shpejti ata të
gjykohen në gjendje të lirë.

Çështja 3.  Çështja civile kundër të
pandehurve në Gjykatën e Rrethit
Gjyqësor Tiranë, nisur nga familjarët
e viktimave të përfaqësuar nga qendra
Res Publica

Krahas hetimeve të nisura nga
Prokuroria, pjesa dërrmuese e
familjarëve të viktimave të
Gërdecit, nisën një tjetër proces
paralel, të përfaqësuar nga Res
Publica, një qendër e financuar
nga Fondacioni Shoqëria e Hapur
për Shqipërinë, Soros. Kjo
çështje, e cila konsistonte në

padinë civile për dëmshpërblim
të të dëmtuarve, palë civile në
procesin penal, u veçua me
vendim të Gjykatës së Lartë. Në
përputhje me këtë vendim,
aktualisht çështja civile në fjalë
është pezulluar në pritje të
përfundimit të procesit penal.

Përveç padisë së familjarëve të
viktimave, u depozituan edhe tre
padi të tjera, të cilat me vendim
të gjyqtarit Arben Kostandini të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë, dt. 8.2.2010, u veçuan nga
njëra tjetra, për t’u gjykuar secila
nga trupa gjykues të ndryshëm.

Çështja 4. Çështja civile kundër të
pandehurve në Gjykatën e Rrethit
Gjyqësor Tiranë, nisur nga disa të
plagosur nga shpërthimi

Procesi ka kaluar të njëjtën
procedurë me çështjen nr. 3.

Çështja 5. Çështja civile kundër të
pandehurve në Gjykatën e Rrethit
Gjyqësor Tiranë, nisur nga një shoqëri
sigurimesh

Edhe ky proces ka ndjekur të
njëjtin itinerar me çështjen nr. 3
dhe 4.

Çështja 6. Çështja civile kundër të
pandehurve në Gjykatën e Rrethit
Gjyqësor Tiranë, nisur nga shteti

Në këtë çështje të mbrojtur nga
Avokatura e Shtetit, janë
paraqitur pretendimet e Qeverisë
për shpërblimin e dëmit të
shkaktuar në buxhetin e shtetit
për shkak të shpërthimit. Ky
proces është pezulluar njësoj si
në çështjet nr. 3, 4 dhe 5.

Çështja 7. Çështja penale kundër
 Fatmir Mediut në Gjykatën e Lartë,
nisur nga Roxhers Durdaj dhe Alketa
Hazizaj të përfaqsuar nga Res Publica

Me kërkesë të qytetarëve Roxhers
Durdaj dhe Alketa Hazizaj, Res
Publica depozitoi përpara
Gjykatës së Lartë, akuzën kundër
z. Mediu për plagosje të rëndë
nga pakujdesia. Kësaj kërkese
Gjykata e Lartë iu përgjigj me
vendimin nr. 5, dt. 01.03.2010,

duke mos e pranuar atë, pa kryer
asnjë proces hetimor, pa
shqyrtuar zyrtarisht provat apo
marrë në pyetje dëshmitarët. Në
thelb Gjykata e Lartë u shpreh
se nuk ekzistonin kushtet për të
kërkuar heqjen e imunitetit të
z.Mediu.

Pas ezaurimit të rrugëve të
brendshme të gjetjes së drejtësisë,
Res Publica në emër të qytetarëve
Roxhers Durdaj dhe Alekta
Hazizaj, iu drejtua Gjykatës
Europiane për Mbrojtjen e të
Drejtave të Njeriut në Strasburg.

Çështja 8. Çështja Roxhers Durdaj
dhe Alketa Haz izaj kundër
Shqipërisë në Gjykatën e Strasburgut,
nisur nga Res Publica

Pas kërkesës së depozituar nga
Res Publica pranë Gjykatës së
Strasburgut, kjo e fundit vendosi
ta pranojë atë për shqyrtim, nëse
vendimi nr. 5, dt. 01.03.2010 i
Gjykatës së Lartë për mosfillimin
e procedimit penal ndaj Fatmir
Mediut, është marrë në respekt
të të drejtës për një proces të
rregullt ligjor ose jo.

Çështja 9. Çështja administrative
kundër Ministrisë së Mbrojtjes, nisur
nga Res Publica

Një tjetër proces i filluar nga Res
Publica, është edhe procesi
administrativ kundër Ministrisë
së Mbrojtjes, bazuar në ligjin nr.
8510, datë 15.07.1999 “Për
përgjegjësinë jashtëkontraktore të
organeve të administratës
shtetërore”. Ky proces ka si kusht
paraprak ezaurimin e rekursit
administrativ. Aktualisht
Ministria e Mbrojtjes nuk e ka
pranuar kërkesën e depozituar,
gjë që i hap rrugë ankimit
administrativ, përpara se sa
çështja të dërgohet në gjykatë.

Çështja 10. Pretendimi i familjarëve
të viktimave kundër RTSH-së, nisur
nga Res Publica

Aktualisht, Res Publica ka
paraqitur një kërkesë pranë
RTSH-së, për arsye se pak ditë
pas shpërthimit të Gërdecit,

RTSH-ja organizoi një emision
televiziv ku u deklarua se u
mblodhën rreth 67.000 Euro në
ndihmë të familjarëve të
viktimave. Shuma në fjalë nuk
shkoi asnjëherë në destinacion
dhe RTSH nuk ka dhënë ende
ndonjë përgjigje zyrtare.

Në përfundim të procedurave
administrative dhe pas hetimit të
plotë, Res Publica do të vijojë me
ndjekjen e çështjes pranë
organeve gjyqësore.

Skema e mësipërme do të
komplikohej edhe më shumë
nëse në të do të përfshiheshin
edhe disa padi të tjera. Këtu
mund të përmendim atë të Fatmir
Mediut kundër Prokurores së
Përgjithshme Ina Rama, apo
padia edhe më e hershme e
familjarëve të viktimave kundër
Prokurorisë për të marrë në
dispozicion provat lidhur me
çështjen. Gjithashtu vlen për t'u
përmendur kërkesa tjetër e
familjarëve të viktimave pranë
Gjykatës Kushtetuese, në
momentin kur u vendos veçimi i
padisë civile nga Gjykata e Lartë,
rast në të cilin Gjykata
Kushtetuese u shpreh se ajo nuk
mundej ende të gjykonte pasi
vendimi i Gjykatës së Lartë nuk
ishte i formës përfundimtare.

Siç duket qartë, të gjitha këto
procese mbajnë të njëjtin emër,
atë të Gërdecit. Sidoqoftë është
e rëndësishme të kuptohet se
këto procese janë të ndarë, me
palë të ndryshme, me objekte të
ndryshme, me bazë ligjore të
ndryshme, shqyrtohen nga trupa
gjykues të ndryshëm dhe
gjykohen në gjykata të ndryshme.

Gjithsesi, rëndësi ka ajo që pritet
nga ky grusht i madh me gjyqe.
Zbardhja e shkaqeve , ndëshkimi
i fajtorëve, lehtësimi sadopak i
plagëve të familjeve të prekura
dhe rivendosja e të drejtave janë
rezultatet të cilat, ashtu siç nisi
kjo ngjarje nga një shpërthim i
vetëm, ashtu edhe duhet të
përfundojë në një pikë kulmore
të vetme, atë të vënies së
drejtësisë në vend.
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Në fshatin Zharëz, i lokalizuar
mes Fierit dhe Patosit, për rreth
6 muaj janë ndjerë tronditje
shumë të shpeshta sizmike. Këto
tronditje janë verifikuar vetëm në
zonën e fshatrave Zharëz dhe
Kuqar dhe kjo situatë ka çuar në
instancë të parë në dyshimin e
banorëve të zonës në fjalë rreth
origjinës së lëkundjeve.

Paralelisht me lëkundjet e tokës,
në zonë ka intesifikuar aktivitetin
e saj firma kanadeze Bankers ltd,
kompani kjo që e kishte marrë
lincensën dhe kishte lidhur
kontratë me shtetin shqiptar për
kërkim dhe shfrytëzim të
rezervave të naftës në zonën e
Patos-Marinzë dhe Kuçovë.

Për disa muaj banorët e fshatit
Zharëz, si pasojë e tronditjeve
kanë parë të shkatërroheshin
dora dorës pjesërisht shtëpitë dhe
pasuritë e tjera të paluajtshme të
tyre, si magazina, bare dhe
restorante, pa kuptuar asgjë dhe
rrjedhimisht pa reaguar.

Tronditjet me frekuencë të lartë
(deri në 3-4 herë në ditë) kanë
zgjatur për afro 6 muaj dhe janë
vënë re në zonat kufitare me
komunën e Zharzës.

Duke qenë se shumica e
banorëve të fshatit kanë punuar
në industrinë e naftës, ata kanë
filluar të monitorojnë nga afër
aktivitetin e Bankers.  Ankesat e
para i kanë bërë pranë komunës
së Zharzës, por prej saj kanë
marrë përgjigje të përcipta dhe në
ndryshe nga pritshmëria e tyre.

Banorët pohojnë se në zonë nuk
ka pasur realisht tronditje sizmike
të shkaktuara në mënyrë natyrale

nga tërmetet, por këto tronditje
janë shkaktuar artificialisht nga
gërmimet e paligjshme. Ata
besojnë se në zonë përveç
aparaturave janë përdorur edhe
medota shpërthyese. Banorët
kanë protestuar për 3 muaj me
rradhë, ndërkohë që pozicioni
zyrtar i komunës, e cila në këtë
rast është i njëjtë me të
kompanisë Bankers, është që në
zonë gjatë asaj periudhe ka pasur
tërmete me shkaqe natyrale dhe
për këtë arsye kompania nuk i
detyrohet asnjë kompensim
familjeve të dëmtuara.

Gjatë protestave të banorëve të
zonës ka pasur edhe konfrontime
fizike dhe për këtë janë arrestuar
disa banorë. Arrestimi solli
ndërhyrjen në këtë histori dhe të
Prokurorisë së Rrethit Fier.
Duhet shtuar se prokuroria ka
lënë të pazbardhur ngjarjen dhe
sot e kësaj dite.

Pikëpyetjeve të banorëve rreth
origjinës së tërmeteve duket se
nuk do t'u përgjigjet për një kohë
të gjatë edhe drejtësia.

Zona e Patos-Marinzës është
kthyer në subjekt vëzhgimi gjatë
viteve 1994-2005, kohë kur nga
aktiviteti i një kompanie angleze
u zbulua se në thellësi kishte
sasira të mëdha nafte, pavarësisht
nga leverdisshmëria ekonomike
për shkak se kjo naftë gjithsesi
kishte një përmbatje të lartë
squfuri gjë që rrit koston e
pastrimit të saj. Me rritjen e
çmimit të naftës në tregun
botëror , zona Patos-Marinëz-
Kuçovë u bë interesante për
investitorët. Nga llogaritjet që
janë bërë, në nëntokën  e kësaj
zone ka rezerva rreth 200 bilion
fuçi naftë. Kjo sasi e madhe nafte
ka një vlerë të konsiderueshme
në tregun global, duke marrë
parasysh edhe koston shtesë që
ka përpunimi i naftës.

Nga dëshmitë e banorëve dëmet
ndaj shtëpive të tyre dhe lëvizjet
sizmike të zonës kanë ardhur nga
puna e kompanisë. Dëshmitë e
tyre vazhdojnë me faktin që në
shumicën e rasteve kompania ka
shfrytëzuar edhe kohën e keqe
me shi për të mbuluar zhurmat e

Misteri i tërmeteve të Zharzës

“Sipas banorëve, në
zonë nuk ka pasur
realisht tronditje
sizmike të shkaktuara
në mënyrë natyrale, por
ato janë shkaktuar
artificialisht nga
gërmimet në mënyrë të
paligjshme.”

Menjëherë pas ndodhive të
dyshimta në fshatin Zharëz,
Res Publica ka nisur hetimet
duke kontaktuar banorët e
prekur dhe institucionet
lokale.

Në hapat e parë vihet re
humbja e besimit që kanë
banorët tek institucionet.
Ata shprehen se kanë bërë
përpjekje, por autoritetet
kanë bërë veshin shurdh.
Më keq akoma ka reaguar
Komuna, e cila ka tentuar
vazhdimisht të mbulojë
aktivitetin e Bankers, madje
në disa raste sipas banorëve,
ata janë ndjerë të kërcënuar.

Në një situatë të tillë, shihet
e nevojshme që të hetohet
me tej nëse shkaqet janë
natyrale apo artificiale.
Zbulimi i tyre lidhet ngushtë
me marrjen e masave nga
shteti, që banorët e Zharzës
të jetojnë më të sigurtë.

Sqarojmë se Res Publica
nuk ka asnjë qëllim
dashakeq ndaj Bankers, por
në fokusin tonë është
reagimi i shtetit për marrjen
e të gjitha masave të
nevojshme për mbrojtjen e
jetës dhe pasurisë së
shtetasve.
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shpërthimeve me ato të
bubullimave. Në fshatin Zharëz
gjenden, sipas dëshmive të
banorëve dhe të punonjësve të
Komunës, të gjitha të dhënat dhe
fotografitë e dëmtimeve të
shtëpive, të cilat i janë dorëzuar
prokurorisë. Ndërkohë qendrimi
zyrtar i kompanisë së akuzuar nga
banorët është se lëkundjet nuk
kanë ardhur nga aktiviteti i
gërmimeve në zonë.

Pas fillimit të hetimit  nga
prokuroria nuk ka pasur me
shpërthime në zonë, dhe

rrjedhimisht as lëkundje sizmike.
Sidoqoftë kjo nuk ka ndihmuar
që versioni i kompanisë të
ndryshojë dhe të kishte edhe
dëmshpërblime të ndershme për
dëmin e shkaktuar.

Mosarritja e një kompromisi mes
palëve, bëri që banorëve të
dëmtuar t'u humbte durimi dhe
me anën e një proteste masive të
pengonin aktivitetin e kompanisë
për afro 1 muaj. Pikërisht në këtë
kohë, sipas banorëve, u vu re se
nuk pati as edhe një tërmet të
vetëm, gjë që forcoi dyshimet për

lidhjen mes aktivitetit të Bankers
dhe lëkundjeve të tokës. Në këtë
situatë mjaft të dyshimtë, të
dëmtuarit përfundimisht e
kuptuan se nuk kishin asgjë më
për të biseduar me kompaninë
apo me komunën, dhe i drejtuan
sytë nga aktorë të tjerë.

Pikërisht në këtë moment, Res
Publica pati kontaktet e para me
banorët, të cilat në një kohë
shumë të shkurtër shërbyen për
të ngritur ura bashkëpunimi
shpresë- dhënëse për të gjetur një
zgjidhje ligjore të problemit. Pas

studimit të çështjes dhe
angazhimit të eksperteve, Res
Publica është duke pritur edhe
informacionet zyrtare nga zyrat
shtetërore, për të nisur kështu një
çështje ligjore për rivendosjen e
të drejtave të banorëve të
fshatrave Zharëz dhe Kuqar, nëse
ato janë shkelur, si dhe për të
vënë përpara përgjegjësisë
fajtorët nëse do të rezultojë se
teknikat e përdorura kanë lidhje
me pasojat e dëmshme, ose për
më keq akoma, nëse ato janë në
kundërshtim me ligjet e
Republikës së Shqipërisë.

Ashtu siç është bërë e
zakonshme, përpara privatizimit
të kompanive të mëdha
shtetërore, ato spastrohen nga
çdo "papastërti", përfshirë këtu
edhe punëtorët.

E njëjta gjë është urdhëruar të
ndodhë edhe në Albpetrol sh.a.,
gjigandi i nxjerr jes dhe
përpunimit të naftës dhe
nënprodukteve të saj në Shqipëri.
Qeveria me një vendim të saj, ka
shkurtuar numrin e punonjësve,
duke lënë pa punë rreth 1500
burra e gra.

Pa harruar se punonjësit nuk janë
vetëm një numër në kuptimin
statistikor, situata e tyre paraqitet
edhe dramatike, pasi ata kanë
shumë pak mundësi të gjejnë një
punë tjetër në të njëjtin profil, pas
një jete të tërë pranë sektorit të
naftës. Kështu në luftë e sipër për
mbijetesë, ata kanë nisur
eksperimentimin duke u
punësuar në zanate të tjerë të
ndryshëm, ndonëse shumë prej
tyre janë në moshë të thyer.

Për të shmangur këtë situatë,
ligjvënësi ka ngritur për
punëdhënësin "kurthin" e
shpërblimit për vjetërsinë në
punë, e cila konsiston në një
pagesë të barabartë me të paktën
pagën e 15 ditëve për çdo vit

pune. Kështu, p.sh. një punonjës
që ka punuar 40 vjet, në çastin e
largimit nga puna duhet të
shpërblehet me të paktën 20 muaj
pagë. Kjo shumë, në raport me
masën e pagës që ka pasur
punonjësi, është mjaft e
konsiderueshme dhe në këto
kushte punëmarrësi duhet të bëjë
mirë llogaritë përpara se të marrë
vendimin për ta larguar nga puna
punonjësin e vjetër.

Në reformën e Albpetrol, përveç
mungesës së këtij shpërblimi janë
vënë re dhe disa shkelje të tjera,
si mosrespektimi i afateve të
njoftimit, mosrespektimi i
procedurës së pushimit nga puna,
etj., për të cilat ligjvënësi ka

parashikuar dëmshpërblimin e
punëmarrësit. Nëse bëjmë një
përmbledhje të sasisë së
dëmshpërblimeve që duhej të
përfitonin punëmarrësit e
Albpetrol sh.a., ndoshta reforma
do të ishte e paleverdisshme.

Pikërisht për minimizimin e këtij
efekti, është urdhëruar pagesa me
një vit pagë për të gjithë të
pushuarit nga puna. Por kjo
shumë është e pamjaftueshme
dhe në mënyrë tinzare tenton të
gënjejë punonjësit e prekur nga
reforma, që ata të joshen dhe të
mos i drejtohen gjykatës.

Res Publica, pas disa kontakteve
me punonjësit, u ka hapur sytë,

duke i bërë të ditur se cilat ishin
të drejtat e tyre dhe se deri në
cilën masë këto të drejta janë
mohuar nga reforma në fjalë.

Procesi i bindjes sidoqoftë nuk
është paraqitur edhe aq i lehtë,
pasi duhet mundur skepticizmi
me të cilin trajtohet zakonisht
një ofertë nga një i panjohur.

Gjithsesi, pas disa takimeve, më
në fund disa prej punonjësve
kanë vendosur të tentojnë
rrugën gjyqësore. Ato janë 6 gra
të cilat kanë punuar mbi 30 vjet
në Albpetrol dhe sot janë pa
punë. Impakti që ka pasur
pushimi nga puna në jetën e tyre
është shumë i madh dhe motivi
për të marrë gjithçka që u njihet
nga ligji është shumë i fortë.

Res Publica menjëherë ka filluar
me mbledhjen e dokumentave
që do të shërbejnë për të
vërtetuar pretendimet e ngritura
në bazë të ligjit, dhe është duke
hartuar paditë përkatëse.

Res Publica shpreson që pas
suksesit të mundshëm të këtyre
proceseve, shumë punonjës të
tjerë të Albpetrol do të
drejtohen në zyrën e qendrës
për të marrë falas ndihmën e
duhur ligjore dhe për të realizuar
drejtësinë që u takon.

Reforma e Albpetrol në filtrin e gjykatës
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