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ABSTRAKT 

 

 

Ky punim synon në radhë të parë të paraqesë impaktin që zhvillimet në fushën e teknologjisë së 

informacionit dhe komunikimit kanë pasur në shfaqjen e formave të reja kriminale që drejtohen kundër 

fshehtësisë dhe integritetit të komunikimeve. Për të kuptuar dhe zbatuar drejtë elementët e reagimit ligjor 

ndaj kërcënimeve që vijnë nga hapësira kibernetike, lind në mënyrë të pashmangshme domosdoshmëria e 

studimit të natyrës dhe veçorive specifike që paraqet ky drejtim i ri i veprimtarisë kriminale. Trajtimi i 

rrethanave të zbatimit të përgjegjësisë penale për këto veprime të paligjshme, merr parasysh në mënyë të 

veçantë kompleksitetin e mjedisit virtual në të cilin ato zhvillohen. 

Ky punim vendos theksin në faktin se krahas vëmëndjes për përpunimin e mekanizmave të 

përshtatshëm juridikë, duhet gjithashtu t’i kushtohet rëndësi hartimit të strategjive gjithëpërfshirëse në 

luftën kundër kriminalietit kompjuterik, të cilat të ndajnë qartë rolet, përgjegjësitë si dhe modelet e 

bashkëpunimit midis aktorëve të ndryshëm publikë dhe privatë, dhe të parashikojnë masa konkrete për 

promovimin e një kulure dixhitale,  në radhët e shoqërisë. 

Me interes të veçantë është trajtuar roli kyç i operatorëve dhe ofruesve të shërbimeve të Internetit 

në luftën kundër veprave penale që kryhen nëpërmjet ose kundër sistemeve kompjuterike duke qenë se 

realizimi me përgjegjësi i detyrave të tyre për mbrojtjen e sigurisë së rrjeteve dhe sistemeve kompjuterike 

ndikon ndjeshëm në kontrollin  e  rreziqeve të sulmeve të paligjshme. Në këtë perspektivë, analizohen 

edhe detyrimet e posaçme ligjore për mbrotjen e privatësisë në lidhje me të dhënat me natyrë personale që 

përpunohen për qëllime të ofrimit të shërbimeve të informacionit.  

Një pjesë të rëndësishme në këtë punim zë edhe studimi i kushteve, në të cilat, subjektet e 

përcaktuara nga ligji mund të ndërhyjnë në ushtrimin e të drejtës së çdo individi për të komunikuar lirisht, 

bazuar në premisën që kjo e drejtë nuk është absolute dhe në rrethana të caktuara të ligjshme mund të 

kufizohet. Qëllimi këtu është që të kuptohen drejtë rrethanat praktike në të cilat autorizohet ndërhyrja apo 

kufizimi si dhe të diskutohet mbi proporcionalitetin e mundshëm të interesave publikë dhe privatë që 

përplasen në këto situata. 

 

Fjalë kyçe: fshehtësi e korrespondencës, vepra penale që prekin fshehtësinë dhe integritetin e 

komunikimeve, sulme kundër konfidencialitetit të të dhënave, ndërhyrjet e ligjshme në komunikimet 

private, mbrojtja e të dhënave personale në komunikimet elektronike, përgjegjësia e ofruesve të 

shërbimeve të internetit, siguria e të dhënave dhe sistemeve kompjuterike, modeli i përgjegjësisë i 

vendosur nga Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The aim of the dissertation is to present the impact of information and communication technology 

in the emergence of new criminal acts that affect the confidentiality and integrity of communications. In 

order to understand and apply accurately the elements of legislative reaction against threats coming from 

the cyberspace, it is of crucial importance to study the nature and special characteristics of such a new 

vector of criminal activity. The conditions of applying criminal liability for the illegal acts in question, are 

addressed by paying special attention to the complex nature of the virtual environment of their 

performance.  

In this work,  it is highlighted that besides the efforts of elaborating proper legal instrumets, 

should also be paid attention to the designation of comprehensive strategies in the fight against 

cybercrime, which shall clearly determine the roles and responsabilities between several public and private 

actors as well as have special provisions on cooperation mechanisms of the concerned parties and practical 

measures related to the promotion of a digital culture among society.  

In this respect, should also be properly estimated the key role of Internet Service Providers in the 

fight against criminal offences committed through or against computer systems, considering that their 

serious fulfillment of obligations related to the protection of computer systems and networks, has a 

significant influence in controlling the threats of unlawful attacks. Furthermore, are analysed the ISP’s 

specific obligations on protection of privacy as concerning the personal data that they proccess for 

purposes of offering of information services. 

A very important part of this work is focused on studying the conditions under which, the subjects 

defined by law, may interfere on an individual’s right to communicate freely, starting from the reasoning 

point that such a right is not absolute and that under certain legal basis, it can be subjected to restrictions. 

The aim is to make a clear explanation of the practical circumstances concerning the authorization of 

outside interferences and to discuss on the proportionality of public and private interests that are 

confronted under such situations 

 
Keywords: secrecy of correspondence, criminal acts against confidentiality and integrity of 

communications, attacks against data confidentiality, lawful interferences in private communications, 

protection of personal data in electronic communications sector, liability of Internet Service Providers, 

security of computer data and systems, the liability model under the European Convention of Human 

Rights. 
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PARATHËNIE 
 
 

Të gjithë jemi dëshmitarë të faktit se gjithnjë e më shumë, aktiviteti njerëzor po 

zhvendoset nga komunikimi fizik ose ndërpersonal, drejt komunikimit virtual në 

hapësirën kibernetike. Teknologjia dixhitale është bërë tashmë pjesë e jetës sonë të 

përditshme, dhe ka pushtuar hapësirat e zhvillimit të marrëdhënieve shoqërore, 

familjare dhe miqësore, aktivitetet profesionale, konsumin dhe aktivitetet kulturore. Të 

gjitha këto elementë të jetës në shoqëri, marrin tashmë një përcaktim të ri në universin e 

teknologjisë dixhitale.  

Zhvillimet e vrullshme teknologjike, kanë gjetur shprehjen e tyre më domethënëse 

në fushën e komunikimit dhe përhapjes së informacionit.  Në botën e industrializuar, për 

individët, agjencitë publike, bizneset, dhe organizma të tjerë privatë, përdorimi i 

Internetit mundëson realizimin e një pjese të konsiderueshme të komunikimeve të tyre me 

publikun e gjerë. Kjo përhapje në masë e komunikimeve nëpërmjet rrjeteve elektronike 

publike, është ndikuar nga një sërë avantazhesh që ato paraqesin, të cilat kanë të bëjnë 

me lehtësinë, shpejtësinë e komunikimit, mundësinë për të komunikuar në kohë reale 

midis dy ose më shumë subjekteve që ndodhen në distanca tepër të mëdha nga njëri-tjetri 

etj. Krahas kësaj, pjesa më e madhe e informacionit në ditët e sotme ruhet në formë 

dixhitale në kompjutera pasi kjo siguron lehtësi të mëdha për ruajtjen, kopjimin dhe 

modifikimin e tij.  

Duke marrë parasysh që sistemet kompjuterike janë të ndërlidhur ndërmjet tyre, 

kjo e lehtëson edhe më tej shpërndarjen e informacioneve nga një subjekt drejt një 

subjekti tjetër apo një numri të papërcaktuar subjektesh. Informacioni i ruajtur në këtë 

trajtë, mund të tejçohet lehtësisht përtej kufijve të një vendi, në hapësira të mëdha 

gjeografike në një kohë mjaft të shkurtër. Të gjitha këto avantazhe e bëjnë informacionin 

dixhital formën më të përdorur të ruajtjes dhe shkëmbimit të informacionit. 

Ky transformim ka ngritur prej kohësh një diskutim: Ç’farë efekti  do të ketë ai në 

fshehtësinë dhe sigurinë e komunikimeve? 

Në qoftë se në fillimet e përdorimit të Internetit, përgjigjja në lidhje me këtë çështje 

mund të ishte e dyshimtë, tashmë me të drejtë mund të shprehemi se shkelja e fshehtësisë 

dhe cënimi i sigurisë së komunikimeve elektronike nuk mbeten më në nivelin e rasteve të 

veçanta,  por kanë marrë përmasat e një fenomeni. Krahas krijimit të  kësaj  mënyre kaq 

të dobishme komunikimi, inteligjenca njerëzore shumë shpejt arriti  të vinte në jetë edhe 

mënyra dhe mjete të ndryshme për realizimin e ndërhyrjeve të padrejta në komunikime.  

Përveç sigurisë së komunikimit të përdoruesve të thjeshtë të shërbimeve të 

komunikimeve elektronike publike, “sulmet keqdashëse kompjuterike” kanë vënë në 

dyshim në masë të madhe edhe sigurinë e vetë sistemeve informatike ose telematike 

nëpërmjet të cilave realizohen këto komunikime duke bërë kështu që përmasat e 

ndërhyrjes të prekin një numër të papërcaktuar personash.  

Në këtë mënyrë mund të cënohet ndjeshëm e drejta për privatësi e individëve, të cilët, në 

ndërveprimin e tyre të përditshëm me infrastrukturën kompjuterike hedhin dhe 

transmetojnë në trajtë dixhitale të dhëna me natyrë personale. 

Duke qenë se një pjesë e madhe e kompjuterave janë zakonisht të lidhur me 

Internet-in, kjo i jep mundësi keqbërësve qe të arrijnë të sigurojnë hyrje të paautorizuara 

në këto paisje, nëpërmjet instalimit të viruseve gjatë kohës që përdoruesi i tyre është 

duke naviguar në Internet. Në këtë mënyrë, keqbërësit nuk kanë nevojë të kenë akses fizik 



Mbrojtja e sigurisë së komunikimeve - Evisa Kambellari 

 

ii 
 

në kompjuterin e një individi të veçantë apo subjekti tregtar në mënyrë që të sigurojnë 

akses apo të manipulojnë informacionin e ruajtur në të. Ata mund të kontrollojnë 

aktivitetin e tyre kriminal nga distanca shumë të largëta dhe duke vepruar në fshehtësi 

në sajë të shfrytëzimit të anonimitetit që ofron Interneti. 

Në një situatë të tillë, për të kuptuar dhe zbatuar drejt elementët e reagimit ligjor ndaj 

formave të reja të kriminalitetit që zhvillohen në hapësirën kibernetike, lind në mënyrë të 

pashmangshme domosdoshmëria e studimit të natyrës dhe veçorive specifike që paraqet 

ky drejtim i ri i veprimtarisë kriminale. 

Ky punim vendos theksin në faktin se krahas vëmëndjes për përpunimin e 

mekanizmave të përshtatshëm juridikë, rëndësi e veçantë duhet t’i kushtohet hartimit të 

strategjive gjithëpërfshirëse në luftën kundër formave të kriminalietit kompjuterik, të 

cilat të ndajnë qartë rolet, përgjegjësitë si dhe modelet e bashkëpunimit midis aktorëve 

të ndryshëm publikë dhe privatë, dhe të parashikojnë masa konkrete për promovimin e 

një kulure dixhitale  në radhët e shoqërisë. 

 Në kapitullin e parë të këtij punimi do të trajtojmë kuptimin e të drejtës për 

respektimin e fshehtësisë së korrespondencës dhe mënyrat e ndryshme të komunikimit që 

gëzojnë mbrojtje sipas kësaj të drejte. E drejta e korrespondencës shihet në çdo rast si 

pjesë e qenësishme e të drejtës së individit për jetë private. Vëmendje i kushtohet 

gjithashtu edhe shpjegimit të korrespondencës me natyrë zyrtare dhe tregtare dhe 

dallimit që ekziston në mbrojtjen juridike të kësaj forme komunikimi në krahasim me 

korrespondencën private. 

 Kapitulli dytë i paraqet një analizë të mirëfilltë juridike të veprave penale penale 

që prekin fshehtësinë dhe integritetin e komunikimeve të parashikuara në legjislacionin 

penal aktual.  Në këtë kuptim, shpjegohen veprimet e asgjësimit, hapjes, leximit e 

përgjimit të bisedave telefonike apo komunikimeve në forma të tjera, si dhe ndërhyrjet në 

korrespondencën personale nga ana e punonjësve në detyrë shtetërore ose në shërbim 

publik, kur ato janë realizuar jashtë rasteve të lejuara me ligj.  

Një hapësirë shumë e gjerë në këtë kapitull i është kushtuar shpjegimit të veprave penale 

kundër integritetit dhe fshehtësisë të të dhënave dhe sistemeve kompjuterike si hyrja e 

paautorizuar kompjuterike, përgjimi i paligjshëm i komunikimeve elektronike, ndërhyrja 

në të dhënat kompjuterike apo sistemet kompjuterike etj.  

Shpjegimi i rrethanave të aplikimit të përgjegjësisë penale për këto vepra është bërë 

duke marrë parasysh në mënyrë të veçantë veçoritë specifike teknike që shoqërojnë 

konsumimin e tyre si dhe natyrën komplekse të mjedisit virtual në të cilin ato gjejnë 

zhvillim. Më tej, analizohet një fenomen, i cili  ka gjetur mjaft përhapje kohët e fundit në 

praktikën e përdorimit të rrjeteve sociale, i njohur si impersonifikimi online, ku dhe 

theksohet domosdoshmëria e hartimit të parashikimeve të posaçme në kodin tonë penal 

që të ndëshkojnë praktikat e paligjshme të krijimit të profileve të rreme apo përdorimit 

mashtrues të profilit të një personi në rrjete sociale për një qëllim të caktuar të 

paligjshëm. 

Në kapitullin e tretë vijohet me shpjegimin e aspekteve materiale të veprave që 

prekin fshehtësinë dhe integritetin e komunikimeve. Këtu merr rëndësi sidomos, sqarimi i 

rrethanave konkrete në të cilat kryhen veprimet e paligjshme të vjedhjes së kodeve të 

aksesit në adresat e postës elektronike apo në sistemet komjuterike si dhe veprimet që 

cënojnë fshehtësine e komunikimeve, integritetin e të dhënave dhe sistemeve 

kompjuterike dhe disponueshmërinë e shërbimeve të ofruara nëpërmjet rrjeteve të 

komunikimeve elektronike publike. Synimi është të këto forma të veprimtarisë kriminale 

të paraqiten në mënyrë sa më të kuptueshme për çdo përdorues me njohuri mesatare të 



Mbrojtja e sigurisë së komunikimeve - Evisa Kambellari 

 

iii 
 

një kompjuteri apo sistemi kompjuterik dhe në mënyrë të veçantë për punonjësit e 

strukturave përkatëse në organet e drejtësisë penale. 

 Një pjesë të rëndësishme në këtë punim zë edhe studimi i kushteve, në të cilat, 

subjektet e përcaktuara nga ligji mund të ndërhyjnë në ushtrimin e të drejtës së çdo 

individi për të komunikuar lirisht, bazuar në premisën që kjo e drejtë nuk është absolute 

dhe në rrethana të caktuara të ligjshme mund të kufizohet. Këtu trajtohen parashikimet e 

veçanta që përmbajnë në  lidhje me këto çështje Kodi i Procedurës Penale, ligji “Për 

Përgjimin e Komunikimeve Elektronike”, ligji “Për Policinë e Shtetit” etj. Diskutimi 

ndalet edhe në problemet e rregullimit aktual ligjor në lidhje me kushtet e zbatimit të 

përgjimit parandalues si dhe subjektet që kanë të drejtë të autorizojnë këtë përgjim.  Për 

të dhënë një tablo sa më të pasur të problemeve jurdike që ngrihen në rastet e ndërhyrjes 

së autoriteteve shtetërore në korrespondencën personale, në pjesën e fundit të punimit 

paraqiten aspekte argumentuese nga jurisprudenca përkatëse e Gjykatës Evropiane të të 

Drejtave të Njeriut.  

Më tej, janë marrë në studim detyrimet e kontrolluesve apo përpunuesve të të 

dhënave personale për ruajtjen e konfidencialitetit dhe sigurinë e të dhënave, për të parë 

masat që duhen marrë prej tyre për mbrojtjen e konfidencialitetit dhe integritetit të të 

dhënave të përmbajtjes ose të trafikut të komunikimit, që përpunohen gjatë 

komunikimeve nëpërmjet shërbimeve të rrjeteve elektronike publike, apo që janë të 

nevojshme për qëllime tarifimi ose ofrimin e shërbimeve me vlerë të shtuar. 

Diskutimet e ngritura gjithnjë e më shumë në eksperiencën e vendeve evropiane mbi 

legjitimtietin e kontrollit të adresës zyrtare të postës elektronike të punëmarrësit nga ana 

e punëdhënësit, janë parë në perspektivën e rregullimit që këto probleme kanë gjetur në 

kuadrin normativ të Bashkimit Evropian, si dhe janë prezantuar linjat kryesore të 

arsyetimit që ndeshen në praktikën gjyësore dhe doktrinën e huaj mbi ekuilibrin e 

mundshëm të interesave që preken nga praktika në fjalë. 

 Me interes të veçantë është trajtuar roli kyç që operatorët dhe ofruesit e 

shërbimeve të Internetit, luajnë në luftën kundër veprave penale që kryhen nëpërmjet ose 

kundër sistemeve kompjuterike. Realizimi me përgjegjësi i detyrave të tyre për mbrojtjen 

e sigurisë së rrjeteve dhe sistemeve kompjuterike ndikon ndjeshëm ndikon ndjeshëm në 

kontrollin  e  rreziqeve të sulmeve të paligjshme.  Në këtë drejtim,  jemi referuar 

fillimisht në kuadrin normativ bazë që rregullon veprimtarinë e operatorëve dhe 

ofruesve të shërbimeve të Internetit në vendin tonë, ku parashtrohen detyrimet që 

rëndojnë mbi këto subjekte për ruatjen e konfidencialitetit të të dhënave dhe sigurisë së 

rrjeteve apo shërbimeve që ata ofrojnë. Më pas janë analizuar  rrethanat e  ndryshme në 

të cilat ofruesit  e shërbimeve të informacionit mund të ngarkohen me përgjegjësi për 

veprimet të caktuara të paligjshme që kryhen nëpërmjet këtyre shërbimeve. 

 Duke marrë parasysh që garantimi i parametrave optimalë të sigurisë përbën një 

sfidë të vazhdueshme jo vetëm për ofruesit e shërbimeve të informacionit por edhe për 

përdoruesit e thjeshtë, ndërmarrjet private apo agjencitë publike,  është e rëndësishme të 

njihen masat mbrojtëse me natyrë teknike që mund të zbatohen prej këtyre subjekteve 

dhe të kuptohet qartë mënyra e funksionimit të tyre. Për këtë qëllim, janë shpjeguar disa 

nga mekanizmat që përdoren më shpesh për arritjen e objektivave në lidhje me sigurinë 

e transmetimeve dhe të sistemeve kompjuterike. 

 

Së fundmi theksojmë se, rritja e vazhdueshme e numrit të subjekteve që komunikojnë 

nëpërmjet rrjeteve të komunikimeve elektronike publike dhe njëkohësisht e kërcënimeve 

ndaj sigurisë dhe fshehtësisë së këtyre komunikimeve, shoqërohet drejtëpërsëdrejti nga 

nevoja e përpunimit të instrumentave efikase për mbrojtjen nga ndërhyrjet e padrejta në 
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të dhënat dhe sistemet komjuterike dhe që garantojnë në mënyrë të veçantë  

konfidencialitetin e komunikimeve. 

Në përpunimin dhe më pas aplikimin e këtyre instrumentave duhet të mbahet 

gjithmonë parasysh se:  Nëse në projektimin  e botës sonë të re të bazuar në zhvillimet 

më të fundit të informatikës dhe teknologjisë së komunikimit, nuk marrim në konsideratë 

fshehtësinë dhe sigurinë e komunikimeve në një mënyrë të tillë  që të reflektojë 

përparësinë e inividit, atëhere kjo teknologji, nga një mjet i kontrolluar prej individit do 

të kthehej në një mjet kontrollues të tij. 
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KAPITULLI I  
  
  

Shpjegimi i koncepteve dhe aspekte historike 
 
 

PËRMBLEDHJE: -1. Koncepti i korrespondencës. -1.1 Aspekti substancial. -1.2 Aspekti material. -2. E 

drejta e korrespondencës. -3. Korrespondenca me natyrë zyrtare dhe tregtare. -4. Format e reja të 

komunikimit. -5 Rëndësia e mbrojtjes së fshehtësisë dhe integritetit të komunikimeve. -6. Aspekte 

historike të kuadrit normativ mbi mbrojtjen e korrespondencës 

 
 

 

1. Koncepti i korrespondencës 

1.1 Aspekti substancial 

 Në doktrinë është shfaqur mendimi se ‘përbën korrespondencë çdo komunikim  i 

mendimeve, ndjenjave, synimeve, të dhënave apo lajmeve, ndaj një ose më shumë 

personave të përcaktuar, i ndryshëm nga  bisedat e zhvilluara në prani të njëri-tjetrit
1
. 

Nga ky përcaktim, del qartë se nuk përfshihen në konceptin e korrespondencës ato forma 

të komunikimit midis njerëzve, të cilat, karakterizohen nga prania e njëkohshme fizike e 

bashkëkomunikuesve në të njëjtin vend.   Korrespondenca është përkufizuar gjithashtu si 

një marrëdhënie, e fshehtë ose jo, midis dy personave, e cila shprehet dukshëm në 

shkëmbimin e mendimeve dhe të ndjenjave nëpërmjet një mjeti të komunikimit
2
. 

 Shohim se sipas këtij përkufizimi, korrespondenca mbahet vetëm ndërmjet dy 

personave. Pra, përjashtohen nga koncepti i korrespondencës, komunikimet e zhvilluara  

ndërmjet më shumë se dy personave. Në fakt, zhvillimet në fushën e teknologjisë së 

komunikimit, i kanë dhënë jetë fomave të reja të komunikimit, në të cilat pjesëmarrës 

mund të jenë më shumë se dy persona. Si rrjedhim, të pranosh një përkufizim të tilllë në 

mënyrë strikte, do të thotë të lësh jashtë mbrojtjes që i garantohet të drejtës së 

korrespondencës këto forma të reja komunikimi
3
. Për këtë arsye, përcaktimi  i parë, na 

duket më i drejtë, pasi  duke qenë më gjithëprfshirës, i garanton një nivel mbrojtjeje më 

të lartë të drejtës së korrespondencës, duke e shtrirë këtë mbrojtje edhe mbi  disa forma 

të reja komunikimi të cilat përfshijnë më shumë se dy persona. 

Në mënyrë që një komunikim i caktuar të vlerësohet si korrespondencë në kuptimin 

teknik, është e rëndësishme që ai të dallohet për natyrën e tij personale. Kushti i vetëm 

për ta konsideruar një komunikim si të një natyre private konsiston në vërtetimin e  faktit 

se ai është kryer midis subjekteve të përcaktuara të identifikuara qartë
4
.  

Për sa i përket formës apo përmbajtjes që duhet të ketë komunikimi, nuk kërkohet 

domosdoshmërisht që në përmbajtje të tij të ketë të dhëna tepër konfidenciale. 

Përmbajtja e korrespondencës nuk merr rëndësi për përcaktimin e natyrës së paligjshme 

                                                                 
1
 Rossi, R. (2008).’Famiglia e persone’, UTET Giuridica, f. 116. 

2
 Latour, X.,dhe Pauvert, B. ’Libertés publiques et droits fondamentaux’.Studyrama, 2006, f.159. 

3
 Është fjala për chat-in, mailing list, news group-et. Në lidhje me këto forma komunikimi do të flitet në 

vijim. 
4
 Antolisei, F. (2008). Manuale di diritto penale: Parte speciale, Vol.1. Milano: Giuffre, f. 251 
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të veprimit të ndërhyrjes. Ajo çka mbrohet nga ligji nuk është tema e komunikimit por 

mjeti i përdorur për realizimin e tij.
5
 

 

1.2 Aspekti material  

a. Kuptimi i ngushtë 

Sipas një pikëpamjeje, në konceptin e korrespondencës përfshihet vetëm  

korrespondenca epistolare. Në korrespondencën epistolare, përfshihen letrat, kartolinat, 

biletat postare dhe telegramet. Gjithashtu, konsiderohen si korrespondencë edhe dërgesat 

në paketim prej letre, në përmbajtje të të cilave ndodhet një objekt, i ndryshëm nga 

materialet e shkruara, me kushtin që ai të lidhet me një mendim ose ndjenjë që dërguesi 

shpreh në drejtim të marrësit, si psh. dërgimi në një zarf të mbyllur i një fotografie, të 

pashoqëruar nga ndonjë  shkrim apo shenjë e veçantë
6
. Në mbështetje të këtij qëndrimi, 

përmendim faktin se në jurisprudencën e huaj është njohur se ‘përbëjnë objekt të 

korrespondencës jo vetëm materialet e shoqëruara me shkrime në letër, por edhe çdo lloj 

objekti tjetër, me të cilin mund të zëvendësohen këto materiale, duke pasur parasysh 

marrëdhëniet midis dërguesit dhe marrësit.’
7
 Nëse i referohemi ligjit “Për Shërbimin 

Postar në Republikën e Shqipërisë”  me ‘objekte të postës së letrave’ do të kuptohen 

letrat, kartpostalet, shtypshkrimet, mostrat, literatura për të verbërit si dhe paketat e 

vogla
8
.   

 

b. Kuptimi i gjerë 

 Një pikëpamje tjetër i jep korrespondencës një kuptim mjaft të gjerë. Sipas kësaj 

pikëpamjeje në konceptin e korrespondencës nuk përfshihet vetëm korrespondenca 

epistolare, por edhe çdo formë tjetër komunikimi. Kjo pikëpamje ka gjetur më shumë 

përhapje në realitetin e sotëm të zhvillimeve të vrullshme teknologjike-informatike.  

 Një shembull të këtij qëndrimi paraqet edhe ligji italian “Mbi krimin informatik” 

(Ligji nr.57/1993). Sipas këtij ligji me korrespondencë kuptohet ajo epistolare, 

telegrafike, informatike, ose e realizuar me anë të çdo lloj mjeti tjetër të komunikimit në 

distancë, si dhe çdo lloj tjetër transmetimi në distancë i tingujve, imazheve ose të 

dhënave të tjera. Nga ana tjetër, ky përkufizim pohon një nga veçoritë kryesore që 

karakterizon korrespondencën, që është komunikimi në distancë. Pra, distanca midis 

komunikuesve është element thelbësor për ta konsideruar komunikimikn e tyre si 

korrespondencë.   

 Edhe ligjvënësi shqiptar ka përqafuar pikëpamjen që i jep një përcaktim të gjerë 

termit korrespondencë. Në nenin 123 të kodit penal, të emërtuar pengimi ose shkelja e 

fshehtësisë së korrespondencës, parashikohet se në objektin e kësaj vepre penale 

përfshihen korrespondenca epistolare, telefonike, telegrafike ose me anë të çdo mjeti 

tjetër telekomunikimi. Kjo zgjedhje e bërë nga ligjvënësi nuk është rastësore por ndjek 

një qëllim praktik. Duke i dhënë korrespondencës një përcaktim të tillë, është e mundur 

që dispozita në fjalë të zbatohet edhe ndaj mjeteve të reja të komunikimit që mund të 

shfaqen me kalimin e kohës si rezultat i zhvllimit teknologjik. 

                                                                 
5
 Ky qëndrim është mbajtur nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut në çësthjen A kundër Francës, 

gjykim i datës 23 nëntor 1993. 
6
 Një interpretim i tillë i korrespondencës ndeshet në rendin juridik italian. Kështu në Dekretin Presidencial 

Italian nr. 655, dt. 29.05.1982 ‘Për miratimin e rregullores për zbatimin e Kodit Postar dhe të Shërbimeve 

të Telekomunikacionit’ thuhet se ‘korrespondencë e shkruar do të konsiderohet çdo dërgesë e mbyllur, me 

përjashtim të pakove,  si dhe çdo dërgesë e hapur e cila përmban komunikime me natyrë personale.’ 
7
 Vendim i Gjykatës Italiane të Kasacionit, dt. 18 prill 1941.  

8
 Neni 3/5 i ligjit. 
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Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut në jurisprudencën e saj ka zbatuar 

interpretimin ndryshues të termit ‘korrespondencë’ duke marrë në konsideratë zhvillimet 

teknologjike dhe implikimet që ato sjellin në ushtrimin e të drejtës së korrespondencës. 

Përveç formave tradicionale të korrespondencës së shkruar janë njohur si forma të 

korrespondencës që gëzojnë mbrojtje sipas nenit 8 të Konventës, “e drejta për 

respektimin e jetës private dhe familjare” edhe mjetet në vijim : 

- bisedat telefonike,
9
 duke përfshirë edhe të dhënat e trafikut të komunikimit, siç është 

data, kohëzgjatja e bisedës dhe numrat e thirrur;
10

  

- mesazhet e postës elektronike dhe informatat e nxjerra nga monitorimi i përdorimit 

personal të internetit;
11

  

- mesazhet në pejxhër;
12

  

- radiokomunikimet private;
 13

 

- korrespondenca e përgjuar gjatë aktiviteteve profesionale apo nga hapësirat e 

ambjenteve të ushtrimit të profesionit;
14

 

- pakot e sekuestruara nga punonjësit e doganave.
15

  

 

2. E drejta e korrespondencës. 

 E drejta për respektimin e fshehtësisë së korrespondencës i përket grupit të të 

drejtave private dhe parashikohet në nenin 36 të Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë. Në këtë dispozitë thuhet se “Liria dhe fshehtësia e korrespondencës ose e 

çdo mjeti tjetër të komunikimit janë të garantuara”. Nga një parashikim i tillë dalin në 

pah dy elementët thelbësorë të së drejtës së korrespondencës (a) liria dhe; (b) fshehtësia e 

saj. Me liri të korrespondencës do të kuptohet liria për të komunikuar me të tjerët 

nëpërmjet letrave ose me anë të çdo mjeti tjetër komunikimi si dhe e drejta që ka çdo 

person për të zgjedhur lirisht subjektet me të cilët dëshiron të komunikojë. Ndërkohë, 

fshehtësia e korrespondencës lidhet me të drejtën për të mbajtur të fshehtë prej të gjithë 

atyre që nuk janë shkëmbyesit e korrespondencës ose bashkëkomunikuesit, përmbajtjen 

e komunikimit pavarësisht faktit nëse kjo e fundit ka apo jo karakter sekret. “Liria” dhe 

“fshehtësia ” e korrespondencës janë dy apekte që karakterizojnë mënyrën e vendosjes së 

marrëdhënieve të individit, të  komunikimit të tij me botën e jashtme dhe shfaqjen e tij 

në shoqëri
16

.  

Natyra e fshehtë e korrespondencës duhet parë në këndvështrimin pasiv dhe atë 

aktiv. Në kuptimin e tij pasiv, ky parim nënkupton detyrimin e personave të paautorizuar 

për të mos marrë dijeni, shpërndarë apo përdorur informacionet e lidhura me subjekte të 

përcaktuara, ndërkohë, në kuptimin e tij aktiv, parimi shprehet në të drejtën që gëzojnë 

palët në një komunikim për të përjashtuar të tretët nga marrja dijeni apo transmetimi i 

komunikimit të realizuar prej tyre
17

.  

                                                                 
9
 Shiko: Klass dhe të tjerë kundër Gjermanisë, vendim nr. 5029/71, dt. 06.09.1978 ; Malone kundër 

Mbretërisë së Bashkuar, vendim nr. 8691/79, dt. 02.08.1984 ;  Margareta dhe Roger Andersson kundër 

Suedisë, vendim nr.  12963, dt. 25.02.1992. 
10

 P.G. dhe J.H. kundër Mbretërisë së Bashkuar, vendim nr. 44787/98, dt.  25.09.2001 
11

 Copland kundër Mbretërisë së Bashkuar, vendim nr. 62617/00 , dt.  03.04.2007. 
12

 Taylor-Sabori kundër Mbretërisë së Bashkuar, vendim nr. 47114/99, dt. 22.10.2002. 
13

 B.C kundër Zvicrës, vendim nr. 21353/93, dt. 27.11.1995. 
14

 Shiko më sipër Copland kundër Mbretërisë së Bashkuar; si dhe Kopp kundër Zvicrës, vendim i datës 

25.03.1998. Amann kundër  Zvicrës, vendim nr. 27798/95, datë 16 shkurt 2000. 
15

 X kundër Mbretërisë së Bashkuar, vendim nr. 7308/75.  
16

 Rossi, R. , f. 113. 
17

 Antolisei, F. (2008). Manuale di diritto penale: Parte speciale, Vol.1. Milano: Giuffre, f. 251. 
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 Parimi i fshehtësisë së korrespondencës ka ardhur duke u shtrirë natyrshëm mbi 

format e reja të komunikimeve, duke përfshirë bisedat telefonike dhe komunikimet 

elektronike nëpërmjet Internet-it.  Zbatimi i parimit të fshehtësisë së korrespondencës 

mbi komunikimet elektronike, nënkupton jo vetëm mbrojtjen  e përmbajtjes së 

komunikimit, por gjithashtu edhe të informacioneve në lidhje me  kohën e dërgimit të 

mesazhit, personin të cilit i është dërguar mesazhi, si dhe në rastin e komunikimeve të 

realizuara me anë të telefonave celularë,  të informacionit në lidhje me vendndodhjen e 

paisjes fundore  të  përdorur gjatë komunikimeve
18

.   

 Në respektim të këtij parimi, në ligjin nr. 9918, datë 19.05.2008, “Për 

Komunikimet Elektonike në Republikën e Shqipërisë”, përcaktohet se ‘fshehtësia 

(konfidencialiteti) e komunikimit përfshin përmbajtjen e komunikimit, të dhënat e trafikut 

dhe të vendndodhjes në lidhje me komunikimet si dhe të dhënat për përpjekjet e 

pasuksesshme për vendosjen e lidhjes’.
19

 Me të dhëna të trafikut do të kuptojmë ato të 

dhëna që kanë të bëjnë me datën, orën, kohëzgjatjen e komunikimit dhe numrin e thirrur. 

Këto parashikime jo vetëm që plotësojnë kërkesat e parimit të fshehtësisë së 

korrespondencës mbi komunikimet elektronike, por edhe zgjerojnë fushën e zbatimit të 

tij. 

 Edhe në jurisprudencën e huaj është pranuar fakti se mbrotja që ofron e drejta e 

fshehtësisë së korrespondencës nuk lidhet vetëm me përmbajtjen e komunikimit por 

shtrihet edhe në të dhënat e jashtme  të komunikimit sikurse janë të dhënat në lidhje me 

datën, orën kohëzgjatjen e bisedës dhe numrin e thirrur. Gjykata Kushtetuese Italiane  në 

praktikën e saj ka synuar drejt një interpretimi të gjerë të garancive të shprehura në nenin 

15 të Kushtetutës Italiane lidhur me fshehtësinë e korrespondencës. Sipas kësaj gjykate: 

 “lidhja e ngushtë e lirisë dhe fshehtësisë së komunikimit me thelbin e 

vlerave të personalitetit, lidhje e cila, na çon në cilësimin e të drejtës 

përkatëse si një pjesë e nevojshme e hapësirës jetësore që rrethon personin, 

dhe pa të cilën ai nuk mund të ekzistojë dhe zhvillohet në harmoni me 

postulatet e dinjitetit njerëzor …kërkon një interpretim të orientuar në 

mënyrë të veçantë,  për t’i dhënë kësaj lirie, për aq sa është e mundur, një 

kuptim të zgjeruar”.
20

 Në këtë perspektivë, niveli i mbrojtjes që ofron neni 15 

i Kushtetutës është padyshim i tillë, që të përfshijë në mesin e objekteve të tij, 

edhe të dhënat e jashtme që shërbejnë për identifikimin e një bisede të 

caktuar telefonike”. 
21

 

E njëjta përqasje vihet re edhe në praktikën e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të 

Njeriut. Në çështjen P.G. dhe J.H. kundër Mbretërisë së Bashkuar, Gjykata ka 

konfirmuar se në kuadër të nenit 8 të Konventës gëzojnë mbrojtje edhe të dhënat e 

trafikut të komunikimit siç është data, kohëzgjatja e bisedës dhe numrat e thirrur
22

 

 

                                                                 
18

 Direktiva 97/66  KE, pika 19. 
19

 Neni 123 i ligjit. 
20

 Vendim i Gjykatës Kushtetuese Italiane, nr. 366, dt. 7 janar 1991. 
21

 Në vendimet  nr. 81, dt. 11 mars 1993 dhe nr. 28, dt. 17 gusht 1998, Gjykata Kushtetuese Italiane, është 

shprehur se garancia që ofron Kushtetuta Italiane (neni 15) për lirinë dhe fshehtësinë e korrespondencës , 

shtrihet jo vetëm mbi përmbajtjen e komunikimit, por edhe mbi të dhëna të jashtme për komunikimin, 

domethënë ato të lidhura me identitetin e subjektit, kohën dhe vendin.  Gjithashtu në kuadër të mbrojtjes së 

fshehtësisë së korrespondencës, sipërmarrësit e rrjeteve të komunikimeve elektronike publike, në rastin e 

një bisede telefonike, duhet t’i mundësojnë palës së thirrur identifikimin e numrit thirrës, dhe nga ana 

tjetër, të drejtën për të refuzuar telefonata nga numra të paidentifikuar.  
22

 Shiko: P.G. dhe J.H. kundër Mbretërisë së Bashkuar, vendim nr. 44787/98, dt. 25.12.2001.  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["44787/98"]}
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3. Korrespondenca me natyrë zyrtare dhe tregtare 

 E drejta për respektimin e fshehtësisë së korrespondencës sikurse ka gjetur 

sanksionim në Kushtetutë dhe në instrumentat ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave 

dhe lirive themelore, shtrin mbrojtjen e saj vetëm ndaj korrespondencës të shkëmbyer 

prej personave fizikë. Korrespondenca zyrtare që mbajnë institucione të ndryshme të 

administratës publike apo korrespondenca e mbajtur nga persona juridikë privatë gjatë 

ushtrimit të aktiviteteve me natyrë profesionale ose tregtare nuk mund të gëzojë mbrojtje 

të veçantë në bazë të kësaj të drejte. 

 Në rastin kur korrespondenca dërgohet ose merret nga një person juridik nuk 

kemi implikim të çështjeve që lidhen me të drejtën e personit juridik për privatësi, pasi 

kjo e drejtë është e lidhur ngushtësisht me pasjen e cilësive humane nga ana e titullarit të 

saj. E drejta për respektimin e privatësisë ka të bëjë drejtëpërdrejtë me krijimin e një 

hapësire brenda së cilës individi mund të zhvillojë në mënyrë të pavarur personalitetin e 

tij, dhe ku është i mbrojtur nga ndërhyrjet arbitrare të personave të tretë. Si rrjedhim, nuk 

mund të flitet për të drejtë të personave juridikë për privatësi, duke pasur parasysh që 

këta të fundit përbëjnë një fiksion juridik dhe nuk karakterizohen nga nevoja e vendosjes 

dhe zhvillimit të kontakteve psikologjike me qënie të tjera humane. 

 Në rast se një person juridik publik ose privat do të ishte subjekt pasiv i 

ndërhyrjeve të padrejta në korrespondencë, atëhere do të ishim përpara cënimit të 

interesave të ndryshme legjitime të këtyre subjekteve. Në një situatë të tillë, mbrojtja 

juridike e komunikimeve të institucioneve të administratës publike apo subjekteve 

tregtare nuk do të bazohej në pretendimin për garantimin e privatësisë së kësaj 

korrespondence më shumë se sa në mbrojtjen e interesave të ligjshme që mund të 

cënohen nga çdo ndërhyrje e paautorizuar e subjekteve të treta në këto komunikime. 

Ky mendim gjen mbështetje edhe në parashikimet e Direktivës 2002/58 të Bashkimit 

Europian “Mbi përpunimin e të dhënave personale dhe mbrojtjen e privatësisë në fushën 

e komunikimeve elektronike”. Në këtë Direktivë theksohet se sigurimi i mbrojtjes së 

shërbimeve të komunikimeve publike, kur përdorues të tyre rezultojnë personat juridikë, 

synon mbrojtjen e interesave të ligjshme të personave juridikë.
23

 

I njëjti qëndrim ndeshet edhe në jurisprudencën kushtetuese italiane, ku theksohet se “e 

drejta për të komunikuar në mënyrë të fshehtë lind si situatë juridike efikase vetëm në 

raportet midis personave privatë.”
24

 

 Interesat që merren në mbrojtje në rastin e ndëshkimit të ndërhyrjeve në 

komunikimet e mbajtura nga administrata publike kanë të bëjnë sipas rastit me mbrojtjen 

e informacioneve të klasifikuara sekret shtetëror, mbrojtjen e të dhënave personale që 

mbahen dhe përpunohen në sistemet kompjuterike të insititucioneve përkatëse, 

garantimin e integritetit të sistemeve kompjuterike ushtarake, të sigurisë kombëtare, të 

rendit publik, të mbrojtjes civile, të shëndetësisë apo të çdo sistemi tjetër kompjuterik, 

me rëndësi publike, funksionimi i të cilave mund të rrezikohet apo cënohet seriozisht nga 

sulmet e ndërmarra. 

 Ndërsa, interesat që mbrohen në sajë të garantimit të fshehtësisë së 

komunikimeve profesionale apo tregtare kanë të bëjnë me mbrojtjen e sekretit tregtar, të 

dhënave bankare dhe financiare, përmbushjen e detyrimit të sipërmarrësve të rrjeteve të 

komunikimeve elektronike publike për të garantuar sigurinë dhe cilësinë e shërbimit të 

                                                                 
23

 Koment nr. 7 i Direktivës 2002/58. 
24

 Caruso, C. (2013). La libertà e la segretezza delle comunicazioni nell’ordinamento costituzionale. 

http://www.forumcostituzionale.it/ 
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ofruar, mbrojtjen nga ndërhyrjet abuzive në të dhënat personale të klientëve të tyre, kur 

këto të dhëna përpunohen automatikisht etj. 

 Në mbështetje të arsyetimit të dhënë më sipër, vëmë në dukje se tradicionalisht 

në tekstet e instrumentave ndërkombëtare, e drejta e respektimit të fshehtësisë së 

korrespondences merr në mbrojtje komunikimet me natyrë private midis njerëzve dhe jo 

komunikimet e ndryshme të biznesit apo të administratës publike. Kjo e drejtë trajtohet 

si një element i qenësishëm i të drejtës së individit për jetë private dhe rradhitet si një e 

drejtë themelore në tekstet e akteve ndërkombëtare në fushën e të drejtave dhe lirive 

themelore të njeriut.  

 Në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut,
25

 e cila përbën instrumentin e 

parë tërësor të të drejtave të njeriut të nxjerrë nga një organizatë ndërkombëtare siç është 

OKB-ja, parashikohet se “Asnjeri nuk duhet t’i nënshtrohet ndërhyrjeve arbitrare në 

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

prestigjit personal. Gjithkush ka të drejtën të mbrohet ngë ligji kundër ndërhyrjeve të 

tilla”.  

 Në Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut e drejta e korrespondencës 

trajtohet në kuadrin e së drejtës për respektimin e jetës private dhe familjare
26

. Në nenin 

8 të kësaj Konvente parashikohet që  “ çdokush ka të drejtën e respektimit të jetës së tij 

private dhe  familjare, banesës dhe korrespondencës së tij. 

Autoriteti publik nuk mund të ndërhyjë në ushtrimin e kësaj të drejte, përveçse në 

shkallën e parashikuar nga ligji dhe kur është e nevojshme në një shoqëri demokratike, 

në interes të sigurisë publike, për mbrojtjen e rendit publik, shëndetit ose moralit ”.  

 Gjithashtu në Konventën Amerikane të të Drejtave të Njeriut, e drejta e 

korrespondencës trajtohet në kuadër të së drejtës për jetë private. Parashikimi që 

përmban kjo konventë
27

 është i njëjtë me atë që përmbahet në Deklaratën Univerale të të 

Drejtave të Njeriut. 

 Një instrument i kohëve të fundit në fushën e të drejtave  të njeriut dhe lirive 

themelore, edhe pse me karakter rajonal është Karta e të Drejtave Themelore në 

Bashkimin Evropian. Në nenin 7 të kësaj karte thuhet se “çdokush ka të drejtën e 

respektimit të jetës së tij private dhe familjare, banesës dhe komunikimeve të tij”. Pra, 

edhe brenda ndërtesës së Bashkimit Europian respektimi i fshehtësisë së 

korrespondencës trajtohet si një nga të drejtat themelore të njeriut dhe për më tepër si një 

e drejtë, respektimi i së cilës lidhet drejtëpërsëdrejti me respektimin e të drejtës për jetë 

private.  

 

4. Format e reja të komunikimit 

 Zhvillimet e vrullshme teknologjike të dekadave të fundit kanë sjellë nevojën e 

rikonceptimit të formave të komunikimit që mund të përfshihen në konceptin e 

korrespondencës private. Formave tradicionale të korrespondencës në letër apo të 

bisedave nëpërmjet rrjetit të telefonisë fikse u janë shtuar një varg formash të reja të 

mbajtjes së korrespondencës si email-i, mailing list, chat-i, sms-të etj. Më poshtë po 

paraqesim shkurtimisht disa nga këto forma: 

 

                                                                 
25

 Deklarata Universale e të Drejtave  të Njeriut, miratuar më 10 tetor 148 nga Asambleja e Përgjithshme e 

Organizatës së Kombeve të Bashkuara. 
26

 Edhe vetë Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut, si organi që ka të drejtën ekskluzive të 

interpretimit të Konventës, është shprehur se e drejta e korrespondencës përbën një element të së drejtës 

për jetë private. 
27

 Neni 11 i Konventës Amerikane të të Drejtave të Njeriut 
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1. Posta elektronike 

 Shërbimi i postës elektronike realizohet pa qenë e nevojshme një lidhje aktive 

midis përdoruesve, domethënë nuk kërkohet që përdoruesit të cilët dërgojnë ose marrin 

postën të jenë të pranishëm fizikisht në rrjet gjatë procesit të transferimit. Në fakt, posta 

vendoset në brendësi të kutisë postare dërguese përkatëse e pranishme kjo në Mail 

Server-in përkatës që do të merret me dërgimin e saj tek marrësi, i cili do ta marrë kur të 

lidhet me Mail Server-in përkatës.
28

 Sipas ligjit “Për Komunikimet Elektronike në 

Republikën e Shqipërisë” me postë elektronike do të kuptojmë çdo mesazh në formën e 

tekstit, tingullit apo imazhit, të dërguar nëpërmjet rrjetit publik të komunikimeve, i cili 

mund të ruhet në rrjet ose në pajisjen fundore të marrësit derisa marrësi ta marrë atë.
29

 

Në doktrinë, shfaqet mendimi se një përkufizim i tillë synon të jetë neutral nga 

pikëpamja teknologjike dhe të përfshijë çdo mesazh të transmetuar nëpërmjet 

komunikimeve elektronike, ku pjesëmarrja e njëkohshme në komunikim e dërguesit dhe 

e marrësit të mesazhit nuk është e nevojshme. Koncepti i postës elektronike është shumë 

më i gjerë se sa koncepti i email-it. Në këtë kocept do të përfshihen gjithashtu shërbimet 

e mesazheve të shkurtra (SMS), të mesazheve multimediale (MMS),  shërbimet e postës 

zanore etj.
30

 

2. Shërbimi i Mesazheve të Shkurtra (SMS) 

Zbatimi i kësaj teknologjie i mundëson përdoruesit të dërgojë dhe të marrë 

mesazhe nëpërmjet telefonave mobile. Nga vetë emërtimi, mesazhet që mund të 

dërgohen nëpërmjet një shërbimi të tillë janë të limituara deri në 160 karaktere.  

Në rastin e dërgimit të një sms-je, mesazhi dërgohet fillimisht në qendrën e mesazheve 

(SMS Center) dhe më pas tek numri i abonentit të destinuar nëse ky është abonent i së 

njëjtës kompani. Nëse marrësi i mesazhit është abonent i një kompanie tjetër, mesazhi 

mbërrin në qendrën e mesazheve të kompanisë ku është abonent dërguesi, për të kaluar 

më pas në qendrën e mesazheve të kompanisë ku është abonent marrësi i mesazhit dhe së 

fundmi,  mesazhi kalon nga kjo qendër tek numri i marrësit. 

3. Shërbimi i Mesazheve Multimedaile (MMS) 

Në sajë të përdorimit të këtij shërbimi, mesazheve text mund t’iu bashkangjiten 

elemente të tjera, që mund të jenë imazhe, efekte audio dhe efekte video. Në krahasim 

me shërbimin SMS, shërbimi i mesazheve multimediale ju jep mundësinë përdoruesve të 

komunikojnë nëpërmjet metodave të ndryshme si dhe të dërgojnë mesazhe me një 

kapacitet shumë herë më të madh.
31

 

4. Linjat e Chat-it 

 Chat-i është një mekanizëm i shkëmbimit interaktiv dhe në kohë reale të 

mesazheve midis përdoruesve që ndodhen prezentë në të njëjtën kohë në një chat-line.  

Në varësi të opsionit të zgjedhur të bisedës, komunikimi i zhvilluar në një linjë chat-i, 

mund të jetë publik ose privat midis dy personave. Shërbimi i chat-it, bëhet i mundur në 

                                                                 
28

 Cuniberti, M. (2008). Nuove tecnologie e liberta della comunicazione : Profili costituzionali e 

pubblicistici. Botimet Giuffrè, f. 273. 
29

 Neni 3, pika 34, Ligji nr.9918, datë 19.5.2008 “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e 

Shqipërisë” (I ndryshuar). 
30

 Büllesbach, A. (2010). Concise European IT Law.  Kluwer Law International. fq. 182-183. 
31

 Michael, A., dhe Salter, B. (2008). Marketing Through Search Optimization: How People Search and 

how to be Found on the Web. Oxford : Elsevier Ltd. f. 103. 
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sajë të rezervimit të një hapësire të caktuar posaçërisht për këtë qëllim në një rrjet të 

komunikimeve elektronike publike.
32

 

5. Mailing list 

 Mailing lists janë sisteme komunikimi në grup të bazuara në postën elektronike. 

Në praktikë, me mjete të tilla, një grup përdoruesish kanë mundësinë të shkëmbejnë 

mesazhe mbi një argument specifik duke përdorur postën elektronike. Qëllimi i Mailing 

lists është ai i organizimit dhe i administrimit të forumeve mbi argumente të veçanta: të 

gjithë përdoruesit e interesuar mbi një argument të përcaktuar mund të regjistrohen në 

listë (duke i dërguar një mesazh të posaçëm server-it administrues të listës (listserver) 

dhe që nga ky moment të marrin pjesë në marrjen dhe transmetimin reciprok të 

mesazheve.  

 Në praktikën gjyqësore të huaj, komunikimet e zhvilluara në një mailing list, janë 

njohur si korrespondencë private. Këto komunikime do të konsiderohen se kanë natyrë 

private për sa kohë që shkëmbimi i mesazheve, i cili  në një rast të tillë nuk përfshin dy 

subjekte, por shumë persona, ose më mirë një “komunitet virtual”, nuk drejtohet nga 

subjekte të papërcaktuar, por midis subjekteve që bëjnë pjesë në një komunitet të 

“mbyllur”, që përjashton të tjerë, që nuk bëjnë pjesë në të. Ky qëndrim është reflektuar 

edhe në një vendim të Gjykatës së Milanos në Itali
33

 në të cilin ajo, është shprehur mbi 

natyrën e mesazheve e-mail të shkëmbyera në mjedisin e një mailing list duke deklaruar 

se këto mesazhe përbëjnë korrespondencë private. 

6. Newsgroup-et 

 Newsgroup –i është një grup diskutimi që mbështetet në një temë të caktuar 

paraprakisht. Ka funksionim të njëjtë me mailing list, por ndryshon nga kjo e fundit 

sepse mesazhet nuk dërgohen në kutinë postare të përdoruesit të veçantë të regjistruar në 

listë, por në një lloj “tabele elektronike” në të cilën përdoruesi mund të seleksionojë 

mesazhet që i interesojnë dhe të marrë pjesë në diskutim. Newsgroup-et mund të jenë me 

hyrje/akses të lirë ose të kushtëzuar në rast se parashikohet një fjalëkalim aksesi me të 

cilin janë pajisur një shumicë subjektesh të përcaktuar. Në këto raste newsgroup-et do të 

rezultonin të ishin komunitete te mbyllura të ngjashme me mailing list. 

7. Risitë më të fundit telematike  

 Ndër risitë më të fundit telematike do të veçonim realizimin e shërbimeve të 

telefonisë nëpërmjet Internetit si dhe dërgimin/marrjen nëpërmjet Internetit të SMS-ve 

drejt një numri telefoni dhe anasjelltas. Përdorimi i këtyre shërbimeve bëhet i mundur në 

sajë të aplikacioneve të posaçme për këtë qëllim, të vendosura në telefonat inteligjentë të 

njohur gjerësisht me emërtimin smartphone. 

 

5. Rëndësia e mbrojtjes së fshehtësisë dhe integritetit të komunikimeve 

- Rëndësia e mbrojtjes së fshehtësisë së korrespondencës personale.  

 Nëpërmjet korrespondencës ose komunikimit çdo person vendoset në  

marrëdhenie të ndryshme me persona te tjerë. Raporti që krijon individi me individët e 

tjerë përbën një nga drejtimet më të rëndësishme të zhvillimit  dhe shpalosjes të 

personalitetit të tij.  Kufizimi, pengimi  i korrespondencës së një personi apo shkelja e 

                                                                 
32

 Për më shumë lidhur me metodat e komunikimit në chat dhe mënyrën e funksionimit të tyre shiko: 

Schneider,  G., Evans, J., dhe  Pinard, K. (2009).’The Internet: Illustrated Series’. Boston: Course 

Technology Cengage Learning. fq.144-147. 
33

 Vendim i Gjykatës së Milanos n. 66631/02 datë 05.06.2007. 
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fshehtësisë  së saj do të pengonin një zhvillim të plotë dhe të shëndoshë të personalitetit 

të tij si dhe do të ndrydhnin shfaqjen e këtij personaliteti në botën e jashtme.  

 Duke pasur parasysh rëndësinë që ka garantimi i kësaj të drejte, hartuesit e akteve 

kryesore në fushën e të drejtave të njeriut  e kanë renditur të drejtën e respektimit të 

korrespondencës në rradhën e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Rëndësia e 

mbrojtjes së korrespondencës merr një kuptim akoma më domethënës në realitetin e 

sotëm, ku njerëzit për arsye të angazhimeve të shumta janë orientuar nga komunikimi 

fizik ose ballë për ballë, drejt komunikimeve elektronike të cilat nuk kërkojnë prezencën 

në një vend të caktuar, në një moment të caktuar.  

 Kujtojmë se respektimi i fshehtësisë së korrespondencës përbën një aspekt ku 

gjen shprehje e drejta e individit për jetë private pasi nëpërmjet mbrojtjes së fshehtësisë 

së korrespondencës mbrohet privatësia e subjekteve që komunikojnë midis tyre
34

.  

Pra, mund të shprehemi se parimit të fshehtësisë së korrespondencës, i është dhënë një 

zbatim kaq i gjerë me qëllim që t’i sigurohet një mbrojtje sa më e madhe të drejtës së 

individit për jetë private.  

 Sipas filozofit të njohur John Stuart Mill, privatësia
35

 ndikon në mënyrë 

thelbësore në autonominë e sjelljes së individit. Çdo person për të qenë autonom, ka 

nevojë për një sferë private e cila lehtëson zhvillimin e tij personal, aftësinë për t’u 

përfshirë në marrëdhënie intime dhe për t’u shprehur lirisht
36

.  

Nga një pikëpamje sociologjike privatësia kosiderohet se ka një vlerë shumë të 

veçantë pasi rregullon marrëdhëniet e individit me shoqërinë përreth. Sipas kësaj 

pikëpamjeje, nevoja për të pasur të drejtën për  jetë private krijohet në shoqëri. Pa 

ekzistencën e shoqërisë në tërësi, nuk do të ekzistonte nevoja për njohjen e kësaj të 

drejte
37

. Qëniet njerëzore mbështeten mbi raporte që përcjellin dashuri dhe vetëvlerësim, 

të cilat janë thelbësore për zhvillimin personal. Kjo për arsye se pikërisht në të tilla 

raporte, mund të fitohet vetëbesimi i nevojshëm për shpalosjen e identitetit personal
38

. 

 

- Rëndësia e mbrotjes së integritetit të komunikimeve joprivate 

 Sikurse jemi shprehur edhe më sipër, garantimi i fshehtësisë së mënyrave dhe 

mjeteve të komunikimit të përdorura nga ana e personave juridikë publikë ose privatë ka 

për qëllim të mbrojë interesat e ligjshëm të këtyre subjekteve në lidhje me aktivitetet që 

ato ushtrojnë. 

 Kemi parasysh këtu se cënimi i korrespondencës që mbajnë institucione të 

ndryshme të administratës publike apo ente të tjera publike ose private, por që realizojnë 

një shërbim me rëndësi publike, do të mund të prekte interesat e një numri të 

papërcaktuar personash. Gjithashtu, ndërhyrja në infrastruktura kritike të informacionit 

mund të sillte pasoja të rënda në drejtim të sigurisë kombëtare, rendit publik, 

shëndetësisë etj.  

                                                                 
34

 Ronco, M. dhe Ardizzione, S. (2007). Codice Penale Ipertestuale: Commentario con banca dati di 

giurisprudenca e legislazione. Utet Giuridica, f. 2664. 
35

 Në fjalorin e gjuhës angleze të Oxfordit, termi privatësi përkufizohet si: “gjëndja ose pozita e të qënit 

vetëm, i pashqetësuar, ose i lirë nga vëmendja publike, si një zgjedhje ose e drejtë personale; të qënit i 

veçuar; liri nga çdo lloj ndërhyrjeje… mungesë ose shmangie e publicitetit ose e ekspozimit; fshehtësi; të 

qënurit i rezervuar; mbrojtje nga dijenia publike”.
35

 
36

 Mill. J.S. (1859). On Liberty and Other Essays, Kapitulli 1, World Classics Series, Oxford University 

Press.  
37

 Moore, B. (1984). Privacy: Studies in Social and Cultural History. New York: Random House Inc, fq. 

73. 
38

 Mead. G. H. (1964). On Social Psychology. University of Chikago Press, f. 238. 
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 Mbrotja e mënyrave joprivate të komunikimit merr rëndësi të veçantë edhe për 

mbrojtjen e interesave të subjekteve të ndryshme tregtare. Gjatë komunikimeve të 

mbajtura nga këto subjekte mund të transmetohen të dhëna që përbëjnë sekret tregtar ose 

informacione me natyrë konfidenciale, zbullimi i të cilave mund të sillte pasoja të 

konsiderueshme  në interesat e tyre financiare. 

Së fundmi, theksojmë se zhvillimet në fushën e informatikës kanë  lehtësuar së 

tepërmi realizimin e komunikimeve dhe kanë shtuar mënyrat e komunikimit, por nga ana 

tjetër, me të njëjtin ritëm ato kanë lehtësuar dhe shtuar edhe mënyrat nëpërmjet të cilave 

mund të shkelet fshehtësia e komunikimeve dhe të mundësohet pengimi i tyre.  

Në këto kushte është padyshim e nevojshme që e drejta penale të parashikojë si një të 

mirë juridike të denjë për t’u mbrojtur penalisht, të drejtën e korrespondencës duke pasur 

parasysh rritjen e sulmeve të reja jo vetëm nga ana sasiore por edhe cilësore në drejtim të 

saj, nëpërmjet sanksionimit të parashikimeve të qarta dhe koherente që i’u përgjigjen më 

së miri kërkesave të reja të sigurisë së komunikimeve. 

 

6. Aspekte historike të kuadrit normativ mbi mbrojtjen e korrespondencës 

 Çdo popull ka një traditë juridike. Kjo traditë e dallon atë nga popujt e tjerë dhe 

është pjesë e historisë së tij kombëtare. Ky trajtim do të ishte jo i plotë nëse nuk do të 

bënim një vështrim të veprave penale që shkelin fshehtësinë e korrespondencës apo 

paprekshmërinë e infrastrukturës komunikuese, në historikun e legjislacionit penal 

shqiptar. Duke filluar me Kodin e parë penal të shetit shqiptar të vitit 1928 e duke 

vazhduar më pas analizën me Kodet penale të nxjerra në kohën e regjmit komunist  

 

 A. Kodi penal i vitit 1928 

 Më 3 qershor 1927 doli Kodi i parë Penal i shtetit shqiptar, i cili hyri në fuqi më 3 

janar 1928. Ky kod zëvendësoi Kodin Penal Turk, i cili veproi në Shqipëri gjer në këtë 

datë. Kodi penal i shtetit shqiptar u përpilua veçanërisht sipas modelit të Kodit penal të 

Italisë të vitit 1889. Në Kodin penal të 1928-ës dispozitat penale që mbrojnë fshehtësinë 

e korrespondencës përfshihen në Titullin e II-të të kodit “Delikte kundra lirisë”, Kaptina 

V “ Deliktet kundra padhunësisë të së mshehtave”.
 39

  

Kapitulli V trajton gjerësisht format e shkeljes së  fshehtësisë së korrespondencës që 

ndëshkohen nga ligji penal. Para se të fillojmë me analizën konkrete të dispozitave 

penale që mbrojnë fshehtësinë e korrespondencës, ajo që na bie në sy nga vështrimi i 

strukturës së kodit është mënyra e vendosjes së dispozitave në fjalë. 

 Në Titullin II të kodit janë përfshirë të gjitha veprat penale që kanë objekt grupor 

marrëdhëniet juridike të vendosura për të siguruar lirinë e personit të mbrojtura 

posaçërisht me legjislacionin penal nga veprimet ose mosveprimet kriminale.  

Vendosja e dispozitave që sanksionojnë veprat penale të drejtuara kundër lirisë së 

personit në pjesët e para të Kodit Penal tregon rëndësinë e veçantë  që i është kushtuar 

nga ana e legjislatorit mbrojtjes së lirisë së personit në përgjithësi dhe fshehtësisë së 

korrespondencës në veçanti si një nga format ku gjen shprehje liria personale.  

 Konkretisht, shkelja e fshehtësisë së korrespondencës gjen sanksionim në këto 

dispozita: 

Neni 175 

Kushdo që çel pa të drejtë një letër, një telegram ose një plik të mbyllun që nuk i asht 

drejtue atij, ose pa të drejtë shtje në dorë një korrespondencë epistolare ose telegrafike 

                                                                 
39

 Kodi Penal i shtetit shqiptar, Shtypshkronja “DIELLI”, Tiranë 1929. 
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të tjetrit , të pa mbyllun, me qëllim që të marrë dijeni mbi përmbajtjen e tyne, ndëshkohet 

me burgim të randë deri në pesëmbëdhjet ditë oso me gjobë të randë nga pesëdhjet deri 

në njëmijë e pesëqind fr.ari. 

Në qoftë se fajtori, tue përhap përmbajtjen shkakton ndonjë dam, ndëshkimi asht me 

burgim të randë nga një muej deri në tre vjet ose me gjobë të randë nga njëqind deri në 

tremijë fr.ari. 

Neni 176 

Kushdo që pa të drejtë, prish ose çduk një korrespondencë epistolare ose telegrafike, që 

nuk i asht drejtue atij, dhe sikur të mos ta ketë çelun tue qënë e mbyllun, ndëshkohet me 

burgim të randë deri në një vit ose ose me gjobë rë randë ngë njëqind deri në tremijë 

fr.ari. 

Në qoftë se vepra shkakton dam, burgimi i randë asht jo ma pak se tre muej, gjoba e 

randë jo më pak se pesëqind fr.ari. 

Neni 177 

Kushdo që, tue pasun në dorë një korrespondencë epistolare ose telegrafike të drejtueme 

atij ose jo, e cila nuk duhej përhapun, e ban të dijtun përmbajtjen pa të drejtë në rast që 

vepra mund të shkaktojë ndonjë dam, ndëshkohet me gjobë të randë nga një qind deri në 

dymijë fr.ari. 

Neni 178 

Kushdo që, tue qënë në shërbim të postavet, të telegrafavet, ose të telefoneve, dhe tue 

abuzue atë cilësi, vë në dorë një letër, një plik, telegram ose të tjera korrespondenca jo 

të mbylluna, ose i hap tue qënë të mbylluna, me qëllim që të marrë dijeni mbi 

përmbajtjen e tyne, ose i dorëzon ose ban të dituna qenien dhe  përmbajtjen e tyre në 

persona që nuk janë destinatarët ose përhap fjalime telegrafike ose telefonike, 

ndëshkohet me burgim të randë nga një deri në tridhjet muej. 

Po me këtë ndëshkim, dënohet dhe ay i cili, tue qenë në shërbim të postave, të 

telegrafëve, telefoneve, dhe tue abuzue atë cilësi prish ose çduk një korrespondencë 

epistolare ose telegrafike. 

Neni 180 

Për deliktet e parapame në nenet 175,176,177,179, ndjekjet bahen mbi kërkimin e anës 

së damtueme, kurdoherë që vepra nuk ka shkaktue një dam publik. 

 

Nga studimi i dispozitave të mësipërme vërejmë: 

 (i) Format e shkeljes së fshehtësisë së korrespondencës të cilat ndëshkohen penalisht 

janë: hapja (çelja), shtënia në dorë pa të drejtë e korrespondencës epistolare ose 

telegrafike të tjetrit, prishja ose zhdukja e saj, dorëzimi i korrespondencës ose bërja e 

ditur e qënies dhe përmbajtjes të saj në persona që nuk janë destinatarët.  

(ii) Veprimet e hapjes ose shtënies në dorë të korrespondencës së tjetrit do të dënohen 

penalisht nëse janë bërë me qëllimin për të marrë dijeni mbi përmbajtjen e saj. Kështu, 

në qoftë se një person hap një letër të drejtuar një personi tjetër nga pakujdesia, pra, pa 

pasur qëllim që të marrë dijeni mbi përmbajtjen e saj, ai nuk mban përgjegjësi për 

kryerjen e veprës penale të parashikuar nga dispozita përkatëse.  

(iii)   Veprimet e prishjes ose zhdukjes se korrespondencës epistolare ose telegrafike do 

të dënohen vetëm kur autori i veprës ka pasur dijeni që nuk ka pasur të drejtë të kryejë 

këto veprime. Në këtë përfundim arrijmë pasi në nenin 176 kërkohet që veprimet të 

kryhen “pa pasur të drejtë”. Kjo nënkupton që autori i veprës ka vepruar me dashje, pasi 

ai duhet të ketë elementin e nevojshëm intelektual për të vlerësuar nëse ka apo jo të 

drejtë për të kryer veprimet e asgjësimit apo prishjes së objekteve të korrespondencës së 
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shkruar.  

 (iv)   Kemi të bëjmë me një vepër penale formale pavarësisht formës në të cilën 

pengohet ose shkelet fshehtësia e korrespondencës. Kjo do të thotë që ardhja e ndonjë 

pasoje nuk është kusht pa të cilin nuk do të ishim përpara konsumimit të veprës penale. 

Pra, mjafton që një person pa të drejtë të hapë ose të zhdukë një korrespondencë që nuk i 

është drejtuar atij për t’u përgjigjur për veprën penale në fjalë.  Nga ana tjetër,  nëse 

vepra sjell pasoja (shkakton ndonjë dam), kjo ndikon në rritjen e masës së dënimit.  

(v)   Parashikohet në dispozitë më vete rasti kur vepra kryhet nga një punonjës i postave, 

telegrafëve ose telefonave i cili abuzon me cilësinë e tij. Mendojmë që arsyeja e 

sanksionimit në mënyrë të veçuar të këtij rasti lidhet me rrezikshmërinë shoqërore më të 

lartë të veprës pasi në cilësinë e subjektit aktiv paraqiten persona që janë në kontakt 

direkt dhe të vazhdueshëm më objektet e korrespondencës. Ky mendim mbështetet edhe 

nga fakti se në këtë rast masa e dënimit për veprën është më e lartë. Për më tepër, kryerja 

e veprimeve që shkelin fshehtësinë e korrespondencës personale nga punonjësit e postë-

telegrafëve rrit pasigurinë në masë tek individët në lidhje me mbrojtjen që gëzon 

korrespondenca e tyre.  

(vi) Parashikime të veçanta ka edhe për dënimin e veprimeve të përhapjes pa të drejtë të 

përmbajtjes së korrespondencës personale. Këtu vlen të përmendim rastin kur një person 

përhap përmbajten e një korrespondence epistolare apo telegrafike që nuk i drejtohet atij, 

me të cilën ai është njohur apo e ka shtënë në dorë në mënyrë të pa drejtë, ai do të mbajë 

përgjegjësi jo vetëm për hapjen ose marrjen pa të drejtë të korrespondencës së tjetrit,  por 

edhe për përhapjen e përmbajtjes së saj. 

 (vii)   Në nenin 180 legjislatori ka bërë një përcaktim në lidhje me një aspekt procedural. 

Ky përcaktim lidhet me faktin nëse ndjekja penale për veprat penale të parashikuara nga 

dispozitat e sipërpërmendura fillon kryesisht apo mbi bazën e kërkesës së palës së 

dëmtuar. Ajo që vëmë re këtu është se kur vepra penale është kryer nga një person i 

thjeshtë, ndjekja penale fillon me ankimin e palës së dëmtuar, ndërkohë që kur ajo kryhet 

nga një punonjës i postave, telegrafëve duke abuzuar me cilësinë e tij, ndjekja penale 

fillon kryesisht, përderisa dispozita në fjalë nuk përcakton se në këtë rast duhet ankimi i 

palës së dëmtuar. Ky rregullim është i kuptueshëm përderisa nga pengimi ose shkelja e 

fshehtësisë të korrespondencës së një personi nuk preken marrëdhëniet e vendosura për 

të siguruar rendin publik. Këto veprime zakonisht sjellin implikime në sferën e jetës 

private të individëve por jo në sferën e jetës publike.  

 Ndërkohë që është përcaktuar se kur veprimet kryhen nga një punonjës i postave, 

telegrafëve ose telefonave ndjekja penale fillon kryesisht. Ky rregullim është i arsyeshëm 

pavarësisht nëse shihet i lidhur me kohën për të cilën po flasim apo me natyrën që ka 

shërbimi postar ose telefonik. Nëse këtij rregullimi do t’i jepnim një interpretim të 

bazuar në kohën kur është nxjerrë kodi, atëhere kemi parasysh që në këtë kohë zyrat 

postare dhe telegrafike kanë qenë në varësi të shtetit. Kjo do të thotë që punonjësit e 

këtyre zyrave ishin punonjës shtetërorë dhe jo punojës në një subjekt privat. Duke pasur 

këtë cilësi, ata me veprimet tyre duhet të siguronin mbarëvajtjen dhe funsionimin e 

rregullt të veprimtarisë postare-telegrafike si një veprimtari shtetërore. Në qoftë se me 

veprimet e tyre ata do të pengonin apo dëmtonin fuksionimin e rregullt të kësaj 

veprimtarie, atëhere interesi i prekur nuk do të ishte më vetëm  një interes privat por 

gjithashtu edhe shtetëror. Për këtë arsye, në raste të tilla, edhe në mungesë të ankimit të 

palës së dëmtuar, shteti duhet të kishte mundësinë të procedonte kundër veprimeve që 

cënonin një veprimtari, mbarëvajtja e së cilës ashtu sikundër e çdo veprimtarie tjetër 

shetërore do t’i shërbente mirëfunksionimit të rendit publik brenda shetit.  

 Megjithatë, edhe nëse situatën e shikojmë në kushtet aktuale të privatizimit të 



Mbrojtja e sigurisë së komunikimeve - Evisa Kambellari 

 

18 
 

shërbimit postar/telefonik përsëri parashikimi i bërë në kodin penal të 1928-ës do të ishte 

koherent duke pasur parasysh natyrën e shërbimit me realizimin e të cilit është ngarkuar 

punonjësi postar, telegrafik ose telefonik. 

Zyrat postare ashtu sikurse edhe operatorët e telefonisë fikse apo celulare, me 

veprimtarinë e tyre të përditshme i shërbejnë realizimit të një interesi publik.  

Ky interes është ai i administrimit të rregullt, sigurimit dhe mbarëvajtjes së shërbimeve 

postare ose telefonike për një komunitet të gjerë njerëzish. Si rrjedhim, shkelja e 

fshehtësisë së korrespondencës nga punonjësit postarë, telegrafikë ose telefonikë, është 

një shkelje për të cilën ndjekja penale duhet të fillojë kryesisht, përderisa nëpërmjet 

këtyre shkeljeve nuk do të prekej vetëm interesi privat, por edhe ai publik. 

 Mendimi i mësipërm mbështetet akoma edhe më shumë po të kemi parasysh se 

dispozita në fjalë parashikon se edhe në rastet e kryerjes së veprave penale të 

parashikuara nga nenet 175, 176, 177, ndjekja penale do të fillojë me ankimin e palës së 

dëmtuar me kushtin që vepra të mos ketë shkaktuar një dëm publik.  

 Nga interpretimi i kundërt i këtij parashikimi, arrijmë në përfundimin se kur nga 

vepra është shkaktuar një dëm publik, ndjekja penale do të fillojë kryesisht.  

Kjo shpjegohet me faktin se në këtë rast nuk cënohen vetëm interesat private të subjektit 

të prekur prej saj, por njëkohësisht edhe interesa publikë. 

 Si përfundim,  mund të themi se në  parashikimet që përmban Kodi penal i vitit 

1928 në lidhje me veprat penale që prekin fshehtësinë e korrespondencës, reflektohet 

fryma përparimtare që përshkon të gjithë kodin. Në dispozitat që sanksionojnë këto 

vepra penale shprehet qartë qëllimi i legjislatorit për t’i dhënë një mbrojtje sa më të 

madhe korrespondencës personale. Ky qëllim, shpjegohet me kuptimin e drejtë nga ana e 

ligjvënësit të rëndësisë që ka në një shoqëri të lirë dhe demokratike mbrojtja e 

fshehtësisë së korrespondencës. Gëzimi efektiv i kësaj të drejte, i jep mundësi çdo 

individi të shprehë lirshëm personalitetin e tij në korrespondencën që ai mban me 

persona të tjerë. 

 Në kodin penal të Mbretërisë së Shqipërisë, veprat penale që dëmtojnë 

infrastrukturën publike të komunikimeve përmbahen në Titullin VII “Delikte kundra 

tanësiës publike”, Kaptina II, e emërtuar “Delikte kundra sigurimit të mjeteve të 

transportit ose të komunikasionit”.  

Veprimet që dënohen tregohen në dispozitat në vijim: 

Neni 345 

Kushdo që damton maqinat, aparatet ose telat telegrafike ose telefonike, ose shkakton 

shpërndamjen e korenteve të këtyne, ose me çdo tjetër mënyrë, ndalon shërbimin postar, 

ose këput shërbimin telegrafik, ndëshkohet me burgim të randë nga një muej deri në pesë 

vjet. 

 

Neni 346 

Kushdo që në kohë të një kryengritjeje, prish telat telegrafike ose telefonike; ose me çdo 

mënyrë tjetër ndalon shërbimin relativ të këtyne, ose me të tjera mënyra tue pushtue 

stasionet ose tue hedh në dorë maqinat telegrafike ose telefonike, ndalon çdo lloj 

shërbimi ose korrespondence, ose shërbimin postar, ose pengon me violencë ndreqjet e 

ndonjë mjeti të nevojshëm për shërbimet e naltpërmenduna, në qoftë se fajtori nuk ka 

pasun për qëllim bashkëpunimin n’atë kryengritje, dhe ajo vepër nuk formon nji faj ma 

të randë ndëshkohet me burgim të randë nga një deri në pesëmbëdhjetë vjet, dhe me 

gjobë të randë jo ma pak se pesë qint fr. ari. 
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Nga studimi i dispozitave vëmë re se objekt material i veprës mund të jenë 

aparatet,  telat telegrafike ose telefonike, stacionet e postë-telegrafëve etj.  

Veprimet që dënohen mund të jenë veprime që drejtohen drejtëpërsëdrejti kundër 

objektit material të mbrojtur ose veprime të tjera që pengojnë realizimin normal të 

shërbimeve të postës ose ndreqjen e mjeteve, të cilat bëjnë të mundur realizimin e këtyre 

shërbimeve. Paisjeve apo objekteve të rrjetit telefonik ose telegrafik, ju sigurohet një 

mbrojtje e veçantë jo vetëm në kohë paqeje por edhe në kohë lufte.  

 Në rastin e dytë, rrezikshmëria e veprës e cila pasqyrohet qartë edhë në masën e 

dhënë të dënimit, rritet ndjeshëm për shkak të intensifikimit të efektit të pasojave që 

mund të rrjedhin nga vepra në kohë lufte. Ndërprerja e linjave të komunikimit në kohë 

lufte, bën të pamundur plotësimin e nevojave urgjente për ndërlidhje midis autoriteteve 

shtetërore apo strukturave mbrojtëse duke ndikuar negativisht në koordinimin e shpejtë 

të veprimtarisë së tyre. 

 

 B. Kodi penal i vitit 1952 

 Në Kodin  Penal të  Republikës Popullore të Shqipërisë të 23 majit 1952
40

, nuk 

parashikohet si figurë vepre penale pengimi ose shkelja e fshehtësisë së 

korrespondencës. Edhe pse ky kod ka dalë pas miratimit të disa akteve ndërkombëtare të 

rëndësishme për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore  si Deklarata 

Universale e të Drejtave të Njeriut (1948) dhe KEDNJ (1950), të cilat njohin të drejtën e 

korrespondencës si një të drejtë themelore, duket se legjislatori në atë kohë nuk e ka 

konsideruar të nevojshme që fshehtësisë së korrespondencës t’i njihej një mbrojtje e 

posaçme juridiko-penale. 

 Mbetet i hapur për interpretim fakti nëse arsyet për  mosparashikimin e kësaj 

figure vepre penale janë të nivelit politik apo konceptues, të lidhura sipas rastit me 

synime të qarta politike apo me vizionin e ligjvënësit të kohës. 

 Nëse do të pranonim se arsyet që qëndrojnë pas këtij veprimi janë politike, 

atëhere  me të drejtë mund të shprehemi se për shtetin shqiptar të kohës, paraqitej jo e 

favorshme një mbrojtje në nivelin juridiko-penal e fshehtësisë  së korrespondencës. Një 

mbrojtje e tillë do të vështirësonte justifikimin e veprimeve arbitrare të kontrollit të 

korrespondencës  nga ana e agjentëve të strukturave të mbikqyrjes sekrete. 

Kontroll ky, që i shërbente mbarëvajtjes së regjimit socialist duke u informuar në sajë të 

bisedave të përgjuara apo letrave të hapura për çdo rrezik të mundshëm që i kanosej 

regjimit nga elementë brenda vendit apo jashtë tij.  

 Nga ana tjetër, shpjegimi se arsyeja e këtij mosparashikimi  mund të ketë të bëjë 

thjesht me probleme të aspektit konceptual duket i vështirë për t’u besuar. Nuk mund të 

themi se legjislatori e ka pasur të vështirë të konceptonte se rastet e shkeljes së 

fshehtësisë së korrespondencës do të ishin të një rëndësie apo të një përhapjeje të tillë sa 

të ishte e nevojshme që këto veprime të dënoheshin nga legjislacioni penal apo se nuk 

ishte në gjendje të vlerësonte drejt rëndësinë që ka mbrojtja juridiko-penale  e 

korrespondencës.  

Të pranosh këtë, do të thotë që të pranosh një farë mungese të mendimit të përpunuar 

juridik të kohës. Problem ky, që në fakt nuk vihet re aspak në hartimin e dispozitave që 

sanksionojnë veprat penale kundër shtetit. Këtu legjislatori tregohet i vëmendshëm për të 

                                                                 
40

 Kodi Penal i Republikës Popullore të Shqipërisë, aprovuar nga Kuvendi Popullor i R.P.SH me ligjin Nr. 

1470, datë 23 maj 1952, të ndryshuar me dekret Nr. 2477, datë 3 qershor 1957 dhe  me ligjin Nr. 2804, 

datë  4 dhjetor 1958. 
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mos lënë jashtë hapësirës së zbatimit të dispozitave penale përkatëse edhe veprime 

realisht jo të nevojshme për t’u ndëshkuar penalisht. 

 Në analizën dispozitave penale të veçanta që trajtojnë veprat penale kundër 

shtetit, vëmë re se ligjvënësi i ka kushtuar një rëndësi të veçantë mbrojtjes së fshehtësisë 

dhe paprekshmërisë së mjeteve të komunikimit. Në kapitullin e parë të pjesës së posaçme 

të kodit penal të R.P.SH, të emërtuar “Krime kundër shtetit” dallojmë këto dispozita që 

mbrojnë ndër të tjera aspekte të caktuara të fshehtësisë së komunikimeve zyrtare apo 

integritetin e mjeteve të ndërlidhjes: 

 

Neni 70 – Diversioni 

Diversioni, d.m.th shkatërrimi ose dëmtimi me anë plasjeje, zjarri ose me mënyra të tjera 

të fabrikave, uzinave, çentraleve elektrike, minierave rrugëve të komunikacionit, mjeteve 

të ndërlidhjes, depove shtetërore ose shoqërore, maqinave ose të një pasurije tjetër 

shtetërore ose shoqërore, helmatimet në masë, përhapja e sëmundjeve epidemike ose 

epizootike për të dobësuar pushtetin popullor, dënohet me burgim jo më pak se dhjetë 

vjet ose me vdekje dhe kurdoherë me konfiskim të pasurisë. 

 

Përhapja e sekretit shtetëror  (neni 76) 

Përhapja e informatave që përbëjnë sekret shtetëror nga persona të cilëve u janë besuar 

këto informata ose që, për shkak të pozitës së tyre zyrtare kanë mundur t’i marrin këto 

informata, kur kjo vepër nuk formon krimin e tradhëtisë ndaj atdheut ose të spiunazhit, 

dënhet me burgim nga një gjer në dhjetë vjet. 

 

Neni 77 

Përhapja nga ushtarakët efektivë e informatave me karakter ushtarak, të cilat përbëjnë 

sekret shtetëror, kur kjo vepër nuk formon krimin e tradhëtisë ndaj atdheut ose të 

spiunazhit dënohet me burgim nga pesë gjer në njëzet vjet me ose pa konfiskim të 

pasurisë. 

 

Neni 78 

Përhapja nga persona privatë e informatave që përbëjnë sekret shtetëror, kur kjo vepër 

nuk formon krimin e tradhëtisë ndaj atdheut ose të spiunazhit, dënohet me burgim gjer 

në tetë vjet. 

 Jemi të mendimit që dispozitat e mësipërme që dënojnë veprimet e përhapjes së 

sekretit shtetëror gjejnë zbatim edhe në rastet e përhapjes së përmbajtjes së 

korrespondencës zyrtare, për sa kohë që kjo e fundit përmban informacione që përbëjnë 

sekret shtetëror. 

 Ndërkohë, për sa i takon veprës penale të diversionit, mbrojtja e mjeteve të 

ndërlidhjes bëhet me qëllim garantimin e interesit publik dhe jo duke u nisur nga pasojat 

që mund të kenë veprimet në drejtim të shtetasve të thjeshtë.  

Nëpërmjet ndëshkimit të veprimeve të shkatërrimit apo dëmtimit të mjeteve të 

ndërlidhjes, synoheshin që të ndëshkoheshin të gjitha ato veprime me natyrë saboutese 

që shkaktojnë kaos apo panik në masë dhe që kanë si qëllim final të tregojnë dobësinë e 

shtetit në përmbushjen e funksioneve të tij. 

 

 C. Kodi Penal i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë i vitit 1977  
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 Ndryshe nga Kodi Penal i vitit 1952,  në Kodin Penal të 1977-ës
41

 ka gjetur 

sanksionim shkelja e fshehtësisë së korrespondencës si figurë vepre penale. 

Kjo mund të shpjegohet me përpjestimet gjithnjë e më të mëdha që merrte lëvizja për 

mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore në arenën ndërkombëtare.  

 Duke u renditur si një nga të drejtat themelore, e drejta e respektimit të 

korrespondencës gjeti mbrojtje juridiko-penale në kodet penale të shumë vendeve duke u 

konsideruar si e një rëndësie të tillë, që meritonte mbrojtje të veçantë edhe në kuadrin 

normativ penal. Mund të themi se arsyeja e parashikimit të shkeljes së fshehtësisë së 

korrespondencës në Kodin Penal të vitit 1977 është  më tepër shprehje e ndikimit të 

legjislatorit nga parashikimet që përmbanin në lidhje me këtë vepër penale kodet penale 

të vendeve të tjera, sesa një vullnet i vërtetë juridik i tij për t’i dhënë fshehtësisë së 

korrespondencës  mbrojtjen e nevojshme juridike penale
42

.  Parashikimi që përmban 

Kodi Penal i R.P.S.Sh në lidhje me shkeljen e fshehtësisë së korrespondencës është ky: 

Neni 187 

Shkelja e fshehtësisë së korrespondencës dhe e mjeteve të tjera të komunikimit dënohet: 

me qortim shoqëror, me riedukim nëpërmjet punës ose me heqje të lirisë gjer në gjashtë 

muaj.  

Shohim se në sanksionimin që i është bërë figurës së veprës penale nuk janë përcaktuar 

se cilat janë ato veprime ose mosveprime që përbëjnë shkelje të fshehtësisë  së  

korrespondencës dhe që sjellin si pasojë lindjen e përgjegjësisë penale për kryerjen e saj.  

Me një parashikim të tillë të përgjithshëm, legjislatori bën të mundur zbatimin e kësaj 

dispozite edhe  për çdo formë apo mënyrë të re të shkeljes së fshehtësisë së 

korrespondencës që nuk mund të parashikohej prej tij në kohën e hartimit të dispozitës 

përkatëse.  

 Nga ana tjetër, ky parashikim mbart rrezikun e ndëshkimit penal edhe të 

veprimeve që nuk paraqesin rrezikshmëri të tillë sa për t’u ndëshkuar penalisht, të cilat 

mund të mjaftoheshin me një cilësim si kundërvajtje administrative. Ky mendim 

përforcohet akoma edhe më shumë po të kemi parasysh që për të qenë para konsumimit 

të kësaj vepre penale nuk kërkohet dashja si formë e fajësisë
43

.  

Kjo na jep të drejtë të shprehemi se edhe në kushtet kur veprime të tilla, si mosdorëzimi i 

një letre apo ndërprerja e një bisede telefonike, telegrafike etj; do të kryheshin nga 

pakujdesia, personi në fjalë do të mbante përgjegjësi penale për kryerjen e kundërvajtjes 

penale të parashikuar nga neni 187 i Kodit Penal të R.P.S.Sh.  

 Megjithëse formalisht shkelja e fshehtësisë së korrespondencës sanksionohej si 

vepër penale, është e vështirë të mendosh për efektivitetin e zbatimit të një dispozite të 

tillë. Kemi parasysh këtu që ndërhyrjet e padrejta në korrespondencë do të kryheshin në 

shumicën e rasteve nga punonjësit e strukuturave sekrete shtetërore për shkak të 

mundësive më të mëdha praktike dhe teknike që ata kishin, si dhe për shkak të interesit 

që qëndronte në realizimin  e këtyre ndërhyrjeve. Nuk mund të imagjinohet që shteti të 

ndëshkonte për shkelje të fshehtësisë së korrespondencës “makinat besnike” që zbatonin 

komandat e tij.  

 Ky shpjegim bëhet akoma edhe më i besueshëm po të kemi parasysh gjithë 

frymën që përshkonte Kodin Penal të vitit 1977. Në këtë kod gjenin shprehje më së miri 

politika e  Partisë së Punës së Shqipërisë  dhe ideologjia marksiste-leniniste.  

                                                                 
41

 Kodi Penal i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë Miratuar me ligjin nr. 5591, datë 15.06.1977. 
42

 Ky mendim gjen një trajtim më të gjerë në vazhdim. 
43

 Ndërkohë që kujtojmë se sipas Kodit Penal në fuqi kërkohet domosdoshmërisht dashja në kryerjen e 

veprimeve që përbëjnë shkelje të fshehtësisë së korrespondencës  për të pasur përgjegjësi për kryerjen e 

kësaj vepre penale. 
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 Kështu në nenin 2 të kodit ku tregoheshin bazat e legjislacionit penal 

parashikohej se “Legjislacioni penal i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë 

udhëhiqet nga politika e Partisë së Punës të Shqipërisë  dhe bazohet në ideologjinë e 

klasës punëtore në marksizëm-leninizmin”.  Kjo na çon në hipotezën e bazuar se një 

ndërhyrje e autoriteteve shtetërore në ushtrimin e të drejtës së korrespondencës  nuk do 

të mund të ndëshkohej nga legjislacioni penal në qoftë se ky veprim ishte kryer  në 

funksion të zbatimit të politikës së Partisë së Punës dhe ideologjisë së saj udhëheqëse. 

Në rrethana të tilla, ndërhyrja mund të justifikohej më së miri me mungesën e 

rrezikshmërisë shoqërore të veprimit, pasi duke qenë se ky ishte në përputhje me 

politikën e Partisë së Punës nuk bënte gjë tjetër veçse i shërbente kështu edhe të mirës së 

përgjithshme të shoqërisë.  

 Për sa i takon veprave penale që cënojnë funksionimin e rrjeteve të komunikimit, 

në kodin penal të 1977-ës, këto cilësoheshin si kundërvajtje penale në fushën e 

ekonomisë.
44

 Sipas dispozitave që trajtojnë veprat penale në fjalë, dëmtimi i kabllove, i 

linjave elektrike, telegrafike, telefonike ose i paisjeve të lidhura me to, kur ka sjellë 

pasoja të rënda
45

 dënohet: me riedukim nëpërmjet punës ose me heqje të lirisë gjer në 

pesë vjet. Në mungesë të pasojave të rënda dënimi që zbatohej ishte: qortimi shoqëror, 

riedukimi nëpërmjet punës ose heqja e lirisë gjer në dy vjet.
46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
44

 Dispozitat që trajtojnë këto vepra penale janë vendosur në Kreun I të pjesës B) ‘Kundërvajtjet penale’. 
45

 Neni 82 i kodit. 
46

 Neni 168 i kodit. 
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KAPITULLI II 
 

 

Vepra penale që prekin fshehtësine dhe integritetin e 

komunikimeve 

 

 
PËRMBLEDHJE: -1. Veprat penale që prekin fshehtësinë e korrespondences. -1.1 Pengimi ose shkelja e 

fshehtësisë së korrespondencës nga shtetasit e thjeshtë. -1.2 Pengimi dhe shkelja e fshehtësisë së 

korrespondencës nga punonjësi shtetëror ose në shërbim publik.  -2. Veprat penale kundër integritetit dhe 

fshehtësisë të të dhënave dhe sistemeve kompjuterike. -2.1 Konteksti politiko-juridik i ndryshimeve të vitit 

2008. - 2.2 Hyrja e paautorizuar kompjuterike. -2.2.1 E mira juridike e mbrojtur dhe struktura e krimit. -

2.2.1.1 Koncepti i banesës kompjuterike. -2.2.2 Kur do të konsiderohet se është realizuar hyrja -2.2.3 

Hyrja abuzive  nga një person i autorizuar për të pasur akses në sistem. -2.2.4 Qëndrimi i paautorizuar në 

një sistem kompjuterik. -2.2.5 Hyrja e paautorizuar kompjuterike dhe Haktivizmi -2.2.6 Vendi i 

konsumimit të veprës. -2.3 Keqpërdorimi i paisjeve. -2.3.1 Mënyrat e vënies në dispozicion të mjeteve të 

aksesit. -2.3.2 Përgjegjësia penale në rastin e përdorimit të paisjeve memorizuese të tastierës. -2.4 Përgjimi 

i paligjshëm i komunikimeve elektronike. -2.5 Ndërhyrja në të dhënat kompjuterike. -2.6 Ndërhyrja në 

sistemet kompjuterike. -3. Impersonifikimi online. 3.1 Rregullimi në rendin juridik amerikan. -3.2 Praktika 

shqiptare. -4. Vepra te tjera penale. -4.1 Vjedhja impulseve telefonike. -4.2 Shkatërrimi i rrjeteve të 

ndërlidhjes. -4.3 Përdorimi me keqdashje i thirrjeve telefonike. -5. Juridiksioni  për veprat që kryhen 

ndaj/nëpërmjet sistemeve kompjuterike. -6. Përgjimi i komunikimeve midis forcave policisë. -6.1 Trajtimi 

në rendin tonë juridik 

 

 

1. Veprat penale që prekin fshehtësinë e korrespondencës 

 Ruajtja e fshehtësisë së korrespondencës është një e drejtë që ka gjetur 

sanksionim kushtetues. Në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, ashtu si në 

kushtetutat e shumë vendeve të tjera, liria dhe fshehtësia e korrespondencës 

parashikohen në kuadrin e të drejtave dhe lirive themelore të individit.
47

  

 Duke pasur parasysh rëndësinë që ka garantimi i kësaj të drejte për ushtrimin 

efektiv të së drejtës së çdo individi për jetë private, ajo gëzon mbrojtje të posaçme në 

legjislacionin tonë penal.  

Në kodin tonë penal ndëshkohen veprimet e asgjësimit, hapjes, leximit të 

korrespondencës së shkruar, si dhe veprimet e përgjimit apo ndërhyrjes në forma të tjera, 

në bisedat telefonike apo në komunikimet me anë të mjeteve të tjera të komunikimit. 

Vëmëndje e veçantë i kushtohet gjithashtu ndëshkimit ndërhyrjeve në korrespondencën 

personale nga ana e punonjësve në detyrë shtetërore ose në shërbim publik, kur ato janë 

realizuar jashtë rasteve të lejuara me ligj. 

 

1.1 Pengimi ose shkelja e fshehtësisë së korrespondencës nga shtetasit e thjeshtë 

Kryerja e veprës penale të pengimit ose shkeljes së fshehtësisë së korrespondencës nga 

ana e shtetasve të thjeshtë,  parashikohet në nenin 123 të Kodit Penal. 

Konkretisht, në këtë dispozitë thuhet se: 

“Kryerja me dashje e veprimeve të tilla, si asgjesimi, mosdorëzimi, hapja dhe leximi i 

letrave apo çdo korrespondencë tjetër si dhe nderprerja ose venia nën kontroll, dëgjimi i 

                                                                 
47

 Neni 36 i Kushtetutës së R.Sh “ Liria dhe fshehtësia e korrespondencës ose e çdo mjeti tjetër të 

komunikimit janë të garantuara”. 
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bisedave telefonike, telegrafike ose çdo mjeti tjetër telekomunikimi, përbën kundërvajtje 

penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet ” .  

 Nga ky formulim, vërejmë se format e shkeljes së fshehtësisë së korrespondencës 

të parashikuara në këtë dispozitë kanë karakter ilustrues dhe jo shterues.   

Shprehemi kështu duke u mbështetur edhe në emërtimin e dispozitës. Në emërtim 

përfshihet shprehja pengimi ose shkelja e fshehtësisë së korrespondencës.  

Kjo do të thotë që në hapësirën e zbatimit të nenit 123 do të bien të gjitha ato veprime  që 

pengojnë ose cënojnë fshehtësinë e korrespondencës dhe që janë të një rëndësie të tillë 

për t’u ndëshkuar penalisht.  

 Mënyra e formulimit të dispozitës shpreh vizionin largpamës të legjislatorit.  

Në kushtet e zhvillimeve të vrullshme teknologjike – informatike, ligjvënësi duket të 

ketë vlerësuar se kjo mënyrë formulimi e dispozitës, krijon mundësinë e zbatimit të saj 

edhe për forma dhe mënyra të tjera të shkeljes së fshehtësisë së korespondencës që nuk 

janë përmendur shprehimisht në dispozitë dhe që nuk mund të parashikoheshin prej 

ligjvënësit në kohën e formulimit të saj. Ashtu si çdo figurë vepre penale, edhe vepra e 

pengimit ose shkeljes së fshehtësisë së korrespondencës përbëhet nga katër elementë: 

objekti, ana objektive, subjekti dhe ana subjektive. 

a. Objekt juridik i kësaj vepre penale  janë marrëdhëniet juridike të vendosura nga shteti 

për të ruajtur fshehtësinë e korrespondencës, si një ndër të drejtat kushtetuese të personit, 

të mbrojtura posaçërisht me legjislacionin penal nga veprimet ose mosveprimet 

kriminale. 

b. Objekt material është korrespondenca postare, telegrafike, telefonike ose me anë të 

çdo mjeti tjetër të  komunikimit. 

 

 Ana objektive. Nga ana objektive vepra kryhet me veprime ose mosveprime të 

kundërligjshme, me forma dhe mënyra të ndryshme si me asgjësim, mosdorëzim të 

letrave
48

, hapjen dhe leximin e tyre apo çdo korrespondence tjetër si dhe me 

ndërprerjen
49

 ose vënien nën kontroll të aparateve telefonike, dëgjimin e bisedave 

telefonike ose çdo mjeti tjetër telekomunikimi.  

 Për të pasur këtë figurë vepre penale, mjafton konsumimi i një prej formave apo 

mënyrave të treguara më lart, pa qenë nevoja për ardhjen e ndonjë pasoje tjetër.  

Kjo do të thotë që figura e veprës penale e parashikuar nga neni 123 konsiderohet e kryer 

nëse vertetohet një nga rrethanat e përmendura në dispozitë, pavarësisht ardhjes ose jo të 

ndonjë pasoje. Gjithashtu duhet theksuar se  për të përcaktuar nëse është shkelur ose jo 

fshehtësia e korrespondencës, nuk ka rëndësi fakti nëse përmbajtja e saj është apo jo e 

fshehtë, pasi korrespondenca në vetvete konsiderohet nga ligji si e fshehtë.   

Pra, mjafton fakti që një person me dashje ka hapur dhe ka lexuar një letër që nuk i 

drejtohet atij apo ka dëgjuar një bisedë telefonike të zhvilluar midis personave të tjerë, 

për të qenë përpara konsumimit të veprës penale të parashikuar nga neni 123.   

 Këtu duhet të kemi parasysh, që mund të ketë raste kur shkelësi nuk e ka hapur 

letrën por megjithatë ka arritur të njihet me përmbajtjen e saj në një mënyrë tjetër si psh. 

duke e vëzhguar letrën përkundrejt dritës
50

. Në praktikën gjyqësore të huaj vepra është 

konsideruar e kryer edhe në rastin kur nuk është lexuar përmbajtja e letrës së shkruar, por 

subjekti thjesht ka marrë dijeni mbi natyrën e objektit që ndodhet në një zarf të mbyllur.  

                                                                 
48

 Në rastin e postës elektronike me mosdorëzim do të kuptojmë privimin në mënyrë të përkohshme ose 

përfundimtare të marrësit prej e-mailit të tij. 
49

 Me ndërprerje do të kuptojmë ndalimin e një bisede ose komunikimi që ka nisur ndërkohë. 
50

 Vendim i Gjykatës Italiane të Kasacionit , dt. 12. 04. 1960, në ‘Massimario Penale’, 1961, f. 353. 
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Për sa i përket konsumimit të kësaj vepre penale në formën e përgjimit të 

komunikimeve personale, në praktikën gjyqësore të huaj është vënë në dukje se veprimi 

në fjalë duhet të plotësojë këto kushte: 

1. subjektet e përgjuara duhet të komunikojnë ndërmjet tyre me synimin e qartë për të 

përjashtuar persona të huaj nga konteksti i komunikimit dhe sipas mënyrave, të tilla që 

ruajnë fshehtësinë e komunikimit. 

2. është i nevojshëm përdorimi i instrumentave teknike të kapjes së sinjaleve 

(elektromekanike ose elektronike) veçanërisht invazivë dhe të fshehtë, që janë të aftë të 

shmangin masat mbrojtëse elementare. 

3. duhet të vërtetohet plotësisht cilësia e të qënit i huaj (i jashtëm) në komunikim e 

subjektit, i cili në mënyrë të  fshehtë, shkel fshehtësinë  e bisedës.
51

  

Për sa i takon elementit subjektiv që shoqëron kryerjen e veprimeve që shkelin 

fshehtësinë ose paprekshmërinë e korrespondencës, kërkohet që veprimet të jenë kryer 

me dashje të drejtëpërdrejtë ose të tërthortë.
52

 

 

-  Konsumimi i anës objektive të  veprës në lidhje me postën elektronike. 

 Për shkak të natyrës së veçantë që kanë mesazhet e transmetuara nëpërmjet 

postës elektronike, është e rëndësishme që të trajtojmë shkurtimisht se në çfarë mënyre 

mund të shkelet fshehtësia dhe paprekshmëria e kësaj korrespondence.  

 Gjatë transmetimit të tyre, mesazhet e-mail, udhëtojnë nëpër një rrjet të caktuar të 

komunikimeve elektronike publike. Konkretisht mesazhi fillimisht merret nga ofruesi i 

shërbimit të rrjetit të komunikimit publik të dërguesit dhe më pas i ritransmetohet 

ofruesit të shërbimit të marrësit, i cili e ruan atë në një kuti postare të posaçme derisa 

marrësi të mos e ketë shkarkuar mesazhin në paisjen e tij. 

 Rruga që përshkon mesazhi nga dërguesi tek marrësi jo gjithmonë është e 

drejtëpërdrejtë, përkundrazi, mund të jetë tepër e ndërlikuar. Paketat prej bite-sh në të 

cilat vendoset mesazhi përshkojnë rrjetin duke u adresuar drejt portave të ndryshme që i 

zhvendosin drejt destinacioneve të ndryshme përfundimtare.
53

 Gjatë kalimit në një prej 

portave të përdorura për transmetim, mesazhi mund të lexohet ose për më tepër të 

modifikohet përveçse kur është i koduar.  

Nga ana tjetër, kemi parasysh që nuk ekziston një mjet mbajtës në trajtë letre i mesazhit i 

cili mund të hiqet, shkatërrohet ose asgjësohet. Për këtë arsye, në lidhje me mesazhet e-

mail,  vepra penale e pengimit ose shkeljes së fshehtësisë së korrespondencës, nuk mund 

të konsumohet nëpërmjet shkatërrimit ose asgjësimit të tyre. Megjithatë, kjo vepër 

penale mund të kryhet nëpërmjet fshirjes së mesazhit nga memoria e  kompjuterit të 

server-it, dërguesit ose marrësit. 

Në këtë pjesë, vlen të përmendim se, në sajë të përdorimit të metodave të përpunuara nga 

shkenca e  Kriptografisë mund të realizohet kodimi/shifrimi i mesazheve e-mail.  

Për mesazhet e-mail të koduara, vepra penale e shkeljes së fshehtësisë së 

korrespondencës nuk mund të kryhet nëpërmjet hapjes dhe leximit të tyre,  për arsye se 

vetë  natyra e këtyre  mesazheve përjashton kryerjen e të tilla veprimeve nga persona të 

cilët nuk kanë çelësin përkatës të dekriptimit
54

.   

Megjithatë, kodimi siguron fshehtësinë e mesazhit, por jo paprekshmërinë e tij.  

                                                                 
51

 Vendim i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës Italiane të Kasacionit nr. 36747, dt. 28.05.2003.  
52

 Elezi, I. E Drejta Penale (Pjesa e Posaçme), Tiranë 2007, f.171. 
53

 Mund të ndodhë psh. që një mesazh i dërguar me anë të postës elektronike nga Tirana në Paris të kalojë 

nëpër shumë porta, madje edhe në SH.B.A përpara se të mbërrijë në destinacion. 
54

 Dekriptimi është procesi i kundërt i kodimit. Nëpërmjet dekriptimit deshifrohet mesazhi i koduar, duke u 

përftuar përmbajtja origjinale e mesazhit. 
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Si rrjedhim edhe këto mesazhe mund të jenë objekt i fshirjes nga ana e subjektit 

kriminal. Në sajë të zhvillimeve më të fundit shkencore, mesazheve e-mail mund t’iu 

sigurohet shkalla më e lartë e sigurisë nëpërmjet zbatimit të teknikave të 

Steganografisë
55

. Duke qenë se nëpërmjet zbatimit të këtyre teknikave, ekzistenca e 

mesazhit mbetet e fshehtë për persona të ndryshëm nga dërguesi apo marrësi i tij, 

përjashtohet jo vetëm mundësia që mesazhi të hapet dhe të lexohet, por gjithashtu edhe 

mundësia e fshirjes së tij. 

 

- Subjekti aktiv dhe pasiv 

 Subjekt aktiv i veprës është çdo person që ka mbushur moshën për përgjegjësi 

penale dhe është i përgjegjshëm. Përderisa kemi të bëjmë me kundravajtje penale, 

subjekt aktiv mund të jetë çdo person që ka mbushur moshën 16 vjeç
56

 dhe që është i 

përgjegjshëm, shtetas shqiptar ose shtetas i huaj. Subjekt pasiv mund të jetë çdo person 

fizik.  

 Personat juridikë nuk mund të jenë subjekte pasive të kësaj vepre penale.  

Vepra penale e “pengimit ose shkeljes së fshehtësisë së korrespondences” është vendosur 

në kreun II të kodit penal “Vepra penale kundër personit”, dhe konkretisht në seksionin 

VIII të këtij kreu, të emërtuar ‘Vepra penale kundër moralit dhe dinjitetit’.  

 Sikurse shihet nga vendi që zë kjo vepër në strukturën e kodit penal, objekti 

juridik që merret në mbrojtje në rastet e shkeljes së fshehtësisë së korrespondencës lidhet 

me mbrojtjen e një të drejte themelore që i përket personit. Objekti grupor i veprave 

penale që përfshihen në seksionin VIII të kodit ka të bëjë me mbrojtjen e marrëdhënieve 

juridike penale të vendosura për të siguruar moralin dhe dinjitetin, të cilat janë dy cilësi 

që lidhen domosdoshmërisht me qëniet njerëzore.  

 Për më tepër, sikurse është trajtuar hollësisht edhe në kapitullin e parë të punimit, 

e drejta për respektimin e fshehtësisë së korrespondencës, vlerësohet si një nga drejtimet 

në të cilat ushtrohet efektivisht e drejta e individit për jetë private. Edhe kjo e drejtë, për 

nga vetë natyra e saj, lidhet me mbrojtjen e interesave të çdo personi për të zhvilluar 

lirisht dhe pa ndërhyrje marrëdhëniet me njerëz të tjerë. 

 Në rastin kur kemi ndërhyrje të padrejta në korrespondencën zyrtare që mbajnë 

institucione të ndryshme të administratës publike apo në korrespondencën e mbajtur nga 

persona juridikë privatë gjatë ushtrimit të aktiviteteve me natyrë profesionale ose tregtare 

nuk mund të zbatohet përgjegjësi penale sipas nenit 123. 

 E drejta për respektimin e fshehtësisë së korrespondencës sikurse ka gjetur 

sanksionim në kushtetutë dhe në instrumentat ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave 

dhe lirive themelore, shtrin mbrojtjen e saj vetëm ndaj korrespondencës të shkëmbyer 

prej personave fizikë. 

 Edhe në doktrinën tonë penale pranohet se ‘fshehtësia e korrespondencës shkelet 

me anë të veprimeve të ndryshme që shprehen në hapjen e letrave personale e zyrtare, 

por që i përkasin një personi të caktuar, si shtetas dhe jo si person zyrtar, me hapjen e 

telegrameve, dëgjimit të bisedave telefonike dhe mjeteve te tjera të komunikimit’.
57

 

                                                                 
55

 Fjala steganografi do të thotë shkrim i fshehtë dhe nëpërmjet zbatimit të teknikave steganografike bëhet 

e mundur  fshehja e ekzistencës së mesazhit. Vetëm dërguesi dhe marrësi i mesazhit e-mail janë në dijeni 

të ekzistencës së tij. Në lidhje me Steganografinë do të flasim më gjerë në Kapitullin VI.    
56

 Neni 12 i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë. 
57

 Elezi, I. (1983). E Drejta Penale e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë (pjesa e posaçme). 

Tiranë: Shtypshkronja ‘Mihal Duri’, f. 461. 
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 Korrespondenca zyrtare që mbajnë institucione të ndryshme të administratës 

publike apo korrespondenca e mbajtur nga persona juridikë privatë gjatë ushtrimit të 

aktiviteteve me natyrë profesionale ose tregtare nuk mund të gëzojë mbrojtje të veçantë 

në bazë të kësaj të drejte. 

 Në rastin kur korrespondenca dërgohet ose merret nga një person juridik nuk 

kemi implikim të çështjeve që lidhen me të drejtën e personit juridik për privatësi, pasi 

kjo e drejtë është e lidhur ngushtësisht me pasjen e cilësive humane nga ana e titullarit të 

saj. Në rast se një person juridik publik ose privat do të ishte subjekt pasiv i ndërhyrjeve 

të padrejta në korrespondencë, atëhere do të ishim përpara cënimit të interesave të 

ndryshme legjitime të këtyre subjekteve.  

 Në një situatë të tillë, mbrojtja juridike e komunikimeve të institucioneve të 

administratës publike apo subjekteve tregtare nuk do të bazohej në pretendimin për 

garantimin e privatësisë së kësaj korrespondence më shumë se sa në mbrojtjen e 

interesave të ligjshme që mund të cënohen nga çdo ndërhyrje e paautorizuar e subjekteve 

të treta në këto komunikime. 

 Interesat që merren në mbrojtje në rastin e ndëshkimit të ndërhyrjeve në 

komunikimet e mbajtura nga administrata publike kanë të bëjnë, sipas rastit, me 

mbrojtjen e informacioneve të klasifikuara sekret shtetëror, mbrojtjen e të dhënave 

personale që mbahen dhe përpunohen në sistemet kompjuterike të insititucioneve 

përkatëse, garantimin e integritetit të sistemeve kompjuterike ushtarake, të sigurisë 

kombëtare, të rendit publik, të mbrojtjes civile, të shëndetësisë apo të çdo sistemi tjetër 

kompjuterik, me rëndësi publike, funksionimi i të cilave mund të rrezikohet apo cënohet 

seriozisht nga sulmet e ndërmarra. 

 Ndërsa, interesat që mbrohen në sajë të garantimit të fshehtësisë së 

komunikimeve profesionale apo tregtare kanë të bëjnë me mbrojtjen e sekretit tregtar, të 

dhënave bankare dhe financiare, përmbushjen e detyrimit të sipërmarrësve të rrjeteve të 

komunikimeve elektronike publike për të garantuar sigurinë dhe cilësinë e shërbimit të 

ofruar, mbrojtjen nga ndërhyrjet abuzive në të dhënat personale të klientëve të tyre, kur 

këto të dhëna përpunohen automatikisht etj. 

Nëse komunikimet zyrtare ose ato me natyrë tregtare mbahen në formë 

elektronike duke përdorur metodat e ndryshme të komunikimit që ofrojnë shërbimet e 

shoqërisë së informacionit, atëhere veprimet e paligjshme për përgjimin e tyre mund të 

dënohen në bazë të nenit të 293/a të kodit penal ‘përgjimi i paligjshëm i të dhënave 

kompjuterike’, ku thuhet se ‘përgjimi i paligjshëm me mjete teknike i transmetimeve 

jopublike, i të dhënave kompjuterike nga/ose brenda një sistemi kompjuterik, përfshirë 

emetimet elektromagnetike nga një sistem kompjuterik, që mbart të dhëna të tilla 

kompjuterike, dënohet me burgim nga tre deri në shtatë vjet.’  

Kjo dispozitë e shtrin mbrojtjen e saj ndaj çdo transmetimi me natyrë jopublike 

që zhvillohet nëpërmjet një sistemi komjuterik.  Ligjvënësi këtu ka qenë i kujdesshëm 

dhe jo pa qëllim nuk ka përdorur termin transmetime private.  

Nëse mbrojtja e ofruar nga dispozita do të shtrihej vetëm ndaj transmetimeve 

private të të dhënave kompjuterike, do të mbeteshin pa ndëshkuar të gjitha ato veprime të 

ndërmarra për përgjimin e transmetimeve të tjera kompjuterike që jo domosdoshmërisht 

kanë natyrë private apo konfidenciale. Kështu psh. përgjimi komunikimeve elektronike 

midis organeve të ndryshme të administratës publike apo midis tyre dhe strukturave në 

varësi, apo komunikimeve të subjekteve tregtare private ndërmjet tyre ose me klientët e 

tyre, që nuk kanë  natyrë private nuk do të gjenin mbrojtje të veçantë nëse zbatimi i 

dispozitës do të lidhej vetëm me transmetimet private të të dhënave kompjuterike. 
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Shprehja ‘trasmetime jopublike’ ka të bëjë me mënyrën e transmetimit të 

komunikimeve dhe jo me natyrën e tyre private apo zyrtare. Kjo do të thotë që subjektet 

komunikuese duhet të kenë zgjedhur një mënyrë komunikimi të përshtatshme për të 

ndaluar aksesin e paautorizuar të personave të tretë. Kështu psh. do të konsiderohet një 

transmetim me natyrë jopublike, çdo komunikim midis një shoqërie tregtare dhe 

klientëve të saj që bazohet në përdorimin e fjalëkalimeve për të hyrë në kanalin përkatës 

të komunikimit apo në kodimin (enkriptimin) e mesazheve të shkëmbyera midis këtyre 

subjekteve. 

Megjithatë, është e rëndësishme të përmendim faktin se rastin kur 

korrespondenca zyrtare ose tregtare mbahet në trajtë të shkruar, fizike, nuk ka ende një 

dispozitë të veçantë që do të mbulonte format e ndërhyrjeve të paligjshme në të. 

 

1.2 Pengimi dhe shkelja e fshehtësisë së korrespondencës nga punonjësi shtetëror 

ose në shërbim publik  

 Në kodin tonë penal ekziston edhe një dispozitë tjetër penale e cila gjithashtu 

ndëshkon veprime të caktuara të drejtuara kundër padhunueshmërisë dhe fshehtësisë së 

korrespondencës. Kjo dispozitë, ndryshe nga dispozita e trajtuar më sipër, nuk është 

vendosur në kreun II, seksioni VIII “Vepra penale kundër moralit dhe dinjitetit”, por në 

Kreun VII, Seksioni II të kodit penal i cili trajton veprat penale kundër veprimtarisë 

shtetërore të kryera nga punonjësit shtetërorë ose në shërbim publik.  

Vështrimi i përmbajtjes së dispozitës në fjalë, na ndihmon që të kuptojmë arsyen e 

vendosjes së saj në këtë pjesë të Kodit penal. 

Neni 255 

Dhënia e urdhrave ose kryerja e veprimeve për asgjësimin, leximin dhe përhapjen e 

korrespondencës postare ose që prish, vështirëson, vë nën kontrroll ose përgjon 

korrespondencën telefonike apo të çdo mjeti tjetër të komunikimitn nga ana e punonjësit 

të ngarkuar me funksion shtetëror ose në shërbim publik e në ushtrim të tyre, veç rasteve 

kur lejohet nga ligji, dënohet me gjobë ose burgim gjer në tre vjet. 

 Arsyeja e vendosjes së kësaj dispozite në pjesën e kodit penal që trajton veprat 

penale kundër veprimtarisë shtetërore të kryera nga punonjësit shtetërorë ose në shërbim 

publik, shpjegohet  me këto karakteristika që paraqet figura e veprës penale e 

sanksionuar prej saj: 

 Vepra penale kryhet nga një punonjës i ngarkuar me një funksion shtetëror ose në 

shërbim publik gjatë ushtrimit të funksionit apo shërbimit nga ana e tij. Pra, subjekti i 

veprës penale nuk vepron në cilësinë e një personi të thjeshtë, por si mbartës i një 

autoriteti të caktuar të dhënë nga funksioni apo shërbimi me të cilin ai është 

ngarkuar. 

  Për shkak të cilësisë që ka subjekti i veprës penale, nga veprimet e kryera prej tij nuk 

shkelet vetëm fshehtësia e korrespondencës, por gjithashtu cënohet edhe veprimtaria 

e rregullt e aparatit shtetëror dhe e shërbimit publik. Për më tepër, në këtë rast në 

objektin e veprës penale
58

 dalin në rradhë të parë marrëdhëniet juridike të vendosura 

për të siguruar veprimtarinë e rregullt të aparatit shtetëror dhe të shërbimit publik dhe 

më pas ato të vendosura për ruajtjen e fshehtësisë së korrespondencës dhe të mjeteve 

të tjera të komunikimit, të mbrojtura posçërisht me legjislacionin penal nga veprimet 

ose mosveprimet kriminale
59

. 

                                                                 
58

 Është fjala për objektin juridik të veprës, ndërsa objekti material është i njëjtë me atë të veprës penale të 

parashikuar nga neni 123: korrespondenca postare, telegrafike, telefonike ose me anë të çdo mjeti tjetër të  

komunikimi. 
59

 Elezi, I. “E Drejta Penale” (pjesa e posaçme), Tiranë 2007, f. 455. 
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 Subjekti kryen veprimet që pengojnë ose shkelin fshehtësinë e korrespondencës duke 

cënuar marrëdhëniet juridike të vendosura për të siguruar veprimtarinë e rregullt të 

aparatit shtetëror dhe të shërbimit publik, prandaj këto marrëdhënie në këtë rast dalin 

në plan të parë. 

 Kjo figurë vepre penale, paraqet rëndësi për trajtimin tonë, përderisa nga 

veprimet e kryera nga punonjësi i ngarkuar me funksion shtetëror ose shërbim publik 

shkelet fshehtësia e korrespondencës. 

 Nga ana objektive, vepra kryhet me veprime aktive të kundërligjshme, të cilat 

shfaqen në dhënien e urdhrave ose kryerjen e veprimeve arbitrare për asgjësimin (p.sh 

grisjen ose djegien e letrave personale), leximin dhe përhapjen e korrespondencës 

postare ndaj personave të ndryshëm ose me anë të prishjes së linjës telefonike, me 

krijimin e vështirësive të komunikimit  (p.sh duke bërë zhurmë që të mos bisedohet 

lirisht), ose duke vënë nën kontrroll apo përgjuar bisedat telefonike apo me anë të çdo 

mjeti tjetër të komunikimit.  

 Krimi do të quhet i kryer nga çasti i dhënies së urdhrave apo kryerjes së 

veprimeve të sipërpërmendura, pa qenë nevoja për të ardhur pasoja. Pra, shohim se edhe 

kjo vepër penale ashtu sikurse ajo e parashikuar nga neni 123, është vepër penale 

formale. Në rastin kur punonjësi kryen këto veprime duke qenë i autorizuar me vendim 

të organeve kompetente, sipas dispozitave ligjore në fuqi, nuk jemi përpara kryerjes së 

këtij krimi. P.sh do të kishim të bënim me një rast të tillë, kur me vendim të prokurorit 

sekuestrohet korrespondenca e një personi ndaj të cilit ka filluar ndjekja penale
60

. 

 Disa nga rrethanat e mundshme praktike të konsumimit të kësaj vepre penale do 

të ishin: 

- dhënia e vendimit për përgjimin e bisedave telefonike të një personi të dyshuar 

për kryerjen e një vepre penale nga ana e prokurorit, pa pasur autorizim nga 

gjykata sikurse kërkohet në bazë të kodit të procedurës penale; 

- zbatimi i masave për përgjimin e fshehtë të komunikimeve të një personi, prej 

punonjësve të strukturave informative shtetërore pa marrë më parë miratimin e 

prokurorit të përgjithshëm sikurse kërkohet në bazë të ligjit “Për përgjimin e 

komunikimeve elektronike”; 

- dhënia e urdhrave nga ana drejtuesit të një institucioni të vuajtjes së dënimit, për  

ndalimin e bisedave telefonike të një të dënuari, kur  kjo nuk justifikohet nga 

prania e rrethanave që njeh ligji për zbatimin e një mase të tillë; 

- rastet e hapjes dhe marrjes dijeni mbi përmbajtjen e korrespondencës postare prej 

punonjësve të shërbimit postar. 

 Bazuar në jurisprudencën e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut mund të 

themi se vepra mund të konsumohet edhe nëprmëjet dhënies së urdhrave  nga ana e 

drejtuesve të insitucionit të burgut për moslejimin e letërkëmbimeve ose të bisedave 

telefonike nga ana e të burgosurve ose nëpërmjet mossigurimit të mjeteve materiale 

nëpërmjet të cilave të burgosurit mund të mbajnë korrespondencë të shkruar,
61

 

mosmarrjes së masave për vendosjen e një aparati telefonik funksionial në ambjentet e 

institucionit apo mosadresimit të problemeve që mund të lidhen me funksionimin e linjës 

telefonike. 

Në praktikën gjyqësore të huaj, në mënyrë konstante është pranuar mundësia e 

konkurimit midis veprës penale të shkeljes së fshehtësisë së korrespondencës dhe veprës 

penale të vjedhjes duke shpërdoruar detyrën në rastet kur psh. punonjësi i shërbimit 

                                                                 
60

 Po aty. 
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 Shiko Cotlet kundër Rumanisë , vendim nr. 49549/11, dt. 01.10. 2013. 
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postar shkatërron ose asgjëson një objekt të korrespondencës postare me qëllim që të 

përvetësojë sende me vlerë të ndodhura brenda tij
62

. 

Ndërsa për sa i takon radiokomunikimeve private, të cilat realizohen në një bandë 

frekuencash jo të rezervuar posaçërisht për komunikimet me natyrë private, në 

jurisprudencën e Gjykatës së Strasburgut është theksuar se në një rast të tillë, nuk mund 

të pranohet se ka pasur përgjim të paligjshëm të korrespondencës personale. 

Në çështjen B.C kundër Zvicrës, i gjykuari B.C pretendonte se punonjësit e 

njësisë mbikqyrëse të radio-komunikimeve pranë Shoqërisë Zvicerane të Postës, 

Telefonave dhe Telegrafëve kishin cënuar të drejtën e tij për respektimin e fshehtësisë së 

korrespondencës pasi kishin përgjuar një bisedë telefonike private që ai kishte kryer 

nëpërmjet një bande frekuencash të rezervuar për komunikimet në fushën e aviacionit 

civil dhe ushtarak. Biseda në fjalë, ishte gjurmuar dhe më pas regjistruar nga ana e 

punonjësve të njësisë mbikqyrëse pasi ishte kryer me anë të një telefoni jokabllor të 

paautorizuar.
63

 

Lidhur me këtë pretendim të të gjykuarit, Gjykata konstatoi se: 

“biseda telefonike që kishte qenë objekt përgjimi dhe regjistrimi ishte realizuar 

nëpërmjet një aparati telefonik të paautorizuar, i cili ishte duke funksionuar në një 

bandë frekuencash të rezervuara për qëllime të tjera, të ndryshme nga ato që 

lidhen me bisedat telefonike me natyrë private. Bisedat telefonike të zhvilluara në 

këtë mënyrë ishin të aksesueshme edhe ndaj përdoruesve të tjerë të paisjeve të 

telekomunikimit prandaj do të ishte e vështirë që ato të konsideroheshin si 

komunikime private.  

Duke përdorur një aparat të tillë telefonik për zhvillimin e bisedës, i gjykuari e 

kishte ekspozuar veten ndaj rrezikut të zbulimit të përmbajtjes së bisedës nga 

persona të tretë.  Si përfundim, Gjykata vlerësoi se përgjimi i bisedave telefonike të 

kryera nga i gjykuari në bandën e frekuencave të rezervuara për shërbimet e 

aviacionit (bandë frekuencash publike), nuk përbënte një ndërhyrje të padrejtë në 

të drejtat e njohura në nenin 8 të Konventës”. 

 

 Subjekti aktiv i krimit është i posaçëm, punonjësi i ngarkuar me funksion 

shtetëror ose në shërbim publik
64

. Si rrjedhim, eventualisht, subjekt mund jetë drejtori 

apo nënpunësi i post-telegrafëve, shpërndarësi i postës, një sipërmarrës i rrjeteve dhe 

shërbimeve të komunikimeve elektronike publike ose një punonjës i tij etj.  

 Përveç këtyre personave, të cilët për shkak të funksionit apo detyrës së tyre janë 

në kontakt të vazhdueshëm me korrespondencën personale të individëve, subjekt i krimit 

të parashikuar nga neni 255 i kodit penal mund të jenë edhe punonjës të ngarkuar me një 

funksion shtetëror ose shërbim publik, i cili nuk është i tillë që t’u krijojë atyre 

mundësinë për të qenë vazhdimisht në kontakt me një korrespondencë personale.  

Kjo për arsye se herë pas here, ushtrimi i detyrave të tyre, përfshin edhe veprime që kanë 

për objekt këtë korrespondencë. I tillë do të ishte rasti i një prokurori i cili  jep urdhër për 

përgjimin e korrespondencës telefonike apo kryen vetë këtë veprim, kur nuk plotësohen 

kërkesat e parashikuara nga ligji për kryerjen e këtij veprimi apo i drejtuesit të një 

                                                                 
62

 Vendim i Gjykatës Italiane të Kasacionit, dt. 28.03. 1974, në Massimario delle Decisioni Penali 1974, si 

dhe vendim i  datës 5.06.1963 në Massimario Penale 1963. 
63

 Aparati telefonik ishte përdorur në kundërshtim me rregullimet e nenit 42 të Ligjit Federal Zviceran 

“Mbi komunikimet telegrafike dhe telefonike” të vitit 1922. 
64

 Në kushte të caktuara, në mënyrë të tërthortë, në rolin e subjektit aktiv të kësaj vepre penale mund të jetë 

edhe një person juridik. Kjo çështje trajtohet në mënyrë të hollësishme në kapitullin V të punimit. 
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institucioni burgimi ose paraburgimi,  i cili hap dhe lexon apo asgjëson korrespondencën 

e të burgosurve/paraburgosurve. 

 Theksojmë se subjekti i kësaj vepre penale duhet të  plotësojë në mënyrë 

kumulative kushtet e mëposhtme : 

 të jetë një punonjës i ngarkuar me funksion shtetëror ose në shërbim publik; 

 të kryejë veprimet me të cilat konsumohet ana objektive e veprës penale të 

parashikuar nga neni 255 në ushtrim të funksionit ose shërbimit; 

 veprimi i kryer të mos përfshihet në një nga rastet e lejuara nga ligji. 

 Si rrjedhim, në rastin kur vepra kryhet nga një punonjës i tillë, por jo në ushtrim 

të funksionit apo shërbimit të tij, ai nuk përgjigjet sipas nenit 255 të kodit penal për arsye 

se subjekti i veprës penale të parashikuar nga kjo dispozitë duhet të plotësojë të treja 

kushtet e sipërpërmendura, njëkohësisht.  

Në këto rrethana, punonjësi do të mbante përgjegjësi sipas nenit 123 të kodit penal, i cili 

zbatohet në të gjitha rastet kur personi që ka shkelur fshehtësinë e korrespondencës është 

një shtetas i thjeshtë.  

 Ndërkohë në rolin e subjektit pasiv mund të jetë çdo person fizik, korrespondenca 

personale e të cilit dëmtohet apo përgjohet pa të drejtë. 

Nga ana subjektive krimi kryhet me dashje, sepse punonjësi i ngarkuar me detyrë 

shtetërore apo në shërbim publik ka dijeni për mbrojtjen ligjore që gëzon fshehtësia e 

korrespondencës dhe e mjeteve të tjera të komunikimit, dhe megjithatë, cënon 

paprekshmërinë e saj.
65

 

Si përfundim, një vështrim krahasues i neneve 123 dhe 255 të Kodit penal, do të na 

ndihmonte për të kuptuar më qartë kufijtë e zbatimit të tyre. 

- Objekt i veprës penale të pengimit ose shkeljes së fshehtësisë së korrespondencës të 

parashikuar nga neni 123 janë marrëdhëniet juridike të vendosura për të siguruar 

fshehtësinë e korrespondencës, të mbrojtura posçërisht me legjislacionin penal nga 

veprimet ose mosveprimet kriminale. Objekt i veprës penale të pengimit dhe 

shkeljes së fshehtësisë së korrespondencës të parashikuar nga neni 255 janë 

marrëdhëniet juridike të vendosura për të siguruar veprimtarinë e rregullt të aparatit 

shtetëror dhe të shërbimit publik dhe së dyti  ato të vendosura për ruajtjen e 

fshehtësisë së korrespondencës, të mbrojtura posaçërisht me legjislacionin penal 

nga veprimet kriminale. 

- Subjekti i veprës penale të sanksionuar në nenin 255 është i posaçëm ndërsa në 

veprën penale të sanksionuar në nenin 123, subjekti është i përgjithshëm. 

- Në rastin e veprës penale të parashikuar nga neni 123 kemi të bëjmë me një 

kundërvajtje penale ndërsa në rastin e parashikuar nga neni 255 kemi të bëjmë me 

krim. Kjo shpjegohet me faktin se në rastin e dytë rritet rrezikshmëria shoqërore e 

veprës.  

Kur pengimi ose shkelja e fshetësisë së korrespondencës personale kryhet nga një 

punonjës i ngarkuar me një funksion shtetëror ose shërbim publik e në ushtrim të 

tyre, interesi i prekur kalon sferën e interesave personale të personit të prekur nga 

veprimet e punonjësit në fjalë. Në këtë rast, veprimet e subjektit të veprës penale 
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prekin një interes publik, atë të zhvillimit në përputhje me ligjin të veprimtarisë 

shtetërore apo të shërbimit publik. 

 

 Në përfundim shprehemi se, duke marrë parasysh natyrën publike të interesit që 

cënohet nga vepra penale e parashikuar në nenin 255, do të ishte mirë që në dispozitën 

në fjalë, të kishte edhe një parashikim të veçantë për ndëshkimin e rasteve kur veprimet 

e vënies nën kontroll, përgjimit, marrjes dijeni mbi korrespondencën postare, telefonike 

etj., kryhen në dëm të një personi në detyrë shtetërore ose në shërbim publik, gjatë 

ushtrimit të detyrës ose shërbimit, apo për shkak të saj.  

 Veprimet e kryera në këto rrethana, mund cënojnë veprimtarinë e rregullt të 

aparatit shtetëror apo shërbimit publik, në të cilin ushtron detyrën punonjësi, 

korrespondenca e të cilit është përgjuar. Kjo pasi të dhënat që përmbahen në 

korrespondencën e tij mund të jenë të dhëna që lidhen me ushtrimin e detyrës shtetërore 

ose shërbimit publik, dhe zbulimi apo përhapja e paautorizuar e tyre mund të 

kompromentonte realizimin e mëtejshëm normal të tyre. 

 Gjithashtu, është e nevojshme të sqarohet zbatimi i mundshëm i kësaj dispozite 

ndaj personave që ushtrojnë detyrën e hetuesit privat, të cilët, gjatë ushtrimit të 

veprimtarisë hetuese private mund të përdorin paisje të caktuara për përgjimin e 

bisedave telefonike apo formave të tjera të komunikimit të subjekteve të caktuar. 

 Në një perspektivë krahasuese vihet re se çështje të tilla kanë një rregullim 

specifik në ligjin penal italian. Këto veprime dënohen në Kodin Penal Italian në bazë të 

nenit 617 par. III.  

Në këtë dispozitë thuhet se ‘veprimet mashtruese të marrjes dijeni, ndërprerjes, 

pengimit apo përhapjes së bisedave telefonike, të kryera në dëm të një personi në 

detyrë shtetërore ose në shërbim publik, gjatë ushtrimit të detyrës ose shërbimit, apo 

për shkak të saj, dënohen me burgim nga një deri në pesë vjet.” Po i njëjti dënim do të 

zbatohet ndaj një personi, i cili, kryen veprimet në fjalë duke abuzuar me profesionin e 

hetuesit privat. 

2. Veprat penale kundër integritetit dhe fshehtësisë  të të dhënave dhe sistemeve 

kompjuterike. 

 
Hyrje 

Paisjet e ndryshme që shkenca ka vendosur në duart e njerëzimit, mundet në fakt 

të përdoren në një mënyrë krejt të ndryshme nga ajo për të cilën janë projektuar, dhe 

qëllimet që synohen të realizohen nëpërmjet përdorimit të tyre mund të ndryshojnë 

dukshëm nga qëllimet origjinale të dhëna nga ideatorët e këtyre paisjeve.  

Krimi kibernetik karakterizohet nga skena të reja të krimit, të cilat kërkojnë 

domosdoshmërisht forma të reja të reagimit juridik dhe metoda të  reja të zbatimit të 

ligjit.
66

 Ndryshe nga krimet tradicionale, të cilat kryhen në një vendndodhje të caktuar 

gjeografike, krimi kibernetik karakterizohet nga krijimi i skenave të reja të krimit sepse 

ky lloj krimi ndodh on-line dhe zakonisht nuk mund të lidhet saktësisht me një 

vendndodhje në mjedisin fizik.  

Përhapja e kësaj forme të kriminalitetit është e lidhur ngushtë me shkallën e gjerë 

që ka gjetur përdorimi i Internetit në çdo shoqëri. Kjo pasi në hapësirën e rrjeteve 

kompjuterike, kostoja e përgjimit të të dhënave është shumë me e ulët se sa në botën 

materiale dhe mundësitë praktike për kryerjen e këtyre veprimeve janë shumë herë më të 
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mëdha. Krahas avantazheve të shumta që paraqet përdorimi i këtij shërbimi, prania e 

rrezikut është një cilësi e natyrshme e Internetit, për arsye se ai ju siguron anonimitet  

përdoruesve, ka një natyrë të ndërlidhur dhe nga ana tjetër është një rrjet i 

decentralizuar
67

.  

Anonimiteti në një rrjet të komunikimeve elektronike publike (Internet) 

nënkupton në radhë të parë që gjatë shfrytëzimit të këtij rrjeti, përdoruesi nuk ka 

detyrimin të shfaqë identitetin e vërtetë që ai gëzon në botën materiale.  Përdoruesi mund 

të vendosë një pseudonim në vend të emrit të tij të vertetë. Në një përdorim më të 

avancuar, anonimiteti mund të kuptohet me aftësinë e përdoruesit për të dërguar mesazhe 

të koduara. Kjo cilësi, thjeshton kryerjen e veprave penale në fushën e komunikimeve 

elektronike, dhe nga ana tjetër vështirëson identifikimin e autorëve të tyre.  

Një tjetër cilësi kryesore e Internetit është natyra e decentralizuar e ofrimit të këtij 

shërbimi. Kjo nënkupton që nuk ka një entitet të vetëm, i cili kontrollon rrjetin e pafund 

të komunikimeve elektronike publike dhe kjo e bën akoma më të vështirë mbikqyrjen e 

rrjetit dhe aplikimin e politikave rregullatore. 

Për sa më sipër, përkufizimet tradicionale të veprave penale nuk ishin më të 

përshtatshme për t’iu përgjigjur realitetit të ri në fushën e komunikimeve elektronike.  

Duke pasur parasysh detyrimin që ka qeveria e çdo vendi për të mbrojtur shoqërinë dhe 

individët nga krimi, ishte veçanërisht e rëndësishme që të kishte një përgjigje efektive të 

drejtësisë penale edhe kundër krimit kompjuterik
68

. 

Në këtë perspektivë, ligjvënësi shqiptar, në vitin 2008 miratoi ligjin nr. 10023 

“Për disa shtesa dhe ndryshime në Kodin Penal të R.SH”,   me anë të të cilit, në kodin 

tonë penal u përfshinë një sërë dispozitash të reja që ndëshkonin forma të ndryshme të 

shfaqjes së krimit kibernetik si: hyrja e paautorizuar kompjuterike, përgjimi i paligjshëm 

i komunikimeve elektronike, ndërhyrja në të dhënat kompjuterike apo sistemet 

kompjuerike etj. 
 

2.1 Konteksti politiko-juridik i ndryshimeve të vitit 2008 

Problematika që shtrohej në lidhje me ndëshkimin e formave të reja të krimit të 

kryera në hapësirën kibernetike nuk bazohej më shumë tek pasojat e natyrës fizike që 

mund të shkaktoheshin ndaj një sistemi kompjuterik, sjellje, të cilat mund të gjenin 

trajtim në bazë të qëndrimeve klasike mbi shkaktimin e dëmit, sesa në praktikat e 

paligjshme që mund të kryheshin kundër sistemeve kompjuterike ose nepërmjet tyre. 

Risitë që paraqiste materia përkatëse dhe karakteristikat e veçanta të saj shtronin 

nevojën e padiskutueshme për një ndërhyrje normative e cila të shtrinte fushën e zbatimit 

të ligjit penal edhe ndaj sjelljeve kriminale të ndodhura në hapësirën kibernetike.   

Mënyra e konsumimit të këtyre veprave penale (modus operandi) ndryshonte në mënyrë 

thelbësore nga format tradicionale të krimit dhe si rrjedhojë, aplikimi i mundshëm i 

normave ekzistuese penale ndaj sjelljeve të paligjshme të realizuara nëpërmjet sistemeve 

kompjuterike rrezikonte ndjeshëm të cënonte parimin e taksivitetit. 

Një arsye tjetër që shoqëroi përfshirjen e normave të reja juridiko-penale, lidhej 

me vullnetin e ligjvënësit për të përafruar legjislacionin shqiptar me legjislacionin e 

Bashkimit Evropian. Në këtë drejtim mund të themi se dispozitat e përfshira rishtazi në 

kodin penal shqiptar në luftën kundër krimit kompjuterik janë në koherencë të plotë me 

Konventën e Këshillit të Evropës ‘Mbi krimin kibernetik’.  
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Për më tepër, një qëndrim i tillë, nuk duhet interpretuar vetëm në funksion të synimit të 

përgjithshëm për përmbushjen e detyrimeve që lidhen me integrimin e Shqipërisë në 

familjen e madhe evropiane, por edhe në funksion të një synimi praktik që lidhet me 

nevojën për krijimin e koncepteve uniforme dhe vendosjen e standarteve të përbashkëta 

të bashkëpumimit për të luftuar luftuar një fenomen me natyrë ndërkombëtare. 

Vlen të theksohet këtu se legjislatori nga njëra anë, ka synuar të disiplinojë 

materien përkatëse në sajë të përfshirjes së normave të reja penale, dhe nga ana tjetër, 

nuk ka bërë një shpjegim të koncepteve me natyrë teknike, duke e lënë kështu në dorë të 

doktrinës dhe praktikës gjyqësore detyrën e përcaktimit të termave në fjalë, si psh. 

‘sistem kompjuterik’, ‘të dhëna komjuterike’, ‘program komjuterik’ etj. 

Zgjidhja normative që ka dhënë ligjvënësi shqiptar në këtë drejtim ka qenë ajo 

përfshirjes së dispozitave të reja në tekstin e kodit penal në lidhje me veprat penale në 

fushën kompjuterike.  

Theksojmë gjithashtu se dispozitat që trajtojnë këto vepra penale nuk janë 

përfshirë në një titull të veçantë të kodit penal por i janë bashkangjitur dispozitave të 

veprave të tjera ekzistuese me të cilat paraqesin më shume ngjashmëri.   

Me sa duket, ligjvënësi ka vlerësuar se veçantia që paraqet materia përkatëse nuk paraqet 

arsye të mjaftueshme për t’i ndarë veprat penale kompjuterike në një titull të veçante.  

Për më tepër, kriteri i përdorur përgjithësisht nga ana e ligjvënësit për klasifikimin e 

veprave penale në krerë dhe seksione të veçanta brenda kodit penal bazohet në objektin 

juridik të cënuar, ndërkohë që format e reja të krimit kibernetik paraqisnin risi për sa i 

përket mënyrës apo mjetit të përdorur për kryerjen e tyre si dhe objektit material të 

cënuar,  por objekti juridik i tyre mbetej sërisht po i njëjti. 

Kjo zgjidhje është e njëjtë me përqasjen e zgjedhur në ligjin penal italian ku 

normat mbi krimin kibernetik janë përfshirë rishtazi në tekstin e kodit ekzistues penal. 

Në fakt, një zgjidhje e tillë, mbetet e debatueshme edhe në doktrinën italiane.  

Kështu, shprehet mendimi se: 

‘duke vepruar në këtë mënyrë, duket sikur legjislatori nuk ka qenë në gjendje të 

dallojë një rrezik të dyfishtë : atë të anashkalimit nga njëra anë të efekteve erozive për 

përkufizimin e koncepteve tradicionale, të shtrirjes së tyre në raste krejtësisht 

heterogjene, të cila kanë të përbashkët vetëm faktin e përmbushjes së një funksioni të 

ngjashëm, por që mbeten tërësisht të ndryshme për sa i përket elementëve specifikë 

përbërës ; dhe nga ana tjetër, rrezikun e nënvleftësimit të kushtëzimit të thellë që 

ndryshimi në përmbajtjen e objekteve materiale të sjelljeve të paligjshmë ushtron në 

strukturën dhe modalitetin e konsumimit të anës objektive të tyre, deri në atë pikë sa në 

shumë raste mund të vihet në diskutim, pajtueshmëria dhe konfigurimi logjiko-juridik
69

. 

Në pjesën në vijim të punimit paraqitet një analizë e mirëfilltë juridike e 

rrethanave të zbatimit të përgjegjësisë penale sipas dispozitave në fjalë.  

Krahas shpjegimit teorik, rëndësi e veçantë i kushtohet edhe ilustrimit me aspekte 

praktike të formave konkrete të konsumimit të veprave penale. 

Ky shpjegim synon gjithashtu të nxjerrë në pah rreziqet që çdo idivid, biznes privat  apo 

agjensi qeveritare duhet të marrë parsaysh nga momenti që vendos të përdorë shërbimet 

e një rrjeti kompjuterik të ndërlidhur e në vazhdim. 

 

 2.2 Hyrja e paautorizuar kompjuterike 

Me ‘hyrje’ në një sistem kompjuterik do të kuptojmë hyrjen në tërësi ose në një 

pjesë të tij si në njësitë kryesore përbërëse të tij, në të dhënat e ruajtura në dosje, në të 
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dhënat e trafikut ose të përmbajtjes. Termi i referohet hyrjes në një sistem kompjuterik, i 

cili është i lidhur me një rrjet telekomunikimi publik, ose në një sistem kompjuterik 

brenda të njëjtit rrjet, siç është rasti i një rrjeti me veprim lokal LAN (local area 

network), ose nëpërmjet Intranetit
70

 në rastin e kompjuterave të një ndërmarrjeje
71

.   

Në gjuhën kompjuterike, veprimet e hyrjes së paautorizuar në një sistem 

kompjuterik, identifikohen me termin e përgjithshëm Hacking.  

Ky term përfshin çdo aktivitet të qëllimshëm dhe të planifikuar, ku pas përcaktimit të 

sistemit objekt sulmi, studiohen karakeristikat e tij të sigurisë dhe përgatiten mjete 

(fjalëkalime ose programe) për të siguruar akses të paautorizuar ose për të penguar 

funksionimin normal sistemit
72

. 

Në fillim të viteve 90, doli në pah ndarja e këtij aktiviteti në Hacking dhe 

Cracking, e cila bazohej në qëllimin e ndjekur nga subjektet që kryejnë një ndërhyrje të 

paautorizuar kompjuterike.  

Kështu, termi haker përdoret për të treguar një ekspert në fushën kompjuterike i cili 

shkel masat e sigurisë së një sistemi kompjuterik i shtyrë nga kurioziteti dhe dëshira e tij 

për të marrë njohuri mbi ndërtimin e sistemit kompjuterik dhe mënyrën e tij të 

funksionimit. Ai nuk hyn në një sistem kompjuterik me qëllim që të kryejë një vepër 

penale siç mund të jetë manipulimi i të dhënave kompjuterike apo pengimi i 

funksionimit normal të sistemit.  

Ndërkohë, termi cracker përdoret për të treguar ata specialistë në fushën 

kompjuterike që hyjnë në mënyrë të paautorizuar në një sistem kompjuterik me qëllim 

kryerjen e një vepre penale. 

Pra në thelb, ndryshimi midis hackerave dhe crackerave qëndron në faktin se 

hackerat i identifikojnë veprimet e tyre të ndërhyrjeve kompjuterike, si veprime të kryera 

brenda rregullave etike, ndërsa crackerat nuk i përmbahen kornizave etike
73

. 

Në kodin tonë penal jepet ky përkufizim i veprës penale të hyrjes së paautorizuar 

kompjuterike: 

Hyrja e paautorizuar apo në tejkalim të autorizimit për të hyrë në një sistem 

kompjuterik a në një  pjesë të tij, nëpërmjet cenimit të masave të sigurimit, dënohet 

me gjobë ose me burgim deri në tre vjet.  

Kur kjo vepër kryhet në sistemet kompjuterike ushtarake, të sigurisë kombëtare, të 

rendit publik, të mbrojtjes civile, të shëndetësisë apo në çdo sistem tjetër 

kompjuterik, me rëndësi publike, dënohet me burgim nga tre deri në dhjetë vjet.
74

  

Do të jemi përpara konsumimit të kësaj vepre penale në çdo rast që hyrja në një 

sistem kompjuterik ose në një pjesë të tij është kryer pa pasur autoritet ligjor, ekzekutiv, 

administrativ, gjyqësor, kontraktor ose që buron nga marrëveshja apo konsensusi si dhe 

kur nuk bazohet në rrethana të parashikuara me ligj që përjashtojnë ose justifikojnë 

sjelljen në fjalë
75

.  

 Në dispozitë nuk përcaktohen mënyrat specifike nëpërmjet të cilave sigurohet 

hyrja e paautorizuar në një sistem kompjuterik. Kjo zgjidhje e dhënë nga ligjvënësi ka 
                                                                 
70

 Fjala Intranet tregon një rrjet kompjuterik, i cili përdor teknologjinë e protokolleve të Internetit për të 

ndarë informacionet, sistemet operative ose shërbimet kompjuterike brenda një organizate. Hyrja në këtë 

rrjet mund të bëhet vetëm nga ana e punonjësve të firmës ose persona të tjerë të autorizuar.  
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 Raport shpjegues i Konventës së Këshillit të Evropës “Mbi Krimin Kompjuterik”,  koment nr. 46. 
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 Sharma, V. (2011). Information Technology Law - Law and Practice (botimi i 3-të), New Delhi: 

Universal Law Publishing, f. 172. 
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 Po aty. 
74

 Neni 192/b i kodit penal  
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për qëllim të sigurojë qëndrueshmërinnë në kohë të dispozitës. Në sajë të përdorimit të 

termave neutralë nga pikëpamja teknologjike bëhet e mundur që dispozita të gjejë zbatim 

edhe ndaj formave të reja të hyrjes së paautorizuar në sisteme kompjuterike që mund të 

sjellë zhvillimi i teknologjive të reja.  

Duhet theksuar se arsyeja kryesore e ndëshkimit të veprimeve të hyrjes së 

thjeshtë në mënyrë të paautorizuar në një sistem kompjuterik lidhet me rrezikshmërinë 

që paraqet veprimi në fjalë si një veprim, i cili, zakonisht, i paraprin kosumimit të 

krimeve të tjera kompjuterike. 

 

2.2.1 E mira juridike e mbrojtur dhe struktura e krimit 

Parashikimi i veprimeve të hyrjes së paautorizuar në një sistem kompjuterik si 

vepër penale e veçantë e gjen pikënisjen në një sjellje tjetër të paligjshme të dënueshme 

vazhdimisht sipas ligjit penal që është ajo e dhunimit të banesës. 

Pra, hyrja e paautorizuar kompjuterike vlerësohet në pamje të parë si një shtrirje 

në planin ideal e mbrojtjes juridiko-penale të padhunueshmërisë së banesës drejt një 

trajte të re që ky koncept merr nën dritën e zhvillimeve teknologjike dhe që njihet si 

‘banesa kompjuterike’.
76

  

Sigurisht që një interpretim i tillë, vlen për sa kohë nisemi nga premisa që hyrja e 

paautorizuar është kryer në kompjuterin personal të një përdoruesi privat pasi nëse 

veprimet e hyrjes abuzive kryhen ndaj një sitemi kompjuterik të zotëruar nga një entitet 

juridik privat ose publik, lidhja me koceptin e padhunueshmërisë së banesës, qoftë edhe 

virtuale, nuk është më e pranishme. Kjo për arsye se koncepti i padhunueshmërisë së 

banesës është i lidhur ngushtë me të drejtën që ka çdo person për respektimin e jetës së 

tij private dhe gëzimi i kësaj të drejte është i lidhur në mënyrë të pashmangshme me 

personat fizikë dhe jo me personat juridikë, si krijesa artificiale të ligjit. 

Dispozita mbi hyrjen e paautorizuar kompjuterike gjen zbatim në këto raste: 

1. kur realizohet një hyrje e paautorizuar në distancë në një sistem kompjuterik
77

 në sajë 

të cënimit të masave të sigurisë; 

2. kur realizohet një hyrje e paautorizuar një sistem kompjuterik në sajë të cënimit të 

masave të sigurisë dhe nëpërmjet kontaktit nga afër, të drejtëpërdrejtë fizik me sistemin; 

3. kur një person, i cili ka qenë i autorizuar për të hyrë dhe përdorur sistemin, ka 

tejkaluar këtë autorizim duke kryer veprime të cilat shkojnë jashtë kufijve të lejuar të 

përdorimit të sistemit nga ana e tij, si psh. aksesi në dokumente ose programe të ruajtura 

në pjesë të veçanta të memories së brendshme të sistemit. 

Për inkriminimin e veprimeve në fjalë nuk kërkohet ardhja e ndonjë pasoje të 

veçantë pasi bëhet fjalë për një vepër penale formale. Vepra konsiderohet e kryer që në 

momentin që kryhet hyrja në mënyrë të paautorizuar apo në tejkalim të autorizimit në një 

sistem kompjuterik.  

Ky qëndrim shkon në të njëjtën linjë arsyetimi që ndiqet për aplikimin e përgjegjësië 

penale në rastin e dhunimit të banesës. Edhe për këtë vepër nuk kërkohet që veprimi i 

hyrjes në banesën e tjetrit kundër vullnetit të tij të shoqërohet nga ndonjë pasojë e 

                                                                 
76
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caktuar. Sjellja në fjalë, konsiderohet e rrezikshme që nga ky moment pasi dhunon të 

drejtën e privatësisë. 

 

2.2.1.1 Koncepti i banesës kompjuterike 

Studiuesit e të drejtës evropiane në fushën e teknologjisë së informacionit 

pranojnë gjithashtu konceptin e banesës virtuale.  

Si pikë referimi për këtë qëndrim merret përqasja e bërë nga ligjvënësi evropian në 

Direktivën 2002/58 mbi E-Privatësinë. Në pikën 24 të Direktivës thuhet se “paisjet 

fundore të përdoruesve janë pjesë e sferës private të tyre dhe gëzojnë mbrojtje sipas 

Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Përdorimi i programeve kompjutrike 

përgjuese (spyware), paisjeve monitoruese të aktivitetit online (web bugs), paisjeve të 

tjera të ngjashme gjurmuese, pa dijeninë e përdoruesve me qëllim sigurimin e aksesit në 

informacionin e ruajtur në kompjuterin e tyre, ruajtjen e informacioneve të caktuara në 

të, ose gjurmimin e aktiviteteve të kryera, mund të cënojë seriozisht privatësinë e 

përdoruesve”.   

Në këtë këtë këndvështrim, në doktrinë bëhet krahasimi midis paisjes fundore të 

përdoruesit dhe një hapësire private të ngjashme me banesën, si një aspekt që gjen 

mbrojtje në kuadër të së drejtës së individit për jetë private . 

 Kështu, ndërhyrja në ‘banesën elektronike’ nëpërmjet programeve kompjuterike 

përgjuese duhet të konsiderohet si dhunim i hapësirës elektronike private apo i banesës 

virtuale.
78

 

Identifikimi i të mirës juridike të prekur me konceptin e ‘banesës kompjuterike’ 

mbetet koherent për sa kohë që hyrja e paautorizuar kompjuterike kryhet në një  

kompjuter personal.  

Megjithatë, mbrojtja që ofron neni 192/b shtrihet edhe ndaj sistemeve 

kompjuterike që përdoren në sektorin industrial, tregtar si dhe atë publik, të cilët po 

ashtu janë të mbrojtur zakonisht nëpërmjet masave të veçanta të sigurisë po të kemi 

parasysh rëndësinë dhe natyrën e rezervuar të të dhënave që përmbahen në to.  

Përqasja e cila e identifikon interesin e mbrojtur me interesin personal të 

padhunueshmërisë së banesës fizike nuk mund të justifikojë faktin që në rastin e hyrjes 

së paautorizuar kompjuterike, kërkohet që sistemi kompjuterik të jetë i mbrojtur nga 

masa të caktuara sigurie, ndërkohë që vepra penale e dhunimit të banesës konsiderohet e 

konsumuar me vërtetimin e rrethanës së hyrjes në banesën e tjetrit kundër vullnetit të tij, 

pavarësisht faktit nëse dera e shtëpëise ka qenë e hapur ose jo.  

Në fakt në këtë perspektive, zgjidhja e dhënë nga ana e ligjvënësit për mbrojtjen 

juridiko-penale vetëm të atyre sistemeve që kanë qenë të paisur me masa sigurie, duket 

jo shumë e qartë pasi në pranimin si të mirëqënë të faktit të ekzistencës së një mjedisi të 

padhunueshëm të privatësisë informatike, do të lindte detyrimi për mbrojtjen në mënyrë 

jo të diferencuar të të gjithë poseduesve të një sistemi kompjuterik, si të atyre që kanë 

adaptuar masa sigurie, ashtu edhe të atyre të cilët në çfarëdolloj mënyre tjetër, ua kanë 

bërë të qartë të tretëve mospajtimin me veprime të ndërhyrjes në sistemin e administruar 

prej tyre. 

Një shpjegim të plotë të termit banesë kompjuterike gjejmë në një vendim të 

kohëve të fundit të Gjykatës Italiane të Kasacionit
79

.  

Sipas gjykatës: 

“me parashikimin në kodin penal të veprës penale të hyrjes së paautorizuar 

kompjuterike, ligjvënësi  ka siguruar mbrojtjen e ‘banesës informatike’, të asaj 
                                                                 
78
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hapësire ideale (por edhe fizike në të cilën ruhen të dhënat kompjuterike) që i 

përket personit… për më tepër, mbrojtja që ofron dispozita penale në fjalë, nuk 

shtrihet vetëm ndaj të dhënave me përmbajtje shumë personale të mbledhura në 

sistemet kompjuterike të mbrojtura, por shtrihet edhe më tej duke u konkretizuar 

në atë që quhet ‘jus excludendi alios’, pavarësisht faktit se çfarë përmbajtjeje kanë 

të dhënat e mbyllura në këto sisteme: të dhëna që i përkasin sferës së mendimit 

personal apo aktivitetit të punës;  

Si rrjedhim, kjo mbrojtje që ofron ligji shtrihet edhe në aspektet ekonomike-

pasurore të të dhënave, pavarësisht nëse titullari i ‘ius exclundendi’ është person 

fizik, person juridik, privat, publik ose çfarëdo enti tjetër”. 

Nga një interpretim i tillë, është e qartë se e mira juridike e mbrojtur është ‘ius 

excludendi’ e titullarit të sistemit kompjuterik, pavarësisht natyrës së të dhënave që 

përmbahen në sistem.  ‘Ius excludendi’ nënkupton të drejtën e titullarit të një sendi për të 

kundërshtuar çdo ndërhyrje nga ana e të tretëve ndaj të mirës që është objekt i së drejtës. 

 

2.2.2 Kur do të konsiderohet se është realizuar hyrja ?  

Me hyrje në një sistem kompjuterik do të kuptohet sigurimi i aksesit në memorien 

e brendshme të sistemit, duke pasur kështu mundësinë për të pasur kontakt me të dhënat 

dhe programet e regjistruara në të ose që përmbahen eventualisht në paisje të tjera të 

jashtme që janë të lidhura me sistemin komjuterik pa qenë e nevojshme në këtë rast që të 

kalohen pengesa të tjera.  

Duke nisur nga ky moment, veprimet mbartin rrezikshmëri për fshehtësinë e të dhënave 

dhe programeve të pranishme në sistem dhe për këtë arsye,  justifikohet ndërhyrja 

nëpërmjet sanksionit penal. 

Nga pikëpamja teknike, aksesi në një sistem kompjuterik mund të ndahet në dy 

faza: faza fizike, e cila konsumohet me realizimin e lidhjes së thjeshtë elektronike midis 

dy kompjuterave nëpërmjet modemit ose me anë të aksesit fizik nga  afër me aparatin 

dhe faza logjike, e cilë pason fazën fizike dhe konsiderohet se është kryer në momentin 

kur vërtetohet se përdoruesi ka pasur mundësinë reale për të ‘komunikuar’ me paisjen në 

të cilën ka kryer aksesin fizik.  Si rrjedhim, në këndvështrimin juridik vepra penale do të 

konsiderohet e kryer në rastin kur përveç fazës fizike, autori ka kaluar edhe në atë 

logjike
80

.  

Kusht i domosdoshëm për cilësimin juridik të veprës është që hyrja në sistemin 

komjuterik të kryhet nëpërmjet cënimit të masave të sigurisë. Masat e sigurisë mund të 

jenë fjalëkalime alfabetike ose numerike të cilat shkruhen nëpërmjet tastierës ose 

fjalëkalime të memorizuara në shiritin magnetik të një tesere, e cila më pas vendoset në 

një paisje lexuese të posaçme, ose të dhëna antropometrike – gjurmët e gishtave ose të 

retinës së syrit – të dallueshme nëpërmjet sensorëve përkatës, ose të tipit fizik si psh. një 

çelës metalik për ndezjen e kompjuterit
81

. 

Kuptimi i shprehjes ‘cënim i masave të sigurisë’ duhet të nxirret në sajë të një 

interpretimi logjik dhe jo thjesht literal. Kështu, si veprime që cënojnë masat e sigurisë 

duhet të kosiderohen edhe  rastet kur abuzuesi ka arritur të hyjë në sistem jo duke thyer 

fjalëkalimet apo mjetet e tjera të sigurisë por duke përdorur në mënyrë mashtruese dhe 

abuzive të dhënat identifikuese për hyrjen në sistem, të cilat i mund t’i ketë siguruar nga 

subjekte që janë të autorizuar për përdorimin e tyre. 
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2.2.3 Hyrja abuzive  nga një person i autorizuar për të pasur akses në sistem. 

Deri më tani kemi analizuar rastet kur hyrja e paautorizuar në një sistem 

kompjuterik kryhet nga një subjekt i jashtëm i cili nuk ka të drejta aksesi në sistem, në 

sajë të cënimit të masave përkatëse të sigurisë.  

Megjithatë, vlen të theksohet se në një pjesë të mirë të rasteve, akoma edhe më të 

rrezikshme paraqiten këto praktika të hyrjes abuzive, kur ato ndërmerren nga persona, që 

për arsye të punës që kryejnë, janë në kontakt direkt me sistemin. Praktika të tilla, njihen 

ndryshe si ‘insider hacking’ që do të thotë pirateri kompjuterike e kryer nga brenda 

sistemit (pra, kur subjekti ka nje autorizim per te hyre ne sistem, por tejkalon kufijte e 

autorizimit dhe hyn edhe ne pjese te sistemit ne te cilat nuk i lejohet te hyje).  

Parashikimi nga ana e ligjvënësit i përgjegjësisë penale edhe në rastin e 

përdorimit të sistemit kompjuterik në tejkalim të autorizimit nga ana e subjektit që ka 

pasur akses të ligjshëm në të, ka rëndësi të madhe praktike. Në disa raste, pasojat e 

dëmshme që mund të vijnë nga veprimet e paautorizuara të një përdouresi të brendshëm 

të sistemit kompjuterik mund të jenë shumë herë më të mëdha se sa ato që do të vinin 

nga ndonjë sulm i jashtëm.  

Gjithashtu, mund të ndodhë që subjekti i cili kryen veprime në tejkalim të 

autorizimit, nga mungesa e njohurive të sakta apo të specializuara në lidhje me veprimet 

që kryen, të  shkaktojë dëmtime serioze në funksionimin e sistemit sikurse edhe humbje 

të të dhënave të administruara prej tij. 

Vepra penale do të konsiderohet e kryer në këtë formë, kur personi i autorizuar, tejkalon 

kufijtë e lejuar të përdorimit të sistemit, dhe hyn në një zonë të memories së brendshme 

të tij, e cila jo vetëm është e ndryshme nga pjesët e tjera në të cilat punonjësit i lejohet të 

hyjë, por është edhe e mbrojtur nëpërmjet masave të tjera të sigurisë. 

Një praktikë e tillë mund të ndodhë psh. kur një punonjës policie tejkalon 

autorizimin që ai ka për përdorimin e kompjuterave të vënë  në dispozicion të forcave të 

policisë për marrjen e informacioneve për qëllime private.  

Në vijim, prezantohet një rast i gjykuar nga Gjykata e Apelit në Ohio, USA, në 

lidhje me përdorimin në tejkalim të autorizimit të një sistemi kompjuterik:  

Në çështjen State v Morning, Mathew Moning, një punonjës policie në 

Cincinnati, Ohio u dënua pasi kishte tejkaluar autorizimin për të pasur akses në një bazë 

të dhënash elektronike të forcave të policisë. Moning ishte caktuar që të kryente 

shërbimin e tij si punonjës policie pranë një pike të grumbullimit të makinave që ishin të 

sekuestruara nga punonjësit e policisë. Në zyrën e tij, në pikën e grumbullimit në fjalë, 

ndodhej një kompjuter që përdorej nga punonjësit e policisë për qëllime të ligjshme gjatë 

veprimtarisë së tyre ligjzbatuese, si psh. për të kontrolluar pronarin e një automjeti.  

Edhe pse Moning kishte dijeni mbi faktin që ai ishte i autorizuar të përdorte kompjuterin 

vetëm për qëllime që lidheshin me zbatimin e detyrave të tij si punonjës në pikën 

përkatëse të grumbullimit të automjeteve, në shtator të vitit 2000, ai përdori kompjuterin 

e zyrës për të marrë akses në bazën e të dhënave të Qendrës Rajonale të Informacioneve 

Kriminale (RCIC).  

Kjo bazë të dhënash, përbënte një nga tre burimet e vëna në dispozicion të 

forcave policore për të hetuar mbi të kaluarën kriminale të një personi. Pas sigurimit të 

aksesit në këtë bazë të dhënash, punonjësi i policisë Moning, i nxitur nga kureshtja si dhe 

dëshira për të vënë eventualisht në pozitë shtetasin J.H, nisi një kërkim për të kaluarën e 

tij kriminale.  

Nga kërkimi, Moning zbuloi se J.H  ishte i dënuar për shkelje të dispozitave mbi 

substancat narkotike. Në vijim, ai kishte bërë një kopje të informacionit dhe pasi e kishte 

printuar ia kishte treguar këtë fakt shtetasit J.H. Ky i fundit, pasi mori dijeni mbi 
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veprimet e punonjësit Moning kërkoi informacion në autoritetet lokale të policisë se 

përse ishte marrë ky informacion. Autoritetet policore u shprehën se ky kërkim ishte i 

pabazuar në ligj. Si rrjedhim, gjykata amerikane dënoi Moning për tejkalim të 

autorizimit për përdorimin e sistemit komjuterik. 

Elementi subjektiv. Është e rëndësishmë të theksohet se nuk kërkohet që personi i 

cili ka bërë hyrjen e paautorizuar në sistemin kompjuterik të ketë pasur një qëllim të 

caktuar të padrejtë apo të pandershëm. Në këtë kontekst, elementi i vetëm i mjaftueshëm 

për ta konsideruar veprën të konsumuar është vërtetimi i faktit se ndërhyrja ka ndodhur 

për shkak të cënimit të vullnetshëm të masave të sigurisë së sistemit.   

Nëpërmjet një formulimi të tillë, ligjvënësi i ka dhënë një aplikim mjaft të gjerë 

dispozitës duke dënuar edhe ato forma të hyrjeve të paautorizuara (hacking) të cilat nuk 

kanë një synim dashakeq në vetvete dhe që kryhen thjesht nga kureshtja për të testuar 

aftësitë në fushën kompjuterike.   

 

2.2.4 Qëndrimi i paautorizuar në një sistem kompjuterik 

Në nenin 192/b nuk parashikohen si të dënueshme rastet e qëndrimit në mënyrë të 

paautorizuar në një sistem kompjuterik të mbrojtur. Këtu është fjala për ato raste kur 

hyrja në sistem ka ndodhur në mënyrë të rregullt apo aksidentale por gjithmonë pa 

cënuar masat e sigurisë, dhe më pas qëndrimi i mëtejshëm në sistem kryhet kundër 

vullnetit të shprehur ose të heshtur të subjektit që ka të drejtën të refuzojë veprimin. 

Do të ishim përpara një situate të tillë psh. kur hyrja në sistemin kompjuterik ka 

ndodhur si rezultat i një gabimi në shkrimin e adresës së një faqeje në Internet apo kur 

një person vendoset në mënyrë të rastësishme në mes të një komunikimi të zhvilluar 

midis personave të tretë. Në këto situata, subjekti duhet të gjejë mënyrën për të dalë nga 

sistemi apo nga komunikimi që nga momenti që ai konstaton se bëhet fjalë për një sistem 

apo komunikim të mbyllur, në të cilin ai nuk është i autorizuar për të qenë i pranishëm. 

Pas këtij momenti, qëndrimi i mëtejshëm në sistem do të konsiderohet si qëndrim i 

paautorizuar. 

Sigurisht që edhe këtu vlen të theksohet se të tilla veprime do të përmbanin 

rrezikshmëri shoqërore për sa kohë që sistemi në të cilin qëndrohet, është i mbrojtur nga 

masa të veçanta sigurie sepse vetëm në këtë rast shfaqet rreziku i përhapjes së mundshme 

të të dhënave që përmbahen në sistem apo kryerjes së operacioneve të caktuara të cilat i 

lejohen vetem përdoruesit të ligjshëm.  

Parashikimi  i veçantë në ligj i rasteve të tilla do të paraqiste rëndësi edhe në ato 

situata kur personi i autorizuar për të hyrë një një pjesë të sistemit kompjuterik në 

mënyrë të rastësishme ose për shkak të mofunksionimit të masave të veçanta të sigurisë 

të pjesëve të veçanta të sistemit, arrin të hyjë në këto pjesë tjera ku nuk është i autorizuar 

të hyjë.  Në këtë rast, neni 192/b nuk do të mund të zbatohej duke qenë se për të hyrë në 

mënyrë të paautorizuar në pjesët e tjera të sistemit punonjësi nuk ka cënuar ndonjë masë 

sigurie dhe si rrjedhim situata të tilla mbeten ende të pambuluara në ligjin penal. 

Githashtu, vlen të përmendet se dispozita mbi hyrjen e paautorizuar 

kompjuterike, në kushtet e formulimit aktual, nuk do të gjente zbatim në rastin kur 

personi i autorizuar për të hyrë në  mënyrë të përkohshme në sistem për kryerjen e një 

veprimi të caktuar, të kërkuar nga zotëruesi i sistemit, vazhdon të qëndrojë brenda tij 

edhe pasi ka përfunduar veprimin dhe qëndrimi i mëtejshëm në sistem nuk është i 

nevojshëm. Si psh. kur një tekniku i kërkohet që të hyjë në sistem për zgjidhjen e një 

problemi të caktuar apo një programuesi kompjuterik i autorizohet hyrja në sistem me 

qëllim instalimin e një programi të ri.  
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Në situata të tilla, mund të themi se jemi përpara qëndrimit në mënyrë të paautorizuar 

nga momenti që subjekti vazhdon të qëndrojë në brendësi të sistemit edhe pse ka 

përfunduar kryerjen e veprimit të ngarkuar atij. 

Së fundmi, në një perspektivë krahasuese, përmendim faktin se në kodin penal 

italian sjellje të tilla mbulohen nga vepra penale mbi ‘hyrjen e paautorizuar në një sistem 

kompjuterik ose telematik’. Përgjegjësia penale për këtë vepër aplikohet ndaj cilitdo që 

hyn në mënyrë abuzive në një sistem kompjuterik ose telematik të mbrojtur nga masa 

sigurie ose qëndron në të kundër vullnetit të shprehur apo të heshur të subjektit që ka të 

drejtën e përjashtimit nga qëndrimi
82

. 

Me shprehjen ‘vullnet i heshur jomiratues’  nga ana e titullarit të sistemit do të 

kuptohen të gjitha ato raste kur nga tërësia e rrethanave është e kuptueshme që veprimi 

në fjalë nuk ka qenë i autorizuar për t’u kryer. Si psh. kur një punonjës, i cili, për shkak 

të detyrës ka akses vetëm në një pjesë të sistemit kompjuterik, hyn edhe në pjesë të tjera, 

hapja dhe përdorimi i të cilave nuk lidhen me detyrën e ushtruar prej tij, atëhere edhe 

nëse këto pjesë të veçanta të sistemit nuk janë të mbrojtura nga masa specifike sigurie, 

është e kuptueshme që ekziston një vullnet i heshtur i titullarit për refuzimin veprimeve 

që mund të rezultojë qartë edhe nga detyrimi i punëmarrësit për t’iu përmbajtur vetëm 

atyre veprimeve që lidhen me detyrën e tij në punë dhe për të mos u përfshirë në veprime 

të tjera që tejkalojnë kufijtë e detyrës së tij.  

Si përfundim, themi që vepra konsiderohet e kryer në të gjitha rastet e hyrjes apo 

qëndrimit me dashje në memorien e brendshme të kompjuterit, pa miratimin e zotëruesit 

të ligjshëm të tij dhe me vetëdijen që ky i fundit, ka zbatuar masa të caktuara sigurie për 

të dhënat e ruajtura në memorie. 

 

2.2.5 Hyrja e paautorizuar kompjuterike dhe Haktivizmi  

Haktivistët janë persona të cilët sigurojnë askses të paligjshëm në një sistem 

kompjuterik për mbështetjen e çështjeve me natyrë politike ose sociale. 

Ata janë aktivistë të një kauze të caktuar, të cilët e shohin Internetin si një mjedis mjaft 

tërheqës dhe efiçent për shpërndarjen e ideve dhe propagandimin e objektivave të tyre në 

drejtim të një audience të gjerë
83

. 

Tashmë që revolucioni dixhital ka prekur pothuajse çdo sferë të aktivitetit 

njerëzor,  diskutimet mbi probleme të ndryshme që prekin shoqërinë apo një komunitet 

të caktuar janë zhvendosur ndjeshëm edhe në hapësirën virtuale.  

Kështu psh. çështje të tilla si abuzimi me detyrën shtetërore apo keqqeverisja, 

indiferenca e treguar ndaj praktikave të caktuara kriminale, apo probleme me natyrë 

sociale,  sillen në vëmendje dhe bëhen objekt diskutimi, i një audience të gjerë dhe të 

shumëllojshme falë përdorimit të Internetit dhe Web-it.  

Aksionet me natyrë sensibilizuese që ndërmerren nëpërmjet rrjeteve informatike 

mund të ndahen në dy kategori kryesore: (a) fushata informuese; dhe (b) nisma me 

natyrë protestuese. Fushatat informuese kanë si qëllim të informojnë dhe mobilizojnë 

audiencën ndaj së cilës drejtohen (si psh.shpërndarja e mesazheve të tilla si stop ngrohjes 

globale). Ndërkohë, mesazhet e protestës kanë përmbajte kritikuese, refuzuese dhe 

ndonjëherë edhe nota revolte ndaj një çështjeje të caktuar politike apo sociale.  
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2.2.6 Vendi i konsumimit të veprës 

Në doktrinë shfaqet mendimi se vepra penale e hyrjes së paautorizuar 

kompjuterike duhet të konsiderohet formalisht e konsumuar  në vendin në të cilin 

ndodhet sistemi kompjuterik që pëson sulmin dhe jo në vendin ku ndodhet fizikisht 

shkelësi në momentin që kryen veprimin e paligjshëm.
84

 

Në terma të përgjithshme, për shkak të ndërlidhjes së gjerë të rrjeteve kompjuterike dhe 

fluksit ndërkufitar të të dhënave, konstatohen probleme të konsiderueshme në lidhje me 

individualizimin e vendit të kryerjes së veprës dhe të përcaktimit të juridiksionit 

kompetent. Për të dhënë një përgjigje më të plotë në këtë drejtim është e rëndësishme të 

vëmë në dukje edhe parashkimet që përmban Vendimi Kuadër i BE-së “Mbi sulmet 

kundër sistemeve të informacionit”
85

. Në nenin 10 të këtij vendimi parashtrohen rregullat 

që duhet të ndiqen për përcaktimin e juridiksionit, në rastet e kryerjes së veprave penale 

të tilla si : hyrja e paautorizuar kompjuterike apo ndërhyrja në sistemet ose të dhënat 

kompjuterike. Sipas pikës 1 këtij neni, çdo shtet anëtar zbaton juridiksionin e tij nëse 

vepra është kryer: 

a) tërësisht ose pjesërisht brenda territorit të tij;  

b) nga një shtetas i tij; ose 

c) në dobi të një personi juridik, i cili e ka selinë kryesore në territorin e atij shteti. 

Gjithashtu, thuhet se në përcaktimin e juridiksionit në përputhje me këto rregulla, secili 

shtet duhet të sigurojë që të përfshijë brenda juridiksionit rastet kur: 

a) vepra është kryer nga një person i cili ndodhet fizikisht në territorin e atij shteti, 

pavarësisht nëse vepra është kryer ose jo kundër një sistemi informatik të 

ndodhur në territorin e atij shteti; ose 

b) vepra është kryer kundër një sistemi informatik të ndodhur në territorin e atij 

shteti, pavarësisht faktit nëse personi i cili kryen veprën ndodhet apo jo fizikisht 

brenda territorit të tij.
86

 

Më tej, shpjegohet se në rastin kur vepra hyn në juridiksionin e më shumë se një 

shteti anëtar, dhe secili prej shteteve në fjalë mundet në mënyrë të vlefshme të fillojë 

ndjekjen penale mbi bazën e të njëjtave fakte, ato duhet të bashkëpunojnë midis tyre në 

mënyrë që të vendosin se cili prej tyre do të procedojë penalisht shkelësin/shkelësit, me 

synimin, kur është e mundur, të përqëndrimit të procedurave në një shtet të vetëm
87

. 

Gjatë këtij procesi, mund të merren në konsideratë faktorët në vijim : 

– shteti në territorin e të cilit është kryer vepra,  

– shteti,  shtetësinë e të cilit mban autori i veprës penale, 

– shteti në të cilin është gjetur autori i veprës penale. 

 

2.3 Keqpërdorimi i paisjeve 

Në nenin 293/ç thuhet se kjo vepër penale mund të kryhet nëpërmjet prodhimit, 

mbajtjes, shitjes, dhënies në përdorim, shpërndarjes apo çdo veprimi tjetër, për vënien 

në dispozicion të një pajisjeje, ku përfshihen edhe një program kompjuterik, një 

fjalëkalim kompjuterik, një kod hyrjeje apo një e dhënë e tillë e ngjashme, të cilat janë 

krijuar ose përshtatur për hyrjen në një sistem kompjuterik ose në një pjesë të tij, me 

qëllim kryerjen e veprave penale  kundër të integritetit të të dhënave apo sistemeve 

kompjuterike. 
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Kodet e hyrjes mund të jenë fjalëkalime që konsistojnë në kombinime të caktuara 

shkronjash apo numrash dhe që shkruhen nëpërmjet tastierës së kompjuterit ose të dhëna 

të tjera identifikuese qe sigurojnë aksesin në sajë të ndërveprimit me kompjuterin (si psh. 

të shprehurit e një fjale në mikrofonin e paisjes apo identifikimi i retinës së syrit 

nëpërmjet një lexuesi optik). Paisje të tjera të përshtatshme për të realizuar ndërhyrjen 

mund të jenë çelësat metalikë që shërbejnë për ndezjen e sistemit ose shiritat magnetikë 

që vendosen në mjete të posaçme lexuese. 

Ndërkohë që në kuptim të shprehjes “të dhëna të tjera të ngjashme” do të 

përfshihen të gjitha ato raste kur të dhënat që jepen në mënyrë të paligjshme nuk kanë të 

bëjnë drejtëpërsëdrejti me sigurimin e kodeve të hyrjes në sistem, por konsistojnë në 

dhënien e informacioneve apo udhëzimeve, për mënyrën se si mund të neutralizohen 

masat e sigurisë që mbrojnë sistemin kompjuterik.   

Norma gjithashtu ka si qëllim të ndalojë përhapjen e viruseve informatike, të 

atyre programeve që aktivizohen në mënyrë automatike në një moment të caktuar kohor 

apo menjëherë sapo verifikohet një kusht i caktuar dhe që përbëjnë burim për shkaktimin 

e dëmeve serioze ndaj sistemeve kompjuterike. 

Me shpërndarje do të kuptohet çdo veprim aktiv i dërgimit të të dhënave tek 

persona të tjerë, ndërsa vënia në dispozicion nënkupton ofrimin e paisjeve online për t’u 

përdorur nga të tjerët.  Ky term synon të mbulojë edhe krijimin e lidhjeve në faqe të 

caktuara në Internet nga ku mund të shkohet në faqe të tjera që përmbajnë programet e 

dëmshme, veprime këto, që lehtësojnë aksesin në paisje të tilla
88

.  

Ndërkohë që shprehja ‘programe kompjuterike’ i referohet programeve të projektuara 

p.sh. për modifikimin, shkatërrimin e të dhënave ose ndërhyrjen në funksionimin e 

sistemeve kompjuterike siç mund të jenë viruset ose programe të tjera të krijuara ose të 

përshtatura për të siguruar hyrjen në sistemet kompjuterike.  

Neni 293/ç do të gjejë zbatim në ato raste kur kryhen veprime për sigurimin e 

paisjeve apo kodeve që shërbejnë për të kapërcyer masat e sigurisë me të cilat është i 

paisur një sistem kompjuterik. Ndërkohë, do të konsiderohet se qëndrojnë jashtë 

hapësirës së zbatimit të dispozitës rastet e shpërndarjes apo sigurimit të padrejtë të 

kartave telefonike dhe të kodit përkatës identifikues, pasi nëpërmjet këtyre veprimeve 

arrihet thjesht të shfrytëzohen në mënyrë të paligjshme shërbimet telefonike në dëm të 

zotëruesit të ligjshëm të kartës, por kodet në fjalë, nuk janë mjete që mund të thyejnë 

masat e sigurisë së sistemit. 

Ndryshe paraqitet rasti i përdorimit të paligjshëm të kartave magnetike të debitit 

dhe i të dhënave identifikuese që lidhen me to (numri identifikues personal PIN), ku 

përveçse mund të tërhiqen shuma në të holla në pikat ATM, është e mundur që të merren 

edhe informacione të ndryshme në lidhje me llogarinë bankare duke përdorur një nga 

aparaturat e instaluara nga i njëjti institucion kreditues që ka lëshuar kartën magnetike të 

debitit. Në një rast të tillë, është plotësisht e mundur që të zbatohet neni 293/ç sepse 

ndërhyrja bëhet në paisjen ATM të bankës, e cila është e lidhur në mënyrë të 

drejtëpërdrejtë me sistemin kompjuterik të administruar nga ky institucion. 

Vepra penale e keqpërdorimit të paisjeve mund t’i referohet edhe praktikave të 

klonimit të aparatëve celularë. Këtu objekt i shpërndarjes në mënyrë abuzive është numri 

serial i një aparati celular, që përdoret rregullisht nga një klient i ligjshëm.  

Nëpërmjet këtij numri, personi i cili është në dijeni edhe të numrit celular të klientit të 

ligjshëm, mund të sigurojë hyrjen në sistemin e telefonisë celulare të një aparati tjetër të 

klonuar që përmban të njëjtin numër serie dhe numër telefonik. Në këtë kuptim, numri 
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serial i një aparati celular do të konsiderohet si një e dhënë e përshtatshme për të siguruar 

aksesin në rrjetin e një kompanie të telefonisë celulare, nëpërmjet identifikimit të gabuar 

të përdoruesit nga ana e sistemit kompjuterik që drejton komunikimet e telefonisë 

celulare. 

Elementi më i rëndësishëm për cilësimin juridik të veprës është qëllimi për të 

cilin ajo kryhet. Në këtë kuptim, thjesht veprimet e mbajtjes ose vënies në dispozicion të 

paisjeve që janë krijuar ose përshtatur për hyrjen në një sistem kompjuterik nuk përbëjnë 

vepër penale në vetvete, për sa kohë që nuk shoqërohen nga qëllimi i paligjshëm i 

kryerjes së veprave penale kundër konfidencialitetit, integritetit dhe disponueshmërisë të 

të dhënave ose sistemeve komjuterike. Kjo pasi në kushte të caktuara, paisjet në fjalë, 

prodhohen dhe hidhen në treg për qëllime të ligjshme siç mund të jetë psh. parandalimi i 

sulmeve kundër sistemeve kompjuterike
89

.   

Paisjet testuese apo kontrolluese të rrjetit të krijuara nga industritë e teknologjisë 

së informacionit për të kontrolluar besueshmërinë e produkteve të tyre IT ose për të 

provuar sistemin e tyre të  sigurisë prodhohen për qëllime të ligjshme dhe nuk mund të 

konsiderohen si mjete të kryerjes së kësaj vepre penale.  

 

2.3.1 Mënyrat e vënies në dispozicion të mjeteve të aksesit 

Me shprehjen ‘dhënie në përdorim’ do të identifikohet çdo lloj forme e 

paligjshme e qarkullimit të mjeteve të përshtatshme për kryerjen e veprave penale kundër 

integritetit të të dhënave dhe sistemeve kompjuterike
90

. 

Me ‘veprime për vënien në dispozicion të mjeteve të aksesit’ do të kuptohen ato veprime 

që i paraprijnë mbajtjes apo shpërndarjes dhe që mund të konsistojnë në përpjekjet e bëra 

personalisht për gjetjen e këtyre mjeteve ose përpjekjeve për ta marrë paisjen apo kodin 

nga një person i tretë. Kjo lloj sjelljeje e paligjshme nuk duhet të interpretohet në një 

kuptim ngushtësisht ‘teknik’- atë të kryerjes së veprimeve mbi një kompjuter apo 

nëpërmjet një kompjuteri me qëllim vënien në dsipozicion (sigurimin) e mjeteve të 

aksesit – por në kuptimin funksional që përfshin çdo lloj mënyre tjetër nëpërmjet së cilës 

mund të arrihet të sigurohen këto mjete.  

Mënyra të tjera mund të jenë marrja dijeni nëpërmjet dokumenteve në letër në të 

cilat janë pasqyruar të dhënat, duke marrë nëpërmjet mashtrimit të dhënat e thëna 

verbalisht, ose duke vëzhguar procesin e të shkruarit të tyre në tastierë nga personi i 

autorizuar.
91

 Për sa i përket prodhimit të mjeteve të aksesit, vepra mund të konsiderohet e 

kryer në të gjitha ato forma që janë të përshtatshme për të siguruar një ose më shumë 

kopje të këtyre mjeteve. 

 

2.3.2 Përgjegjësia penale në rastin e përdorimit të paisjeve memorizuese të tastierës.  

Një çështje që paraqet hapësirë për diskutim ka të bëjë me mënyrën se si do të 

cilësohen rastet e përdorimit abuziv të paisjeve memorizuese të tastierës.  

Memorizuesi i tastierës (keylogger) është një program apo pjesë fizike kompjuterike që 

përdoret për të monitoruar dhe regjistruar cilindo prej tasteve që një përdorues shtyp në 

tastierën e kompjuterit të tij personal. Personi i cili ka instaluar programin apo paisjen në 

fjalë mundet në këtë mënyrë të monitorojë të gjitha tastet e përdorura nga përdoruesi i 
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kompjuterit dhe si rrjedhim mund të gjejë lehtësisht fjalëkalime ose informacione të tjera 

me natyrë konfidenciale.
92

  

Në rastin kur këto paisje janë instaluar dhe përdorur në mënyrë të suksesshme në 

një sistem kompjuterik atëhere mund të themi se nëpërmjet tyre është arritur të realizohet 

një hyrje abuzive në sistem.   

Megjithatë, kujtojmë se në mënyrë që të kemi një hyrje të paautorizuar 

kompjuterike në kuptim të nenit 192/b duhet që hyrja të jetë realizuar nëpërmjet ‘cënimit 

të masave të sigurisë’. Në rastin në fjalë, mekanizmi nëpërmjet të cilit kryhen veprimet 

që mundësojnë hyrjen në sistem kompjuterik është i tillë që nuk shoqërohet me cënim të 

masave të sigurisë pasi bëhet fjalë për një ndërhyrje më pak të avancuar, e cila kufizohet 

thjesht në memorizimin e funksioneve të tastierës së përdorur nga subjektet që përdorin 

rregullisht sistemin.  Cënimi i masave të sigurisë ndodh në një fazë të mëvonshme, kur 

pasi këto paisje janë vënë në funksionim dhe është mbledhur informacioni konfidencial i 

synuar, fjalëkalimet e sigurura janë përdorur për të realizuar hyrjen e suksesshme në në 

memorien e brendshme të kompjuterit.  

Në këto kushte do të ishte e vështire që veprimet e  përdorimit abuziv të paisjeve 

keylogger dhe të memorizimit të serisë së tasteve të shtypura nga përdoruesi i 

kompjuterit të cilësoheshin si hyrje e paautorizuar kompjuterike. 

Në situatën aktuale duket se veprimet bien në hapësirën e veprimit të nenit 293/ç 

që parashikon veprën penale të keqpërdorimit të paisjeve’ edhe pse duhet theksuar se kjo 

dispozitë është projektuar për të parandaluar apo ndëshkuar një fazë përgatitore dhe më 

pak të avancuar të veprimeve kriminale në fushën kompjuterike. 

Nga ana tjetër, theksojmë që është e qartë se veprimet e mbajtjes apo vënies në 

dispozicion të këtyre programeve do të cilësohen sipas nenit 293/ç pasi kemi të bëjmë 

thjesht me sigurim mjetesh që shërbejnë për sigurimin e një fjalëkalimi me qëllimin final 

kryerjen e veprës penale të hyrjes të paautorizuar në kompjuterin e një personi, kompanie 

private apo enti publik. Pra, veprimet në fjalë, janë veprime të mirëfillta përgatitore dhe 

si të tilla, nuk shoqërohen nga marrja e ndonjë veprimi të drejtëpërdrejtë për të realizuar 

në mënyrë konkrete hyrjen e paautorizuar në një sistem kompjuterik të caktuar. 

 

2.4 Përgjimi i paligjshëm i komunikimeve elektronike 

Me përfshirjen në kodin tonë penal të veprës penale të përgjimit të paligjshëm të 

të dhënave kompjuterike, ligjvënësi ka synuar të shtrijë mbrojtjen e siguruar tashmë ndaj 

komunikimeve telegrafike dhe telefonike edhe ndaj komunikimeve elektronike. 

Kjo vepër parashikohet në nenin 293/a të kodit penal ku thuhet se: 

Përgjimi i paligjshëm me mjete teknike i transmetimeve jopublike, i të dhënave 

kompjuterike nga/ose brenda një sistemi kompjuterik, përfshirë emetimet 

elektromagnetike nga një sistem kompjuterik, që mbart të dhëna të tilla kompjuterike, 

dënohet me burgim nga tre deri në shtatë vjet.  

Kur kjo vepër kryhet nga/ose brenda sistemeve kompjuterike ushtarake, të sigurisë 

kombëtare, të rendit publik, të mbrojtjes civile apo në çdo sistem tjetër kompjuterik, me 

rëndësi publike, dënohet me burgim nga shtatë deri në pesëmbëdhjetë vjet. 

Kjo dispozitë synon të mbrojë të drejtën për respektimin e privatësisë së 

komunikimit të informacioneve. Vepra penale në fjalë, përfaqëson të njëjtën shkelje që 

përbën edhe përgjimi dhe regjistrimi i bisedave telefonike midis personave. Vepra penale 
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e përgjimit të paligjshëm të të dhënave kompjuterike i referohet çdo akti të përgjimit të 

paligjshëm të të dhënave të transmetuara në rrugë elektronike, nëpërmjet telefonit, faksit, 

emailit apo transferimit te dosjeve (file transfer).  

Me mjete teknike të përdorura për përgjimin e paligjshëm të transmetimeve të të 

dhënave kompjuterike do të kuptojmë paisjet teknike të fiksuara në linjat përkatëse 

transmetuese si dhe paisjet që shërbejnë për kapjen dhe përgjimin e komunikimeve 

wireless (jokabllore)
93

. Ato mund të përfshijnë përdorimin e software-ve, fjalëakalimeve 

dhe kodeve. 

Dispozita zbatohet ndaj transmetimeve jopublike të të dhënave kompjuterike. 

Termi ‘jo publik’ në këtë rast përdoret për të cilësuar natyrën e procesit 

transmetues/komunikues dhe jo natyrën e të dhënave të transmetuara.  

Kjo do të thotë që të dhënat mund të jenë informacione me natyrë publike por palët kanë 

zgjedhur të komunikojnë në mënyrë të fshehtë midis tyre. Gjithashtu, ky term nuk 

përjashton faktin që të dhënat e përgjuara të jenë transmetuar nëpërmjet rrjeteve publike 

të komunikimit.
94

 

Nga vetë formulimi i dispozitës, kuptojmë gjithashtu që ajo e shtrin veprimin 

edhe ndaj emetimeve elektromagnetike. Në lidhje me këto emetime, vlen të theksojmë se 

ato do të merren në mbrojtje vetëm nëse burojnë nga një sistem kompjuterik.  

Paligjshmëria është element i domosdoshëm për inkriminimin e veprimeve të 

sipërpërmendura pasi në rrethana të caktuara, mundet që përgjimi i transmetimeve të jetë 

i justifikuar nga shkaqe të përligjura. Psh. subjekti vepron sipas udhëzimeve ose me 

autorizimin e pjesëmarrësve në procesin e transmetimit për realizimin e një procesi 

ekzaminues ose aktiviteti mbrojtës, për të cilin është rënë dakort nga pjesëmarrësit ose 

përgjimi është i autorizuar për shkaqe të ligjshme që kanë të bëjnë me mbrojtjen e 

sigurisë kombëtare ose zbulimin e veprave penale. 

Për të diskutuar mbi konsumimin e mundshëm të kësaj vepre penale duhet në 

radhë të parë të vërtetohet që të dhënat kompjuterike objekt përgjimi kanë qenë në proces 

transmetimi. Trasmetimet duhet të kenë natyrë jopublike – ligjvënësi këtu ka qenë i 

kujdesshëm dhe jo pa qëllim nuk ka përdorur termin transmetime private.  

Nëse mbrojtja e ofruar nga dispozita do të shtrihej vetëm ndaj transmetimeve 

private të të dhënave kompjuterike, do të mbeteshin pa ndëshkuar të gjitha ato veprime të 

ndërmarra për përgjimin e transmetimeve të tjera kompjuterike që jo domosdoshmërisht 

kanë natyrë private apo konfidenciale. Kështu psh. përgjimi komunikimeve elektronike 

midis organeve të ndryshme të administratës publike apo midis tyre dhe strukturave në 

varësi, apo komunikimeve të subjekteve tregtare private ndërmjet tyre ose me klientët e 

tyre, që nuk kanë natyrë private nuk do të gjenin mbrojtje të veçantë nëse zbatimi i 

dispozitës do të lidhej vetëm me transmetimet private të të dhënave kompjuterike. 

Në këtë drejtim, një çështje që paraqet rëndësi për t’u theksuar lidhet me faktin se 

si do të cilësohen veprimet e përgjimit të paligjshëm të postës elektronike.  

Kjo pasi, përcjellja e mesazheve të postës elektronike nga dërguesi tek marrësi konsiston 

në fakt në një transmetim jopublik të të dhënave kompjuterike. Nga njëra anë, mund të 

themi se në një rast të tillë gjen zbatim neni 123 i kodit penal, në përmbajtje të të cilit, 

thuhet se dënohen veprimet e hapjes dhe leximit të korrespondencës së mbajtur ndër të 

tjera me çfarëdolloj mjeti telekomunikimi; dhe nga ana tjetër, duke pasur parasysh që 

procesi i transmetimit të postës elektronike nga dërguesi tek marrësi është në vetvete një 

transmetim jopublik i të dhënave kompjuterike, shprehemi se do të ishte me vend që në 

eventualitetin e përgjimit të këtyre transmetimeve  do të gjente zbatim neni 293/a.  
                                                                 
93

 Koment nr. 53 i Konventës “Mbi Krimin Kibernetik”. 
94

 Koment nr. 54 i Konventës “Mbi Krimin Kibernetik”. 



Mbrojtja e sigurisë së komunikimeve - Evisa Kambellari 

 

47 
 

Në fakt edhe pse duket sikur të dyja dispozitat në rrethana të caktuara mund të 

mbulojnë të njëjtën situatë praktike, ekziston një dallim i rëndësishëm për sa i përket 

rasteve të zbatimit të tyre. Neni 123 “Pengimi ose shkelja e fshehtësisë së 

correspondences” zbatohet në të gjitha ato raste kur korrespondenca e përgjuar qoftë 

edhe nëpërmjet mjeteve të telekomunikimit është në formë statike, ndërkohë që sikurse 

kemi theksuar edhe më sipër, neni 293/a “Përgjimi i paligjshëm i të dhënave 

kompjuterike” do të gjejë zbatim në rastet kur përgjimi i mesazheve të postës elektronike 

ndodh gjatë kohës që ato janë në lëvizje, gjatë procesit të transmetimit. 

Në këtë perspektivë, nëse rendisim në mënyrë imagjinare fazat e ndryshme në të 

cilat kalon mesazhi i postës elektronike, themi se hyjnë në fushën e rregullimit të nenit 

124 të kodit penal, për sa kohë që janë në trajtën e tyre statike :  

a) mesazhi i regjistruar në memorien e kompjuterit të dërguesit gjatë kohës që është 

në pritje për t’u transmetuar në sistemin kompjuterik të ofruesit të shërbimit të 

postës elektronike (e-mail provider) të vetë dërguesit; 

b) mesazhi i dërguar nga dërguesi i cili ndodhet tashmë në memorien e serverit të 

ofruesit të shërbimit të postës elektronike, në pritje për t’u transmetuar në 

sistemin e ofruesit të shërbimit e-mail të marrësit të mesazhit (gjithmone nëse 

ofruesi i shërbimit e-mail për marrësin e mesazhit është i ndryshëm nga ai i 

dërguesit të tij); 

c) mesazhi i transmetuar nga ofruesi i shërbimit e-mail të marrësit dhe i regjistruar 

në memorien e serverit të ofruesit të shërbimit e-mail të marrësit të mesazhit, në 

pritje për t’u marrë nga ky i fundit, ne rastin më të parë të kontaktit me postën e 

tij elektronike;  

d) mesazhi, i cili ka mbërritur tek marrësi i destinuar dhe është shkarkuar në 

memorien e kompjuterit të tij, në pritje për t’u lexuar. 

Për sa më sipër, mund të themi se një person që merr dijeni në mënyrë abuzive 

mbi përmbajtjen e një komunikimi midis personave të tjerë, të memorizuar në një mjet 

mbajtës informatik si psh. disketë, CD, hard disk etj., mban përgjegjësi sipas nenit 123 të 

kodit penal, ndërkohë, personi i cili, ndërhyn në mënyrë abuzive në një rrjet kompjuterik 

dhe në sajë të kësaj, merr dijeni mbi përmbajtjen e një mesazhi që është në proces 

transmetimi, konsumon veprën penale të parashikuar nga neni 293/a.
95

 

Gjithashtu një dallim tjetër i rëndësishëm midis këtyre dy dispozitave qëndron në 

faktin se në kuadër të nenit 123 mund të mbrohen vetëm komunikimet e kryera midis 

personave fizikë, por jo komunikimet që mund të kryhen midis personave fizikë dhe 

makinerive apo midis makinerive ndërmjet tyre. 

Së fundmi, theksojmë se në trajtën aktuale kjo dispozitë, nuk ofron hapësirën e 

nevojshme mbrojtëse edhe ndaj veprimeve të paligjshme që kryhen me qëllim ndalimin 

apo pengimin e transmetimeve jopublike të të dhënave nëpërmjet sistemeve 

kompjuterike. Këtu është fjala për ato veprime që synojnë të cënojnë aftësinë teknike të 

këtyre sistemeve për të transmetuar komunikimet që kalojnë nëpërmjet tyre. 

Nga njëra anë, kur veprimet që cënojnë funksionimin e sistemit kompjuterik janë 

kryer në sajë të manipulimit të të dhënave që përmbahen në të (si psh. nëpërmjet 

instalimit të programeve të dëmshme), atëhere përgjegjësia penale për ndalimin e 

komunikimeve të transmetuara nëpërmjet këtij sistemi, mund të zbatohej sipas nenit 
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293/c ku thuhet se ‘krijimi i pengesave serioze dhe të paautorizuara për të cenuar 

funksionimin e një sistemi kompjuterik, nëpërmjet futjes, dëmtimit, shtrembërimit, 

ndryshimit, fshirjes apo suprimimit të të dhënave, dënohet me burgim nga tre deri në 

shtatë vjet.’  

Nga ana tjetër, neni 293/c zbatohet vetëm në ato raste kur funksionimi i sistemit 

është penguar për shkak të veprimeve që manipulojnë të dhënat që përmbahen në të, por 

jo në situatat kur dëmtimi ka ardhur si rezultat i veprimeve fizike të drejtëprëdrejta për 

shaktërrimin apo dëmtimin e sistemit në fjalë. Si rrjedhim, nëse veprimet e pengimit ose 

ndalimit të transmetimve jopublike të të dhënave që realizohen nëpërmjet sistemeve 

kompjuterike, janë kryer në sajë të dëmtimit fizik të sistemit, ato nuk do të mund të 

dënoheshin sipas kësaj dispozite Në këto rrethana, mund të zbatohej përgjegjësi penale 

vetëm për shkatërrim me dashje të rrjetit ndërlidhës sipas nenit 156 të kodit penal.
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2.5 Ndërhyrja në të dhënat kompjuterike  

Në realitetin e sotëm të shoqërisë së informacionit, ku një pjesë e mirë e të 

dhënave ruhen ose përpunohen në trajtë dixhitale, është shumë e rëndësishme që të 

merren masat e nevojshme ligjore dhe operative për mbrojtjen e integritetit dhe 

vërtetësisë së këtyre të dhënave.  

Për këtë qëllim, në vitin 2008 në kodin tonë penal është shtuar një dispozitë e 

veçantë për ndëshkimin e ndërhyrjeve të paautorizuara në të dhënat kompjuterike. 

Konkretisht, në nenin 293/b të kodit thuhet se:  

“dëmtimi, shtrembërimi, ndryshimi, fshirja apo suprimimi i paautorizuar i të 

dhënave kompjuterike dënohen me burgim nga gjashtë muaj deri në tre vjet.” 

Fshirja e të dhënave kompjuterike është ekuivalente me shkatërrimin që mund të 

kryhet ndaj objekteve që kanë një ekzistencë materiale. Suprimimi nënkupton çdo veprim 

që ndalon ose i jep fund disponueshmërisë ndaj të dhënave për subjektin i cili ka të drejtë 

aksesi në kompjuterin ose mbajtësin e të dhënave në të cilin ato janë ruajtur. Ndërkohë, 

me ndryshim do të kuptohet modifikimi i të dhënave ekzistuese. Instalimi i programeve 

të dëmshme si viruset ose trojan horset, do të cilësohet sipas kësaj forme të ndërhyrjes në 

të dhënat kompjuterike duke qenë se çon në një modifikim të të dhënave. 

Me të drejtë ligjvënësi në këtë rast ka specifikuar se veprimet duhet të jenë kryer 

në mënyrë të paautorizuar. Kjo, për të dalluar format e ndërhyrjeve të paligjshme nga 

veprimet e kryera normalisht për projektimin ose funksionimin e rrjeteve të komunikimit 

si p.sh vënia në provë ose mbrojtja e sigurisë së një sistemi kompjuterik të autorizuara 

nga pronari ose operatori i tij, ose rikonfigurimi i sistemit operativ të kompjuterit që 

kryhet në rastet kur operatori i sistemit siguron një program kompjuterik të ri
97
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 Modifikimi i të dhënave të trafikut të komunikimit me qëllim lehtësimin e 

komunikimeve anonime (si p.sh aktivitetet e sistemeve anonime remailer) në parim 

duhet të konsiderohen si veprime legjitime për mbrojtjen e privatësisë së komunikimeve 

dhe si rrjedhim të cilësohen si veprime të autorizuara.  

Megjithatë, në raportin shpjegues të Konventës mbi krimin kibernetik shpjegohet 

qartë se  shtetet palë mund të shfaqin vullnetin për të kriminalizuar abuzime të caktuara 

të lidhura me komunikimet anonime, si psh. kur paketa me të dhënat e kokës së emailit 

janë modifikuar me qëllim fshehjen e identitetit të autorit të një vepre penale. 
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2.6 Ndërhyrja në sistemet kompjuterike 

Kjo formë e veprimtarisë kriminale njihet ndryshe si sabotazhi kompjuterik. 

Dispozita në fjalë, merr në mbrojtje interesin e ligjshëm të operatorëve dhe përdoruesve 

të sistemeve kompjuterike dhe të telekomunikacionit për të mundësuar funksionimin e 

tyre në mënyrën e duhur. Për efekt cilësimi juridik të veprës, kërkohet që pengesat e 

krijuara të jenë serioze.  

Duke qenë se formulimi i dispozitës në kodin tonë penal qëndron në të njëjtën linjë me 

formulimin që i bëhet kësaj vepre penale në Konventën mbi Krimin Kibernetik, 

interpretimi i shprehjes mund të bëhet duke marrë për bazë orientimin e dhënë nga 

hartuesit e Konventës sipas të cilëve, “do të konsiderohet si krijim i pengesës serioze, 

dërgimi i të dhënave në drejtim të një sistemi të veçantë kompjuterik në një mënyrë, 

përmasa dhe shpeshtësi të tillë që sjell një efekt dëmtues të konsiderueshëm në aftësinë e 

zotëruesit ose operatorit të sistemit për të përdorur sistemin ose për të komunikuar me 

sisteme të tjera”.
98

 

Objekti material. Në terma të përgjithshëm mund të themi se me sistem kompjuterik do 

të kuptohet kombinimi i një tërësie aparaturash që bën të mundur transmetimin në 

distancë të të dhënave dhe informacioneve, nëpërmjet përdorimit të teknologjive të 

komunikimit
99

. 

Ana objektive.  

Në hapësirën e zbatimit të nenit 293/c mund të përfshihen praktika të tilla si : 

- përdorimi i programeve që bëjnë të mundur veprimin e sulmeve të refuzimit të 

shërbimit (denial of service attacks) 

- instalimi i kodeve dëmtuese siç mund të jenë viruset të cilat ndalojnë ose 

ngadalësojnë në mënyrë domethënëse funksionimin e sistemit.  

- zbatimi i programeve të cilat dërgojnë sasi shumë të mëdha e-mailesh ndaj një 

marrësi të caktuar në mënyrë që të bllokojnë funksionet komunikuese të sistemit të 

përdorur prej tij. 

Kjo dispozitë do të zbatohet në ato raste kur funksionimi i sistemit është penguar 

për shkak të veprimeve që manipulojnë të dhënat që përmbahen në të, por jo në situatat 

kur dëmtimi ka ardhur si rezultat i veprimeve fizike të drejtëpërdrejta për shaktërrimin 

apo dëmtimin e sistemit në fjalë.  Si rrjedhim, nëse funksionimi i sistemit, është cënuar 

ndjeshëm për shkak të  dëmtimit fizik të tij, këto veprime nuk do të mund të dënoheshin 

sipas kësaj dispozite. Në këto rrethana, mund të zbatohej përgjegjësi penale vetëm për 

shkatërrim me dashje të rrjetit ndërlidhës sipas nenit 156 të kodit penal.  

Sabotazhi kompjuterik: Termi sabotazh kompjuterik përdoret për të treguar të 

gjitha veprimet e paligjshme të përdorimit të kompjuterave dhe rrjeteve të komunikimit 

si mjete për realizimin e qëllimeve kriminale. Këtu bëhet fjalë për veprimtari që synojnë 

të nxjerrin jashtë funksionimit apo të manipulojnë sistemet e komandimit, kontrollit dhe 

të komunikimit, të cilat përbëjnë objekt sulmi,  në sajë të përdorimit në mënyrë të 

përqëndruar të ndërveprimit të një numri të madh kompjuterash të vënë nën kontroll në 

mënyrë të paligjshme nga ana e keqbërësve.  

Praktikat e sabotazhit kompjuterik njihen ndryshe edhe me termin cyberwar që 

do të thotë luftë kompjuterike. Dërgimi i mesazheve email të padëshiruara (spamming), 
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për qëllime tregare ose jo, shihet si një aktivitet i cili mund të dënohet në bazë të kësaj 

dispozite vetëm nëse aftësia për të komunikuar pengohet në mënyrë serioze dhe të 

qëllimshme, si rezultat i dërgimit të mesazheve spam në sasi të madhe dhe me shpeshtësi 

të lartë
100

.  

 

3. Impersonifikimi online 

Identiteti në botën virtuale mund të kuptohet si një maskë që i korrespondon një 

subjekti të caktuar në jetën reale. I njëjti person mund të ketë maska të ndryshme në 

botën virtuale  që janë identitetet e ndryshme me të cilat ai paraqitet, dhe nga ana tjetër  

nën të njëjtën maskë (identitet virtual) mund të fshihen persona të ndryshëm, të cilët 

paraqesin të dhëna të njëjta identifikimi
101

. Përpjekja për të dhënë një përkufizim për 

konceptin e identitetit është një sipërmarrje pothuajse e pamundur duke pasur parasysh 

kompleksitetin dhe evoluimin e vazhdueshëm të kësaj çështjeje.  

Ajo që synojmë të prezantojmë në vijim, është kuptimi që merr ky term në 

kontekstin e shoqërisë së informacionit. Aplikacionet e reja teknologjike të bazuara në 

krijimin e profileve virtuale, mund të ndikojnë në ndryshimin në mënyrë radikale të 

konceptit të identitetit duke ekspozuar disa nga anët e fshehura të jetës së një personi, 

duke analizuar gjurmët dixhitale që njerëzit lënë gjatë veprimeve që kryejnë, ose duke 

shfrytëzuar apo grupuar bashkë përmbajtjen e bazave të mëdha të të dhënave.  

Në shoqërinë dixhitale, dhe në veçanti në rrjetet sociale (të cilat aplikojnë 

vizionin e të konsideruarit të Internetit si një hapësirë sociale e cila inkurajon dhe 

mbështet pjesëmarrjen e individëve), vihet në dispozicion një masë shumë e madhe 

informacioni me natyrë personale: njerëzit mund të përshkruajnë në mënyrë të detajuar 

identitetin e tyre duke përdorur profilet që mundësohen nga shërbimet e rrjeteve 

sociale
102

. Identitetet në mjediset virtuale janë komplekse dhe përfshijnë si identitetet 

personale (të vërteta ose fiktive)  që administrohen nëpërmjet sistemeve të menaxhimit të 

identitetit dixhital ashtu edhe ato që krijohen në sajë materialeve të deklaruara nga vetë 

njerëzit kur ata krijojnë një profil.  

Figura e mëposhtme synon të ilustrojë më qartë këtë ide: 

 

 

Fig. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përgjithësisht, koncepti i identitetit analizohet në dy këndvështrime kryesore: 

1. në këndvështrimin strukturor: identiteti si një mjet përfaqësimi. Identiteti shikohet si 

një grup cilësish që karakterizojnë një person. 
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2. në këndvështrimin procedural: Identiteti si një mjet identifikimi. Në këtë perspektivë 

identiteti vlerësohet në raport me një tërësi procesesh që kanë të bëjnë me përhapjen dhe 

përdorimin e informacioneve rreth një personi
103

.  

Të dyja këto këndvështrime duhet të shihen si plotësuese të njëra-tjetrës në 

kuptimin që të marra së bashku, ato japin kuptimin e plotë të asaj çka do të konsiderohet 

identitet i personit. 

Në studimin e konceptit të identitetit nga pikëpamja strukturore merr rëndësi 

kuptimi i tipareve të një personi si dhe shpalosja e këtyre tipareve në kontekste të 

ndryshme. Kështu, termi identitet përdoret për t’iu referuar një grupi veçorish (të 

përhershme ose të përkohshme) të cilat përshkruajnë karakteristikat e individit në 

kontekstin e aktiviteteve të ndryshme praktike në të cilat ai përfshihet. P.sh në mjedisin e 

punës, të tilla veçori mund të jenë pozita dhe kompetencat e një personi brenda 

organizatës.  

Ndërkohë në kuptimin procedural, rëndësi thelbësore për përcaktimin e identitetit 

marrin elementët që mund të përdoren për të identifikuar një person, siç mund të jenë 

emri i personit, një fjalëkalim i caktuar etj. Ky lloj identiteti mund të përdoret për të 

siguruar akses një sistem të caktuar informacioni ose bazë të dhënash ashtu sikurse dhe 

për të siguruar të drejtën për të përmbushur një transaksion të caktuar në rrugë 

elektronike. 

Faqet e rrjeteve sociale janë shndërruar tashmë në një pjesë integrale të 

ndërveprimit të përditshëm social. Zhvillimi i vrullshëm i këtyre metodave të 

shoqërizimit online është shoqëruar edhe  me shfaqjen e fenomenit të përvetësimit online 

të identitetit të një personi tjetër
104

.  

Vjedhja e identitetit të një personi në rrjete sociale mund të kryhet nëpërmjet dy 

mënyrave të ndryshme:  1. duke vjedhur të dhënat identifikuese të llogarisë së tij në 

rrjetin social (adresën e emailit dhe fjalëkalimin); ose 2. duke krijuar një profil të ri me të 

dhëna tërësisht të rreme dhe duke u shtirur si një person tjetër.
105

  

Në këtë kontekst,  kur flasim për vjedhje të identitetit virtual i referohemi më 

tepër veprimeve të huazimit të paligjshëm të identitetit në kuptimin procedural, ndërsa 

kur rastet e përvetësimit të një identiteti fiktiv virtual lidhen me kuptimin strukturor të 

identitetit, veprimet e paligjshme të përvetësimit të një identiteti fiktiv virtual nuk 

identifikohen me konceptin e ‘vjedhjes së identitetit’ (identity theft). 

Termi ‘vjedhje e identitetit’ ka gjetur përhapje të gjerë në praktikën juridike 

amerikane dhe i referohet një  prej formave të konsumimit të veprës penale të mashtrimit 

kompjuterik. Konkretisht, sipas kësaj përqasjeje ‘vjedhja e identitetit’ konsiston në 

vjedhjen e të dhënave të tilla personale si emri, numri i sigurimeve shoqërore, datëlindja, 

numri i një llogarie bankare, numri i identifikimit personal, numri i telefonit mobile etj., 

dhe përdorimin e këtyre të dhënave për të nxjerrë një përfitim ekonomik.  

Përfitimi ekonomik që mund të nxirret nga sigurimi i këtyre informacioneve 

mund të konsistojë në kryerjen e transaksioneve financiare njësoj si zotëruesi i ligjshëm i 

të dhënave, blerjen e sendeve apo shërbimeve, të cilat përballohen nga të ardhurat e 

personit, të cilit i është vjedhur informacioni identifikues etj. Kjo formë e veprimtarisë së 
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paligjshme, ndëshkohet sipas kodit penal shqiptar në bazë të nenit 143/b që trajton 

veprën penale të mashtrimit kompjuterik.
106

 

Për ndëshkimin e veprimeve të impersonifikimit online, nuk duhet të jetë e 

nevojshme që të vërtetohet se ideniteti i rremë i krijuar, lidhet me profilin online apo me 

të dhënat identifikuese të një personi të vërtetë.
107

  

Kështu, është plotësisht e mundur që profili i rremë i krijuar të mos bazohet në të 

dhënat që karakterizojnë një përdorues të ligjshëm, e megjithatë, veprimi mbart ende 

rrezikshmëri shoqërore. Kjo mund të ndodhë kur krijuesi i profilit të rremë, e përdor atë 

për arritjen e qëllimeve të paligjshme sikurse mund të jetë: shoqërizimi online me të 

mitur për t’i joshur ata drejt përfshirjes në veprime me natyrë seksuale, shpërndarja e 

materialeve me përmbajtje të paligjshme, dërgimi i mesazheve me përmbajtje kërcënuese 

ose ngacmuese ndaj përdoruesve të tjerë etj. 

Për këtë arsye, interesi që mbrohet në sajë të ndëshkimit të veprimeve të 

impersonifikimit online, nuk duhet të lidhet gjithmonë me faktin që këto veprime 

bazohen në kopjimin e identitetit të një personi real. Interesi i çdo personi për mbrojtjen 

e imazhit dhe reputacionit të tij është një nga interesat që preken shpesh nga praktikat e 

ndërtimit të profileve të rreme online, megjithatë, nuk është i vetmi interes që mund të 

cënohet nga këto praktika. Interesat e tjerë që mund të cënohen dhe që rrjedhimisht 

kërkojnë mbrojtje të veçantë, përfshijnë : mbrojtjen e të miturve nga praktikat e joshjes 

online prej personave të rritur që krijojnë profile të rreme, mbrojtjen e të drejtës të 

sigurisë personale, ose të dinjitetit në rastet kur nëpërmjet profileve  të rreme dërgohen 

respektivisht mesazhe me natyrë kërcënuese ose ofenduese. 

Si një nga rastet me pasoja tepër të rënda të krijimit të profileve të rreme në 

rrjetet sociale mund të përmendim rastin Shtetet e Bashkuara kundër Drew në 

Kaliforni
108

. Në rastin në fjalë, e pandehura Lori Drew së bashku me disa ndihmës të 

tjerë krijuan një profil të rremë në rrjetin social ‘My Space’ në të cilin paraqitej një djalë 

me emrin Josh Evans. Më pas ata kontaktuan me Megan Meier një vajzë 14 vjeçare 

nëpërmjet rrjetit social, duke përdorur pseudonimin Josh Evans dhe filluan të 

shkëmbejnë mesazhe afeksioni me të për disa ditë me rradhë. Në një nga komunikimet e 

fundit që ata i dërguan vajzës nën emrin fiktiv virtual të ‘Josh’ thuhej se ‘ai nuk e 

pëlqente më Meganin dhe se bota do të ishte një vend më i mirë nëse ajo nuk do të bënte 

pjesë në të.’ Shumë pak kohë pas kësaj ngjarjeje Megan kreu vetëvrasje.  

 

3.1 Rregullimi në rendin juridik amerikan 

Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetëm një numër i vogël shtetesh kanë parashikuar 

në ligjet e tyre penale veprën penale të personifikimit fiktiv në Internet. Këto shtete janë 

New Yorku, Texasi dhe Kalifornia.
109

 

Në kodin penal të shtetit të NewYork-ut ka një dispozitë të veçantë që trajton 

rastin e prezantimit mashtrues të një personi. Në këtë dispozitë, krahas dënimit të rasteve 

kur përvetësimi i identitetit të një personi tjetër kryhet për qëllim përfitimi material apo 

për t’u shtirur si një person mbajtës i cilësive të caktuara ose nënpunës publik, dënohen 
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edhe praktikat e prezantimit fiktiv me identitetin e një personi tjetër në Internet. 

Konkretisht, thuhet se: 

“një përson është fajtor për kryerjen e veprës penale të prezantimit të rremë… kur 

ai… hiqet si një person tjetër real  nëpërmjet komunikimeve në një faqe Interneti 

ose me anë të mjeteve elektronike me qëllim realizimin e një përfitimi ose për të 

dëmtuar apo mashtruar personin tjetër, ose kur nëpërmjet komunikimeve të tilla 

prezantohet si një nënpunës publik në mënyrë që të bindë të tretët t’i nënshtrohen 

këtij autoriteti ose të veprojnë në përputhje me kerkesën e bërë prej tij”.
110

 

Një tjetër shtet amerikan që e ka njohur praktikën e prezantimit mashtrues të një 

personi si një person tjetër në rrugë elektronike është edhe Kalifornia.  

Kështu, përveç ndëshkimit penal të rasteve kur prezantimi i rremë kryhet në botën fizike 

me qëllim mashtrimin apo dëmtimin e të tretëve, kjo sjellje dënohet edhe kur kryhet në 

mjedisin dixhital.  

Në nenin 528.5 të Kodit Penal të Kalifornisë thuhet se: “çdo person, i cili me 

dijeni prezantohet në mënyrë mashtruese si një person tjetër real nëpërmjet një faqeje 

Interneti ose mjeteve të tjera elektronike, pa pëlqimin e këtij të fundit, dhe me qëllim 

dëmtimin, frikësimin, kërcënimin, ose mashtrimin e personit tjetër është fajtor për 

kryerjen e një krimi”.  

Një pasqyrim më gjithëpërfshirës i kësaj praktike kriminale gjendet ne Kodin 

Penal të Teksasit. Kjo shpjegohet edhe me faktin se dispozita që parashikon veprën 

penale të  përvetësimit të  identitetit online është relativisht e re, pasi ajo është përshirë 

në tekstin e kodit penal në vitin 2009.  

Në këtë mënyrë, hartuesit e saj kanë pasur mundësinë e studimit të zhvillimeve kriminale 

në këtë drejtim e t’i përgjigjen në mënyrë më të plotë dhe efikase të tilla praktikave. 

Në Seksionin 33. 07  të kodit penal të Teksasit jepet ky përkufizim i veprës 

penale të  “përvetësimit të identitetit online” (impersonifikimit online): 

 

(a) Kryen vepër penale personi, i cili pa marrë miratimin e një personi tjetër, dhe me 

qëllimin për të dëmtuar, mashtruar, frikësuar ose kërcënuar një person, përdor emrin ose 

personalitetin e një personi tjetër për të : 

1. krijuar një faqe web-i në një rrjet social tregtar ose një faqe tjetër Interneti ; ose 

2. për të postuar ose dërguar një ose më shumë mesazhe në ose nëpërmjet një rrjeti 

social tregtar ose faqeje tjetër Interneti,  nëpërmjet një programi të postës 

elektronike apo të shkëmbimit të mesazheve në grup ose në mënyrë tjetër;  

(b) Kryen vepër penale personi, i cili dërgon mesazhe të postës elektronike, mesazhe të 

menjëhershme (instant message), mesazhe tekst, ose një komunikim tjetër të ngjashëm 

që tregon emrin, adresën e domainit, numrin e telefonit, ose një të dhënë tjetër të 

informacionit indentifikues
111

 që i përket një personi tjetër: 

1. pa pasur pëlqimin e personit tjetër, 

2. me qëllimin për të dëmtuar ose mashtruar një person. 

                                                                 
110

 Neni 190.25 (4) i Kodit Penal të shtetit të New York-ut. 
111

 Me informacion identifikues do të kuptohet çdo informacion që në mënyrë të veçuar ose duke u 

bashkuar me informacione të tjera, e identifikon një person, ku përfshihen : a) emri dhe numri i sigurimeve 

shoqërore, datëlindja; b) të dhënat biometrike unike, si gjurmët e gishtërinjve, grafikët regjistrues të zërit, 

imazhe të retinës ose të irisit; c) numri unik i identifikimit elektronik, adresa etj d) informacion 

identifikues i telekomunikimeve ose paisjet e aksesit në to. 

 



Mbrojtja e sigurisë së komunikimeve - Evisa Kambellari 

 

54 
 

Termi ‘faqe e një rrjeti social tregtar’ nënkupton çdo faqe Web-i që 

administrohet nga një ndërmarrje biznesi, organizatë, ose entitet tjetër i ngjashëm, që i 

lejon personat të bëhen përdorues të regjistruar me synimin e vendosjes së 

marrëdhënieve personale me përdorues të tjerë nëpërmjet komunikimit direkt ose në 

kohë reale me përdoruesit e tjerë ose krijimin e faqeve web ose të profileve të vlefshme 

për publikun ose përdoruesit e tjerë. Ky term nuk përfshin programet e postës 

elektronike ose të shkëmbimit të mesazheve në grup.  

Me paisje aksesi të telekomunikimeve kuptohet një kartë, kod, numër llogarie, 

numër i identifikimit personal, numër i telefonit mobile, ose shërbime të tjera 

telekomunikimi, paisje ose instrumenta identifikuese të aksesit në një llogari.  

Sikurse shihet, kjo dispozitë ka një natyrë gjithëpërfshirëse për sa i takon 

ndëshkimit të veprimtarive të paligjshme të vjedhjes dhe përdorimit të informacioneve 

personale online. Në bazë të këtyre parashikimeve, do të dënohen si format e vjedhjes së 

indentitetit virtual, të cilat ndjekin drejtëpërsëdrejti qëllime të përfitimit material, ashtu 

edhe veprimet e impersonifikimit online.  

Këto të fundit, do të dënohen vetëm nëse ato kryhen për qëllime të paligjshme siç mund 

të jetë mashtrimi, frikësimi, ngacmimi apo dëmtimi i një personi tjetër. 

 

3.2 Praktika shqiptare 

Në kodin penal shqiptar nuk ka ndonjë dispozitë të veçantë që të ndëshkojë rastet 

e krijimit të profileve të rreme në rrjete sociale apo përdorimit mashtrues të profilit të një 

personi tjetër, kur këto kryhen për një qëllim të caktuar të paligjshëm. 

Për sa i takon veprimeve të vjedhjes në mënyrë mashtruese të të dhënave të 

llogarisë së një personi në një rrjet social dhe përdorimit të tyre për të hyrë në këtë 

llogari, ato mund të dënohen në bazë të nenit 192/b, si hyrje e paautorizuar kompjuterike 

në një sistem kompjuterik apo në një pjesë të tij.  

Megjithatë, edhe në këtë rast mbrojtja që mund të sigurohej kundrejt veprimeve 

në fjalë do të ishte e paplotë. Nëpërmjet kësaj dispozite, mund të dënohet thjesht hyrja e 

paautorizuar në llogarinë e profilit personal të përdoruesit në një rrjet social, por nuk 

dënohen aktivitete të mëtejshme të paligjshme që mund të kryhen nga autori pas 

përvetësimit të profilit të përdoruesit të ligjshëm, si psh. postimi i materialeve me natyrë 

ofenduese ose denigruese në drejtim të këtij të fundit. 

Në praktikën e deritanishme të organeve të ndjekjes penale, rastet e krijimit te 

profileve te rreme ose te vjedhjes se të dhënave të llogarisë në një rrjet social janë 

cilesuar si falsifikim kompjuterik. Falsifikimi kompjuterik, parashikohet si vepër penale 

në nenin 186/a të kodit penal ku thuhet se “Futja, ndryshimi, fshirja apo heqja e të 

dhënave kompjuterike, pa të drejtë, për krijimin e të dhënave të rreme, me qëllim 

paraqitjen dhe përdorimin e tyre si autentike, pavarësisht nëse të dhënat e krijuara janë 

drejtpërdrejt të lexueshme apo të kuptueshme, dënohen me burgim nga gjashtë muaj deri 

në gjashtë  vjet.” 

Në fakt, kjo dispozitë nuk mund adresojë plotësisht problemet e impersonifikimit 

online. Vepra penale e ‘falsifikimit kompjuterik’ përfshihet në kreun III të kodit penal 

“Vepra kundër pasurisë dhe në sferën ekonomike”, në seksionin VIII të tij të emërtuar 

“Falsifikimi i dokumenteve”. Marëdhëniet juridike që merren në mbrojtje në mënyrë 

parësore nga kjo dispozitë janë marrëdhëniet e vendosura për mbajtjen dhe 

administrimin e rregullt të dokumenteve të administratës publike ose personave juridikë 

privatë, që ruhen në format elektronik, dixhital.  

Ndërkohë,  veprimet e paligjshme të impersonifikimit online prekin  në radhë të 

parë interesa të mirëfillta private, që lidhen me mbrojtjen e të drejtës së imazhit dhe 
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reputacionit të personit dhe mbrojtjen e privatësisë së tij nga çdo akses dhe përdorim i 

paautorizuar i të dhënave të tij personale. 

Në këto kushte, mendojmë që zgjidhja më e mirë do të ishte përfshirja e një 

dispozite të re në kodin penal që të trajtojë çështjet  e impersonifikimit online. Kjo 

dispozitë mund të vendosej në seksionin VIII “Vepra penale kundër moralit dhe 

dinjitetit”, të Kreut II “Vepra penale kundër personit”, dhe në mënyrë të veçantë krahas 

neneve 121-123 të kodit penal që mbrojnë të drejtën e individit për jetë private.  

Si pikë referimi në këtë drejtim, mund të shërbente formulimi që ju bëhet këtyre 

veprimeve në kodin penal të Teksasit, i cili bën një mbulim të plotë të formave të 

ndryshme në të cilat mund të zhvillohet veprimtaria mashtruese e vjedhjes apo imitimit 

të identitetit virtual të një personi. 

 

4. Vepra te tjera penale 

Në vijim shpjegohen disa vepra penale, të cilat kanë si objekt parësor marëdhënie 

juridike të vendosura për mbrojtjen e interesave të tjerë, por që krahas tyre cënojnë edhe 

fshehtësinë apo integritetin e komunikileve.  

Këto vepra janë: “Vjedhja impulseve telefonike”, “Shkatërrimi i rrjeteve të 

ndërlidhjes”, dhe “Përdorimi me keqdashje i thirrjeve telefonike”. 

4.1 Vjedhja impulseve telefonike  

Veprimet e paligjshme të vjedhjes së impulseve telefonike ndëshkohen sipas 

nenit 137 të kodit penal, të emërtuar ‘vjedhja e energjisë elektrike ose e impulseve 

telefonike”. 

Sipas kësaj dispozite:  

“Lidhja e paligjshme me rrjetin e energjisë elektrike, përbën kundërvajte penale dhe 

dënohet me burgim gjer në dy vjet 

Vjedhja e energjisë elektrike ose impulseve telefonike dënohet me burgim gjer në tre 

vjet.”  

Nga studimi i dispozitës vëmë re se dënohen veprimet e vjedhjes së impulseve 

telefonike por jo veprimet e kryerjes së një lidhjeje të paligjshme me rrjetin telefonik. 

Mungesa e këtij përcaktimi paraqitet problematike për sa i përket përmbushjes së 

qëllimit parandalues të legjislacionit penal duke qenë se kryerja e lidhjes me rrjetin 

telefonik, mund të shërbejë si një veprim parapërgitor për të kryer vjedhjen e impulseve 

telefonike. Për më tepër, në rrethana të caktuara, lidhja paralele me një linjë të telefonisë 

fikse mund të bëjë të mundur edhe përgjimin e komunikimeve të një personi.  

Për këto arsye, mendojmë se në hapësirën e veprimit të dispozitës duhen përfshirë edhe 

rastet e lidhjes së paligjshme me rrjetin telefonik.  

Një rregullim i tillë, bëhet akoma edhe më i domosdoshëm ditët e sotme, ku një 

pjesë e mirë e bisedave telefonike realizohen nëpërmjet sistemeve jokabllore, të cilat e 

bazojnë funksionimin e tyre në shpërndarjen në ajër të valëve elektromagnetike. Në këto 

kushte, mundësitë prakitke për  ndërhyrje të paligjshme në rrjetet e komunikimeve 

telefonike shtohen ndjeshëm. 

Për sa i takon vjedhjes së impulseve telefonike, veprimet e paligjshme konsitojnë 

në kryerjen e manovrave të ndryshme mashtruese ndaj sistemeve telefonike për kryerjen 

e thirrjeve pa pagesë apo për tariifimin e thirrjeve në ngarkim të personave të tjerë. Një 

shpjegim i detajuar i formave në të cilat mund të kryhen këto veprime të paligjshme jepet 

në kapitullin e 3-të të punimit. 

Është e rëndësishme të sqarojmë se në rastin kur përdoruesit të një numri telefoni 

celular me parapagesë, i ofrohen në mënyrë mashtruese më pak impulse telefonike se sa 
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shuma e paguar për blerjen e kartës rimbushëse, atëhere nuk jemi përpara veprës penale 

të vjedhjes së impulseve telefonike por përpara mashtrimit nga ana e kompanive 

telefonike përkatëse. I njëjti cilësim do të bëhej edhe në rastin kur përdoruesit e numrave 

telefonike me kontratë faturohen për një numër më të lartë impulsesh telefonike, i cili 

nuk i korrespondon kohëzgjatjes reale që ka pasur biseda telefonike e zhvilluar prej tyre. 

  

Vjedhja e kohës së navigimit në Internet.  

Në rastin kur një person, siguron në mënyrë të paligjshme të dhënat e emrit të 

përdoruesit dhe fjalëkalimin e aksesit në shërbimin e Internetit të ofruar  në drejtim të një 

klienti të rregullt, ai mund të vjedhë kohën e vendosur në dispozicion të klientit për 

navigimin në Internet.
112

   

Në një situatë të tillë, mund të themi se ka vend për zbatimin e nenit 137, parag. 2 

të Kodit Penal duke qenë se vjedhja e kohës së navigimit në Internet nënkupton vjedhjen 

e impulseve telefonike që janë vënë në dispozicion të klientit të rregullt.  Kjo pasi aksesi 

në një shërbim Interneti bëhet i mundur në sajë të lidhjes që operatori/ofruesi i shërbimit 

krijon me një numër telefoni fiks apo në sajë të lidhjes Wi-Fi (nëpërmjet valëve) dhe në 

secilin prej këtyre rasteve, sinjalet nëpërmjet të cilave ofrohet shërbimi i Inernetit janë në 

trajtën e sinjaleve telefonike. 

 

4.2 Shkatërrimi i rrjeteve të ndërlidhjes. 

Veprimet e paligjshme të shkatërrimit apo dëmtimit të rrjetit telefonik, telegrafik 

apo çdo lloj rrjeti tjetër ndërlidhës janë veprime që cënojnë integritetin e këtyre rrjeteve, 

dhe si rrjedhim cënojnë në mënyrë të pashmangshme edhe mbarëvajtjen normale të 

korrespondences telefonike, telgrafike apo të çdo lloj komunikimi  që realizohet 

nëpërmjet tyre.  

Shkatërrimi apo dëmtimi me dashje i rrjetit telegrafik, telefonik ose çdo rrjeti 

tjetër ndërlidhës parashikohet si vepër penale që dënohet me gjobë ose me burgim gjer 

në tre vjet.
113

  

Objekt juridik i veprës janë marrëdhëniet juridike të vendosura për të siguruar 

realizimin normal të ndërlidhjes së rrjetit elektrik, telegrafik, telefonik etj. 

Në objektin material të veprës përfshihen rrjeti telegrafik, telefonik si dhe çdo lloj 

rrjeti tjetër ndërlidhës sikurse mund të jetë Interneti.  

Kuptohet që bëhet fjalë për dëmtim apo shkatërrim të mjeteve suportuese fizike që bëjnë 

të mundur funksionimin e rrjetit ndërlidhës sikurse mund të jenë telat, kabllot, antenat, 

apo dëmtimi i serverave qëndrorë në rastin e rrjeteve telefonike që e bazojnë fuksionimin 

e tyre në sisteme të caktuara komunikimesh elektronike publike.  

Pasojat që mund të vijnë nga vepra mund të jenë tepër të rënda në rastet kur 

veprimet janë shoqëruar me ndërprerjen e shërbimeve të komunikimit në një pjesë të 

konsiderueshme të territorit. Megjithatë, duket se rrezikshmëria e lartë shoqërore që 

mbartin veprimet e paligjshme në keto rrethana, nuk është marrë parasysh nga ana e 

ligjvënësit, në përcaktimin e masës së dënimit. Kështu, edhe në rastin kur vepra ka sjellë 

pasoja të rënda, dënimi që parashikon dispozita është deri në tre vjet burgim.  

                                                                 
112

 Poonia, A.S., Bhardwaj, A. dhe Dangayach, G.S. Cyber Crime: Practices and Policies for its 

Prevention. The  First International Conference on Interdisciplinary Research and Development, Tajlandë, 

31 maj-1 qershor, 2011. 
113

 Neni 156 i kodit penal: ‘Shkatërrimi apo dëmtimi me dashje i rrjetit elektrik, telegrafik, telefonik, 

radioteleviziv apo të çdo rrjeti ndërlidhës, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet.  

 Po kjo vepër, kur kryhet në bashkëpunim, më shumë se një herë, ose ka sjellë pasoja të rënda, dënohet me 

burgim deri në tre vjet.’ 
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Për cilësimin juridik të veprës mjafton të vërtetohet që veprimet janë kryer me 

dashje pavarësisht se cilat kanë qenë motivet apo qëllimi. Qëllimi i kryerjes se veprës 

merr rëndësi në fazën finale të individualizimit të dënimit. Në rastin kur kemi të bëjmë 

me veprime të dëmshme kundër rrjeteve ndërlidhëse, qëllimet që synohen të arrihen 

mund të kenë të bëjnë me realizimin e një përfitimi material apo sabotim të aktiviteteve 

të ofrimit të një shërbimi publik.  

Nga vetë konteksti në të cilin ndodhin veprimet kuptohet se qëllimi i 

drejtëpërdrejtë i autorit nuk lidhet me cënimin e ushtrimit të së drejtës për të komunikur 

të invidëve apo subjekteve juridikë të veçantë. Një cënim i tillë, vërtetohet në mënyrë të 

pashmangshme për shkak të sulmit që i bëhet rrjetit të komunikimit nëpërmjet të cilit 

ushtrohet efektivisht e drejta për të komunikuar, por veprimet e autorit të veprës ndjekin 

një tjetër qëllim parësor.  

Në plan të parë për sa i përket interesave që kërkohen të realizohen nga autori i 

veprës mund të jenë sipas rastit nxjerrja e përfitimit ekonomik në sajë të shitjes së 

kabllove apo pjesëve të tjera të rrjetit që kanë një vlerë ekonomike, apo dëmtimi i një 

biznesi konkurrent (duke ndërprerë apo vështirësuar ofrimin e shërbimit për një numër të 

madh dhe të papërcaktuar përdoruesish të shërbimeve të komunikimit të ofruara nga 

biznesi që sulmohet). 

 

4.3 Përdorimi me keqdashje i thirrjeve telefonike  

Në fillim të këtij punimi, jemi shprehur se e drejta e korrespondencës përbëhet 

nga liria dhe fshehtësia për të komunikuar. Një aspekt i rëndësishëm i lirisë për të 

komunikuar është edhe e drejta që ka çdo person për të zgjedhur lirisht subjektet me të 

cilët dëshiron të komunikojë. Kjo e drejtë cënohet ndjeshëm në rastin kur ndaj një 

personi kryhen thirrje telefonike keqdashëse, nga subjekte me të cilët ai nuk dëshiron të 

vendosë komunikim. 

Duke marrë parasysh shkallën e ndërhyrjes që këto veprime paraqesin në jetën 

private dhe qetësinë personale të çdo individi, në kodin tonë penal është parashikuar një 

dispozitë e veçantë për ndëshkimin e rasteve të tilla.  Konkretisht, në nenin 275 të kodit 

penal thuhet se: 

 ‘Thirrjet telefonike keqdashëse që bëhen me qëllim për të prishur qetësinë e tjetrit, 

përbëjnë kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë ose me burgim gjer në një vit.’ 

Objekt i përgjithshëm i kësaj vepre penale janë marrëdhëniet juridike të 

vendosura për të siguruar qetësinë e shtetasve.
114

 Megjithatë, duke pasur parasysh 

kontekstin në të cilin ndodhin veprimet mund të themi se në objektin juridik të veprës 

përfshihet edhe liria e korrespondencës. Kjo pasi në rastin konkret cënohet liria që që ka 

çdo person për të zgjedhur lirisht subjektet me të cilët dëshiron të komunikojë.  

Në mënyrë që vepra penale të konsiderohet e konsumuar mjafton të jenë bërë 

thirrjet keqdashëse në drejtim të një personi tjetër pavarësisht nëse pas bërjes së thirrjes 

është vendosur ose jo komunikim me të. Kjo pasi bezdisja apo shqetësimi i një personi 

mund të realizohet edhe nga përsëritja në mënyrë të vazhdueshme e zileve që dërgohen 

në drejtim të numrit të tij, pavarësisht nëse ai i ka hapur apo jo thirrjet. 

Dispozita do të zbatohet jo vetëm në rastin kur thirrja telefonike keqdashëse bëhet 

nëpërmjet përdorimit të një aparati telefonik celular por edhe kur thirrja bëhet nga 

kompjuteri nëpërmjet shfrytëzimit të shërbimit të Internetit (si psh. nëpërmjet rrjetit të 

njohur Skype).  

                                                                 
114

 Elezi, I. (2007). E Drejta Penale (Pjesa e Posaçme). Tiranë: Botimet Erik, f. 485. 
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Për efekt cilësimi juridik, duhet që veprimet të kryhen me dashje dhe më qëllimin 

specifik për të prishur qetësinë personale të subjektit të thirrur. Motivet e kryerjes së 

veprës mund të jenë të ndryshme si hakmarrja, inati, xhelozia etj.  

Në rolin e subjektit aktiv të veprës mund të jetë një ish-partner, i cili ushqen inat 

ndaj partnerit tjetër për ndërprerjen e lidhjes ose një ish-punëmarrës i cili vepron për t’u 

hakmarrë ndaj punëdhënsit të tij për shkak se mendon se është larguar pa të drejtë nga 

puna etj.  

 

5. Juridiksioni  për veprat që kryhen ndaj/nëpërmjet sistemeve kompjuterike 

Natyra e ndërlidhur e mjeteve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit i 

ka dhënë një shtrirje globale kriminalitetit kompjuterik.  

Rrjetet kompjuterike moderne kanë sfiduar pikëpamjet tradicionale mbi veprimin 

e kufizuar territorial të së drejtës penale. Duke qenë se ditët e sotme, njerëzit mund të 

komunikojnë përtej detit, njësoj sikurse përtej derës së shtëpisë, keqbërësit, mund të jenë 

prezent dhe të shkaktojnë dëme kudo ku ka një lidhje efektive Interneti.  

Edhe kur shkelësi dhe personi i dëmtuar ndodhen nën juridiksionin e të njëjtit 

shtet, për shkak të natyrës që ka komunikimi në rrugë elektronike, të dhënat që paraqesin 

rëndësi për hetimin dhe gjykimin e veprës tejçohen dhe ruhen nëpërmjet paisjeve që 

ndodhen në disa juridksione të tjera. Një situatë e tillë, jo vetëm që paraqet një pafundësi 

mundësish për keqbërësit por edhe një sfidë të madhe për agjensitë ligjzbatuese
115

.  

Duke marrë parasysh gjeografinë e veçantë fizike dhe virtuale të veprave penale 

që kryhen në hapësirën kibernetike, në Konventën e Këshillit të Evropës “Për krimin 

kibernetik” janë vendosur disa rregulla të rëndësishme për të përcaktuar juridiksionin në 

ndjekjen e veprave në rastet kur në një mënyrë apo në një tjetër, fakti i paligjshëm ka 

prekur interesat e disa shteteve njëkohësisht.  

Duke qenë se konventa është ratifikuar nga shteti shqiptar,
116

 rregullimet e saj do 

të zbatohen edhe për çështjet e juridksionit në lidhje ndjekjen e krimeve kibernetike nga 

ana e autoriteteve shqiptare të ndjekjes penale. 

Në përputhje me parashikimet e Konventës:  

1. Secila palë merr masa të tilla legjislative ose të tjera, që janë të nevojshme për 

të caktuar juridiksionin për çdo vepër penale të kryer në pajtim me përcaktimet e kësaj 

Konvente, kur një vepër e tillë kryhet:
117

 

a) në territorin e tij; ose 

b) në bordin e një anijeje që mban flamurin e tij shteti; ose 

c) në bordin e një avioni të regjistruar sipas ligjit të atij shteti; ose 

d) nga njeri prej shtetasve të saj, nëse vepra penale është e dënueshme sipas ligjit 

penal ku ajo është kryer ose nëse vepra është kryer jashtë juridiksionit territorial të çdo 

Shteti. 

2. Secili shtet mund të rezervojë të drejtën për të mos zbatuar ose për të zbatuar 

vetëm në raste të caktuara ose kushte të caktuara rregullat juridiksionale të 

parashikuara në paragrafët (1)b –(1)d të këtij neni ose të ndonjë pjese të tyre. 

3. Secila palë merr masa të tilla që janë të nevojshme për të caktuar juridiksionin 

mbi të gjitha veprat penale të përmendura në nenin 24, paragrafi (1) i kësaj Konvente, 

në rastet kur kryrësi i prezumuar i veprës penale është prezent në territorin e saj dhe ajo 
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nuk e ekstradon atë tek një Palë tjetër, kryesisht mbi bazën e shtetësisë së tij/saj pas 

kërkesës së bërë për ekstradim. 

4. Kjo Konventë nuk përjashton asnjë juridiksion penal të ushtruar në pajtim me 

ligjin vendas. 

5. Nëse më shumë se një Palë pretenton juridiksionin mbi një vepër që 

prezumohet e kryer në pajtim me këtë Konventë, Palët e interesuara, kur është e 

përshtatshme, bëjnë një konsultë për të përcaktuar juridiksionin më të përshtatshëm për 

të bërë ndjekjen penale.  

Në pikën 1/a gjen shprehje parimi i territorialitetit. Në bazë të këtij parimi një 

shtet mund të kërkojë juridiksionin e tij psh. kur personi i cili ka kryer një sulm ndaj një 

sistemi kompjuterik dhe sistemi i cënuar gjenden brenda territorit të të njëjtit shtet, ose 

kur të paktën sistemi ndaj të cilit është kryer sulmi ndodhet në territorin e tij.
118

 

Po ashtu në pikat b) dhe c) i jepet zbatim parimit të territorialitetit bazur në faktin 

se në legjislacionet e brendshme të shumë shteteve anijet dhe avionët që kanë statusin e 

përmendur në dispozitë janë konsideruar vazhdimisht si një vazhdim i terrirorit të shtetit. 

Pika d) i përmbahet parimit të shtetësisë në themel të të cilit qëndron ideja se 

shtetasit e një shteti të caktuar duhet t’i përmbahen ligjeve të atij shteti edhe kur ata 

ndodhen jashtë territorit të tij. Në mënyrë që një shtet të mund të ushtrojë juridiksionin e 

tij për një krim kompjuterik të kryer nga një shtetas i tij jashtë territorit të atij shteti duhet 

që vepra të jetë njëkohësisht e dënueshme edhe në territorin e shtetit tjetër ku është kryer 

vepra. Kushti  i dënimit të dyfishtë të sjelljes së paligjshme kërkohet për sa kohë që 

vepra penale është kryer në territorin e një sheti të caktuar. Nëse vepra është kryer në një 

hapësirë ku nuk shtrihet juridiksioni territorial i asnjë shteti (si psh. në ujrat 

ndërkombëtare ose hapësirat ajrore ndërkombëtare), atëhere mjafton që vepra penale të 

jetë e ndëshkueshme sipas ligjit të shtetit, shtetësinë e të cilit mban autori i saj, për t’u 

ushtruar juridiksioni i këtij shteti.  

 

6. Përgjimi i komunikimeve midis forcave të policisë 

Përgjimi i komunikimeve midis forcave të policisë nga ana e subjekteve private, 

është një çështje, e cila, kohët e fundit ka prekur ndjeshëm opinionin e juristëve dhe 

studiuesve italianë për sa i takon problemeve juridike që mund të lindin në të tilla raste. 

Diskutimi midis tyre ndahet për sa i takon cilësimit të këtyre veprimeve si 

ndërhyrje e padrejtë në korrespondencë.  Qëndrimet në fjalë, e kanë pikënisjen në një 

vendim të Gjykatës Italiane të Kasacionit.
119

  

Në vijim po paraqesim shkurtimisht rrethanat e çështjes, për të parë faktet mbi të 

cilat Gjykata e Lartë Italiane ka bërë arsyetimin e vendimit të saj. 

Të pandehurit B.C, D.S dhe A.F sipas një vendimi të gjykatës së apelit të 

Milanos, ishin  deklaruar fajtorë ndër të tjera edhe për veprat penale te parashikuara nga 

nenet 6 17- Marrja dijeni në mënyrë të paligjshme mbi përmbajtjen e komunikimeve ose 

bisedave telegrafike ose telefonike -, 617 bis - Vendosja e aparaturave ose paisjeve me 

qëllim përgjimin, ndërprerjen ose  pengimin e komunikimeve ose bisedave telegrafike 

ose telefonike, komunikimeve informatike ose telematike midis personave të tjerë, jashtë 

rasteve të lejuara me ligj - dhe 623- përhapje të informacioneve të destinuara për të 

qëndruar të fshehta-  të kodit penal italian.  
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B.C, drejtuesi i gazetës telematike ‘Merate on Line’ dhe D.S, vartësi i tij në të 

njëjtën gazetë, akuzoheshin për instalimin e aparaturave dhe paisjeve me qëllim 

përgjimin e komunikimeve ose bisedave telefonike të kryera midis personave të tjerë dhe 

për marrjen dijeni  në mënyrë mashtruese, në sajë të këtyre aparaturave, të 

komunikimeve dhe bisedave nëpërmjet qendrës operative të Forcave të Policisë dhe 

patrullave në terren. Ndërkohë që A.F i punësuar në të njëjtën gazetë dhe korrespondent i 

jashtëm në gazetë tjetër, akuzohej se në bashkëpunim me D.S, nëpërmjet  një aparati 

marrës-transmetues të frekuencave të paisur me antenë dhe një aparati radiomarrës me 

antenë, kishte marrë dijeni mbi komunikimet dhe bisedat e zhvilluara midis qendrës 

operative të shoqërisë së karabinierëve të komunës Merate dhe patrullave në terren.   

 

Kundër vendimit te gjykatës së apelit, të pandehurit me anë të mbrojtësit të 

përbashkët ligjor paraqitën rekurs në Gjykatën e Kasacionit, dhe kërkonin anullimin e 

vendimit të dhënë bazuar në këto argumenta: 

1. Gjykata nuk ka respektuar dhe ka zbatuar gabim ligjin përsa i përket vlerësimit të 

ekzistencës  së veprave penale të kundërshtuara. Komunikimet midis qendrës operative 

të forcave të karabinierëve dhe patrullave në terren nuk karakterizohen nga një natyrë e 

fshehtë, pasi ato shpërndahen ‘në mënyrë të qartë’ në ajër përmes valëve 

elektromagnetike, dhe si të tilla nuk gëzojnë mbrojtje kushtetuese apo në legjislacionin 

penal. Natyra e fshehtë e komunikimeve,  është në çdo rast, një kërkesë e nënkuptuar për 

të përcaktuar kryerjen e veprave penale të kundërshtuara.   

2. Ka pasur mosrespektim, zbatim të gabuar të ligjit dhe mungesë të motivimit të 

vendimit në lidhje me mosnjohjen e përjashtimit që duhet të zbatohet në kuadër të lirisë 

së shtypit. 

 

Në lidhje me pretendimin e parë, Gjykata e Kasacionit konfirmoi edhe njëherë 

qëndrimin e mbajtur në vendime të mëparshme
120

, se instalimi i një aparati radiomarrës, 

të përshtatshëm për të përgjuar transmetime të lëshuara nga qëndra operative e forcave të 

rendit, është një veprim që prek kufijtë e veprës penale të parashikuar nga neni 617 i 

kodit penal.  

Argumenti kryesor në të cilin u bazua gjykata për të arritur në këtë përfundim 

ishte që komunikimet në fjalë, kishin një natyrë të fshehtë dhe si rrjedhim, marrja dijeni 

mbi to përbënte një fakt të paligjshëm. Ajo deklaroi se edhe ky lloj komunikimi, gëzon 

mbrojtje sipas ligjit penal që mbron paprekshmërinë e sekreteve.  

Në një përfundim të tillë, gjykata arriti duke konsideruar si të një natyre të 

fshehtë çdo komunikim të bërë nëpërmjet çdo forme të transmetimit në distancë.  

Kjo cilësi do të jetë e pranishme pavarësisht nga natyra që mund t’i atribuohet 

komunikimit në fakt, dhe gjen shprehje edhe ndaj komunikimeve të kësaj natyre të 

realizuara nga çdo lloj subjekti (pra, jo vetëm forcat e rendit publik).  

Nga një arsyetim i tillë, me të drejtë mund të themi se përdorimi i aparateve 

radiomarrëse do të dënohej penalisht edhe në rast se ato do të përdoreshin për të përgjuar 

komunikimet e realizuara midis personave privatë nëpërmjet përdorimit të një frekuence 

radio të caktuar  Gjykata u shpreh gjithashtu se edhe pretendimi i dytë ishte i pabazuar 

pasi ushtrimi i të drejtës së lirisë së shtypit, mund të shërbeje si rrethanë justifikuese për 

veprën penale të shpifjes por jo për veprat e kryera nga të pandehurit. 
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6.1 Trajtimi në rendin tonë juridik 

Në vijim po ndalemi shkurtimisht në trajtimin që mund të gjente çështja e 

përgjimit të komunikimeve radiotelefonike midis forcave të policisë në praktikën e 

gjykatave tona. Në parantezë, është e rëndësishme të vëmë në dukje se  komunikimet me 

natyrë zyrtare (silkurse janë komunikimet midis forcave të rendit) gëzojnë mbrojtje për 

shkak të natyrës së rezervuar që ato kanë, e cila nuk lidhet me të drejtën për respektimin 

e fshehtësisë së korrespondencës.  

E drejta për fshehtësinë e komunikimeve është një e drejtë themelore  e njohur në 

Kushtetutë, titullarë të së cilës janë vetëm personat fizikë. Për nga rëndësia që ka, kjo e 

drejtë gëzon mbrojtje të përgjithshme nëpërmjet legjislacionit penal.  

Ndërkohë, rezervueshmëria e komunikimeve nuk gëzon një mbrojtje të përgjthshme 

juridike. Vlerësimi i faktit nëse një komunikim ka apo jo natyrë të rezervuar, bëhet rast 

pas rasti në varësi të parashikimeve që mund të përmbajnë ligjet e zakonshme.  

Për sa më sipër, pranojmë se komunikimet midis forcave të rendit janë 

komunikime të rezervuara, pasi në bazë të akteve ligjore dhe nënligjore që rregullojnë 

veprimtarinë e këtyre strukturave, komunikimet në fjalë duhet të mbahen në mënyrë të 

tillë që përjashtojnë marrjen dijeni mbi të dhënat e trasmetuara nga ana e personave të 

paautorizuar. 

Një nga argumentat, në të cilat do të bazohej gjykata për të pohuar se në këto 

raste, kemi ndërhyrje në një kanal konfidencial të komunikimit, do të ishte fakti që 

personat e tretë që dëgjojnë këtë komunikim nëpërmjet aparateve të posaçme nuk janë 

marrësit e destinuar të informacionit. Pra, informacioni i transmetuar nëpërmjet rrugës 

përkatëse të komunikimit, nuk ju drejtohet atyre dhe pavarësisht se nuk është i mbrojtur 

në një mënyrë të veçantë, ai përcillet nëpërmjet një frekuence të rezervuar vetëm për 

forcat e rendit.  

Kjo do të thotë që subjektet e vetme, të cilët kanë të drejtën legjitime të njohjes 

me përmbajtjen e këtyre komunikime janë njësitë operative të forcave të policisë dhe 

patrullat përkatëse që shkëmbejnë informacion midis tyre.  

Argumenti i dytë, në të cilin mund të ndalej gjykata për të vlerësuar karakterin e 

mbrojtur të komunikimeve midis forcave të policisë, do të ishte mënyra e përdorur për 

transmetimin e tyre. Në rastin në fjalë, komunikimi është i destinuar për të qenë i 

fshehtë,  për shkak të vetë  mënyrës së zgjedhur të komunikimit, e cila kufizon mundësinë 

e publikut të gjerë për të pasur akses në të.  

Kështu, edhe pse komunikimet në fjalë transmetohen nëpërmjet valëve 

elektromagnetike që përhapen në ajër, ato nuk mund të perceptohen lirisht nga persona të 

tjerë. Në mënyrë që këto komunikime të bëhen të aksesueshme edhe nga persona të tretë, 

duhet që këta të fundit të kenë ndërmarrë disa veprime paraprake siç janë përdorimi i 

aparateve të posaçme kërkuese të frekuencave (scanner) dhe sintonizimi i tyre në 

frekuencën e rezervuar për komunikmet midis forcave të rendit.  

Këto rrethana, tregojnë qartë së kjo korrespondencë ka qenë e një natyre të 

fshehtë dhe jo të hapur për publikun, pasi askush nuk mund të marrë dijeni lirisht mbi 

përmbajtjen e saj pa ndërmarrë disa veprime parapërgatitore të orientuara në mënyrë të 

qartë drejt kapjes së frekuencave të rezervuara. 

Përgjimi i komunikimeve radio midis forcave te policisë do të mund të 

ndëshkohej në bazë të nenit 293/a “Përgjimi i paligjshëm i të dhënave kompjuterike”, ku 

thuhet se: “përgjimi i paligjshëm me mjete teknike i transmetimeve jopublike, i të 

dhënave kompjuterike nga/ose brenda një sistemi kompjuterik, përfshirë emetimet 

elektromagnetike nga një sistem kompjuterik, që mbart të dhëna të tilla kompjuterike, 

dënohet me burgim nga tre deri në shtatë vjet”. 
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Komunikimet në fjalë përfaqësojnë transmetime jopublike të të dhënave kompjuterike 

nga një sistem kompjuterik, i cili është serveri i posaçëm që drejton komunikimet  dhe që 

administrohet nga njësia bazë e strukrurave përkatëse policore. Shprehemi se kemi të 

bëjmë me transmetim të të dhënave kompjuterike, duke pasur parasysh faktin që në 

Konventën e Këshillit të Evropës “Për krimin kibernetik” me termin “të dhëna 

kompjuterike" do të kuptohet çfarëdolloj përfaqësimi i fakteve, informacioneve apo 

koncepteve në një formë të përshtatshme për procesim në një sistem kompjuterik. 

 

Në përfundim është e rëndësishme të vëmë në dukje  se: 

1. është i paligjshëm çdo veprim i ndërmarrë për dëgjimin apo përgjimin e 

komunikimeve,  mbi përmbajtjen e të cilave, për shkak të mjetit të komunikimit të 

përdorur, mund të merret dijeni vetëm në sajë të përdorimit të paisjeve të posaçme. 

Ndërkohë, nuk mund të dënohet përhapja e përmbajtjes se një komunikimi, i cili për 

shkak të mjetit të komunikimit të përdorur mund të jetë i njohur nga të gjithë (pra, mjeti i 

përdorur i komunikimit nuk ka asnjë veçori teknike, të projektuar për të përjashtuar të 

tretët nga përmbajtja e komunikimit) 

2. mban përgjegjësi penale ai person që përgjon komunikimet e rezervuara 

radiotelefonike në mënyrë mashtruese, duke pasur dijeni për natyrën e tyre dhe duke 

ndërmarrë veprime për të siguruar kapjen e sinjaleve përkatëse elektromagnetike. 

3. nëse një person, në mënyrë rastësore, si rezultat i sintonizimit të rastësishëm në 

frekuenca të caktuara,  ka dëgjuar një komunikim, i cili për shkak të mjeteve të përdorura 

është i destinuar për të qëndruar i fshehtë,  ai  ka detyrimin që të mbajë të fshehtë dhe të 

mos përhapë përmbajtjen e komunikimit.  
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KAPITULLI III 

 

 

Aspekte materiale të veprave që prekin fshehtësinë dhe 

integritetin e komunikimeve 

 

 
 

PËRMBLEDHJE: -1. Ndërhyrjet e padrejta në bisedat telefonike. -1.1 Pirateria telefonike. 1.1.1 

Manipulimet me linjat e telefonisë fikse. -1.1.2 Pirateria me telefonat celularë. -1.2 Përgjimi i bisedave 

telefonike. -1.3 Bllokimi i valëve të telefonave celularë -2. Ndërhyrjet që prekin integritetin e të dhënave 

dhe sistemeve kompjuterike -2.1 Vjedhja e fjalëkalimeve kompjuterike. -2.1.1 Socializimi kompjuterik 
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1. Ndërhyrjet e padrejta në bisedat telefonike 

 

1.1 Pirateria telefonike 

Me termin ‘pirateri telefonike’ kuptohen të gjitha ato ndërhyrje të paatuorizuara 

në një sistem kompjuterik që kryhen me qëllim eksperimentimin ose manipulimin e tij. 

Disa persona ndërmmarrin veprimet ndërhyrëse në një sistem telefonik thjesht për të 

testuar njohuritë dhe aftësitë e tyre. Ndërkohë, një pjesë e madhe e piratëve telefonikë 

kanë përdorur teknika mashtruese me qëllim shfrytëzimin e një sistemi kompjuterik për 

realizimin e telefonatave falas në distanca të largëta. Ndërhyrës të tjerë ndjekin qëllime 

akoma më të pandershme siç mund të jenë devijimi i telefonatave, bllokimi i thirrjeve etj.  

Aktet e piraterisë telefonike njihen ndryshe me termin phreaking, ndërsa personat 

që kryejnë veprime të paligjshme për manipulimin e sistemeve kompjuterike njihen me 

termin phreaker. 

Sistemet e hershme telefonike kanë pasur parametra të kufizuar sigurie, çka ju 

mundësonte phreakera-ve që të lidheshin me nje linjë telefonike analoge dhe të kryenin 

thirrje falas falë shrytëzimit të kësaj linje komunikimi.  Në vitet 1980 dhe 1990, 

phreaker-at  filluan të përdornin modeme për të siguruar akses në sistemet kompjuterike 

nëpërmjet linjave telefonike. Pas realizimit të lidhjes nëpërmjet modemit, përdoruesit 

inteligjentë të kompjuterit mund të siguronin akses në të dhëna private ose të 

shfrytëzonin kompjuterat e lidhur me rrjetin me veprim lokal (LAN)
121

.   

Shpesh ndërmjet studiuesve ndahet mendimi se një nga phreakerat më të 

famshëm në botë ështe John Draper, i njohur ndryshe si Captain Crunch, pseudonim që 

ai e mori për shkak të një zbulimi rastësor që bëri kur konstatoi se një lodër e thjeshë 
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fishkëlluese që gjendej në kutinë e drithërave me të njëjtin emërtim, mund të përdorej 

për të vënë në jetë një manovër mashtruese telefonike. Konkretisht, Draper zbuloi se 

duke i rënë lodrës gjatë kohës kur receptori i telefonit ishte i hapur emetohej një ton me 

frekuencë 2600Hz, e cila ishte ekzaktësisht frekuenca e përdorur për të instruktuar 

sistemet lidhëse të kompanive telefonike që të realizonin thirrje pa pagesë.  

Bazuar në mekanizmin e veprimit të lodrës në fjalë, subjekte të caktuara filluan të 

tregtonin paisje të veçanta të njohura me emërtimin kuti blu, të cilat ishin në gjëndje të 

emetonin tingullin prej 2600 Hz apo tinguj të tjerë sinjalizues që përdoreshin nga 

kompani të ndryshme telefonike.  

Kutitë blu, funksionojnë për aq kohë sa kompanitë telefonike e mbështesnin 

aktivitetin e tyre në sistemet e vjetra elektro-mekanike të ndërlidhjes. Në eventualitetin e 

zëvendësimit të sistemeve të ndërlidhjes me sisteme tërësisht elektronike (Electronic 

Switching System), këto paisje nuk do të mund të funksiononin. 

 

1.1.1 Manipulimet me linjat e telefonisë fikse 

Kryesisht ndërhyrjet në sistemet e kompanive telefonike kanë si qëllim 

mashtrimin e tyre në lidhje me impulset telefonike të harxhuara.  

Dy nga mënyrat më të përdorura zakonisht konsistojnë në kryerjen e manipulimeve: (1) 

që tregojnë në mënyrë fiktive se subjekti ka paguar për telefonatat e kryera; ose (2) që 

subjekti në fjalë, nuk e ka kryer fare telefonatën. 

Për zbatimin e këtyre manovrave, piratët telefonikë përdorin paisje të veçanta të 

emërtuara ‘kuti’, të cilat në varësi të funksioneve që kryejnë mbajnë edhe ngjyra të 

ndryshme si psh. kuti blu, kuti e kuqe, kuti e zezë etj. 

Kutia blu – Për përdorimin e saj, subjekti mashtrues realizon paraprakisht një 

thirrje në drejtim të një numri në mënyrë që të lidhet me rrjetin pjesë e të cilit është 

telefoni i përdorur prej tij dhe më pas, ndez kutinë blu, e cila lëshon një tingull 2600 Hz. 

Lëshimi i një tingulli të tillë, përkthehet në gjuhën e veprimit të sistemit telefonik si 

informacion që tregon se telefoni është mbyllur.  

Pas këtij momenti, telefonuesi mund të bëjë thirrje të tjera në vazhdim të cilat nuk 

faturohen pasi në informacionin e marrë nga sistemi telefonik si pasojë e lëshimit të 

tingullit rezulton se telefoni është mbyllur. 

Kutia e kuqe - Në vitet 1950, operatorët e disa sistemeve telefonike shfrytëzonin 

tingullin e lëshuar nga rënia e një monedhe mbi pllakën metalike të një kabine telefonike 

për të vërtetuar se përdoruesi i telefonit publik me pagesë, kishte kryer pagesën 

përkatëse. Bazuar në këtë mënyrë veprimi të telefonave publikë disa piratë telefonikë 

regjistronin të njëjtët tinguj në të ashtuquajturat “kuti të kuqe”.   

Paisja e njohur me termin kuti e kuqe “red box” kishte cilësinë që të prodhonte 

tinguj që simulonin të njëjtën zhurmë që bënte monedha e hedhur në telefonat publikë 

me pagesë, duke mashtruar sistemin telefonik në mënyrë që të bëhen telefonata pa 

pagesë. Kështu, psh. në Shtetet e Bashkuara të Amerikës një monedhë pesëcentëshe 

përfaqësohet nga një tingull i vetëm, monedha dhjetëcentëshe nga dy tinguj, ndërkohë që 

njëzetëepesë centë konsistojnë në një grup prej 5 tingujsh. Çdo paisje e cila është në 

gjendje të luajë mbrapsht tingujt e regjistruar mund të përdoret potencialisht si një kuti e 

kuqe. 

Kutia e zezë- përdorimi i kësaj paisjeje parandalon faturimin e personave të tjerë 

për thirrjet që ata bëjnë në drejtim të personit që përdor kutinë. Mekanizmi i veprimit të 

kutisë së zezë bazohet në kontrollin e tensionit që kalon në linjën telefonike të 

përdoruesit. Kështu, përpara marrjes së një thirrjeje, tensioni në linjën telefonike është 

zero Volt. Në momentin që bie telefoni, tensioni shkon në 48V dhe pasi përdoruesi ngre 
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telefonin, tensioni bie në 10V. Nga ky moment kompania telefonike fillon të faturojë 

subjektin thirrës. Nëpërmjet përdorimit të kutisë së zezë, bëhet e mundur që tensioni në 

linjë të qëndrojë në një nivel konstant prej 36 Voltësh në mënyrë që të mos bierë në atë 

nivel që është i nevojshëm për të sinjalizuar sistemin telefonik të kompanisë për nisjen e 

faturimit të bisedës. I vetmi informacion që merret nga sistemi i kompanisë telefonike 

është që telefoni vazhdon të bjerë dhe nuk është ngritur ende nga përdoruesi.  

Megjithatë, përdorimi i kutive të zeza mund të bëhet për realizimin e bisedave 

telefonike relativisht të shkurtra pasi kompania telefonike mund të fillojë të dyshojë nëse 

në raste të shpeshta dhe të afërta kohore, telefoni vazhdon të bjerë dhe subjekti i thirrur 

vazhdon të mos ngrejë telefonin.  

 

1.1.2 Pirateria me telefonat celularë 

Një nga mënyrat më të sofistikuara të përdorura nga piratët telefonikë për të 

vjedhur shërbimet telefonike të telefonave celularë është ajo e klonimit të tyre. 

Çdo telefon celular përmban një numër serial elektronik unik (ESN) si dhe një 

numër indetifikimi të aparatit celular (MIN). Sa herë që dikush përdor telefonin e tij 

celular, ai transmeton numrat përkatës ESN dhe MIN në rrjetin përkatës të telefonisë 

celulare, i cili verifikon nëse kombinimi i këtyre dy numrave është i vlefshëm.  

Problemi qëndron në rastin e  përdorimit të modeleve të vjetra të aparatëve 

celularë analogë, të cilët transmetojnë numrat ESN dhe IMN në çdo thirrje të nisur prej 

tyre dhe si rrjedhim, kushdo që është i paisur me një paisje skanuese të aparatëve 

celularë, mund të përgjojë numrat identifikues të aparatit celular dhe t’i aplikojë ato më 

pas në një tjetër aparat celular. Si rrjedhim, aparati i përdoruesit të ligjshëm klonohet dhe 

më pas përdoret mjeti i ri i klonuar për realizimin e thirrjeve, faturimi i të cilave bëhet në 

ngarkim të përdoruesit të aparatit celular origjinal.  

Duke qenë se përdorimi i një telefoni të klonuar mund të përdoret për aq kohë sa 

zotëruesi i ligjshëm i tij të mos ketë vënë re mospërputhjen midis  numrave të thirrur prej 

tij, kohëzgjatjes së bisedave dhe të dhënave të faturës në ngarkim të tij, disa piratë 

telefonike janë orientuar drejt një teknike të re mashtruese të njohur si ‘tumbling’.  

Kjo teknikë bazohet në përdorimin e numrave ESN dhe MIN të formuar në mënyrë 

rastësore për realizimin e thirrjeve telefonike. Shpesh këto kombinime mund të 

përputhen me numrat indentifikues të përdoruesve të ligjshëm dhe shkelësi përdor këto 

kombinime për të kryer nga një thirrje të vetme me secilin kombinim. 

 

1.2 Përgjimi i bisedave telefonike 

Në mënyrë që të kuptohet qartë se si mund të bëhet përgjimi i një telefoni fiks 

(me kabëll) është e nevojshme të ndalemi paraprakisht në shpjegimin e disa aspekteve 

bazike të ndërtimit të telefonit.  

Nëse do të vështronim në pjesën e brendshme të një kablli telefonik, aty do do të 

dallonim qartë dy tela bakri, njëri me mbështjellje ngjyrë jeshile dhe tjetri me 

mbështjellje ngjyrë të kuqe. Këto dy tela formojnë një qark. Konkretisht, teli i gjelbër 

lidhet me fundin e qarkut që ka ngarkesë pozitive ndërsa teli i kuq lidhet me fundin e 

qarkut me ngarkesë negative. Telat e bakrit, transmetojnë valët e luhatshme zanore të 

zërit të personit në formën e një rryme të luhatshme elektrike.
 122

  

Në rrugën e saj përgjatë rrjetit telefonik, kjo rrymë elektrike kthehet në trajtën e 

një informacioni dixhital në mënyrë që të trasmetohet në mënyrë të shpejtë dhe efiçente 
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në distanca të largëta. Ashtu si në çdo qark tjetër, është e mundur që kudo përgjatë linjës 

telefonike të lidhen komponentë të tjerë.   

Rrjeti telefonik nëpërmjet të cilit bëhet i mundur transmetimi i bisedave 

telefonike të një përdoruesi të rregullt kalon kufijtë e shtëpisë së tij, vazhdon më tej 

përgjatë gjithë bllokut të banesave përreth tij, si dhe kalon nëpërmjet disa stacioneve 

ndërlidhëse të vendosura midis rrugës që përshkruan komunikimi nga njëri 

bashkëbisedues tek tjetri. Në çdo pikë përgjatë këtij rrugëtimi që ndjek biseda, dikush 

mund të shtojë një element të ri në rrjet në të njëjtën mënyrë që një përdorues mund të 

vendosë një telefon shtesë nëpërmjet një zgjatimi të kabllit.
123

  

Në praktikat e përgjimit, elementi që shtohet është një paisje e cila ka aftësinë që 

të konvertojë rrymën elektrike që kalon në qark në tinguj zanorë që përfaqësojnë trajtën 

origjinale të komunikimit. 
 

Paisja më e thjeshtë që mund të përdoret 

për realizimin e përgjimit në një formë të tillë, 

është një telefon i zakonshëm. Për të bërë të 

mundur konfigurimin e telefonit për përgjim, 

shkelësi pret pjesën e sipërme mbështjellëse të 

kabllit të tij telefonik, në mënyrë të tillë që të 

zbulojë telin jeshil dhe të kuq në brendësi të tij, 

dhe më pas bashkon telat e lidhur paraprakisht me fundet përkatëse me ngarkesë pozitive 

dhe negative në telefonin e tij me telat përkatës që gjenden në brendësi të kabllit 

telefonik transmetues të komunikimeve të personit që synohet të përgjohet, të ekspozuar 

në një hapësirë të jashtme. 
 

1.3 Bllokimi i valëve të telefonave celularë 

Komunikimet elektronike të realizuara nëpërmjet përdorimit të telefonave 

celularë mund të bllokohen nëpërmjet ndërmarrjes së sulmeve të refuzimit të shërbimit.  

Për këtë qëllim përdoren aparatura të posaçme bllokuese të njohura ndryshe me 

emërtimin Jammer. Ato bëjnë të mundur emetimin e një rrezeje të fuqishme të valëve 

radio në ambjentin e synuar, në mënyrë që të gjitha aparaturat e tjera të cilat përdorin 

radiofrekuencat (si p.sh telefonat celulare) të çaktivizohen.  

Këto paisje bllokojnë telefonin celular, duke transmetuar një sinjal në të njëjtën 

frekuencë dhe në një fuqi të lartë, në mënyrë të tillë që të dyja sinjalet të përplasen dhe të 

eleminojnë njëra-tjetrën
124

.  Kështu, një aparat i tillë, emeton valë shpërqëndruese, të 

cilat pengojnë komunikimin e të gjitha tipeve të celularëve, rrjeteve WiFi dhe lidhjeve 

Bluetooth, në rrezen e caktuar në të cilën funksionon aparatura.  

Në varësi, të përmasava të tyre, aparatet Jammer mund të bllokojnë valët e celularit në 

një distancë që varion nga 15 m deri në 1.6 km.  

Për interesa studimi, vlen të përmendim faktin se në kushte të caktuara përdorimi 

i këtyre aparatëve është i ligjshëm. Ato mund të përdoren nga forcat e policisë dhe 

veçanërisht ato të ngarkuara me mbrotjen e rendit dhe sigurisë kombëtare, për të 

parandaluar shpërthimin e bombave nga distanca. Kjo pasi, nëpërmjet krijimit të një 

lidhjeje midis një telefoni celular dhe lëndës eksplozive, paisja mund të aktivizohet 

thjesht duke bërë një thirrje drejt telefonit përkatës. 
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2. Ndërhyrjet që prekin integritetin e të dhënave dhe sistemeve kompjuterike 

 
2.1 Vjedhja e fjalëkalimeve kompjuterike 

Kjo është një metodë mjaft e përdorur për sigurimin e aksesit të paligjshëm në 

sisteme të ndryshme kompjuterike, në adresat e postës elekronike të përdoruesve të 

ndryshëm apo në llogaritë e tyre personale në rrjete sociale. 

Nëpërmjet përdorimit të manvorave mashtruese apo shfrytëzimit të programeve 

të caktuara të dëmshme hakerat arrijnë të sigurojnë fjalëkalimet e sigurisë që mbrojnë 

sistemet apo kompjuterët e veçantë.   

Sigurimi i të dhënave të akesesit, ju jep atyre mundësinë e hyrjes  me lehtësi në sistemin 

objekt sulmi, dhe në të njëjtën mënyrë sikurse do të vepronin përdoruesit e ligjshëm. 

Vjedhja fjalëkalimeve kompjuterike mund të kryhet nëpërmjet: 

1. Socializimit Kompjuterik 

2. Përhapjes së viruseve 

3. Instalimit të programeve  memorizuese të tastierës (keylogger) 

 

2.1.1  Socializimi kompjuterik (social engineering) 

Social engineering është një term që përdoret për të treguar tërësinë e teknikave 

të përdorura me qëllim manipulimin e përdoruesve të kompjuterit në mënyrë të tillë që 

ata të kryejnë veprime apo të japin informacione të caktuara. Teknikat mashtruese të 

socializimit nëpërmjet kompjuterit e bazojnë suksesin e tyre në dobësinë e përdoruesit të 

kompjuterit për të kuptuar veprimin që është duke kryer apo në gabimin e tij.  

Studime të ndryshme kanë vënë në dukje se një nga pikat më të dobëta të sigurisë 

së sistemeve kompjuterike është faktori njerëzor.
125

 Përdorimi jo i kujdesshëm i sistemit 

kompjuterik nga personat që marrin pjesë në shfrytëzimin e tij, do të bënte joefiçente 

edhe mekanizmat më të sofistikuara të sigurisë. Në këtë kuptim, vlen të theksohet se 

parametrat e sigurisë brenda një sistemi kompjuterik veprojnë në sajë të aktivizimit të 

tyre prej përdoruesit.  

Pavarësisht nivelit të lartë të automatizimit që karakterizon kompjuterët dhe 

rrjetet e sotme kompjuterike, nuk ka asnjë sistem kompjuterik, i cili të mos jetë i varur 

nga një operator njerëzor në një mënyrë apo në një tjetër.
126

 Nëse ky i fundit me vetëdije, 

apo në mënyrë të pakujdesshme kompromenton veprimtarinë normale të programeve të 

sigurisë, ose nuk merr parasysh sinjalet paralajmëruese mbi praninë e një rreziku të 

caktuar, atëhere është e pamundur që të shmanget ekspozimi i sistemit ndaj sulmeve të 

ndryshme. 

Kemi parasysh që në rastin e përdorimit të taktikave mashtruese të shoqërizimit 

në rrugë kompjuterike, sulmuesi arrin të depërtojë në sistemin kompjuterik objekt sulmi 

në sajë të manipulimit të vullnetit të përdoruesit, i cili duke qenë në një përfytyrim të 

gabuar të rrethanave në të cilat vepron, anashkalon standartet e nevojshme të sigurisë. 

Suksesi i këtyre taktikave bazohet në masë të madhe në aftësitë manipuluese që 

ka një person për të bindur një person tjetër mbi ‘vërtetësinë’ e rrethanave në të cilat ky i 

fundit është duke vepruar. 

Metodat e shoqërizimit kompjuterik mund t’i ndajmë në dy kategori kryesore:  
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Visualization" punim i paraqitur në Botimin e Workshop-it “On New security paradigms”, Virginia, 2002, 
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1) metoda mashtruese që bazohen në përdorimin e teknologjisë; dhe 2) metoda 

mashtruese të bazuara plotësisht në veprimet njerëzore. 

1) Përqasja teknologjike konsiston në mashtrimin e përdoruesit në mënyrë të tillë që ai të 

besojë se është duke ndërvepruar me një aplikacion apo sistem “të vërtetë” dhe si 

rrjedhim të japë informacion konfidencial pasi mendon se është duke e transmetuar 

informacionin në një burim të besuar.  

Gjithashtu mund të jemi përpara metodave të tilla në rastin kur imitohet adresa e email-it 

të një personi të caktuar, dhe më pas në drejtim të kontakteve të tij, dërgohen emaile që 

përmbajnë lidhje apo materiale të bashkëngjitura, të cilat nëse hapen, shkaktojnë 

përhapjen e viruseve kompjuterike. Praktikat më të përhapura të socializimit kompjuterik 

që bazohen në këtë përqasje janë: a) phishing dhe b) dërgimi i emaileve të kopjuara (e-

mail spoofing). 

2) Përqasja joteknike realizohet plotësisht nëpërmjet shfrytëzimit të sjelljes së 

pakujdesshme njerëzore pa qenë e nevojshme të zbatohen njohuri të caktuara në fushën 

informatike. Në këtë grupim, do të përfshihen veprime të tilla si kërkimi në shënimet 

personale të një personi me qëllim marrjen e fjalëkalimeve që mund të gjenden në to, 

përgjimi i fshehtë i përdoruesit gjatë kohës që ai është duke hedhur të dhënat 

identifikuese në sistem, apo kërkimi në mënyrë miqësore i këtyre të dhënave nga një mik 

apo koleg me pretektstin se i nevojitet të kryejë një veprim të ngutshëm, dhe për këtë, 

duhet që të hyjë menjëherë në adresën e postës elektronike të një mikut apo kolegut të tij, 

për të marrë një informacion që i nevojitet me urgjencë 

Në vijim do të ndalemi në shpjegimin e praktikave me natyrë teknike të 

shoqërizimit komjuterik me qëllim sqarimin e rrethanave konkrete në të cilat mund të 

kryhen këto praktika. Në këtë kuptim, praktikat kryesore të përdorura janë: a) phishing 

(peshkimi) ; b) dërgimi i emaileve të kopjuara; dhe c) instalimi i programeve 

memorizuese të tastierës. 

A. Phishing (Peshkimi) 

Nëpërmjet përdorimit të teknikave të phishing, përdoruesit e shërbimeve të postës 

elektronike apo frekuentuesit e rrjeteve sociale mund të orientohen në mënyrë 

mashtruese që të bëjnë identifikimin (log in)  në një faqe web të caktuar, e cila është 

projektuar në mënyrë të tillë që të duket si faqja origjinale e kompanisë ofruese të 

shërbimeve në fjalë. 

Kështu faqet mashtruese të identifikimit të përdoruesve ngjasojnë në masë të 

madhe me faqet origjiale identifikuese të kompanive të tilla si Yahoo, Gmail, Facebook 

etj. Duke qenë se përdoruesi mendon se faqja web në të cilën ka hyrë është faqja 

origjinale, ai shënon aty të dhënat identifikuese që janë emri i përdoruesit dhe 

fjalëkalimi. Në momentin që ai përpiqet të identifikohet (të bëjë log in) në faqen 

mashtruese me këto të dhëna, ato i kalojnë automatikisht keqbërësit që ka ndërtuar 

skemën mashtruese.127
 

B. Dërgimi i emaileve të kopjuara (e-mail spoofing) 

Kjo praktikë përdoret në ato raste kur një haker ka arritur të sigurojë akses në 

adresën e e-mailit të një personi apo organizate dhe më pas i dërgon mesazhe email 

gjithë personave të tjerë që gjenden në listën e kontakteve në adresën e emailit të imituar.  
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Këto mesazhe mund të ngjallin besim tek marrësi apo të nxisin kureshtjen e tij pasi sipas 

rastit mund të përmbajnë: 

1. Një lidhje (link) e cila supozohet se është dërguar nga një prej kontakteve të postës 

elektronike.  Kështu mesazhi i dërguar, ndërtohet në mënyrë të tillë, sikur vetë personi 

adresa e emailit të të cilit është hakuar, i sugjeron marrësit të emailit që të kontrollojë 

lidhjen e dërguar. Për shkak të besimit që ka përdoruesi në adresën nga e cila i ka ardhur 

mesazhi si dhe për shkak të kuriozitetit mbi përmbajtjen e lidhjes së treguar ai klikon 

mbi të. Në fakt, në sajë të klikimit që i bën linkut, përdoruesi i hap rrugë aktivizimit të 

një programi të dëmshëm në kompjuterin e tij, dhe në sajë të tij, keqbërësi mund të fitojë 

kontroll mbi kompjuterin dhe të mbledhë informacione të ndryshme konfidenciale 

përfshirë edhe kontaktet e postës elektronike. Në këtë mënyrë, ai mund të vazhdojë të 

përdorë më tej taktikën e dërgimit të emaileve të dëmshme  në drejtim të viktimave të 

rradhës.
128

 

2. një material që kërkohet të shkarkohet si psh. piktura, muzikë, filma, dokumentare 

etj., të cilët përmbajnë të fshehur një program të dëmshëm. Edhe në këtë rast, duke 

menduar se emaili është dërguar nga një mik, përdoruesi ka shumë gjasa që ta shkarkojë 

materialin dhe bashkë me të edhe prograimin që i mundëson keqbërësit të marrë kontroll 

mbi kompjuterin e tij dhe të monitorojë çdo veprim që kryhet nëpërmjet tij.
129

 

 

2.1.2 Përhapja e viruseve 

Nga pikëpamja teknike, infektimi i kompjuterit nga viruset mund të kryhet në një 

shumëllojshmëri mënyrash. Megjithatë, mënyrat kryesore që përdoren zakonisht për 

përhapjen e viruseve janë: 

a. Pranimi i opsioneve të caktuara pa lexuar përmbajtjen e tyre 

Një nga mënyrat më të shpeshta të infektimit të kompjuterit lidhet me pranimin 

nga ana e përdoruesit të opsioneve të caktuara që shfaqen në ekran pa i lexuar me kujdes 

apo pa e kuptuar përmbajtjen e veprimit që kërkohet të autorizohet prej tyre. Kjo mund të 

ndodhë psh. kur gjatë kërkimit në Internet, shfaqet një njoftim apo dritare ku thuhet se 

kompjuteri është infektuar ose që kërkohet instalimi i një mekanizmi shtesë (plug-in), 

dhe përdoruesi pa e kuptuar natyrën e veprimit që kërkohet të autorizohet prej tij,  e 

pranon atë. Gjithashtu, gjatë instalimit ose azhornimit të një programi, përdoruesi pyetet 

nëse dëshiron që të instalojë edhe programe të tjera shtesë, të cilat në fakt, mund të 

përmbajnë edhe kode të dëmshme (viruse) të projektuara për të monitoruar veprimtarinë 

e përdoruesit gjatë përdorimit të programit. 

b. Hapja e materialeve bashkëngjitur e-mailit 

Këtë praktikë e kemi shpjeguar edhe më sipër, dhe lidhet me faktin që në shumë 

raste, për shkak të imitimit të adresave të e-mailit të kontakteve të njohura për 

përdoruesin, ai nuk ka dyshime mbi natyrën e rrezikshme të materialeve që i dërgohen 

nga adresa e supozuar e një kolegu pune, miku apo familjari të tij. 

Në raste të tjera, mund të ndodhë që emailet që përmbajnë materiale të 

bashkëngjitura të dërgohen nga adresa email krejtësisht të panjohura për përdoruesin,
130

 

e megjithatë, ai i nisur nga kureshtja mund të shkarkojë materialin për të marrë dijeni 
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mbi përmbajtjen e tij. Një veprim i tillë, i pakujdesshëm mund të bëhet shkak për 

infektimin e kompjuterit me një virus që gjendet në materialin e shkarkuar. 

c. Shkarkimi i materialeve në mënyrë pirate 

Rreziku i infektimit nga viruset është kurdoherë i pranishëm edhe në rastet kur 

vizitohen faqe interneti, të cilat, ofrojnë mundësinë e shkarkimit në mënyrë pirate (falas) 

të filmave, këngëve, programeve komjuterike, librave etj. Kjo pasi në një pjesë të mirë të 

rasteve, materialet e shkarkuara përmbajnë viruse të ndryshme. 

d. Shkarkimi i programeve nga burime jo të sigurta 

Në rastin kur synon të shkarkojë një program kompjuterik të caktuar, përdoruesi 

duhet të jetë i vëmendshëm që burimi ngai i cili po shkarkon programin  i përket një 

subjekti të besueshëm dhe të autorizuar për shpërndarjen e programit në fjalë.   

Shkarkimi i të njëjtit program, jo nga burimi origjinal mund të shoqërohet me instalimin 

e viruseve që mund të gjenden në të.
131

 

e. Hapja e faqeve jo të sigurta të Internetit  

Infektimi i kompjuterit me viruse mund të ndodhë edhe thjesht nëpërmjet hapjes 

së faqeve të Internetit, të cilat nuk paraqiten të besueshme nga pikëpamja e parametrave 

të sigurisë. Në momentin që vizitohen faqe të tilla, mundet që të nisë një shkarkim 

automatik i kodeve të dëmshme në kompjuter. Në këtë drejtim, është shumë e 

rëndësishme që kompjuteri të jetë i paisur me mekanizma të lartë sigurie, pasi në një rast 

të tillë, çdo përpjekje për shkarkimin automatik të të dhënave të ndryshme në kompjuter 

do të bllokohej nga programi përkatës i sigurisë. 

 

2.1.3. Instalimi i programeve memorizuese të tastierës (keylogger)  

Programet keylogger janë programe që përdoren për të monitoruar dhe regjistruar 

cilindo prej tasteve që një përdorues shtyp në tastierën e kompjuterit të tij personal. 

Personi i cili ka instaluar programin mundet në këtë mënyrë të monitorojë të gjitha tastet 

e përdorura nga përdoruesi i kompjuterit dhe si rrjedhim mund të gjejë lehtësisht 

fjalëkalime ose informacione të tjera me natyrë konfidenciale.
132

  

Instalimi i këtyre programeve mund të ndodhë në rastet e shkarkimit të 

materialeve të ndryshme nga Interneti, të cilat kanë bashkëngjitur edhe aplikacione të 

dëmshme. 

 

2.2 Sulmet kundër integritetit të sistemeve kompjuterike 

Një kategori tjetër e rreziqeve ndaj të cilave mund të ekspozohet infrastruktura e 

komunikimeve nëpërmjet rrjeteve elektronike publike janë sulmet kundër integritetit të 

tyre. Një nga format kryesore të sulmeve kundër integritetit konsiston në ndryshimin e 

mesazheve (sinjaleve) ose manipulimin e mjeteve të përdorura në komunikim.  

Në një situatë të tillë, sulmuesi mund të kontrollojë gjithë rrjedhën e sinjaleve të 

tejçuara midis dy pikave fundore të komunikimit, si një ndërmjetës,  në sajë të 

ndërhyrjes në rrjetin përkatës të komunikimit. Në këtë fazë të përgjimit, ai mund të 

ndryshojë informacionin që përmbahet në mesazh duke fshirë, shtuar ose zëvendësuar të 

dhëna.  
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2.2.1 Ndryshimi i mesazheve 

Metodat tipike të përdorura në raste të tilla janë : 

a) Ridërgimi i thirrjeve (call rerouting), dhe b) praktika e hapësirës së zezë të thirrjeve 

(call black holing).
133

 

 

a) Ridërgimi i thirrjeve është çdo ndryshim i paautorizuar i drejtimit të thirrjeve duke 

ndryshuar informacionin me të dhënat dërguese që përmbahet në mesazhin protokoll. 

Kjo praktikë mund të rezultojë në përjashtimin nga marrja e mesazhit të subjektit ndaj të 

cilit ai është destinuar  ose në përfshirjen e subjekteve të tjera të paligjshme në rrugën që 

ndjek sinjali i thirrjes. Ky proces ilustrohet në figurën e mëposhtme: 

 
 

Fig. 3.1
134

 

Në figurë përshkruhet se si sulmuesi monitoron vazhdimisht mesazhet për vendosjen e 

thirrjeve telefonike që vijnë nga paisja e përdoruesit A drejt një serveri ridrejtues. 

Kështu, kur përdoruesi A fillon një thirje telefonike, telefoni IP
135

 i tij dërgon një mesazh 

ndaj serverit ridretjues ku paraqitet kërkesa për përfshirjen në komunikim të përdoruesit 

me IP : 10.1.1.10. 

Ndërkohë, sulmuesi gjurmon mesazhin e dërguar nga telefoni i përdoruesit A dhe 

më pas përgjon mesazhin që dërgohet nga serveri ridrejtues. Më pas, ai zëvendëson 

adresën IP të serverit ndërmjetës që do të përfshihet në tejçimin e mëtejshëm të thirrjes 

me adresën IP të serverit ndërmjetës të përdorur prej tij, nga ku mesazhi mbërrin më pas 

tek marrësi i destinuar.   
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Në përgjigjen mbrapsht, të realizuar nga telefoni i marrësit të destinuar të 

mesazhit, i dërgohet një kërkesë për t’u përshirë në komunikim serverit ndërmjetës të 

sulmuesit, në vend që t’i dërgohet serverit të duhur. Kështu, mesazhi tejçohet më tej nga 

serveri i kontrolluar prej sulmuesit. Nga ky moment, sulmuesi vendoset në mes të rrugës 

që ndjek çdo komunikim i nisur nga përdoruesi A dhe mund të vërejë dhe të ndryshojë të 

gjitha sinjalet midis dy pikave fundore të komunikimit për realizimin e çfarëdolloj 

qëllimi të paligjshëm që ai mund të ndjekë.  

b) Praktika e humnerës së errët të thirrjeve (call black holing) 

Kjo përfshin çdo veprim të paautorizuar të fshirjes ose refuzimit për të përcjellë 

elementët thelbësorë të mesazheve protokoll, midis subjekteve komunikuese.  

Qëllimi i zbatimit të humnerës së errët të thirrjeve mund të jetë sipas rastit: të vonojë 

vendosjen e lidhjes, refuzojë dërgimin e mesazheve të mëtejshme, të krijojë gabime në 

proceset ndërlidhëse , ndërpresë lidhjet telefonike etj.  

 

2.2.2 Manipulimi i mjeteve të komunikimit 

Në këtë kategori ndërhyrjesh të paligjshme përfshihen veprimet që ndryshojnë 

informacionin për të futur mjete të padëshiruara në komunikim, që dobësojnë cilësinë e 

shërbimit, fshijnë informacione të caktuara etj.  

Këto mjete ndërhyrëse mund të jenë në formën e zërit ose të kombinuara me video, tekst, 

faks ose imazhe.  Rastet më të përhapura të këtyre ndërhyrjeve janë  ato të ndërfutjes së 

mjeteve të reja dhe degradimit të shërbimit. 

a) Ndërfutja e mjeteve të reja përfaqëson një ndërhyrje të paautorizuar, gjatë së cilës,  

sulmuesi përfshin mjete të reja shtesë ose zëvendëson mjetet e përfshira në një kanal 

aktiv komunikimi. Pasoja që rezulton nga një veprim i tillë mund të jetë dëgjimi i 

njoftimeve, i zhurmave ose heshtje në mes të një bisede telefonike.
136

 

Psh. Përdoruesi A telefonon përdoruesin B nëpërmjet një porte komunikuese. 

Pasi midis tyre vendoset lidhja telefonike telefoni i përdoruesit A dërgon paketa të zërit 

(RTP) drejt portës së komunikimit. Sulmuesi i cili kontrollon komunikimet që dalin nga 

telefoni i A-së drejt portës komunikuese, regjistron numrin rendor RTP të paketave të 

zërit dhe më pas përshtat numrin rendor të paketave të paligjshme (si psh. mesazhe 

promocionale) dhe i ndërfut ato në kanalin e komunikmit në mënyrë të tillë që ato të 

mbërrijnë më përpara se paketat e zërit të dala nga telefoni i përdoruesit A.  

Si rrjedhim, përdoruesi B dëgjon zërin e ndërvendosur (pra mesazhin promocionial). 

 

Fig. 3.2
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b) Degradimi i shërbimit të komunikimit i referohet ndërhyrjeve të ndryshme 

manipuluese të cilat dobësojnë ndjeshëm cilësinë e shërbimit. Disa shembuj të këtyre 

ndërhyrjeve janë :  

1. sulmuesi përgjon paketat RTCP
138

, të cilat, nuk janë gjë tjetër veçse protokolle të 

kontrollit të bisedave në kohë reale  dhe ndryshon të dhënat statistikore mbi  trafikun e 

komunikimit në mënyrë që paisja fundore të mos mund të kontrollojë komunikimin në 

mënyrën e duhur.  

2. Sulmuesi përgjon paketat RTCP dhe ndryshon numrin rendor të tyre në mënyrë që 

paisja fundore të zhvillojë komunikimin me rend të gabuar, çka dobëson cilësinë e 

shërbimit.
139

  

 

2.2.3 Sulmet e shpërndara për refuzimin e ofrimit të shërbimit  

Sulmet e shpërndara për refuzimin e shërbimeve të ofruara në sajë të një rrjeti 

elektronik publik njihen shkurtimisht me termin DDoS (Distributed Denial of Service). 

Mënyra e organizimit të sulmit nga ana e hakerave paraqitet më poshtë: 

1. Hakeri identifikon një numër të madh sistemesh që paraqesin dobësi (vulnerabël) në 

Internet. 

2. Më pas ai instalon programin DDoS të kontrollit në distancë, duke krijuar kështu të 

ashtuquajturat sisteme ‘të nënshtruara’ 

3. Hackeri kontrollon programet e kontrollit në distancë nëpërmjet një paisjeje 

‘udhëzuese’ e cila  drejton sistemet e nënshtuara që të sulmojnë sistemin objekt sulmi. 

Gjatë sulmit, paketa të mëdha informacionesh, që kanë të bëjnë me kërkesën për të 

vendosur një lidhje me serverin e sistemit të sulmuar, dërgohen prej rrjetit të 

kompjuterave të kontrolluar nga hakeri. 

4. Për shkak të fluksit të madh të paketave me informacion të dërguara, sistemi në fjalë 

ndeshet me një vërshim komunikimesh dhe si rrjedhim ai fiket ose refuzohet aksesi në të 

i përdoruesve të ligjshëm
140

. 

Efekti i nje sulmi DDoS është i ngjashëm me rastin kur një person do të përdorte 

një sistem automatik të formimit të numrave telefonikë (automated dialing system) për të 

realizuar thirrje të vazhdueshme telefonike në drejtim të numrit telefonik të vënë në 

dispoziocion psh. nga një biznes që ofron shërbime kateringu.  

Thirrjet  automatike të bëra në mënyrë të vazhdueshme ndaj numrit të biznesit në 

fjalë, do të bllokonin linjën e tij  telefonike dhe si rrjedhim, klientët do e kishin të 

pamundur që të bënin porosi nëpërmjet telefonit.   Ndërkohë, gjatë realizimit të një sulmi 

DDoS, keqbërësi përdor një rrjet kompjuterash të kompromentuar, të njohur ndryshe si 

‘kompjutera fantazmë’ për të dërguar një fluks të madh të dhënash ndaj 

komjuterit/sistemit që synohet të sulmohet. 

Kompjuterat ‘fantazëm’ janë kompjutera që janë vënë nën kontroll nëpërmjet 

programeve të veçanta (bots)- programe që në mënyrë mashtruese dhe shpesh edhe të 

fshehtë depërtojnë në kompjuteret e përdoruesve të ligjshëm.  

Në vijim, programet boot shndërrojnë kompjuterat e përdorur nga individët, 

bizneset, agjencitë qeveritare, institucionet arsimore etj, në kompjutera fantazëm, të cilët 

                                                                 
138

 Termi RTP (Real-time Transport Protocol) i referohet një protokolli të përdorur për dërgimin e efekteve 

audio apo video në komunikimet nëpërmjet Internetit. 
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 Park, P. (2009). Voice over IP Security. Indianapolis: Cisko Press, kapitulli 2, f. 25. 
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 Tanase,  M. (2002).“Barbarians at the Gate: An Introduction to Distributed Denial of Service Attacks.” 
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kryejnë funksionet e komanduara nga sulmuesi në sajë të intruksioneve që ai bën në 

distancë. Kompjuterat fantazëm integrohen në një rrjet të quajtur ‘botnet’, ndërkohë që 

personi, i cili  kontrollon dhe përdor rrjetin e kompjuterave të kompromentuar  njihet si 

‘bot herder’.   

Rrjeti më pas mund të përdoret për qëllime fitimprurëse duke e vënë në shërbim 

të kriminelëve kompjuterikë, të cilët, e përdorin këtë ‘ushtri fantazëm dixhitale’  për të 

fituar para nga mbyllja e faqeve Web, apo për të zhvatur para nga zotëruesit e ligjshëm të 

tyre, për të dërguar mesazhe email spam, për të tërhequr përdoruesit drejt skemave të 

mashtrimit online, apo për të instaluar programe adware në kompjuterat e përdoruesve. 

Këto të fundit, janë programe që mundësojnë shfaqjen në mënyrë automatike të 

njoftimeve me natyrë promocionale me anë të të cilave, synohet të realizohet një përfitim 

nga ana e subjektit kontrolles të programit adware
141

.  

Një kompjuter mund të bëhet pre e manipulimit nga një program ‘bot’, nëpërmjet 

mënyrave të ndryshme si:  nëpërmjet e-maileve që përmbjane bashkëngjitur materiale të 

rrezikshme, apo që udhëzojnë përdoruesin të vizitojë një faqe të caktuar në Web, e cila 

më pas shfrytëzon pikat e dobëta të motorit të kërkimit të përdoruesit për të përhapur 

programe të dëmshme në kompjuterin e tij apo nëpërmjet shkarkimit të drejtëpërdrejtë 

nga Interneti të materialeve që përmbajnë të fshehura viruse të ndryshme.  

Komandat që mund të dërgojë sulmuesi nëpërmjet rrjetit të kompjuterave të 

manipuluar mund të konsistojnë në dërgimin e mesazheve spam, përhapjen e wormeve 

ose viruseve, përhapjen e mëtejshme të programit ‘bot’, kërkimin e kompjuterave për 

gjetjen e të dhënave private si fjalëkalime apo informacione financiare.  

Aktiviteti kriminal që gjeneron nga përdorimi i botneteve, në praktikë, mund të 

konsistojë në një ndarje të qartë rolesh midis individëve të ndryshëm që përmbushin 

detyra të caktuara, të veçanta. Në këtë aktivitet mund të identifikohen disa procese të 

realizuara nga persona të ndryshëm:  

(1) shkruajtja/krijimi i programeve që përdoren për manipulimin e sistemeve 

kompjuterike; (2) infektimi i Web serverave popullorë dhe përdorimi i tyre për përhapjen 

e programeve të dëmshme; (3) grumbullimi i të gjithë kompjuterave të vënë nën kontroll 

në një ose disa rrjete; (4) përdorimi i kompjuterave të vënë nën kontroll për dërgimin e 

mesazheve të padëshiruara promocionale, mbledhjen e të dhënave personale; (5) shitjen 

e informacioneve të mbledhura kur ato kanë natyrë financiare; (6) përdorimi i 

informacioneve me natyrë financiare për të ndërmarrë veprime të mashtrimit me kartat e 

kreditit apo për të krijuar karta ATM-je të klonuara
142

. 

 

2.2.4 Llojet e sulmeve të shpërndara  

Llojet më të ndeshura të sulmeve DDoS janë: 

 

1.Mbinkarkesa e zonës memorizuese të të dhënave që përpunohen  
(Buffer Overflow Attacks).  

Në këtë rast sulmuesi përfiton nga mangësitë në shkruajtjen e kodeve, si psh. një 

program që nuk kontrollon madhësinë e të dhënave të vendosura në buffer.
143
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 Brenner, S. (2010). ‘Cybercrime : Criminal Threats from Cyberspace’.  Santa Barbara : ABC-CLIO, fq. 

41-42. 
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 McQuade,  S. (2008). Encyclopedia of Cybercrime. Westport: Greenwood Press. f.13 
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  Termi ‘Buffer’ përdoret për të treguar një pjesë në memorien e shkurtër të sistemit kompjuterik, në të 

cilën ruhen të dhënat, gjatë kohës së përpunimit ose transmetimit. 
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Kështu, sulmuesi shkakton tejmbushjen e buffer-it duke  ndryshuar vlerën e variablës së 

një programi në një numër më të madh nga ai i parashikuar dhe  duke zbatuar një kod 

arbitrar në bazë të një llogarie përdoruesi të privilegjuar (privileged user account). 

Një praktikë e tillë ndodh kur në një program apo gjatë zbatimit të një procesi të 

caktuar nga ana e kompjuterit bëhen përpjekje për të ruajtur më shumë të dhëna nga sa 

është kapaciteti që mban programi apo procesi në fjalë. Në një vërshim të tillë, të dhënat 

që tejkalojnë limitin maksimal të përpunimit mund të përmbajnë kode të dëmshme të 

projektuara sipas rastit për të iniciuar në mënyrë arbitrare operacione të caktuara në 

kompjuterin e sulmuar, për të dëmtuar dosje të dhënash, apo për të zbuluar informacione 

me natyrë konfidenciale.   

Duke qenë se madhësia e të dhënave tejkalon limitin maksimal përpunues që 

mund të mbajë programi apo procesi përkatës që zbatohet në kompjuterin e sulmuar, 

ato‘vërshojnë’ në pjesë të tjera të memories së kompjuterit, çka bën të mundur hyrjen në 

mënyrë të paautorizuar të hackerit në sistemin e brendshëm të kompjuterit.
144

 

 

2. Sulmet nëpërmjet paketave shumë të vogla të informacionit (Teardrop attacks). 

Në mënyrë që paketat e mëdha të informacionit të transmetohen nëpërmjet një 

rrjeti komunikimi, shpesh është e nevojshme që ato të ndahen në fragmente më të vogla 

duke marrë për bazë njësinë maksimale të transmetimit që përballon rrjeti.   

Shumë paisje të sistemit operativ (të njohura si kernel) të prodhuara më parë, 

kontrollonin dhe refuzonin fragmente informacioni që kishin përmasa shumë të mëdha 

por nuk kontrollonin fragmentet me përmasa shumë të vogla, nën vlerën e njësisë 

minimale të transmetimit.  Infiltruesit e paligjshëm shfrytëzonin këtë mangësi dhe 

ndërtonin paketa më të vogla se ato të pranueshmet, duke shkaktuar ristartimin e sistemit 

ose ndalimin e tij.  

 

3. Sulmet e copëzuara (Smurf Attacks) - Fillimisht, një kompjuteri apo serveri i 

dërgohet një protokoll ICMP (Internet Control Message Protocol), i cili përdoret për të 

treguar nëse kompjuteri/serveri i caktuar është i lidhur me Internetin.  

Në momentin që kompjuterit i dërgohet ky protokoll, ai i dërgon në përgjigje një 

paketë të dhënash
145

 personit që ka dërguar protokollin verifikues ICMP.  

Mesazhi që përmbahet në paketë konfirmon faktin që kompjuteri në fjalë, është i lidhur 

me Internetin. Në një sulm të copëzuar, hakeri ndryshon adresën të cilës duhet t’i 

shkojnë paketat e përgjigjes në mënyrë të tillë që këto të dhëna të mos shkojnë në drejtim 

të kompjuterit që ka kërkuar informacionin verifikues por në drejtim të sistemit objekt 

sulmi.
146

 

Në sajë të kësaj metode, hakeri vë nën kontroll rrjete të ndryshme të ligjshme në 

internet dhe më pas bën që nga adresat e këtyre rrjeteve të shkojnë kërkesa në drejtim të 

sistemit kompjuterik objekt sulmi. Nga mbingarkesa me kërkesa për dhënie 

informacioni, ky sistem bllokohet duke mos ju përgjigjur dot kërkesave të përdoruesve të 

ligjshëm. 
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2.3 Sulmet kundër konfidencialitetit të të dhënave  

 

2.3.1 Përgjimi 

Aktivitetet e paligjshme të përgjimit të të dhënave që kalojnë në ndërfaqen e një 

rrjeti kompjuterik njihen ndryshe me termin sniffing
147

, ndërsa paisjet e përdorura për 

këtë qëllim emërtohen ‘sniffer’.  

Paisjet përgjuese (sniffer) përfaqësojnë mjetet dixhitale analoge të paisjeve 

përgjuese që përdoren në fushën e telekomunikimeve. Ndërsa paisjet përgjuese janë 

mjete fizike që regjistrojnë transmetimet analoge të komunikimeve të kryera nëpërmjet 

linjave telefonike, paisjet sniffer janë programe që lejojnë përdoruesin e tyre të vëzhgojë 

dhe regjistrojë paketat e të dhënave që përmban komunikimi midis personave i kryer 

nëpërmjet kompjuterave
148

. 

Ashtu sikurse paisjet përgjuese të bisedave telefonike duhet të vendosen në një 

nga linjat që synohen të monitorohen në mënyrë që të funksionojnë, përgjimi elektronik 

mund të kryhet vetëm në një segment të rrjetit me fushë veprimi lokale (Local Area 

NetWork). Kështu, nuk është e mundur që të përgjohet trafiku që kalon në një sërë 

pikash të rrjetit, që ndodhen larg rrjetit objekt përgjimi
149

. 

Hackerat shfrytëzojnë këtë teknikë për të siguruar të dhëna sensitive siç mund të 

jenë fjalëkalime, adresa emaili ose dosje të ndryshme. 

Praktika e sniffing (përgjimit) mund të ndeshet në formën pasive ose aktive.  

Snifferat (përgjuesit) pasivë presin kalimin e të dhënave në rrjet në mënyrë që të dhënat 

të mblidhen përpara se të arrijnë në destinacion. Ndërkohë, praktikat aktive të sniffing 

bazohen në përdorimin e teknikave të caktuara mashtruese, të cilat shkaktojnë rrjedhjen e 

të dhënave në rrjet për të bërë të mundur mbledhjen e mëtejshme të tyre nga ana e 

sulmuesit
150

.  

Pasi ka realizuar me sukses hyrjen në një kompjuter, hackeri mund të përdorë 

programe të posaçme të njohura me emërtimin ‘rootkits’, me qëllim që të fshehë praninë 

e fileve të vendosura në kompjuter pas ndërhyrjes së paligjshme.  

Fjala root në gjuhën e zakoshme të hakerave përdoret për të treguar veprimin e sigurimit 

të të drejtave të administrimit në një sistem kompjuterik. Ndërsa fjala kit i referohet  

programeve që instalohen në mënyrë të paligjshme në kompjuterin e përdoruesit. 

Metodat më të zakoshme të përdorura nga përgjuesit për vënien në kontroll të 

komunikimeve në një rrjet komunikimi elektronik publik janë dy: njëra konsiston në 

përgjimin e paketave të komunikimit të transmetuara  në të njëjtën bandë trasmetimi 

sikurse përdoruesi i synuar, ndërsa tjetra, konsiston në përdorimin një paisjeje 

manipuluese dhe dublikimin e bisedës edhe në paisjen e kontrolluar nga përgjuesi. 

Sipas mënyrës së parë, paisja përgjuese e zotëruar nga shkelësi ndodhet në të 

njëjtën zonë transmetimi me telefonin e përdoruesit A dhe mund të përgjojë të gjitha 

sinjalet dhe komunikimet që kalojnë përmes një nyje lidhëse (hub) të të gjthë trafikut të 

komunikimeve të realizuara në zonën përkatëse të komunikimit.  

Sulmuesi mundet gjithashtu të sigurojë akses në paisjen që bën lidhjen e mjetit 

komunikues me internetin, të konfigurojë një portë monitoruese për të gjitha 
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komunikimet me zë që kryhen nëpërmjet një rrjeti lokal virtual,
151

 dhe të dublikojë më 

pas komunikimin në paisjen e tij përgjuese.  

Sipas mënyrës së dytë të përgjimit, përgjuesi vendos nën kontroll rrugën e 

komunikimit të përdorur nga një përdorues A. Kështu, nëse ai ka akses fizik në sinjalin 

përkatës, më pas e dërgon këtë sinjal në dy drejtime.  

 

2.3.2 Kontrolli i strukturës së thirrjeve (call pattern tracking) 

Nënkupton kontrollin e paautorizuar të trafikut të komunikimeve nëpërmjet 

internetit, nga ose në drejtim të paisjeve lidhëse ose rrjeteve të caktuara  me synim që 

shkelësi të zbulojë një paisje potenciale objekt sulmi, të sigurojë akses mbi informacione 

të caktuara (si psh. mbi IP-të apo portat hyrëse), të zbulojë protokolle të ndryshme apo 

pika të dobëta të rrjetit të komunikimit.  

Kjo metodë gjurmuese mund të përdoret edhe për përgjimin e të dhënave të 

trafikut të komunikimit për të marrë informacion mbi numrat e thirrur nga një numër i 

caktuar dhe kohën e thirrjeve. 

 

2.3.3 Rindërtimi i përmbajtjes së komunikimit 

Rindërtimi komunikimit nënkupton çdo rindërtim të paautorizuar të zërit, 

mesazheve fax ose tekst në sajë të kontrollit të sinjaleve ose komunikimit midis palëve. 

Rindërtimi përshin procese të tilla si monitorimin, regjistrimin, interpretimin dhe 

shkëputjen  e përmbajtjes së çfarëdolloj komunikimi pa pëlqimin e palëve të përfshira në 

të.  

 

2.4 Sulmet kundër disponueshmërisë së shërbimit 

Sulmet kundër disponueshmërisë së shërbimit përfaqësojnë një grup sulmesh të 

cilat synojnë të shkaktojnë ndërprerjen e shërbimit, zakonisht në formën e refuzimit të 

shërbimit (Denial of Service). 

Kategoritë tipike të sulmeve në këtë drejtim janë: 

 Vërshimi i telefonatave  

 Mesazhet e keqformuara (protocol fuzzing) 

 Mesazhet e rreme (spoofed messages) 

 Ndryshimi/kontrolli i kursit të thirrjes 

 Imitimi në mënyrë mashtruese i serverit 

 Cënimi i cilësisë së shërbimit 

 

2.4.1. Vërshimi i telefonatave (call flooding) 

Gjatë një sulmi të tillë, kryhet një vërshim i qëllimshëm i të dhënave të trafikut në 

drejtim të sistemit objekt sulmi, i cili shkakton uljen e ndjeshme të aktivitetit të sistemit 

ose ndërprerjen e funksionimit të tij. Metodat kryesore që përdoren për realizimin e 

sulmit janë:  

- Vërshimi i informacionit të vlefshëm ose të pavlefshëm regjistrues 
Kjo është një metodë e përdorur shpesh nga ana e sulmuesve duke qenë se shumica e 

serverave pranojnë kërkesat e ardhura nga çfarëdolloj pike fundore në rrjetin 

ndërlidhës publik si një hap fillestar i procesit të verifikimit.  
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Pavarësisht faktit nëse mesazhet e dërguara janë apo jo të vlefshme për të kaluar në 

fazat e tjera të këtij procesi, dërgimi i një numri të madh kërkesash
152

 në një interval 

kohor shumë të shkurtër (p.sh. 10.000 mesazhe për vendosjen e lidhjes në 1 

sekondë) cënon seriozisht funksionimin e serverit.  

- Vërshimi i informacionit të vlefshëm ose të pavlefshëm për realizimin e 

thirrjeve: Pjesa më e madhe e serverave përmbajnë mekanizma sigurie të cilët 

bllokojnë vërshimin e kërkesave për vendosjen e thirrjeve nga pika fundore të 

paregjistruara. Si rrjedhim, për kalimin e kësaj pengese, sulmuesi regjistrohet 

nëpërmjet vënies në kontroll në mënyrë mashtruese të paisjes së një përdoruesi të 

ligjshëm, dhe më pas vërshon një mori kërkesash për realizimin e thirrjeve
153

 në një 

interval kohor shumë të shkurtër. 
154

 

 

2.4.2. Mesazhet e keqformuara 

Një sulmues kompjuterik mund të krijojë e më pas dërgojë mesazhe të keqformuara në 

drejtim të kompjuterit server të synuar me qëllim ndërprerjen e shërbimit të tij.  

Mesazhet e keqformuara janë mesazhe protokoll me sintaksë të gabuar.  

Kur serveri merr mesazhe të tilla, ai mund të çorientohet dhe të reagojë në mënyra të 

ndryshme si : 

- krijimi i spiraleve të pafundme të analizës gramatikore dhe kuptimit të mesazhit 

- ndërprerje e funksionimit të paisjes 

- pamundësi për të përpunuar mesazhe të tjera normale 

- ekzekutim i kodeve arbitrare nga ana e sulmuesit etj. 

Shtrembërimi i protokolleve (Protocol Fuzzing) 
155

– është një emërtim tjetër që përdoret 

për të treguar mesazhet e keqformuara. Diferenca me rastin e sipërpërmendur qëndron në 

faktin se këto mesazhe kanë një sintaksë të formuar në rregull por prishin sekuencën e 

mesazheve, e cila mund të çojë në veprimin e gabuar të sistemit. 

 

2.4.3. Mesazhet e rreme (spoofed messages) 

Një sulmues mund të vendosë mesazhe të rreme (fiktive) në një seksion të 

caktuar të komunikimit me qëllim që të ndërpresë shërbimin ose të vendosë nën kotroll 

(vjedhë) seksionin.  

Shembujt tipikë në këtë drejtim janë: 

a) Rënia e thirrjes (call teardown) 

b) Mashtrimi me tarifat 

 

a) Rënia e thirrjes – në këtë rast sulmuesi monitoron një dialog SIP që po zhvillohet 

dhe siguron të dhëna në lidhje me seksionin përkatës të komunikimit.  

Më pas, ai dërgon mesazhe për përfundimin e thirrjes (si psh. SIP Bye) në drejtim të 

paisjes komunikuese ndërkohë që përdoruesit e saj janë duke biseduar.  

Pas marrjes së mesazhit mbyllës, paisja do të mbyllë menjëherë seksionin përkatës të 

komunikimit.
156

 Ky proces ilustrohet në figurën e mëposhtme: 
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 Kërksat njihen me termin SIP Register. 
153

 Këto kërkesa emërtohen SIP Invite. 
154

 Park, P. Call Flooding Attack. në http://www.networkworld.com/community/node/38458 
155

 Endler, D dhe Collier, M. Hacking Exposed VoIP: Voice Over IP Security Secrets & Solutions. New 

York: McGraw-Hill, f. 370. 
156

 Park, P. (2009). Voice over IP Security. Indianapolis: Cisko Press, kapitulli 2, f. 25. 
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Fig. 3.3
157

 

 
  

Në figurë tregohet se si sulmuesi fillimisht monitoron sinjalet e thirrjes midis 

përdoruesve A dhe B dhe më pas ndërfut në të dhënat përkatëse të seksionit të 

komunikimit të vendosur midis tyre mesazhin e mbylljes se komunikimit (BYE). 

Telefoni i përdoruesit A pasi merr këtë mesazh mbyll lidhjen me kanalin e komunikimit. 

  

b) Mashtrimi në lidhje me tarifimin 

Kjo është një nga praktikat më të përhapura në ditët e sotme, veçanërisht në lidhje 

me telefonatat e largëta ose ndërkombëtare. Duke qenë se paisjet e përfshira në 

komunikim në rastin e vendosjes së telefonatave të tilla veprojnë nëpërmjet përdorimit të 

të dhënave të caktuara identifikuese (si psh. ID-ja dhe fjalëkalimi), sulmuesi përdor 

manovra të paligjshme për të siguruar fillimisht këto të dhëna.  

 Zakonisht, sulmuesi krijon mesazhe të rreme, nëpërmjet të cilave ndërmerr një 

sulm të fuqishëm ndaj serverit derisa të sigurojë autorizim për të hyrë në të.  

Kjo nënkupton kryerjen e sulmeve për gjetjen e fjalëkalimit nëpërmjet një programi 

fjalor
158

. Në raste të tjera, serveri (kompjuteri që ofron shërbimin) nuk kërkon të dhëna të 

tilla, por thjesht kontrollon adresën IP të burimit nga vjen kërkesa në mënyrë që të 

mbikqyrë aksesin në të. Në këto kushte, sulmuesi mund të jetë në gjendje të sigurojë 

akses në server në sajë të përgjimit të adresës IP të përdoruesit legjitim. 

2.4.4. Ndryshimi/kontrolli i kursit të thirrjes (call hijacking) 

Kontrolli i kursit që ndjek thirrja ndodh kur disa nga veprimet e kryera midis 

pikës fundore në komunikim dhe rrjetit të përdorur për komunikim vihen nën kontrollin 

e sulmuesit. Veprimet që mund të kontrollohen përfshijnë: procesin e regjistrimit, 

veprimet për vendosjen e lidhjes, fluksin e komunikimit etj. Ky lloj kontrolli mund të 

                                                                 
157

 Po aty. 
158

 Në gjuhën kompjuterike këto progarame njihen me emërtimin “Password dictionary software” 
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shkaktojë ndërprerje serioze të shërbimit duke e privuar përdoruesin nga përdorimi i 

shërbimit të komunikimit.  

Format më të ndeshura të vënies nën kontroll të thirrjes janë : 

- vënia nën kontroll e procesit regjistrues, 

- vënia nën kontroll e seksionit të komunikimit, 

- mashtrimi me serverin. 

a) Vënia nën kontroll e procesit regjistrues.  
Ky proces bën të mundur identifikimin e paisjes fundore të përdoruesit të 

shërbimit me serverin ofrues të shërbimit. Sulmuesi monitoron veprimet e kryera gjatë 

këtij procesi, dhe më pas dërgon mesazhe fiktive në server me qëllim që të arrijë të 

kontrollojë seksionin përkatës.  Kur të dhënat e përdoruesit janë arritur të kontrollohen, 

ai nuk mund të presë thirrje hyrëse.
159

  Kjo praktikë ilustrohet në figurën e mëposhtme: 

Fig. 3.4
160

  

 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

Sikurse shihet nga figura, sulmuesi imiton në komunikim një përdorues të ligjshëm duke 

modifikuar përmbajtjen e kokës së mesazhit të regjistrimit dhe duke vendosur adresën e 

tij në të dhënat që përcaktojnë marrësin e destinuar të sinjalit.  

Në këtë mënyrë, të gjitha thirrjet hyrëse në drejtim të përrdoruesit A do të 

dërgohen drejt sulmuesit. Ky sulm mund të ndodhë në rastet kur serveri regjistrues i 

përdoruesit bazohet vetëm në titullin SIP të mesazhit për identifikimin e përdoruesit.  

 

b) Vënia nën kontroll e seksionit të komunikimit 

Gjatë kohës kur një seksion komunikimi është duke ndërvepruar midis dy 

paisjeve fundore në një rrjet komunikimi publik, sulmuesi mund të dërgojë mesazhe 

fiktive në drejtim të secilës prej këtyre paisjeve  me qëllim riorientimin e komunikimit 

në drejtim të një paisjeje tjetër fundore siç është telefoni i përdorur prej tij.   

Si rrjedhim, përdoruesi i dëmtuar do të mund të komunikojë vetëm me paisjen fundore të 

sulmuesit.
161

 Figura e mëposhtme ilustron këtë rast: 
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 Park, P. (2009). Voice over IP Security. Indianapolis: Cisko Press, kapitulli 2, f. 26-27. 
160

 Po aty. 
161

 Park, P. (2009). Voice over IP Security. Indianapolis: Cisko Press, kapitulli 2, f. 27-28. 
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Fig. 3.5
162

 

 
 

Në figurë tregohet se si përdoruesi A tenton të bëjë një telefonatë në drejtim të 

përdoruesit B dhe ndërkohë në aparatin e këtij të fundit vazhdon të bjerë zilja.  

Gjatë monitorimit të kërkesave për realizimin e thirrjeve telefonike të bëra në drejtim të 

përdoruesit B, sulmuesi gjurmon thirrjen e bërë dhe dërgon 200 mesazhe konfirmuese në 

drejtim të përdoruesit A, të cilat përmbajnë adresën IP të serverit të postës zanore të 

sulmuesit. Kështu, përdoruesi A lë një mesazh zanor për përdoruesin B në kutinë e 

postës zanore të sulmuesit. Ky lloj zaptimi i mesazhit ndodh përpara se të jetë vendosur 

një seksion komunikimi midis përdoruesve A dhe B.  

Megjithatë, edhe pas vendosjes së komunikimit midis tyre, sulmuesi mundet 

sërisht të vërë nën kontroll komunikimin duke dërguar një mesazh që rikërkon vendosjen 

e lidhjes në drejtim të përdoruesit A. 

 

c) Imitimi në mënyrë mashtruese i serverit 

Kur një përdorues në rrjetin publik të komunikimit dërgon një mesazh në drejtim 

të një serveri me synim regjistrimi, vendosjen e një lidhjeje telefonike, tejçimin e 

informacionit etj., është e mundur që sulmuesi të imitojë kompjuterin server, dhe më pas 

të marrë mesazhin e dërguar nga përdoruesi dhe ta përdorë për qëllime të dëmshme.  

Metoda tipike e përdorur për imitimin e serverit bazohet fillimisht në sulmin ndaj 

emërtimit të sistemit të domenit (domain name system).  

Sulmuesi mund të ndërhyjë në serverin e DNS-së dhe të zëvendësojë skedën përkatëse të 

konfigurimit të telefonave IP me skedën e tij, e cila përmban adresën IP të një serveri të 

dëmshëm. Në këtë mënyrë, telefonat që ngarkojnë skedën e dëmshme do të dërgojnë 

mesazhe-kërkesa në serverin e gabuar.
163
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 Po aty, f.28. 
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 Park, P. (2009). Voice over IP Security. Indianapolis: Cisko Press, kapitulli 2, f. 28. 
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Sulmuesi mund të kompromentojë gjithashtu serverin DNS dhe të zëvendësojë 

mekanizmin hyrës në serverin në fjalë me adresën IP të një serveri të dëmshëm. 

Telefonat, të cilët do të kërkojnë vendosjen e kontaktit me serverin do të marrin IP-në e 

serverit të gabuar. 

 

Fig. 3.6
164

 

 
 

Në figurë tregohet se si sulmuesi manipulon emërtimin e sistemit të domenit, 

duke zëvendësuar fillimisht adresën IP (10.1.1.10) të original.redirect. com me 

10.10.10.10, që konsiston me adresën IP të serverit të sulmuesit. 

Në momentin që përdoruesi A nis një thirrje ndaj përdoruesit B, telefoni i tij nis 

kërkimin e adresës IP të serverit ridrejtues (original.redirect. com) dhe merr në përgjigje 

adresën IP (10.10.10.10) të serverit imitues të atij origjinal.  

Mesazhi për nisjen e komunikimit i dërgohet serverit imitues dhe ky i fundit 

përgjigjet me kodin 302 që tregon zhvendosjen e përkohshme të komunikimit duke 

dërguar të dhëna kontakti të gabuara që mund të tregojnë një adresë fiktive ose serverin 

ndërmjetës të përdorur nga sulmuesi. Serveri ridrejtues origjinal (10.1.1.10) në këto 

kushte nuk mund të marrë asnjë kërkesë për vendosje thirrjesh telefonike. 

Përmbeldhje  

Figura e mëposhtme ilustron në mënyrë të përmbledhur disa nga llojet e sulmeve që 

mund të ndodhin në nivele të ndryshme të ofrimit/përdorimit të shërbimeve të 

komunikimeve elektronike publike dhe modus operandi të tyre:  

Fig. 3. 
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 Po aty, f. 29. 
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T1

165
– tregon çdo ndërhyrje/sulm që mund të ndodhë në komunikimin midis 

përdoruesve dhe sistemeve të tyre të IT-së, siç janë kompjuterët e tyre. Këtu përfshihen 

programet kopjuese të tastierës (keystroke loggers), paraqitja e të dhënave biometrike të 

falsifikuara apo përgjimi apo interferimi nëpërmjet komunikimeve Bluetooth midis 

tastierës dhe kompjuterit. 

T2- tregon veprimet manipuluese që kryhen në aplikacionet e përdoruesit, të tilla, si 

vënia nën kontroll e motorave të kërkimit në Internet (web browser), në mënyrë që të 

regjistrohen të dhënat e futura nga përdoruesi, ose drejtimi i përdoruesit në faqe interneti 

fiktive nëpërmjet praktikës së njohur si spoofing. 

T3- tregon përgjimin dhe manipulimin e të dhënave në nivelin e sistemeve operative 

nëpërmjet përhapjes së viruseve, programeve manipuluese të fshehura
166

 dhe programeve 

përgjuese të njohura si spyware.  

T4 përshkruan sulmet që mund të ndërmerren në kompjuterin e përdoruesit: ndërhyrje të 

hacker-ave, instalim të paisjeve fizike, të tilla si hardware-et e modifikuara etj. 

                                                                 
165

 Kjo listë si dhe figura shoqëruese janë një paraqitje e përmbledhur e studimit të bërë nga autorët Koops 

dhe Geradts. Për më tepër shilko:  Koop, B.J., & Geradts, Z. Identity-Related Crime and Forensics, në 

Rannenberg, K., Royer, D., & Deuker, A. The Future of Identity in the Information Society. Challenges 

and Opportunities. Berlin: Springer (2009), fq. 325-326. 
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 Këto programe në gjuhën teknike njihen me termin “root-kits”.  
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T5- tregon sulmet që mund të ndërmerren në lidhjen ndërmjet kompjuterit të përdoruesit 

dhe pajisjeve ruajtëse të informacionit (hard disku dhe USB-të) që synojnë të marrin ose 

përcjellin të dhëna individuale. 

T6- janë sulmet në kanalin e komunikimit midis sistemit kompjuterik të përdoruesit dhe 

rrjetit të Internetit, si psh.përgjimi ose manipulimi i sinjaleve WiFi në shtëpinë e 

përdoruesit. 

T7- tregon sulmet ndaj ofruesve të shërbimeve të Internetit të përfshirë në kanalin 

përkatës të komunikimit: si psh. kopjimi i emërtimit të sistemit të domenit (Domain 

Name System) që rezulton në përcjelljen e komunikimit të përdoruesit në një faqe 

mashtruese. 

T8- tregon sulmet që ndodhin në rrjetin e komunikimeve elektronike publike si përgjimi, 

ridrejtimi i trafikut, sulmet e refuzimit të shërbimit. 

T9-është i ngjashëm me rastin e përshkruar në T6, dhe përshkruan situatën në të cilën 

rrjeti i brendshëm i ofruesit të shërbimit të Internetit sulmohet nga përgjuesit e paketave 

të informacionit. 

T10 -janë sulme në sistemet e informacionit të ofruesit të shërbimeve të Internetit. Këto 

sulme prekin integritetin e të dhënave që ndodhen në serverin e  ofruesit të shërbimit. 

T11- është ndërhyrje paralele me rastin e përshkruar në T4 dhe përfshin çdo sulm të 

kryer në komunikimin midis administruesit të sistemit dhe sistemit të informacionit (IT 

system) të ofruesit të shërbimit të internetit. 

T12- përfaqëson sulmet fizike ose logjistike mbi ose nëpërmjet punonjësve të ISP-së: 

rrjedhje e të dhënave të identitetit nga ana e personelit drejt personave të jashtëm. 

T13- përfshin çdo sulm të ndërmarrë mbi sistemet e ruajtjes së të dhënave të 

administruara prej ISP-ve. 

T14- përshkruan sulmet në komunikimin midis ISP-ve dhe partnerëve të tyre të biznesit 

si bankat ose llogaritarët. 
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KAPITULLI IV 
 
 
 

Kufizimet e ligjshme dhe garancitë ndaj të drejtës për fshehtësi  

të komunikimeve 

 

PËRMBLEDHJE: -1. Kufizimet sipas Kodit të Procedurës Penale. -1.1 Sekuestrimi i korrespondencës. -

1.2 Përgjimet. -1.2.1 Vendimi i prokurorit për përgjimin. -2. Përgjimi parandalues. -2.1 Probleme të 

vërejtura. -3. Përgjimi nga ana e forcave të policisë. -4. Kufizimet në të drejtën e korrespondencës së 

personave të dënuar. -4.1  Parashikimet në Rregulloren e Përgjithshme të Burgjeve. -5.Mbrojtja ligjore e 

objekteve të postës së shkruar. -5.1 Mosdorëzimi i objekteve postare. -5.2 Përjashtimi nga përgjegjësia për 

dëmet. -6. Konfidencialiteti i komunikimeve dhe mbrojtja e të dhënave personale. -6.1 Detyrimet e 

kontrolluesit. -6.2 Detyrimet e përpunuesit. -6.3 Masat për sigurinë e të dhënave personale. -6.4 Ruajta dhe 

përpunimi i të dhënave. -6.5 Veprimtaria e Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. -6.5.1 

Përdorimi i sms-ve për qëllime marketingu. -6.5.2 Problemi i telefonatave për qëllime marketingu. -6.5.3 

Mbrojtja e të dhënave personale në median e shkruar, vizive dhe audiovizive. -7. Kontrolli i postës 

elektronike të punëmarrësit. -7.1 Kuadri normativ i Bashkimit Evropian. -7.1.2 Direktiva për Mbrojtjen e 

të Dhënave Personale 95/46. -7.1.3 Direktiva e e-Privatësisë 2002/58. -7.2 E drejta e punëmarrësve për jetë 

private sipas jurisprudencës së GJEDNJ-së. -7.3 E drejta e punonjësve për jetë private në perspektivën e 

vendeve anëtare të BE-së. -7.3.1 Përqasja Franceze. -7.3.2 Përqasja Italiane. 7.4 Eksperienca shqiptare. 

 
 

1. Kufizimet sipas Kodit të Procedurës Penale 
 Parashikimet që përmban Kodi i  Procedurës Penale

167
 në lidhje me rastet dhe 

kushtet kur mund të ndërhyet në korrespondencën e një personi përfaqësojnë në vetvete 

garanci për mbrojtjen nga ndërhyrjet arbitrare të autoriteteve publike në ushtrimin e kësaj 

të drejte. Në vijim, shpjegohen rrethanat e njohura nga ligji, në të cilat për nevoja të një 

procedimi penal mund të autorizohet ndërhyrja në forma të ndryshme të ushtrimit të 

korrespondencës së një personi të dyshuar për kryerjen e një vepre penale, apo të 

personave që dyshohet se kanë lidhje me të.  

 

1.1 Sekuestrimi i korrespondencës 

 Sekuestrimi i korrespondencës së të pandehurit nga ana e organit procedues 

parashikohet në nenin 209 të K.Pr.P
168

. Sipas kësaj dispozite, sekuestrimi i 

korrespondencës së një personi mund të bëhet vetëm kur: 

- ka një vendim gjykate që autorizon veprimin, 

- gjykata ka arsye të bazuara të mendojë se në zyrat postare ose telegrafike gjenden 

letra, letra me vlerë, zarfa, pako, telegrame dhe objekte të tjera të korrespondencës që 

janë dërguar nga i pandehuri ose që i drejtohen atij, 

                                                                 
167

  Kodi i Procedurës Penale i R.Sh, botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare, Tiranë 2007. 
168

 1. Kur gjykata ka arsye të bazuara të mendojë se në zyrat postare ose telegrafike gjenden letra, letra 

me vlerë, zarfa, pako, telegrame dhe objekte të tjera të korrespondencës që janë dërguar nga i pandehuri 

ose që i drejtohen atij, qoftë edhe me emër tjetër ose nëpërmjet një personi tjetër, vendos sekuestrimin e 

tyre.  

2. Kur sekuestrimin e kryen një oficer i policisë gjyqësore, ai duhet t’i dorëzojë organit gjyqësor objektet e 

sekuestruara të korrespondencës pa i hapur dhe pa u njohur me ndonjë mënyrë tjetër me përmbajtjen e 

tyre. (neni 209)    
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- personi që i sekuestrohet korrespondenca ka statusin e të pandehurit në procedimin 

penal. 

 Duke vendosur kërkesën për praninë e njëkohshme të të treja këtyre rrethanave, 

dispozita në fjalë ofron më së miri garancitë e nevojshme për shmangien e ndërhyrjeve 

arbitrare në korrespondencën private të një personi.  

 Së pari, marrja e vendimit për sekuestrimin e korrespondencës nuk është lënë në 

diskrecionin e punonjësve të organeve të ndjekjes penale por në vlerësimin e një organi 

të pavarur sikurse është gjykata.  

Gjykata, në varësi të pretendimeve të parashtruara nga organi i ndjekjes penale, do të 

vlerësojë nëse në rastin konkret plotësohen apo jo kushtet për autorizimin e veprimit të 

sekuestrimit të korrespondencës. 

 Së dyti, bëhet e qartë se gjykata mund të marrë një vendim të tillë vetëm kur ka 

arsye të bazuara për të menduar se në zyrat postare ose telegrafike gjendet 

korrespondenca e të pandehurit. 

 Shprehja arsye të bazuara për të menduar nënkupton domosdoshmërisht 

administrimin paraprak të disa informacioneve apo fakteve, të cilat në mënyrë të 

arsyeshme çojnë në krijimin e mendimit se nga sekuestrimi i korrespondencës do të 

mund të gjenden materiale apo sende që sqarojnë më tej pozitën e personit të marrë si të 

pandehur në një procedim penal, apo të bashkëpunëtorëve të mundshëm të tij. 

 Së treti, fakti që personi të cilit i sekuestrohet korrespondenca duhet të ketë 

cilësinë e të pandehurit, është një rrethanë më shumë që synon të garantojë një raport sa 

më proporcional midis ndërhyrjes në ushtrimin e të drejtës së korrespodencës dhe 

synimit që synohet të realizohet.  

 Kjo për arsye se pasja e cilësisë së të pandehurit në procedimin penal, tregon që 

ndaj këtij personi ka të dhëna të mjaftueshme
169

 që e ngarkojnë atë me përgjegjësi për 

kryerjen e një vepre penale të caktuar. Në të tilla rrethana, është plotësisht e kuptueshme 

që gjykata të disponojë për sekuestrimin e korrespondencës së tij, e cila mund të shërbejë 

si një provë më tepër që krahas me provat e tjera të administruara të çojë në zbulimin e 

së vërtetës në një çështje penale.   

 Mbrojtja që i sigurohet fshehtësisë së korrespondencës përforcohet akoma edhe 

më shumë nga parashikimet që përmban paragrafi 2 i dispozitës së sipërpërmendur pasi 

aty shprehet qartë që edhe në rastin kur sekuestrimi kryhet nga një oficer i policisë 

gjyqësore
170

, ai nuk ka të drejtë të njihet me përmbajtjen e objekteve të sekuestruara.  

Një parashikim i tillë është në përputhje me faktin që korrespondenca sekuestrohet në 

cilësinë e një prove materiale, vlerësimi i të cilave bëhet nga gjykata gjatë gjykimit të 

çështjes. Prandaj,  një parashikim i tillë që nuk e përfshin oficerin e  policisë gjyqësore 

në rrethin e subjekteve që mund të njihen me përmbajtjen e korrrespondencës së 

sekuestruar është plotësisht me vend. 

 

1.2 Përgjimet 

 Përgjimi është një mjet që është përdorur prej kohësh në praktikën e shërbimeve 

të inteligjencës si dhe të organeve të ndjekjes penale për parandalimin dhe/ose hetimin e 

veprave penale. Rezultatet e marra nëpërmjet përgjimit, ndihmojnë këto organe në 

sigurimin e informacioneve të nevojshme për vertetimin e dyshimeve të arsyeshme që 

ato mund të kenë për një vepër penale që është kryer apo që pritet të kryhet.  

                                                                 
169

  Neni 27 i K.Pr.P “Merr cilësinë e të pandehurit personi të cilit i atribuohet vepra penale me aktin e 

njoftimit të akuzës, në të cilin tregohen të dhënat e mjaftueshme për marrjen e tij si të pandehur.” 
170

 Është rasti kur oficerit të P.Gj i delegohet kryerja e këtij veprimi me vendimin e gjykatës. ( neni 208/2 ) 
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 Megjithatë, duhet theksuar se në rastet kur veprimet e përgjimit kryhen duke mos 

respektuar  parimet dhe kriteret e vendosura me ligj, ato mund të përbëjnë  një ndërhyrje 

tepër të rrezikshme në të drejtën e individit për jetë private.  

 Dispozita të tjera të K.Pr.P të cilat parashikojnë mundësinë e ndërhyrjes në 

ushtrimin e të drejtës së korrespondencës nga ana e subjekteve të caktuara të procedimit 

penal, janë ato që lidhen me përgjimin
171

 si mjet i kërkimit të provës. 

 Nga studimi i dispozitave përkatëse të Kodit vëmë re se ato nga njëra anë, 

legjitimojnë ndërhyrjet në korrespondencën apo komunikimet personale nga ana e 

organit hetimor dhe nga ana tjetër, paraqesin garanci të mjaftueshme për shmangien e 

abuzimeve dhe arbitraritetit në kryerjen e këtyre veprimeve.  

Në mënyrë të përmbledhur këto garanci mund t’i paraqesim më poshtë: 

1. Parashikohen me qartësi dhe në mënyrë taksative rastet se kur mund të përgjohen 

komunikimet e një personi ose të një numri telefoni.
 172

 Parashikime të tilla të qarta 

nuk lënë vend për interpretime subjektive të cilat mund të çojnë në ndërmarrjen e 

veprimeve arbitrare. 

2. Tregohen po ashtu, në mënyrë të qartë kategoritë e personave ndaj të cilëve mund të 

urdhërohet përgjimi.
173

 

3.  Përgjimi autorizohet nga gjykata me vendim të motivuar kur plotësohen në mënyrë  

kumulative këto kushte: (a) ekzistojnë rastet e lejuara me ligj; (b) përgjimi është i 

domosdoshëm për vazhdimin e hetimeve të filluara; (c)  ka prova të mjaftueshme për 

vërtetimin e akuzës.
174

 

4. Vendimi për përgjimin tregon mënyrën e kryerjes dhe kohëzgjatjen e përgjimit. Duke 

qenë se  kriteret për kryerjn e përgjimit janë të shprehura qartë në vendimin për 

përgjimin, subjekti që e kryen faktikisht atë nuk mund të ndërmarrë iniciativa 

subjektive dhe të dalë jashtë kufijve të vendosura në vendim.
 175

 

5. Mundësia e ankimit ndaj vendimit që pranon përgjimin. 

                                                                 
171

 Në K.Pr.P nuk jepet përkufizimi i këtij veprimi. Një përkufizim të tillë e gjejmë në ligjin nr. 9157, datë 

04.12.2003 “ Për Përgjimin e Telekomunikimeve”, ku si përgjim përkufizohet ndërhyrja e fshehtë për të 

kapur, dëgjuar e regjistruar përmbajtjen e komunikimit dhe të dhëna që lidhen me të ndërmjet pikës së 

nisjes e pikës së mbërritjes. 
172

 1. Përgjimi i komunikimeve të një personi ose të një numri telefoni me telefon, faks, kompjuter ose me 

mjete të tjera të çdo lloji, …dhe regjistrimi i numrave të telefonit, hyrës dhe dalës, lejohen vetëm kur 

procedohet: (a) për krimet e kryera me dashje, për të cilat parashikohet dënim me burgim jo më pak, në 

maksimum, se shtatë vjet; (b) për kundërvajtjet penale të fyerjes e të kanosjes, të kryera me mjete të 

telekomunikimit. (neni 221/1 i Kodit të Procedurës Penale) 
173

 Përgjimi mund të urdhërohet kundër: 

a) të dyshuarit për kryerjen e një vepre penale;  

b) personit që dyshohet se merr ose transmeton komunikime nga i dyshuari; 

c) personit që merr pjesë në transanksione me të dyshuarin; 

ç) personit, vëzhgimi i të cilit mund të çojë në zbulimin e vendndodhjes ose të identitetit të të dyshuarit. 
174

 Neni 222, parag. 1 i K.Pr.P. 
175

 Kushtet e vendosura në nenet 221 dhe 222 të K.Pr. P që lidhen me kufijtë e lejimit të përgjimit dhe 

kushtet që duhet të plotësohen në mënyrë që gjykata të marrë vendim për autorizimin e përgjimit, shkojnë 

në të njëjtën linjë me standartet e kërkuara nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut për sa i përket 

kritereve që duhet të respektojë një ligj që autorizon përgjimin e fshehtë të komunikimeve. Kështu në 

çështjen Contreras kundër Spanjë (vendim nr. 58/1997/842/1048, dt. 30 korrik 1998), Gjykata e 

Strasburgut është shprehur se në mënyrë që ligji që autorizon masat e përgjimit të fshehtë të 

komunikimeve, të mos krijojë hapësira për ndërhyrje arbitrare të autoriteteve shtetërore në ushtrimin e të 

drejtës së korrespondencës, duhet që në tekstin e tij të përcaktohen qartësisht: a) kategoritë e personave, 

bisedat telefonike të të cilëve mund të përgjohen; b) natyra e krimeve për zbulimin e të cilave mund të 

urdhërohet përgjimi; c) kufijtë e kohëzgjatjes së përgjimit. 
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Në nenin 222, parag. 2, ku parashtrohen kushtet që duhet të plotësohen në 

mënyrë që gjykata të miratojë kërkesën e prokurorit për vleftësimin si të ligjshëm të 

përgjimit, ndër të tjera thuhet se gjykata autorizon përgjimin me vendim të motivuar për 

rastet e lejuara me ligj… kur ka prova të mjaftueshme për vërtetimin e akuzës. 

Nga ky formulim i dispozitës kuptojmë që  përgjimi si mjet i kërkimit të provës  

mund të përdoret vetëm nëse janë mbledhur paraprakisht prova të tjera që mbështesin 

hetimin.  

Si rrjedhim, vetë përgjimi nuk duhet parë si një mënyrë për mbledhjen e provave, 

por si një mënyrë për përforcimin apo konfirmimin e një akuze të ngritur në sajë të 

administrimit të provave të tjera domethënëse që hedhin dritë mbi veprën penale të kryer 

dhe autorin e saj. Në lidhje me faktin se cilat janë ato elementë qe do të konsiderohen si 

provë në kuptim të këtij neni nuk është se ka ndonjë përcaktim specifik, megjithatë, 

referimi në këtë rast mund të bëhet në nenin 149 të K.Pr.P ku jepet kuptimi i 

përgjithshëm i provave.
176

 

Për më tepër, vlen të theksohet se në nenin 221, pika 5 thuhet në mënyrë të qartë 

se rezultat e përgjimit parandalues nuk mund të përdoren si provë
177

, duke përjashtuar 

kështu këtë burim të grumbullimit të të dhënave mbi një vepër/veprimtari kriminale si 

një burim që mund të përdoret për të treguar më tej praninë e provave të mjaftueshme që 

vërtetojnë akuzën. 

Pavarësisht se nga pikëpamja formale dispozita duket sikur nuk lë vend për 

dykuptimësi, në praktikën e viteve të fundit të Gjykatës së Lartë vihet re një standart i 

dyfishtë në përcaktimin e lidhjes që qëndron midis parashikimeve të nenit 221/5 dhe 

nenit 222/1 të Kodit të Procedurës Penale. Në vijim po parashtrojmë në mënyrë të 

përmbledhur dy vendime të Gjykatës së Lartë të dhëna mbi bazën e  rrethanave faktike të 

ngjashme por që ndjekin një linjë arsyetimi relativisht të ndryshme. 

 

1) Vendim nr. 33, datë 13.10.2010 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë 

Nga rrethanat e çështjes së marrë në shqyrtim nga Gjykata e Lartë rezultonte se 

menjëherë pas regjistrimit të procedimit penal për veprën penale të “Korrupsionit aktiv të 

personave që ushtrojnë funksione publike”, të kryer në bashkëpunim dhe “Korrupsionit 

pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike”, të parashikuar nga nenet 244 e 25 

dhe 259 të Kodit Penal, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë kishte paraqitur në 

Gjykatën e Shkallës së Parë një kërkesë për lejimin e përgjimit të numrave të telefonave 

celularë të shtetasve I. S., J.Gj. dhe B.M. me arsyetimin se ‘nga informacioni i paraqitur 

nga ana e Shërbimit Informativ Shtetëror janë krijuar dyshime të arsyeshme se disa 

funksionarë publikë të Ministrisë së Brendshme dhe disa pronarë shoqërish tregtare 

kanë konsumuar veprat penale të parashikuara nga nenet 244, 25 dhe 259 të Kodit 

Penal’.  

Mbi bazën e kësaj kërkese, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka nxjerrë një 

vendim që miratonte përgjimin e telekomunikimeve hyrëse dhe dalëse nëpërmjet 

numrave të telefonisë celulare në përdorim të shtetasve në fjalë.  

                                                                 
176

 Prova janë njoftimet mbi faktet e rrethanat që lidhen me veprën penale, që merren prej burimeve të 

parashikuara në ligjin procedural penal, në përputhje me rregullat e caktuara prej tij dhe që shërbejnë për të 

vërtetuar kryerjen ose jo të veprës penale, pasojat e ardhura prej saj, fajësinë ose pafajësinë e të pandehurit 

dhe shkallën e përgjegjësisë së tij (neni 149 i K.Pr.P). 
177

 Këtu, është fjala për rezultatet e përftuara nga shërbimet e inteligjencës apo shërbimet informative 

policore në funksion të zbatimit të detyrave të tyre për parandalimin e veprave penale sikurse parashikohet 

në ligjin ‘Për Përgjimin e Telekomunikimeve’.  
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Pas ankimit të vendimit nga ana e një prej personave të përgjuar, Gjykata e Apelit 

Tiranë ka vendosur lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Si 

përfundim, ndaj këtij vendimi, i gjykuari paraqiti rekurs në Gjykatën e Lartë duke 

pretenduar se: 

-Regjistrimi i këtij proçedimi është në kundërshtim me ligjin, pasi materiali shkresor i 

dërguar nga SHISH në asnjë rast nuk përmbush kushtet e kallzimit penal dhe si i tillë 

nuk mund të përdorej si provë apo indicje. 

- Përgjimi telefonik, qoftë ky parandalues, është një “kufizim shumë i ndjeshëm” i lirive 

dhe të drejtave të njeriut. 

- Kushtetuta e Shqipërisë, në nenin 17, përcakton se kufizimet e të drejtave të njeriut 

mund të bëhen vetëm me ligj. 

Duke marrë parasysh rethanat e mësipërme, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë u 

shpreh se vendimet të dyja gjykatave duhet të prisheshin dhe të rrëzohej kërkesa e 

Prokurorisë për lejimin e përgjimit të komunikimeve telefonike të shtetasve I. S., J. Gj. 

dhe B. M. Kolegji konstatoi se vendimet e gjykatave të të dyja shkallëve të gjykimit 

ishin marrë në kundërshtim me dispozitat proçedurale penale, e konkretisht me nenet 

221/5 e 222/1 të Kodit të Proçedurës Penale.  

Kështu, sipas nenit 221/5 të Kodit të Proçedurës Penale: “Përgjimi parandalues 

rregullohet me ligj të veçantë. Rezultatet e tij nuk mund të përdoren si provë”.  

Në kundërshtim me këtë urdhërim, gjykatat i kishin vënë në themel të arsyetimit dhe 

vendimit të tyre, duke i konsideruar dhe përdorur si prova rezultatet e përgjimeve 

parandaluese të pasqyruara në informacionin e SH.I.SH.  

Në këtë mënyrë gjykata kishte konsideruar si “prova të mjaftueshme për 

vërtetimin e akuzës” (siç kërkon neni 222/1 i K.Pr.Penale), rezultatet e përgjimit 

parandalues, të cilat, në bazë të nenit 221/5 të K.Pr.Penale, nuk mund të përdoren si 

provë. Madje, shprehet Kolegji Penal, në vendimet e tyre, të dyja gjykatat i konsideronin 

këto rezultate të përgjimeve parandaluese si “dyshime të forta e të bazuara”, por as 

formalisht ato nuk pohonin se kishte prova të mjaftueshme për vërtetimin e akuzës, siç 

urdhëron neni 222/1/b i K.Pr.Penale, për rastet e lejimit të përgjimit të thirrjeve dhe 

komunikimeve telefonike.  

Në vijim të këtij vendimi, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë çmon se respektimi 

me rigorozitet i dispozitave të mësipërme të K.Pr.Penale (dhe kritereve që kërkohen në 

to) është një detyrim ligjor, që buron në rradhë të parë nga raporti që ato krijojnë me 

nenin 17 të Kushtetutës së Shqipërisë, sipas të cilit: “kufizimet e të drejtave të njeriut 

mund të bëhen vetëm me ligj dhe këto kufizime nuk mund të cënojnë thelbin e lirive dhe 

të të drejtave dhe në asnjë rast nuk mund të tejkalojnë kufizimet e parashikuara në 

Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut”.  

Neni 8 i Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut gjithashtu sanksionon se: 

“Çdokush ka të drejtën e respektimit të jetës së tij private dhe familjare. Autoriteti publik 

nuk mund të ndërhyjë në ushtrimin e kësaj të drejte, përveçse në shkallën e parashikuar 

nga ligji dhe kur është e nevojshme në një shoqëri demokratike, në interes të sigurisë 

publike, për mbrojtjen e rendit publik, shëndetit ose moralit ose për mbrojtjen e të 

drejtave dhe lirive të të tjerëve”.  

Në rastin konkret, në kundërshtim me ligjin, janë kufizuar të drejtat kushtetuese 

të shtetasve, siç është ajo e sanksionuar nga neni 36
178

 i Kushtetutes së Republikës së 

Shqipërisë.  

                                                                 
178

 Neni 36 i Kushtetutës parashikon se ‘Liria dhe fshehtësia e korrespondencës ose e çdo mjeti tjetër të 

komunikimit janë të garantuara’.  
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Personave nën hetim, I. S., J. Gj. dhe B. M., i janë kufizuar të drejtat dhe liritë e 

tyre kushtetuese në kundërshtim me ligjin, pasi lejimi i përgjimit të tyre është bërë në 

kundërshtim me nenet 221/5 e 222 të Kodit të Procedurës Penale, duke përdorur si 

“prova” akte, të cilat janë konsideruar e përdorur si të tilla në kundërshtim me ligjin dhe 

kërkesat e nenit 149 të K.Pr.Penale. 

2) Vendim nr. 129, datë 12.10.2011, i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë 

Nga rrethanat e çështjes rezulton se pas regjistrimit të procedimit penal, për 

veprën penale të “trafikimit të narkotikëve”, të parashikuar nga neni 283-a/2 i Kodit 

Penal, dy ditë më vonë Prokurori pranë Prokurorisë për Krimet e Rënda Tiranë kishte 

marrë vendimin për përgjimin e numrit të telefonit celular të personit nën hetim D.H.  

Hetimi i shtetasit D.H për veprën penale në fjalë dhe në vijim edhe masa e 

përgjimit të bisedave të tij telefonike ishin vendosur në bazë të informacioneve 

operative, të dhëna nga organe të specializuara të shërbimeve të huaja, për pritshmërinë e 

një trafiku të lëndëve narkotike, të nisur nga Panamaja në drejtim të Shqipërisë, 

nëpërmjet postës UPS. Vendimi i Prokurorit ishte vleftësuar si i ligjshëm nga Gjykata e 

Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë.  

Pas apelimit të vendimit nga shtetasi D.H, Gjykata e Apelit për Krimet e Rënda 

kishte vendosur miratimin e vendimit të dhënë nga Gjykata e Shkallës së Parë.  

Ndaj këtij vendimi ushtroi rekurs avokati i të gjykuarit, i cili kërkonte rrëzimin e 

vendimit të Gjykatës së Apelit bazuar ndër të tjera në pretendimin se: 

‘Vendimi i prokurorit si dhe i gjykatës nuk bazohet në kriteret e vendosura nga neni 222 

i Kodit të Procedurës Penale, qoftë edhe formalisht. 

Si prokurori dhe gjykata kanë konkluduar se informacioni i ardhur nga SHISH është i 

mjaftueshëm, për të vendosur lejimin e përgjimit të këtyre shtetasve të identifikuar dhe të 

paidentifikuar. 

Informacioni i ardhur nga SHISH nuk mund të përdorej si provë nga gjykata, bazuar në 

Ligjin nr.8931, datë 28.10.1998 “Për shërbimin informativ kombëtar”, si dhe në nenin 

221, pika 5, të Kodit të Procedurës Penale ku thuhet se ‘përgjimi parandalues 

rregullohet me ligj të veçantë. Rezultatet e tij nuk mund të përdoren si provë’. 

Duke marrë parasysh sa më sipër, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë u shpreh se 

vendimi i Gjykatës së Apelit, ishte rrjedhojë e zbatimit të drejtë të ligjit procedural dhe 

se gjykata kishte arritur në konkluzion të drejtë në lidhje me vlerësimin e ligjshëm të 

vendimit të gjykatës së shkallës së parë, për miratimin e lejimit të përgjimit telefonik.  

Në arsyetimin e vendimit, Kolegji Penal sjell në vëmendje këto argumenta:  

Kreu i tretë i Kodit të Procedurës Penale, rregullon mjetet e kërkimit të provës, duke 

njohur midis tyre edhe përgjimet.  

Pikërisht, mbi këtë bazë prokurori i krimeve të rënda ka mbështetur veprimtarinë e tij për 

realizimin e provave që do të zbulonin apo vërtetonin veprimtarinë kriminale.  

Në rrethanat e çështjes në shqyrtim, të gjitha kërkesat e nenit 221 të Kodit të 

Procedurës Penale janë gjetur të pranishme, janë vlerësuar dhe janë mbajtur parasysh nga 

të dy gjykatat. Objektivi parësor për ndërmarrjen dhe realizimin e veprimtarisë 

procedurale të përgjimit është parandalimi i veprimtarisë kriminale dhe, kur kjo 

veprimtari është konsumuar, sigurimi i provave që nevojiten për zbulimin e autorëve të 

mundshëm, me synim përfundimtar vërtetimin e fajësisë. 

Gjykata thekson gjithashtu se mbrojtja e personit nën hetim, në mënyrë spekulative, 

përdor si pamundësi të lejimit të përgjimit pikën 1 të nenit 222 të Kodit të Procedurës 

Penale, “.. gjykata autorizon përgjimin ... kur ka prova të mjaftueshme për vërtetimin e 

akuzës...”. Kjo pasi: 
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Së pari, kriteret dhe kushtet, që nuk lejojnë apo mundësojnë lejimin e përgjimit 

janë të parashikuara në nenin 221 të Kodit të Procedurës Penale dhe vetë 

mbrojtja nuk ka paraqitur ndonjë kundërshtim të ligjshëm, në lidhje me praninë 

apo mospraninë e tyre. 

Së dyti, Informacioni i SHISH, informacioni nga shërbimet e huaja dhe të 

dhëna të tjera operative, kënaqin vlerësimin subjektiv të gjykatës mbi “prova të 

mjaftueshme” për vërtetimin e faktit penal, sepse në kohën e lejimit të 

përgjimit, nuk mund të flitej për fajësi të subjektit posedues, të numrit telefonik 

nën përgjim. 

Në mbështetje të linjës së saj arsyetuese, Gjykata ka parashtruar edhe zgjidhjen e 

dhënë nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut në rrethana të tilla të ngjashme.  

Në vendimin që i përket çështjes “Lüdi v. Switzerland”
179

, midis të tjerave, GjEDNj e ka 

konsideruar përgjimin telefonik ndërhyrje në jetën private dhe të korrespondencës, “në 

pajtim me ligjin” dhe “të nevojshme në një shoqëri demokratike”, për “parandalimin e 

krimit”. 

“Nuk ka dyshim që përgjimi i telefonit ishte ndërhyrje në jetën private dhe të 

korrespondencës të kërkuesit. Një ndërhyrje e tillë nuk është në shkelje të 

Konventës, nëse përputhet me kërkesat e paragrafit 2 të nenit 8 (neni 8/2). Në 

këtë pikë Gjykata ishte në pajtim me Komisionin. Masa në fjalë ishte e bazuar në 

nenet ... e Kodit të Procedurës Penale.., i cili zbatohet si nga Gjykata Federale 

edhe në fazën paraprake të hetimit, ku ka arsye për të besuar, që veprat penale 

janë gati për t'u kryer. Për më tepër, ajo kishte për qëllim "parandalimin e 

krimit" dhe Gjykata pranon, pa asnjë dyshim, domosdoshmërinë e saj në një 

shoqëri demokratike”. 

 

Gjithashtu, në vendimin që i përket çështjes “Panarisi v. Italy”
180

, çështje e lindur për 

shkak të përgjimeve telefonike përgjatë një trafiku droge dhe armësh, GjEDNj ka 

rikonfirmuar karakteristikat e përgjithshme të lejimit të përgjimit telefonik dhe parimet, 

për moskonsiderimin e tij si dhunim të jetës private, në kuptim të nenit 8/1 të Konventës. 

GJEDNJ ka pranuar që përgjimet telefonike janë ndërhyrje në “jetën private”, por 

ato, “nuk mund të konsiderohen shkelje, përderisa“ janë ndërhyrje të parashikuara 

në ligj, ndjekin një apo më shumë interesa të ligjshme, sipas paragrafit të dytë të 

nenit 8, për më tepër janë të nevojshme në një shoqëri demokratike”  

“Fjalët “të parashikuara në ligj", brenda kuptimit të nenit 8§2, kërkojnë që masa e 

kundërshtuar (përgjimi telefonik) duhet të ketë një bazë në ligjin e brendshëm, por 

ato janë edhe në cilësinë e ligjit material, për shkak se kërkojnë disponueshmërinë e 

personit të interesuar, i cili duhet të jetë në gjendje të parashikojë pasojat dhe 

përputhshmërinë e tij me sundimin e ligjit.  

 

Në vija të përgjithshme, nga njëra anë në vendimin nr. 33/2010 thuhet ‘se 

vendimet e gjykatave të të dyja shkallëve të gjykimit ishin marrë në kundërshtim me 

dispozitat proçedurale penale, e konkretisht me nenet 221/5 e 222/1 të Kodit të 

Proçedurës Penale. Kështu, sipas nenit 221/5 të Kodit të Proçedurës Penale: “Përgjimi 

parandalues rregullohet me ligj të veçantë. Rezultatet e tij nuk mund të përdoren si 

provë”. Në kundërshtim me këtë urdhërim, gjykatat i kishin vënë në themel të arsyetimit 
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 Vendim nr. 12433/86, datë 15.06.1992. 
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 Vendim nr.46794/99, datë 10.04.2007. 
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dhe vendimit të tyre, duke i konsideruar dhe përdorur si prova rezultatet e përgjimeve 

parandaluese të pasqyruara në informacionin e SH.I.SH’;  

Nga ana tjetër, në vendimin nr. 129/201, Kolegji Penal shprehet se ‘Informacioni 

i SHISH, informacioni nga shërbimet e huaja dhe të dhëna të tjera operative, kënaqin 

vlerësimin subjektiv të gjykatës mbi “prova të mjaftueshme” për vërtetimin e faktit 

penal, sepse në kohën e lejimit të përgjimit, nuk mund të flitej për fajësi të subjektit 

posedues, të numrit telefonik nën përgjim.’ 

Sipas dy përqasjeve të ndryshme interpretohet edhe neni 8 i Konventës Evropiane 

të të Drejtave të Njeriut pasi në vendimin e vitit 2010, garancitë e ofruara nga neni 8, 

shihen si mjete që mbrojnë akoma dhe më tej të drejtën e individit për respektimin e 

fshehtësisë së korrespondencës nga çdo ndërhyrje e autoriteteve shtetërore e pabazuar në 

ligj, ndërkohë që në vendimin e vitit 2011, gjykata vë theksin në paragrafin e dytë, i cili, 

parashikon rrethanat përjashtimore se kur autoritetet shtetërore mund të ndërhyjnë në 

ushtrimin e kësaj të drejte dhe veçon në këtë kontekst rastin kur ndërhyrja është e 

nevojshme në një shoqëri demokratike.  

Pra, në njërin vendim i jepet prevalencë garancive me natyrë të përgjithshme që 

siguron neni 8 i Konventës në drejtim të mbrojtjes së korresponceës personale ndërsa në 

vendimin tjetër pesha argumentuese rëndon mbi situata përjashtimore të ndërhyrjes në 

ushtrimin e të drejtës së korrespondencës në funksion të mbrojtjes së një interesi të 

caktuar publik. 

Në fakt, duke marrë parasysh rolin e veçantë që vendimet qoftë edhe 

jounifikuese të Gjykatës së Lartë kanë në përcjelljen e një modeli ndaj gjykatave 

më të ulëta është e rendësishme që Gjykata e Lartë të konsolidojë në vijim 

qëndrimin e saj në lidhje me këto aspekte të zbatimit të ligjit procedural penal. Në 

situatën aktuale, ekzistenca e dy vendimeve me bazë arsyetuese të ndryshme lidhur 

me të njëjtin problem ngre dyshime për sa i përket respektimit të kërkesve të 

parimit të sigurisë juridikë si një parim themelor brenda një shoqërie demokratike. 

 

- Elementi subjektiv 

Është e rëndësishme të sqarojmë se në shembujt e dhënë në vendimet e 

mësipërme mungon vullneti i punonjësve të organeve të ndjekjes penale për të vepruar 

në kundërshtim me ligjin dhe si rrjedhim, nuk do ishim përpara konsumimit të 

mundshëm të veprës penale të parashikuar nga neni 255 i kodit penal.  

Shprehemi kështu, pasi për të qenë përpara konsumimit të veprës penale të 

shkeljes së fshehtësisë së korrespondencës, punonjësi në detyrë shtetërore duhet të ketë 

kryer me dashje veprime të pabazuara në ligj që cënojnë korrespondencën private të 

personit.   

Dashja si formë e fajit kërkon në çdo rast vërtetimin e ekzistencës së elementit 

intelektual, i cili lidhet me aftësinë për të kuptuar tërësinë e rrethanave në të cilat është 

duke vepruar subjekti i cili kryen veprimin e paligjshëm, penalisht të dënueshëm.  

Nga situatat praktike të pasqyruara në dy rastet e sipërpërmendura, të shqyrtuara 

nga Gjykata jonë e Lartë, është e qartë se punonjësit e organit të prokurorisë kanë 

vepruar duke zbatuar në mënyrë të gabuar ligjin procedural penal për shkak të vlerësimit 

jo të saktë të rrethanave në të cilat kanë vepruar dhe mënyrës se si këto rrethana pajtohen 

apo jo me parashikimet ligjore që autorizojnë përgjimet.  

Pra, këta punonjës kanë qenë nën përshtypjen e gabuar të krijuar nga interpretimi jo i 

saktë i fakteve dhe parashikimeve ligjore se veprimet e tyre kanë qenë të autorizuara me 

ligj dhe aq më tëpër nuk ka pasur një vullnet nga ana e tyre për të dhënë me vetëdije një 

urdhër të paligjshëm për përgjimin e bisedave telefonike.  
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Ndërkohë, nëqoftëse do të ishim përpara rasteve të shkeljeve flagrante, ku 

veprimi i kryer nga ana e punonjësit shtetëror është haptazi në kundërshtim me ligjin, 

atëhere është e qartë se jemi përpara një veprimi të paligjshëm të kryer me dashje dhe si 

rrjedhim plotësohen të gjitha kushtet për zbatimin e përgjegjësisë penale sipas nenit 255 

të kodit penal. 

 

1.2.1 Vendimi i prokurorit për përgjimin 

 Në rrethana të caktuara përjashtimore, i njihet mundësia prokurorit që të vendosë 

me akt të motivuar për përgjimin e komunikimeve të një prej kategorive të personave që 

njeh ligji, me kushtin që vendimi i marrë prej tij të vleftësohet nga gjykata brenda një 

intervali kohor 24 orësh, në të kundërt përgjimi nuk mund të vazhdojë.
181

  

 Veprimtaria me iniciativë e prokurorit në një rast të tillë i nënshtrohet disa 

kufizimeve që synojnë të kontrollojnë mënyrën e ushtrimit të së drejtës së tij për 

autorizimin e përgjimit në funksion të shmangies së ndërhyrjeve arbitrare në 

korrespondencën private të personit, si një aspekt substancial ku gjen shprehje e drejta e 

tij për jetë private. 

 Kufizimi i parë është ai që lidhet me rrethanat në të cilat prokurori mund të 

vendosë për përgjimin e komunikimeve. Një veprim i tillë,  në çdo rast mund të kryhet 

në rrethana përjashtimore dhe jo të kthehet në një praktikë të zakonshme të punës së 

organit të ndjekjes penale.  

Kështu, prokurori mund të autorizojë përgjimin vetëm kur ‘ka arsye të bazuara për të 

menduar se nga vonesa mund t’i vijë një dëm i rëndë hetimeve’. Një pretendim i tillë 

mund të konsiderohej i arsyeshëm në rastin kur dyshohet psh. se nga përgjimi i 

komunikimeve të një personi të caktuar mund të merren të dhëna për vendndodhjen e të 

dyshuarit për kryerjen e një vepre penale dhe nga vonesa, rrezikohet që sigurimi i kësaj 

informate të bëhet i pamundur.  

 Së dyti, përveçse kërkohet që vendimi i përgjimit nga ana e prokurorit të merret 

në kushte të urgjencës për të vepruar, duhet që ai të njoftojë menjeherë gjykatën për 

vendimin e marrë dhe në çdo rast jo më vonë se 24 orë nga momenti i marrjes së 

vendimit.Masa e marrë nga prokurori, i nënshtrohet edhe kufizimit të një intervali kohor 

48 orësh brenda të cilit, ajo duhet të vleftësohet nga ana e gjykatës.  

Pra, vendimi i prokurorit mund të vazhdojë të qëndrojë në fuqi vetëm nëse gjykata 

vlerëson se ekzistojnë kushtet e lejuara me ligj për marrjen e masës  së përgjimit të 

komunikimeve. 

 Së fundmi, ligji parashikon se kur vleftësimi nuk bëhet në afatin e caktuar, 

përgjimi nuk mund të vazhdojë. Në lidhje me këtë përcaktim, mund të evidentohen dy 

situata të ndryshme: 

a) kur gjykata pasi është njoftuar nga prokurori ka vlerësuar se rrethanat e rastit konkret 

nuk janë të mjaftueshme për të justifikuar  masën e marrë, atëhere përgjimi i nisur duhet 

të ndërpritet dhe; b) nëse gjykata për arsye të ndryshme nuk ka arritur të bëjë vleftësimin 

brenda afatit të caktuar me ligj, sërisht përgjimi i nisur me vendim të prokurorit nuk 

mund të vazhdojë. 

 

2. Përgjimi Parandalues 

 Kodi i Procedurës Penale nuk rregullon përgjimin parandalues, i cili është 

përgjimi që kryhet prej institucioneve shtetërore informative të krijuara me ligj për 

realizimin e detyrave të tyre. Përgjimi parandalues i kryer nga këto subjekte është një 
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masë që merret për të rritur efektivitetin e punës së tyre në zbulimin e vepritmarive të 

rrezikshme kriminale si dhe parandalimin  e pasojave që mund të vijnë nga këto 

veprimtari. Ky lloj përgjimi, rregullohet me ligj të veçantë që është ligji “Për Përgjimin e 

Komunikimeve Elektronike”.
 182

  

 Më sipër jemi shprehur se përgjimi i kryer sipas rregullave të K.Pr.P është një 

mjet për kërkimin e provës, çka do të thotë se rezultatet e marra nga ky përgjim mund të 

përdoren si provë në procesin penal. Ndërkohë,  rezultatet e përgjimit parandalues nuk 

mund të kenë vlerën e provës në një proces penal. Informacionet e mbledhura nga ky lloj 

përgjimi përdoren nga strukturat informative për realizimin e detyrave të ngutshme në 

zbulimin e krimeve të rënda që janë kryer apo pritet të kryhen por në asnjë rast ato nuk 

mund të kenë vlerën e provës pasi mbledhja e informacioneve nuk kryhet në mënyrë të 

tillë që t’i ofrojë subjektit të përgjuar garancitë e nevojshme procedurale për moscënim 

të jetës së tij private apo të drejtave të tjera themelore. 

 Ligji “Për Përgjimin e Komunikimeve Elektronike” përcakton procedurat që 

duhet të ndiqen nga institucionet informative shtetërore në realizimin e detyrave të tyre 

për zbulimin e veprimtarive antikushtetuese, kriminale dhe keqbërëse.  

 Duke marrë parasysh natyrën tepër delikate të aspekteve të jetës private që mund 

të preken prej veprimeve të përgjimit, legjislatori ka marrë përsipër që me anë të këtij 

ligji të bëjë një ndarje të qartë të të drejtave dhe detyrimeve të subjekteve të përfshira në 

këto praktika,  të përcaktojë parimet nga të cilat ato duhet të udhëhiqen në ushtrimin e 

detyrave të tyre si dhe të kërkojë praninë e rrethanave të caktuara që lejojnë marrjen e 

vendimit për përgjimin. 

 

Disa nga parashikimet kryesore të këtij ligji janë: 

- Përcaktimi në ligj i organeve që mund të kërkojnë dhe autorizojnë kryerjen e përgjimit. 

Organet që mund të kërkojnë kryerjen e përgjimit janë: Shërbimi Informativ Shtetëror, 

shërbimet informative/policore të Ministrisë së Brendshme dhe të Ministrisë së 

Mbrojtjes, si dhe çdo shërbim tjetër informativ/policor, i krijuar me ligj.  

Gjithashtu parshikohet në mënyrë të qartë që e drejta e tyre për të kërkuar përgjim nuk 

është e pakufizuar, përkundrazi ato mund ta ushtrojnë këtë të drejtë vetëm për të siguruar 

të dhënat e domosdoshme për realizimin e detyrave të tyre ligjore.  

 Kjo do të thotë që në lëshimin e autorizimit për përgjimin duhet pasur kujdes që 

të kontrollohet edhe nëse çështja për të cilën  kërkohet autorizimi për përgjim përfshihet 

në detyrat që i njihen me ligj strukturës kërkuese. Kjo pasi mund të ndodhë që çështja 

për të cilën kërkohet përgjimi, të hyjë në kompetencat e një strukture tjetër informative, 

të ndryshme nga ajo që ka paraqitur kërkesën. 

 Vendimi për përgjimin merret nga Prokurori i Përgjithshëm ose prokurori i 

autorizuar prej tij, në mungesë të Prokurorit të Përgjithshëm pas shqyrtimit të kërkesës 

me shkrim të paraqitur sipas rastit nga Drejtori i SHISH-it, Ministri i Rendit Publik, 

Ministri i Mbrojtjes ose Ministri i Drejtësisë.  

- Përcaktimi i parimeve bazë për përgjimin e komunikimeve nga të cilat duhet të 

udhëhiqen punonjësit e shërbimeve informative, gjatë ushtrimit të detyrave të tyre, që 

kanë të bëjnë me respektimin e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut, nevojshmërinë 

dhe proporcionalitetin, sekretin dhe objektivitetin.  

 Rëndësia e përcaktimit të këtyre parimeve merr një kuptim akoma më 

domethënës në rastet kur rregullimi ligjor ose nënligjor për një problem të caktuar nuk 
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është shumë i qartë apo kur termat janë formuluar në mënyrë të tillë të përgjithshme, që 

lë hapësira për interpretime të ndryshme në praktikë.  

Në këto situata punonjësit e shërbimeve informative duhet të orientohen drejt asaj 

zgjidhjeje praktike që do të plotësonte më mirë kërkesat e parimeve në fjalë.   

- Paraqitja e informacioneve të detajura në kërkesën për përgjim.  

 Ligji kërkon sigurimin e të dhënave të hollësishme në kërkesën për përgjim të 

paraqitur nga subjektet e përcaktuara, ku përveç gjeneraliteteve dhe adresës së subjektit 

në proces informativo-gjurmues ose në ndjekje, kërkohet të shpjegohen qartë arsyet e 

përgjimit, baza dokumentare ose materiali informativ ku mbështetet kërkesa për përgjim, 

argumentet që vërtetojnë se përgjimi është i domosdoshëm në situatën e krijuar dhe se të 

dhënat që kërkohen nuk mund të sigurohen me mjete të tjera etj. 

- Garancitë për shfrytëzimin e ligjshëm të logjistikës.  

 Për të shmangur abuzimet në shfrytëzimin e bazës logjistike përgjuese, ligji 

parashikon që ‘sistemi i përgjimit  kurdoherë duhet të jetë i përbërë nga dy pjesë, të cilat 

nuk mund të funksionojnë në mënyrë të  pavarur nga njëra-tjetra’.   

Në respektim të kësaj kërkese, në ligj thuhet gjithashtu se Zyra e Prokurorit të 

përgjithshëm administron “bërthamën komanduese elektronike”, që është pajisja teknike 

me anë të së cilës, lejohet ose ndalohet  përgjimi i një pajisjeje  fundore.  

 Si rrjedhim, vetëm pasi Prokurori i Përgjithshëm merr vendim me shkrim për 

miratimin e kërkesës për përgjim, bëhet i mundur realizimi teknik i procesit të përgjimit 

në drejtim të strukturave përgjegjëse për përgjimin në SHISH, në Policinë e Shtetit apo 

punonjësve të tjerë të autorizuar nga titullarët e institucioneve kërkuese sipas ligjit, duke 

ju lejuar atyre përgjimin nëpërmjet bërthamës komanduese elektronike.
183

 

 Anasjelltas, nëse nga këto subjekte, shkelen kushtet për realizimin e përgjimit 

parandalues, me urdhër të prokurorit mundet që procesi teknik i përgjimit të ndërpritet 

duke komanduar ndalimin e procesit me anë të bërthamës komanduese elektronike.
184

  

- Kontrolli i vazhdueshëm i procesit të përgjimit.  

 Në ligj ka disa parashikime që i japin mundësi Prokurorit të Përgjithshëm të 

ushtrojë kontroll të vazhdueshëm mbi ecurinë e përgjimit, dhe nëse e gjykon të 

arsyeshme të vendosë edhe për përfundimin e tij.  

 Kështu, Prokurori i Përgjithshëm ka të drejtë të njihet në çdo kohë, nga drejtuesi i 

institucionit që ka kërkuar përgjimin, me rezultatet e përgjimit si gjatë afatit të përgjimit,  

ashtu edhe pas përfundimit të tij.  

Nëse gjatë ecurisë së përgjimit, vërtetohet një ndryshim, që çon në përfundimin se 

përgjimi nuk është më i nevojshëm ose praktik për t’u zbatuar, atëherë, Prokurori i 

Përgjithshëm, mund të revokojë vendimin me nismën e tij.   

Përveç kësaj, Prokurori i Përgjithshëm, mundet në çfarëdo rrethane tjetër që gjykon se 

përgjimi nuk është më i vlefshëm sipas ligjit, të revokojë në çdo kohë vendimin për 

përgjim para datës së përfundimit të përgjimit. 

- Mbrojtja e sekretit të të dhënave të marra nga përgjimi.  

Ndalime të veçanta janë vendosur ndaj personave të ngarkuar me funksione apo 

detyra të caktuara në procesin e përgjimit me qëllim ruajtjen e fshehtësisë së të dhënave 

për të cilat ato kanë marrë dijeni gjatë ushtrimit të funksionit apo detyrës përkatëse.  

Këto subjekte nuk duhet të përhapin ose të përdorin jashtë kërkesave të ligjit në 

fjalë apo të ligjeve në fuqi të dhënat e grumbulluara.  
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 Neni 13 i ligjit. 
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Sipas rregullimeve në fuqi rezultatet e përgjimit i bëhen të njohura vetëm drejtuesit të 

institucionit shtetëror informativ që ka kërkuar përgjimin ose Prokurorit të Përgjithshëm 

nëse ai ka kërkuar një informacion të tillë.
185

  

Nëse psh. punonjësi i ngarkuar me procesin e përgjimit, ka vënë në dijeni mbi të dhënat 

e grumbullara, një punonjës tjetër brenda strukturës përkatëse, do të konsiderohet se ai i 

ka përhapur këto të dhëna në kundërshtim me ligjin. Po kështu do ishim përpara një 

situate të jashtëligjshme në rastet kur punonjësi, përdor të dhënat e siguruara nga 

përgjimi për qëllime të tjera nga ato për të cilat parashikohet në ligj. 

Kështu psh. kryen veprim të paligjshëm punonjësi, i cili përdor të dhënat që ka siguruar 

nga përgjimi i komunikimeve private të subjektit për qëllime përfitimi personal. 

Theksohet gjithashtu se procesi i përgjimit, në tërësi ose në veçanti, përbën sekret 

shtetëror, shkelja e të cilit dënohet sipas legjislacionit penal në fuqi.  

Në këtë kuptim, shkelja e rregullave që lidhen me ruatjen e sekretit të procesit të 

përgjimit dhe të dhënave të marra prej tij do të ndëshkohet sipas rastit në bazë të neneve 

294 ose 295/a të kodit penal.  

Në nenin 294 të  kodit thuhet se “Tregtimi, përhapja dhe informimi i fakteve, 

shifrave, përmbajtjes së dokumenteve apo materialeve që, sipas ligjit të njohur 

publikisht, përbëjnë sekret shtetëror, nga personi që i është besuar ose që ka mundur të 

vijë në dijeni për to për shkak të detyrës, dënohen me gjobë ose me burgim gjer në pesë 

vjet. Po kjo vepër, e bërë botërisht, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dhjetë vjet.” 

Ndërkohë në nenin 295/a, parag.1,  dënohet  me gjobë ose burgim deri në pesë 

vjet, zbulimi ndaj të tretëve i të dhënave ose ndihma për të zbuluar të dhënat, të cilat ligji 

i përcakton si sekret, nga ana e një funksionari publik ose e një personi të ngarkuar me 

një shërbim publik, në kundërshtim me përmbushjen e rregullt të detyrës ose duke 

abuzuar me cilësitë e veta. Ndërsa në rastet kur zbulimi i akteve sekrete ose i të dhënave, 

që përmbajnë aktet sekrete, bëhet nga prokurori ose oficeri i policisë gjyqësore, vepra 

dënohet me burgim nga një deri në pesë vjet.
186

  

 

2.1 Probleme të vërejtura 

 Pavarësisht përpjekjeve të ligjvënësit për të bërë një rregullim sa më të plotë dhe 

të qartë të procedurave të kryerjes së përgjimit parandalues dhe për të krijuar mekanizma 

të nevojshëm kontrollues për parandalimin e abuzimeve gjatë këtyre procedurave, 

rezultati i arritur duket të jetë jo i mjaftueshëm për të përmbushur këto synime. 

 Në ligj ka ende çështje që kanë nevojë për trajtim të mëtejshëm dhe rishikim të 

mundshëm nga ana e ligjvënësit. 

 Së pari, shpjegimi i konceptit ‘subjekt në përgjim’ mbetet jo i plotë duke i lënë 

vend kështu interpretimeve të mundshme subjektive.  

Në nenin 3, pika 8, thuhet se subjekt përgjimi janë personat e dyshuar si autorë krimesh 

të rënda. Ndërkohë,  në asnjë nga dispozitat e ligjit nuk përcaktohen ato kategori krimesh 

që do të konsiderohen si krime të rënda dhe që do të justifikonin përgjimin e 

komunikimeve të një personi bazuar në pretendimin se ai dyshohet të jetë autor i një 

krimi të tillë.   

 Një zgjidhje e tillë duket të bjerë në kundërshtim me orientimet e dhëna edhe nga 

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut në lidhje me kriteret që duhet të plotësojë një 

ligj për mbikqyrjen sekrete në mënyrë që ai të mos i lërë hapësirë ndërhyrjeve arbitrare 

në të drejtën për fshehtësinë e komunikimeve.  
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 Neni 15, pika 2. 
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 Neni 295/a, paragrafi i dytë. 
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 Gjykata ka theksuar se për të vlerësuar nëse ndërhyrja e kryer cënon apo jo këtë 

të drejtë, duhet të shikohet jo vetëm fakti që veprimet e kryera nga këto autoritete të jenë 

të bazuara në ligj, por duhet parë dhe qartësia në formulimin e dispozitave ligjore.  

Ligji duhet të jetë mjaftueshmërisht i qartë në terma që të sigurojë... një tregues të qartë 

mbi rrethanat dhe kushtet në të cilat autoriteteve publike u jepet kompetenca për të 

përdorur këto masa të fshehta, të cilat përbëjnë një potencial të rrezikshëm për 

ndërhyrje në të drejtën e respektimit të jetës private dhe korrespondences.
187

  

 Ky kusht njihet ndryshe si kushti i parashikueshmërisë dhe kërkesa për 

respektimin e tij lidhet drejtëpërsëdrejti me nevojën për garantimin e parimit të sigurisë 

juridike. 

 Për më tepër, në çështjen Contreras kundër Spanjës, Gjykata është shprehur se 

një ligj i cili autorizon mbikqyrjen e fshehtë të komunikimeve do të konsiderohet se 

ofron garancitë e nevojshme për të shmangur ndërhyrjet e padrejta në jetën private të 

individit nëse përcakton ndër të tjera natyrën e krimeve për të cilat lejohet përgjimi. 

 Shprehja ‘krim i rëndë’ që parashikon ligji ‘Për Përgjimin e Komunikimeve 

Elektronike’ nuk është plotësisht e mjaftueshme për të kuptuar qartë natyrën e krimeve 

për të cilat mund të lejohet përgjimi.  

 Mospërcaktimi i shkaqeve ligjore, për të cilat lejohet të kërkohet përgjimi mund 

të lërë shteg për abuzime. A do të konsiderohen krime të rënda në zbatim të këtij ligji 

vetëm ato krime që drejtohen kundër rendit kushtetues, veprimtarisë së institucioneve 

demokratike të vendit, ose që cënojnë rëndë rendin dhe sigurinë publike sikurse mund të 

jenë veprimet e kryera nga organizatat kriminale? Apo do të konsiderohen si krime të 

rënda edhe krime të tjera që cënojnë seriozisht të drejtat dhe liritë themelore të personit 

apo të kryera nga punonjës të strukturave të policisë? 

 Kjo pyetje lind natyrshëm sidomos pas ndryshimeve që ka pësuar ligji, ku në rrethin e 

subjekteve që autorizohen të kërkojnë kryerjen e përgjimit parandalues janë përfshirë 

edhe punonjësit e policisë së shtetit si dhe të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm.
188

 

Së dyti, në trajtën e tij aktuale, ligji i ka dhënë një rol kyç Prokurorit të Përgjithshëm në 

kontrollin dhe mbarëvajtjen e të gjithë  procedurave që lidhen me përgjimin parandalues. 

Ndër të drejtat që i njihen Prokurorit të Përgjithshëm sipas ligjit rendisim: 

- të drejtën për të  miratuar ose refuzuar kërkesën për përgjimin e komunikimeve 

elektronike, 

- përcakton afatin e përgjimit,  datën dhe orën e fillimit dhe të mbarimit, 

- të drejtën për t’u njoftuar për punonjësit e ngarkuar me realizimin e procesit teknik të 

përgjimit nga ana strukturave përkatëse përgjuese përpara se ata të fillojnë 

marrëdhëniet e punës 

- në rrethana të caktuara, ka të drejtën të revokojë në mënyrë të njëanshme vendimin e 

përgjimit,
189

 

- njohja në çdo kohë me rezultatet e përgjimit, si gjatë afatit të përgjimit,  ashtu edhe 

pas përfundimit të tij. 
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 Leander kundër Suedisë, vendim nr. 9248/81, datë 26 mars 1987. 
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 Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm është një strukturë e Ministrisë së Brendshme që ka për detyrë 

parandalimin, zbulimin dhe dokumentimin e veprimtarisë kriminale që kryhet nga punonjësit e Policisë së 

Shtetit dhe të strukturave të tjera të Ministrisë së Brendshme. (Neni 2 i ligjit nr.8748, dt. 01.03.2001 “Për 

Shërbimin e Kontrollit të Brendshëm”). 
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 Sipas ligjit, nëse ndodh një ndryshim, që çon në përfundimin se përgjimi nuk është më i nevojshëm ose 

praktik për t’u zbatuar, atëherë, Prokurori i Përgjithshëm, mund të revokojë vendimin me nismën e tij (neni 

14, pika 3). Prokurori i Përgjithshëm, kur gjykon se përgjimi nuk është më i vlefshëm sipas ligjit, revokon 

në çdo kohë vendimin për përgjim para datës së përfundimit të përgjimit. (neni 18/1). 
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Përqëndrimi i të gjitha këtyre kompetencave tek një subjekt i vetëm mund të sjellë 

probleme në efektivitetin e ushtrimit të tyre  në praktikë.  

Në bazë të ligjit të posaçëm që rregullon organizimin dhe funksionimin e organit të 

Prokurorisë, Prokurori i Përgjithshëm është përgjegjës për përmbushjen e një sërë 

detyrash
190

 që e ngarkojnë atë me autoritet dhe përgjegjësi të tjera krahas atyre që lidhen 

me kontrollin e veprimtarive të përgjimit parandalues.  

Mbingarkesa me përgjegjësi në përmbushjen e detyrave të ndryshme krijon 

vështirësi për menaxhimin e duhur të secilës prej këtyre detyrave.  

Si rrjedhim, objektivisht, ky organ nuk mund të jetë në gjendje që t’i kushtojë kohën e 

mjaftueshme të gjitha kërkesave të ardhura për përgjim nga ana e shërbimeve 

informative/policore, veçanërisht në periudha të intensifikimit të aktiviteteve kriminale 

apo situata të cënimeve serioze të rendit publik, ku numri i kërkesave të tilla rritet 

ndjeshëm. Në këto kushte, marrja e vendimit për autorizmin e përgjimit, do të 

shoqërohej nga vonesa, dhe kjo do të cënonte efektivitetin e masës së marrë duke pasur 

parasysh se në përgjimin parandalues, shpejtësia e veprimit ka rol thelbësor në 

përmbushjen me sukses të detyrave zbuluese apo parandaluese të veprimtarisë kriminale. 

Përqëndrimi i kompetencave vendimmarrëse në lidhje me përgjimin parandalues 

mund të shoqërohet nga rreziku i keqpërdorimit të tyre. Ky rrezik mund të jetë evident në 

rastet kur personi i Prokurorit të Përgjithshëm nuk vlerëson si duhet apo anashkalon 

shkaqet dhe shpjegimet e parashtruara në kërkesën për përgjim dhe refuzon autorizimin e 

përgjimit bazuar në vlerësimin e tij personal. 

Së treti, duke qenë se zyra e Prokurorit të Përgjithshëm administron “bërthamën 

komanduese elektronike”, që është pajisja teknike me anë të së cilës, lejohet ose ndalohet  

përgjimi i një pajisjeje  fundore, është plotësisht e mundur nga ana praktike që Prokurori 

i Përgjithshëm të urdhërojë nisjen  e përgjimit të komunikimeve të një subjekti, edhe pa 

pasur më parë një kërkesë nga strukturat e treguara me ligj.  
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 Në nenin 8, të ligjit nr.8737, dt 12.2.2001,  ‘Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në 

Republikën e Shqipërisë’, thuhet se ‘Prokurori i Përgjithshëm është autoriteti më i lartë për ushtrimin e 

ndjekjes penale dhe përfaqësimin e akuzës në gjyq, në emër të shtetit, si dhe për realizimin e detyrave të 

tjera që, me ligj, i ngarkohen Prokurorisë.’ 

 Prokurori i Përgjithshëm ushtron ndër të tjera këto detyra kryesore:  

- përfaqëson prokurorinë në kolegjet e bashkuara të Gjykatës së Lartë dhe në Gjykatën  

Kushtetuese;  

- i propozon Presidentit të Republikës emërimin, transferimin, ngritjen në detyrë,  

largimin nga detyra dhe shkarkimin e prokurorëve;  

-  cakton drejtuesit e prokurorive dhe zëvendësit e tyre në prokuroritë pranë gjykatave,  

sipas kritereve dhe procedurave, të përcaktuara në këtë ligj;  

- përfaqëson prokurorinë në marrëdhëniet me të tretët, në nivel qendror;  

- drejton, bashkërendon dhe mbikëqyr veprimtarinë e prokurorisë dhe të policisë  

gjyqësore;  

- nxjerr akte normative (rregullore, urdhra dhe udhëzime), për ushtrimin e detyrave të  

përcaktuara nga ky ligj ose nga ligje të veçanta, të cilat janë të detyrueshme për prokurorët  

dhe policinë gjyqësore;  

- urdhëron kryerjen e inspektimeve, fillon procedimin disiplinor dhe vendos për  

marrjen e masave disiplinore, si dhe urdhëron fillimin e procedimit penal kundër prokurorëve;  

- fillon procedimin disiplinor dhe urdhëron procedimin penal të policisë gjyqësore, në  

përputhje me ligjin e veçantë. 
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Kjo mund të ndodhë psh., kur për interesa të caktuara dhe bazuar në vlerësimin personal 

të tij, Prokurori vlerëson se një masë e tillë do të shërbente për mbledhjen e 

informacioneve më rëndësi për ndjekjen e një vepre penale.  

Lidhur me këtë aspekt, ligji nuk parashikon asnjë garanci për të shmangur 

abuzimet me bazën logjistike nga ana e vetë subjektit që e zotëron atë. 

Një problem tjetër që vihet re, është mungesa e mekanizmave që garantojnë 

shmangien e abuzimeve të përgjimit të paligjshëm të komunikimeve  në rastet kur si 

subjekti kërkues ashtu edhe institucioni autorizues bien dakord që të procedojnë me 

përgjimin edhe pse nuk plotësohen kërkesat ligjore.  

Në çdo rast, procesi i përgjimit parandalues është një process i mbyllur që 

zhvillohet në sajë të ndëveprimit midis strukturës përkatëse informative/policore dhe 

Prokurorit të Përgjithshëm. Në kushtet aktuale, ligji nuk njeh të drejtën e ndonjë organi 

tjetër të pavarur,  për kontrollin e  kësaj veprimtarie dhe vlerësimin e respektimit të 

kërkesave ligjore dhe të drejtave të qytetarëve gjatë ushtrimit të praktikave të përgjimit 

parandalues. 

 

3. Përgjimi nga ana e forcave të policisë 
 Ligji i ri mbi Policinë e Shtetit,

191
ndryshe nga ligji i mëparshëm, përmban një 

dispozitë, e cila, autorizon punonjës të caktuar të strukturave policore, që në praninë e 

rrethanave të caktuara të bëjnë kërkesë për përgjimin e fshehtë të bisedave telefonike ose 

telekomunikimeve të një personi.  

 Konkretisht, në nenin 116 të këtij ligji thuhet se: “kur në bazë të të dhënave që 

disponohen dyshohet se një person ka kryer një vepër penale, ose po planifikon apo po 

organizon që të kryejë një krim dhe kjo veprimtari nuk mund të zbulohet ose të 

parandalohet në rrugë e mënyra të tjera, punonjësi i Policisë me gradën “Drejtues” ose 

më lart, sipas juridiksionit lëndor, i bën kërkesë prokurorit për…përgjimin e fshehtë të 

bisedave telefonike ose telekomunikimeve të një personi, në përputhje me legjislacionin 

përkatës”. 

 Në respektim të kërkesave për të garantuar proporcionalitetin midis qëllimit që 

synohet të arrihet dhe masës së ndërhyrjes, shihet se kërkesa për përgjim duhet të 

vlerësohet si mjeti i fundit që mund të përdorin strukturat e policisë në përmbushjen e 

detyrave të tyre për parandalimin apo zbulimin e veprave penale.  

 Kërkohet gjithashtu që masat e përgjimit të përdoren për aq kohë sa ekzistojnë 

arsyet ose rrethanat që kanë bërë të nevojshme vendosjen e tyre dhe duke respektuar 

afatet e vendosura në legjislacionin përkatës.  

 Për sa i përket afateve që duhet të respektohen në lidhje me zbatimin e masave të 

veçanta të përgjimit nga ana e punonjësve të policisë, referimi do të bëhet sipas rastit në 

ligjin “Për Përgjimin e Komunikimeve Elektronike” ose në Kodin e Procedurës Penale 

në varësi të faktit nëse përgjimi kryhet me qëllim parandalimin e një veprimtarie 

kriminale apo shërben si mjet për kërkimin e provës në një procedim penal. 

 Ruajtja e mëtejshme e dhënave të grumbulluara në sajë të përgjimit, varet nga 

fakti nëse ato janë të nevojshme për të bërë të mundur referimin e veprës penale.  

Kështu, nëse  referimi i veprës penale, për të cilën janë përdorur masat e veçanta, nuk 

bëhet brenda gjashtë muajve pas përfundimit të përdorimit të masave të veçanta, i gjithë 

informacioni i mbledhur, si rezultat i përdorimit të këtyre masave, asgjësohet.  

                                                                 
191

 Ligji nr. 9749, datë 04.06.2007 "Për Policinë e Shtetit", i cili ka shfuqizuar ligjin.nr. 8553, datë 

25.11.1999 “Për Policinë e Shtetit”. 
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 Kjo praktikë do të gjente zbatim në njërën prej këtyre dy situatave të mundshme: 

Së pari, kur brenda gjashtë muajve nga momenti që janë marrë të dhënat e grumbulluara 

në sajë të përgjimit,  nuk ka qenë e mundur që prej analizës së tyre të nxirren 

informacione të cilat bëjnë të mundur referimin e veprës penale në organin e prokurorisë. 

Së dyti, kur brenda gjashtë muajve nga momenti që janë marrë të dhënat e grumbulluara 

në sajë të përgjimit,  nuk është arritur ende në ndonjë përfundim nëse ato përmbajnë 

informacione që bëjnë të mundur ose jo referimin e veprës penale.  

Në këto rrethana, detyrimi për asgjësimin e informacionit të marrë nga përgjimi, shërben 

si një reagim ndaj vonesës së strukturave përkatëse policore për të përmbushur detyrën e 

tyre për zbulimin e së vërtetës mbi një ngjarje kriminale. 

 

- Rrethi i subjekteve të autorizuara për të kërkuar përgjimin 

 Sikurse shihet nga dispozita e mësipërme, të gjithë punonjësit e Policisë së 

Shtetit, që kanë gradën "Drejtues", ose më lart, sipas juridiksionit lëndor kanë  te drejtën 

t’I bëjnë kërkesë prokurorit për përgjimin e fshehtë të bisedave telefonike ose 

telekomunikimeve të një personi në përputhje me legjislacionin përkatës.   

 Nëse i referohemi nenit 36 të ligjit ku përcaktohet hierarkia e gradave brenda 

Policisë së Shtetit, arrijmë në përfundimin se subjektet e tjera, të cilët ushtrojnë këtë 

kompetencë janë punonjësit e Policisë së Shtetit që kanë gradën: Drejtues i Parë; 

Punonjës policie i nivelit të lartë drejtues: Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm; dhe Drejtor i 

Përgjithshëm. Kjo do të thotë se praktikisht, e drejta për të kërkuar përgjimin e 

komunikimeve mund të ushtrohet nga: 

1- Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit 

2- Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm i Policisë 

3- Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit 

4- Drejtori i Drejtorisë së Policisë së Qarkut 

5- Drejtori i  Akademisë së Policisë 

6- Drejtori i Institutit të Policisë Shkencore  

7- Drejtori i Drejtorisë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit 

8- Shefi i Zyrës së Interpolit në Tiranë 

9- Shefi i Qendrës Antitrafik etj. 

 

 Nëse do të ballafaqonim parashikimet  e ligjit “Për Policinë e Shtetit” dhe ligjit 

“Për  Përgjimin e Komunikimeve Elektronike” në lidhje me personat që kanë të drejtë të 

kërkojnë përgjimin e fshehtë të bisedave telefonike ose telekomunikimeve, vëmë re se 

midis këtyre dy ligjeve ka kundërshti.   

 Në nenin 8 të ligjit “ Për  Përgjimin e Komunikimeve Elektronike” përcaktohet se 

vetëm katër subjekte kanë të drejtë t’i bëjnë kërkesë Prokurorit të Përgjithshëm për  

përgjimin e telekomunikimeve dhe këta janë: Drejtori i SHISH-it, Ministri i Brendshëm, 

Ministri i Mbrojtjes dhe Ministri i Drejtësisë. Ndërkohë që në dispozitën e sipërcituar të 

ligjit “ Për Policinë e Shtetit” kjo e drejtë zgjerohet duke u shtrirë mbi një rreth të gjerë 

subjektesh.  

 Për më tepër, është shtuar jo vetëm numri i subjekteve që kanë të drejtë të 

kërkojnë përgjimin e telekomunikimeve, por në të njëjtën kohë edhe i subjekteve që 

mund të autorizojnë këto përgjime.  

Në qoftë se në ligjin “Për  Përgjimin e Komunikimeve Elektronike” këtë të drejtë e 

kishte vetëm Prokurori i Përgjithshëm, me ligjin “Për Policinë e Shtetit”, kjo e drejtë i 

jepet çdo prokurori sipas  juridiksionit lëndor. 
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 Nga rregullat e përgjithshme të së drejtës publike mbi mënyrat e shfuqizimit të 

normave juridike dimë se kur një ligj i mëvonshëm përmban parashikime që bien në 

kontradiktë me parashikimet e një ligji të mëparshëm, parashikimet e të parit do të kenë 

përparësi.
192

 Kjo do të thotë se nuk ka ndonjë pengesë juridike për zbatimin e nenit 116 

të ligjit “ Për Policinë e Shtetit”.  

 Pra, tashmë është tërësisht e mundur në praktikë që një punonjës i Policisë së 

Shtetit, që ka gradën "Drejtues", ose më lart, t’i kërkojë prokurorit përgjimin e fshehtë të 

komunikimeve të një personi. Jemi të mendimit se shtimi i numrit të aktorëve në këtë 

drejtim shton mundësitë e praktikave abuzive në zbatimin e masave të përgjimit për disa 

arsye: 

1. Sa më i madh të jetë numri i subjekteve që mund të autorizohen  për të kryer 

përgjime aq më e vështirë bëhet mundësia e kontrollit të veprimeve të tyre. Në terma 

objektivë trajtimi i një numri të madh kërkesash për përgjim nga ana e prokurorit, 

shoqërohet nga një pamjaftueshmëri kohore për të vlerësuar në mënyrën e duhur 

praninë e rrethanave të nevojshme për përgjim në çdo rast konkret  

2. Duke qenë se faza në të cilën kërkohet përgjimi, është një fazë paraprake dhe mjaft e 

hershme e ngritjes së dyshimeve mbi një vepër penale të kryer apo që po planifikohet 

të kryhet, jo në çdo rast mund ekzistojnë informacione të mjaftueshme ku të bazohen 

këto dyshime. Në të tilla rrethana, rreziku i ndërhyrjeve arbitrare në të drejtën për 

respektimin e fshehtësisë së komunikimeve rritet ndjeshëm, dhe për këtë arsye duhet 

që të kufizohen sa më shumë subjektet që mund të kërkojnë marrjen e masave të 

veçanta të përgjimit ndaj subjektit të dyshuar. 

 

 Në këto kushte do të ishte më mirë që neni 116 në ligjin “Për Policinë e Shtetit” 

të ndryshohej në mënyrë të tillë, që të parashikojë një nivel më të lartë kontrolli dhe 

kufizimi të subjekteve që mund të bëjnë kërkesë për përgjim.  

 Një propozim i vlefshëm, është ai që përmbahet në rekomandimin e bërë nga 

Avokati i Popullit në lidhje me ndryshimet që duheshin bërë në projektligjin “ Për 

Policinë e Shtetit”
193

.  

Në këtë rekomandim Avokati i Popullit shprehet se “kështu siç është formuluar, 

dispozita vjen në kundërshtim me nenin 36 të Kushtetutës, i cili garanton fshehtësinë e 

korrespondencës. Në të njëjtën kohë dispozita vjen në kundërshtim edhe me dispozitat e 

K.Pr.Penale, nenin 221 e 222, të cilat parashikojnë se përgjimi bëhet vetëm për tre raste 

të përcaktuara rigorozisht, jo për çdo vepër penale, dhe me vendim gjyqësor. Në 

dispozitat e K.Pr.Penale është parashikuar edhe e drejta e prokurorit për të vendosur 

për përgjimin, por vetëm për raste urgjentë dhe pas këtij veprimi ai njofton menjëherë 

gjykatën brenda 24 orëve”. Prandaj sipas këtij institucioni ky nen duhej riformuluar si 

më poshtë: 

“Kur në bazë të të dhënave që disponohen, dyshohet se një person ka kryer apo po 

përgatitet të kryejë një nga veprat penale të parashikuara nga neni 221 i K.Pr.Penale, 

dhe  kur kjo veprimtari nuk mund të zbulohet apo parandalohet në rrugë e mënyra të 

tjera, punonjësi i Policisë, me gradë drejtues ose më lart, sipas juridiksionit lëndor, i bën 

                                                                 
192

 Ky rregull rrjedh nga parimi i njohur latin lex posteriori drogat priori. 
193

 Rekomandim i Avokatit të Popullit i datës 17.01.2007, Lënda: Propozimet konkrete lidhur me 

projektligjin “ Për Policinë e Shtetit” 
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kërkesë prokurorit që të zbatohet neni 222 i K.Pr.Penale për të marrë një nga masat e 

mëposhtme:”
194

 

përgjimin e fshehtë të bisedave të një personi në vende publike; 

b) përgjimin e fshehtë të bisedave telefonike ose telekomunikimeve të një personi, në 

përputhje me legjislacionin përkatës;…… 

 

4. Kufizimet në të drejtën e korrespondencës së personave të dënuar 

 Garantimi i së drejtës së korrespondencës, merr një rëndësi të veçantë për 

personat e privuar nga liria. Nëpërmjet shkëmbimit të korrespondencës, ata lehtësojnë 

disi ndjenjën e vetmisë që shkakton qëndrimi i izoluar brenda institucionit të burgut. 

 Mbatja e korrespondencës prej të dënuarve është gjithashtu e rëndësishme pasi 

mundëson rritjen e aftësive të tyre vetëanalizuese. Në këtë mënyrë, ata bisedojnë me 

njerëz të tjerë, kuptojnë më mirë dhe reflektojnë mbi veprimet që i kanë çuar në privimn 

nga liria. Nga ana tjetër, mbajtja e kontakteve me persona të tjerë jashtë burgut, lehtëson 

procesin e riintegrimit të  tyre në shoqëri pasi ju lejon të vazhdojnë të mbajnë në 

vazhdimësi kontakte me botën e jashtme
195

.  

 Pikërisht, duke pasur parasysh rëndësinë që ka kjo e drejtë për të 

burgosurit/paraburgosurit, ligji “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe 

të paraburgosurve”, përmban parashikime të posaçme që synojnë të garantojnë këtë të 

drejtë brenda institucionit të burgut/paraburgimit.  

 Në nenin 141 të ligjit të sipërpërmendur, përcaktohet regjimi i korrespondencës 

së të burgosurve ose të paraburgosurve. Sipas dispozitës në fjalë, të dënuarve u lejohet të 

mbajnë korrespondencë me familjarët dhe persona të tjerë
196

.  

 Për sa i përket korrespondencës telefonike, prioritet i jepet asaj me familjarët dhe 

në raste të veçanta me të tretët
197

. Për të dënuarit që nuk kanë mundësi të sigurojnë vetë 

mjetet e nevojshme për  korrespondencën, sigurimi i tyre bëhet nga administrata e 

institucionit. Në koherencë të plotë me parashikimet e Kodit të Procedurës Penale, 

përcaktohet se është gjykata ajo që lejon kontrollin e korrespondencës së të dënuarit në 

bazë të kërkesës së paraqitur nga prokurori, në rastet e parashikuara në ligj
198

.  

Kufizimi që i bëhet të  drejtës së korrespondencës në këtë rast është proporcional dhe i 

justifikueshëm  me situatën në të cilën ndodhet personi që vuan dënimin me burgim apo i 

paraburgosuri.
199

 

 Për sa i përket rrethanave faktike se kur mund të lejohet hapja apo kontrolli i 

korrespondencës është me interes të paraqesim disa nga qëndrimet kryesore të Gjykatës 

Evropiane të të Drejtave të Njeriut lidhur me çështje të kontrollit të korrespondencës së 

mbajtur midis të dënuarit dhe mbrojtësit ligjor. 

                                                                 
194

 Propozimi i bërë nga Avokati i Popullit në kohën kur Ligji “ Për Policinë e Shtetit” nuk ishte miratuar 

akoma dhe kishte formën e prjektligjit nuk u mor parasysh. Projetligji u miratua duke mos e riformuluar 

përmbajtjen e nenit 116.  
195

 Shiko: Callens, P. “La correspondance en prison”, marrë në:  http://prison.eu.org/ 
196

 Si rregull, të  gjithë të dënuarit mund të dërgojnë dhe marrin letra, pa kufizim përsa i përket personave 

që ato i drejtohen, gjatësisë  apo shpeshtësisë së tyre. 
197

 Një parashikim i tillë është i kuptueshëm, pasi, përderisa i burgosuri vuan dënimin ai nuk mund të ketë 

lirinë që gëzon një person i lirë,  dhe pasojë e drejtëpërdrejtë e kufizimit të lirisë është që atë masë lirie që i 

njihet në kuadër të korrespondencës ta shfrytëzojë për nevoja më imediate dhe më të rëndësishme 

komunikimi siç është komunikimi me familjarët. 
198

 Me kërkesë të prokurorit, në rastet e parashikuara në ligj, gjykata lejon kontrrollin e korrespondencës së 

të dënuarit. Kontrrolli mund të bëhet nga drejtori i institucionit ose nga persona të autorizuar prej tij, në 

prani të prokurorit.(neni 114 i ligjit) 
199

 Këtu vlen të theksojmë se në bazë të nenit  52/5 të K.P.P ndalohet çdo formë kontrolli e 

korrespondencës ndërmjet të pandehurit dhe mbrojtësit të tij. 
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 Sipas kësaj gjykate, autoritetet publike mund të hapin një letër të drejtuar një të 

burgosuri nga ana e avokatit të tij, vetëm kur ata kanë shkak të arsyeshëm për të besuar 

që ajo ka një përmbajtje të paligjshme, të cilën mënyrat normale të mbrojtjes kanë 

dështuar ta hapin
200

. Edhe në këto raste, letra duhet të hapet dhe të mos lexohet, dhe 

duhet të sigurohen garanci të përshtatshme që parandalojnë leximin e letrës, si psh. hapja 

e letrës në prani të të burgosurit. 

 Në lidhje me leximin e një e-maili të të burgosurit ndaj dhe prej avokatit, Gjykata 

është shprehur se ky veprim mund të kryhet në rrethana të jashtëzakonshme, në veçanti,  

vetëm kur autoritetet kanë shkak të arsyeshëm të besojnë që është abuzuar me të drejtën, 

në mënyrë të tillë që përmbajtja e letrës vë në rrezik sigurinë e burgut, ose sigurinë e të 

tjerëve. Sipas gjykatës, se çfarë mund të vlerësohet si “shkak i arsyeshëm” do të varet 

nga rrethanat e rastit konkret, por ky term presupozon ekzistencën e fakteve ose 

informacioneve, që sigurojnë se është abuzuar me kanalin e privilegjuar të komunikimit. 

 

4.1  Parashikimet në Rregulloren e Përgjithshme të Burgjeve 

 Rregullorja e përgjithshme e burgjeve është një akt i nxjerrë në bazë dhe për 

zbatim të ligjit “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të 

paraburgosurve”.
 201

 Ajo bën një rregullim të detajuar të regjimit të trajtimit të të 

dënuarve. Për këtë arsye, aspektet e lidhura me ushtrimin e të drejtës së  korrespondencës 

prej të burgosurve gjejnë një trajtim më të zgjeruar në këtë rregullore. 

 Në nenin 60 të Rregullores, parashikohet se në rastet kur ka dyshime të bazuara 

se në korrespondencë ka sende të ndaluara, ajo hapet në prezencë të të burgosurit dhe të 

drejtuesve të IEVP-ve.
202

 

 Këtu duhet të kemi parasysh se edhe në këto raste raste letra duhet të hapet dhe të 

mos lexohet
203

. Leximi i letrës do të çonte në konsumimin e veprës penale të pengimit 

dhe shkeljes së fshehtëisë së korrespondencës të parashikuar nga neni 255 i K.P për 

arsye se: a) ligji lejon hapjen e korrespondencës së të burgosurit për të parë nëse në të ka 

sende të ndaluara, ndërsa leximi i saj përbën një veprim që nuk autorizohet nga ligji dhe 

për më tepër të pajustifikueshëm; b)  dhënia e urdhrave ose kryerja e veprimeve për 

leximin e korrespondencës nga ana e punonjësit të ngarkuar me funksion shtetëror e në 

ushtrim të tij, veç rasteve kur lejohet nga ligji, përbën një nga format e konsumimit të 

veprës penale të parashikuar nga neni 255. 

 Gjithashtu, në të njëjtën dispozitë parashikohet se drejtori i IEVP, me kërkesë të 

prokurorit ose të gjykatës, mund të kufizojë të drejtën e të burgosurit për 

korrespondencë, nëse kjo është e nevojshme për kryerjen e veprimeve procedurale 

penale. 

 Kufizimi i të drejtës së të burgosurit për korrespondencë  nënkupton kufizimin e 

kohës së bisedave telefonike, të numrit të letrave që mund të dërgojë i burgosuri, të  

rrethit të personave me të cilët ai mund të mbajë correspondence etj.
204

  

 Siç e shohim, për kufizimin e kësaj të drejte duhet të plotësohen dy kushte:  

                                                                 
200

 Campbell kundër Mbretërisë së Bashkuar, gjykim i 25 marsit 1992. 
201

  Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 303, datë 25.03.2009 “Për miratimin e Rregullores së 

Përgjithshme të Burgjeve” 
202

 IEVP nënkupton institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale, ku përfshihen paraburgimet dhe 

institucionet e vuajtjes së dënimit me burgim. ( neni 2/1 i Rregullores ) 
203

 Këtë qëndrim ka mbajtur edhe GJEDNJ e cia është shprehur se në të tilla raste, letra duhet të hapet dhe 

të mos lexohet dhe duhet të sigurohen garanci të përshtatshme që parandalojnë leximin e letrës, të tilla si 

hapja e letrës në prani të të burgosurit. Campbell kundër Mbretërisë së Bashkuar, gjykimi i 25 marsit 1992. 
204

 Kufizimi i të drejtës së të burgosurit për korrespondencë, mund të kërkohet p.sh për të ndaluar 

korrespondencën e tij me një person tjetër të lidhur me çështjen në gjykim në ngarkim të të parit. 
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1) kufizimi  të kërkohet nga prokurori ose gjykata, dhe 2) të jetë i nevojshëm për 

kryerjen e veprimeve procedurale penale.  

Një kufizim i tillë kuptohet që do të gjejë zbatim në rastet kur ekzistojnë shkaqe të 

arsyeshme që lidhen me nevojën e luftimit të veprimtarisë kriminale, pengimin e 

koordinimit të veprimeve midis bashkëpunëtorëve në një vepër penale, pengimin e 

arratisjes së bashkëpunëtorëve të tjerë në kryerjen e veprës, shmangien e përpjekjeve për 

të ndikuar tek dëshmitarët e një çështjeje penale etj.  

 Ndërkohë në nenin 61 të Rregullores gjen trajtim korrespondenca telefonike e të 

burgosurve. Në këtë dispozitë  parashikohen disa kufizime të tjera të cilave u nënshtrohet 

korrespondenca e të dënuarve: 

  Së pari të dënuarve u lejohet korrespondeca telefonike 8 herë në muaj dhe jo në 

çdo rast që kërkohet prej tyre. Së dyti i burgosuri për çdo bisedë telefonike duhet të 

deklarojë numrin e telefonit drejt të cilit do të bëhet thirrja. Së treti çdo thirrje nuk mund 

të zgjasë më shumë se 10-minuta. Së katërti kur të burgosurit nuk kanë mjete financiare 

për të kryer biseda telefonike, e drejta e tyre për biseda telefonike  reduktohet vetëm 1 

herë në muaj, deri në pesë minuta dhe vetëm me familjarët.  

 Zbatimi i kufizimeve bazohet në këto arsye kryesore:  

- si regjimi i burgimit ashtu edhe ai i paraburgimit nënkuptojnë që individi është i privuar 

nga gëzimi i plotë i disa të drejtave dhe lirive.  

Ky privim është në funksion të realizimit të qëllimit të dënimit, prandaj, kufizimi i 

korrespondencës telefonike qoftë në drejtim të numrit të bisedave që mund të realizohen 

çdo muaj, qoftë në drejtim të kohëzgjatjes së tyre është tërësisht i pajtueshëm me natyrën 

e regjimit në të cilin ndodhet i dënuari. 

- deklarimi i numrit të telefonit drejt të cilit do të bëhet thirrja është i nevojshëm psh. për 

nevoja të hetimit dhe zbulimit të bashkëpunëtorëve të mundshëm të të dënuarit.  

Kështu, nëse më pas lind nevoja e identifikimit të numrave të thirrur nga i dënuari për 

arsye të ndryshme hetimore, ky informacion do të jetë i regjistruar dhe i lehtë për t’u 

siguruar. 

-  reduktimi i ndjeshëm i bisedave telefonike në rastin kur i burgosuri nuk ka mjete 

financiare për t’i përballuar vetë ato është i arsyeshëm duke pasur parasysh numrin e 

personave që vuajnë dënimin me burgim dhe  të të paraburgosurve në të gjithë vendin. 

Duke qenë se kostoja e këtyre telefonatave  përballohet nga shteti, reduktimi i bisedave 

telefonike  në numër dhe në kohëzgjatje shmang një barrë të tepërt për buxhetin e shtetit. 

Kufizimi në këtë rast është në funksion të interesit publik për reduktimin e shpenzimeve 

të tepërta për buxhetin e shtetit. 

5.  Mbrojtja ligjore e objekteve të postës së shkruar 

 Shërbimi postar ka një peshë të konsiderueshme në masën e komunikimeve që 

realizohen midis njerëzve. Pavarësisht se zhvillimet teknologjike kanë sjellë forma të 

reja dhe më praktike për mbajtjen e korrespondencës, një numër i konsiderueshëm 

njerëzish për arsye të ndryshme vazhdojnë ende të përdorin shërbimin postar si mënyrë 

kryesore ose alternative  për  shkëmbimin e korrespondencës së tyre.  

 Ligji “Për shërbimin postar”
205

 hyn në interesin e studimit tonë për arsye se 

mënyra e administrimit dhe e mbarëvajtjes së shërbimit postar ndikon drejtëpërsëdrejti 

në ushtrimin efektiv të të drejtës së korrespondencës dhe në respektimin e fshehtësisë së 

saj. Një nga drejtimet kryesore të veprimtarisë postare është pranimi, përpunimi, vijimi 

                                                                 
205

 Ligji  nr. 8530, date 23.09.1999  “Për Shërbimin Postar në  Republikën e Shqipërisë”, ndryshuar me 

ligjin nr.9223, date 29.4.2004 si dhe me ligjin nr. 10132, datë 11.5.2009. 
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dhe shpërndarja e objekteve të postës së letrave, të cilat përfshijnë letrat, kartpostalet, 

shtypshkrimet, mostrat, literatura për të verbërit si dhe paketat e vogla
206

.   

 Nga ky përcaktim, kuptohet qartë se shërbimi postar është para së gjithash një 

shërbim që përdoret për shkëmbimin e korrespondencës midis njerëzve si dhe për 

dërgimin e pakove në drejtim të njëri-tjetrit. Kjo formë e korrespondencës emërtohet 

ndryshe si korrespondencë postare. 

 Sigurimi i sekretit të korrespondencës dhe trajtimi konfidencial i të gjitha të 

dhënave mbi përdoruesin përcaktohet si një nga qëllimet që ndjek zbatimi i ligjit.
 207

 

Për përmbushjen e këtij qëllimi, janë vendosur një sërë parashikimesh të posaçme që 

garantojnë sekretin e korrespondencës gjatë ushtrimit të veprimtarisë së ofruesve të 

shërbimeve postare dhe të punonjësve të tyre. 

 

 Rregullat kryesore në këtë drejtim janë si më poshtë: 

- Parashikohet detyrimi i ofruesit të shërbimit për të ruajtur sekretin e korrespondencës. 

Ky detyrim parashikohet në të njëjtën mënyrë edhe për punonjësit e tij,  si dhe çdo njeri 

tjetër që njihet me sekretet individuale ose hollësitë personale si rezultat i shërbimit 

postar. Shtrirja e garancisë zgjerohet akoma dhe më shumë me përcaktimin se detyrimi 

për ruajtjen e sekretit, do të zbatohet gjithashtu mbas përfundimit të shërbimit postar si 

dhe mbas ndërprerjes së marrëdhënieve respektive të punësimit mes ofruesit të shërbimit 

dhe punonjësit. 

-  Për të shmangur paqartësitë, në ligj është përcaktuar qartë se çfarë përmban detyrimi i 

ofruesit të shërbimit për ruajtjen e sekretit të korrespondences.  

Bazuar në këtë detyrim ofruesit të shërbimit  i ndalohet: a) të hapë një objekt postar të 

mbyllur, osë të njihet me përmbajtjën e tij pa e hapur objektin; b) t’u japë të tjerëvë të 

dhëna me të cilat ai është njohur gjatë përmbushjes së shërbimit; c) të dorëzojë objektin 

tek të tjerët me qëllim njohjen e përmbajtjes, ose d) të informojë të tjerët rreth 

përmbushjes së shërbimit, përveç dërguesit, të adresuarit dhe personit të caktuar për të 

marrë objektin në dorëzim.  

-  Nga detyrimi i mësipërm parashikohet edhe përjashtimi sipas të cilit, ofruesi i 

shërbimit, në kushte të caktuara mund të hapë një objekt postar të mbyllur ose të 

shqyrtojë përmbajtjen e një objekti postar të hapur.  

Në fakt, edhe pse në pamje të parë duket sikur këto veprime përbëjnë një ndërhyrje në të 

drejtën për respektimin e fshehtësisë së korrespondencës, ligji ka ofruar garancitë e 

nevojshme për të shmangur praktikat e mundshme abuzive.  

Kushti kryesor është ai që lidhet me proporcionalitetin e masës së marrë. 

 Kjo nënkupton që ofruesi i shërbimit lejohet të hapë korrespondencën vetëm kur kjo 

është e nevojshme, në përpjestim me qëllimin që kërkohet të realizohet dhe nuk ka asnjë 

mënyrë tjetër për t’u përmbushur ky qëllim. Këto kërkesa, do të konsiderohen se janë 

respektuar nëse hapja ose shqyrtimi i përmbajtjes së korrespondencës ka ndodhur në një 

nga rrethanat e mëposhtme:  

– per shkak te mungeses se adreses, objekti nuk mund te dorezohet (ose te kthehet) dhe 

per dorezimin eshte e nevojshme te njihet adresa e te adresuarit ose derguesit, 

                                                                 
206

 Neni 3/5 i ligjit 
207

  Qëllimi i këtij ligji është … sigurimi i sekretit te korrespondences dhe trajtimi konfidencial i  te gjitha 

te dhenave mbi perdoruesin. (neni2/5). 
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– paketimi ose mbulimi i objektit eshte demtuar ne ate mase qe, per t’u mbrojtur 

permbajtja e tij, eshte i nevojshem ripaketimi dhe ky i fundit nuk mund te behet pa 

hapjen e objektit, 

– hapja ështe e nevojshme per te kontrolluar zbatimin e kerkesave mbi tarifat ne rastet 

e objekteve te transmetuara me tarifa te reduktuara,  

– hapja eshte e nevojshme per te parandaluar demtimin e personave ose prones.
208

 

 Hapja bëhet nga një komision i cili mban procesverbal për procedurën e hapjes dhe për 

masat që duhen marrë. Edhe nëse nuk mund të ngrihet një komision, hapja bëhet në 

prezencën e një përfaqësuesi të pushtetit lokal. Fakti i hapjes së korrespondencës 

tregohet mbi objekt. Kjo i jep mundësinë marrësit të objektit postar, që të ushtrojë 

efektivisht të drejtën e njohur nga ligji për të kontestuar faktin e hapjes. 

- Përcaktohet një organ mbikqyrës i kuadrit rregullator të ligjit, i cili do të kontrollojë 

përmbushjen e shërbimeve postare sipas kërkesave të ligjit . Ky organ është Autoriteti i 

Komunikimeve Elektronike dhe Postare, i cili jo vetëm kontrollon zbatimin e ligjit, por 

është i paisur edhe me kompetencën për të vendosur sanksione në rastet kur ai konstaton 

shkelje të cilat përbëjnë kundravajtje administrative
209

. 

- Ligji parashikon se  shkelja e kërkesave mbi konfidencialitetin, sigurinë dhe mbrojtjen 

e të dhënave,  e kryer nga një person fizik ose juridik, kur nuk përbën vepër penale, 

dënohet si kundravajtje administrative. Një kundërvajtje e tillë, krahas sanksioneve të 

tjera që caktohen nga AKEP-i sipas nenit 18 të ligjit,
210

 ndëshkohet edhe me gjobë pesë 

deri në dhjetë herë pagesa për marrjen respektivisht të licencës individuale apo të 

licencës së përgjithshme.  

Parashikimi i sanksioneve, të cilat prekin anën financiare të subjektit që shkel 

fshehtësinë e korrespondencës rrit efektivitetin e mbrojtjes së saj, duke pasur parasysh që 

kemi të bëjme me një shërbim të ofruar nga një person juridik privat, i cili, duke operuar 

në kushtet e ekonomisë së tregut ka si qëllim parësor maksimizimin e fitimit, fitim ky që 

do të reduktohej ndjeshëm nëse mbi të do të rëndonte detyrimi për shlyerjen e gjobës së 

vendosur.  

 

5.1 Mosdorëzimi i objekteve postare  

 Ligji përmban rregulla të rëndësishme edhe në lidhje me shpjegimin e situatave të 

ndryshme praktike, në të cilat dorëzimi i objektit postar nuk mund të realizohet.  

Këto situata i referohen ekzistencës së rrethanave të caktuara, ku dorëzimi i objektit 

postar nuk është i mundur për shkaqe që nuk varen nga ofruesi i shërbimit. 

Sipas ligjit, një objekt quhet i padorezueshem nëse:  

 a) për shkak te arsyeve, qe nuk varen nga operatori publik i postave,
211

 objekti, pasi 

është mbajtur për një muaj në dispozicion te marrësit,
212

dhe nuk është realizuar dorëzimi 

i tij marrësit, nuk mund te dorëzohet tek i adresuari ose te kthehet te dërguesi;  

                                                                 
208

 Neni 31/2 i ligjit. 
209

 Sanksionet përfshijnë vendosjen e gjobave, pezullimin e veprimtarisë së ofruesit të shërbimit, marrjen e 

masave për tërheqjen ose revokimin e licencës etj. (neni 18 i ligjit) 
210

 Këto masa mund të konsistojnë në pezullimin e veprimtarisë së  ofruesit të shërbimit, tërheqjen e 

licencës së përgjithshme ose propozimin për revokimin e licencës individuale. 
211

 Në kuptim të ligjit, termi ‘operator publik i postave’ përdoret për të treguar çdo person juridik që i ofron 

publikut shërbimet bazë postare, sipas një marrëveshjeje që lidhet për këtë qëllim ndërmjet personit juridik 

dhe Ministrit përgjegjës. Dallimi i operatorit publik të postave nga ofruesi i shërbimit postar konsiston 

pikërisht në faktin se këtij të fundit, për ushtrimin e aktivitetit nuk i kërkohet të lidhë një marrëveshje me 

Ministrin përgjegjës. 
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 b) detyrimi për t'u paguar nuk ka qenë paguar as nga dërguesi, as nga marrësi. 

 Nëse ekziston një nga këto dy rrethana, ofruesi i shërbimit është i detyruar  të 

ruajë objektin deri ne 1 vit nga data e postimit te tij.  

Nëse pas një viti, nuk ka qenë i mundur dorëzimi apo kthimi i objektit, atëhere ofruesi i 

shërbimit, në varësi të faktit nëse objekti ka ose jo vlerë monetare ka të drejtë të shesë 

objektin
213

, ose ta asgjësojë atë. Duke pasur parasysh që objektet e korrespondencës së 

shkruar, për nga natyra e tyre nuk kanë një vlerë ekonomike, pas kalimit të afatit 

njevjeçar të ruajtjes, ato do të asgjësoheshin.  

 Nëse punonjësi i një ofruesi të shërbimeve postare, ka asgjësuar një letër në 

rrethanat e mësipërme, mosveprimi i tij nuk do të konsiderohet i paligjshëm e si rrjedhim 

ndaj tij nuk mund të zbatohet përgjegjësi penale për asgjësim të korrespondencës nga ana 

punonjësit në shërbim publik.  

Nga interpretimi a contrario themi se asgjësimi i letrave në çfarëdolloj rrethane tjetër do 

të përbënte baza të mjaftueshme për zbatimin e përgjegjësisë penale sipas nenit 255 të 

kodit penal. 

  

5.2 Përjashtimi nga përgjegjësia për dëmet 

 Një moment të rëndësishëm në rregullimin ligjor paraqet edhe përcaktimi në 

mënyrë shteruese i rasteve kur operatori publik i postave nuk mban përgjegjësi për dëmet 

që mund t’i shkaktohen objektit të marrë në dorëzim.  

Në rastet kur objekti që duhet të dorëzohet është një objekt i thjeshtë postar,
214

operatori 

nuk do të mbajë përgjegjësi për dëmet që mund të vijnë prej dorëzimit te gabuar, 

humbjes, dëmtimit ose shkatërrimit të tij.
215

 

 Operatori publik i postës nuk do të mbajë përgjegjësi as në rastet kur dëmi i 

shkaktuar lidhet me karakteristika të brendshme të objektit, të cilat  s’mund të shquhen 

nga jashtë, me paketimin e papërshtatshëm ose është rezultat i një shkaku të 

pashmangshëm, qe bie jashtë fushës së  veprimit të ofruesit të shërbimit dhe do të 

ndodhte edhe po qe se objekti do të ishte në dorën e porositësit.  

Nga shpjegimi i këtyre situatave, kuptojmë se në praninë e rrethanave justifikuese 

të njohura me ligj, operatori përgjegjës për shpërdarjen e objekteve të korrespondencës 

së shkruar, shkarkohet nga çdo lloj përgjegjësie ndaj subjektit dërgues apo marrës të 

objektit të dëmtuar/humbur të korrespondencës. 

Kjo do të thotë,  që as dërguesi i korrespondencës dhe as marrësi i destinuar i saj nuk 

mund të pretendojnë se ka pasur një dhunim të së drejtës për mbrojtjen e paprekshmërisë 

së korrespondencës personale. 

 

6. Konfidencialiteti  i komunikimeve dhe mbrojtja e të dhënave personale 

Zhvillimi i hovshëm i teknologjisë informative dhe telekomunikimit e ka bërë më 

të ndërlikuar procesin e mbrojtjes së të dhënave personale.  

Tani, me pajisjet e teknologjisë moderne si kompjuterat, rrjetet e internetit, incizimet 

audio dhe video, etj., që janë shndërruar në mjetet kryesore për grumbullimin dhe 
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 Marrësi në dorëzim është subjekti, të cilit i kalon përgjegjësia  mbi objektin postar në rastet e dorëzimit 

të tërthortë  të objektit. 
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ruajtjen e të dhënave personale. Ky zhvillim i teknologjisë, në njërën anë, ka bërë jetën 

tonë më të lehtë, por në anën tjetër,  ka ndikuar negativisht në privatësinë tonë.
216

  

Mbrojtja e privatësisë në fushën e komunikimeve elektronike lidhet ngushtësisht 

me respektimin e kërkesave ligjore mbi ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave personale. 

Të dhënat e përmbajtjes së një komunikimi elektronik si dhe të dhënat e trafikut 

të komunikimit hyjnë në konceptin e të dhënave personale.  

Në ligjin nr. 9887 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”
217

 thuhet se “e dhënë 

personale” është çdo informacion në lidhje me një person fizik, të identifikuar ose të 

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

ose një a më shumë faktorëve të veçantë për identitetin e tij fizik, fiziologjik, mendor, 

ekonomik, kulturor apo social. Nga ky përcaktim, është e qartë se të dhënat mbi 

komunikimet personale përbëjnë informacione që lidhen me persona fizikë të 

identifikuar, ose që mund të bëhen të identifikueshëm në sajë të studimit të këtyre të 

dhënave.  

Nga ana tjetër, sipas ligjit 9887, me “përpunim të të dhënave personale” do të 

kuptohet çdo veprim ose grup veprimesh, të cilat janë kryer mbi të dhënat personale, me 

mjete automatike ose jo, të tilla si mbledhja, regjistrimi, ruajtja,…konsultimi, 

shfrytëzimi, transmetimi, shpërndarja ose vënia në dispozicion e tyre në çdo mënyrë 

tjetër.  Këtu vlen të përmendim se ofrimi i shërbimeve të komunikimeve elektronike 

publike shoqërohet nga një sërë procesesh që lidhen me mbledhjen, regjistrimin, ruajtjen, 

shfrytëzimin, transmetimin, shpërndarjen e kategorive të caktuara të të dhënave të 

përmbajtjes apo të trafikut të komunikimit. Procese këto, që kryhen për të bërë të mundur 

transmetimin e komunikimit apo për qëllime të faturimit ose të pagesave të 

interkoneksionit. 

Si rrjedhim, shqyrtimi i garancive kryesore që ofron ligji “Për mbrojtjen e të 

dhënave personale” paraqet interes të veçantë për të kuptuar nivelin e mbrojtjes që 

gëzojnë të dhënat personale që përpunohen në funksion të realizimit të shërbimeve të 

komunikimit nëpërmjet rrjeteve të komunikimeve elektronike publike.  

Ligji ka vendosur detyrime të qarta për subjektet kontrolluese dhe përpunuese të 

të dhënave personale pavarësisht kontekstit teknik në të cilin ndodh procesi i përpunimit, 

dhe pavarësisht nëse përpunimi kryhet apo jo në rrugë automatike. 

Në kuptim të ligjit, “kontrollues" është çdo person fizik ose juridik, autoritet 

publik, agjenci apo njësi tjetër, të cilët, vetëm apo në bashkëpunim me të tjerë, mbajnë, 

përpunojnë, administrojnë, arkivojnë dhe për këtë shkak kontrollojnë të dhëna personale;  

ndërsa “përpunues" është çdo person fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci ose çdo 

njësi tjetër, përveç punonjësve të kontrolluesit, që përpunojnë të dhëna për vetë 

kontrolluesin. 

Këtu është e rëndësishme të vihet në dukje pikapamja e shprehur nga  Grupi i 

Punës për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në BE, se:  

‘Diferencimi organizativ në sektorin publik dhe atë privat, zhvillimi i 

Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) si dhe globalizimi i 

proceseve të përpunimit të të dhënave, rrisin kompleksitetin e mënyrave në të 

cilat përpunohen të dhënat personale dhe nxjerrin në pah nevojën për 

sqarimin e koncepteve të kontrolluesit dhe përpunuesit të të dhënave në 
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mënyrë që të sigurohet zbatimi efektiv i detyrimeve që kanë këto subjekte dhe 

pajtueshmëria në praktikë e veprimeve të tyre me të tilla detyrime.’
218

 

 

Nga përkufizimi që iu bëhet këtyre termave në ligj, vëmë re se dy cilësitë kryesore 

dalluese të përpunuesit nga kontrolluesi i të dhënave janë: 1) ekzistenca e tij si një 

subjekt juridik i pavarur nga kontrolluesi dhe 2) kryerja e përpunimit të të dhënave 

personale për llogari të kontrolluesit. 

Përpunuesit janë subjekte të kontraktuar nga kontrolluesit me qëllim përpunimin e të 

dhënave personale, duke garantuar përdorimin e ligjshëm dhe të sigurtë të të dhënave.
219

 

Sjellim në vëmëndje se në Direktivën 95/46/EC  “Për mbrotjen e individëve në 

lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe qarkullimin e  lirë të të dhënave të 

tilla” parashikohet se ‘në rastin kur mesazhet që përmbajnë të dhëna personale, 

transmetohen me anë të mjeteve të telekomunikimit ose shërbimeve të postës elektronike, 

funksioni i vetëm i të cilave është transmetimi i këtyre mesazheve, kontrollues i të 

dhënave që përmbahen në mesazh do të konsiderohet personi nga i cili buron mesazhi 

dhe jo personi që ofron shërbimet e transmetimit; megjithatë, subjektet që ofrojnë këto 

shërbime do të konsiderohen kontrollues për sa i takon përpunimit të të dhënave 

personale shtesë, të cilat janë të nevojshme për funksionimin e shërbimit.’
220

 

Kjo do të thotë se, për sa i takon të dhënave të përmbajtjes së komunikimeve të 

transmetuara, kontrollues do të konsiderohet vetë personi i cili ka nisur komunikimin, 

ndërsa në lidhje me të dhënat e jashtme të komunikimit (sikurse janë të dhënat e 

trafikut), që janë të nevojshme për transmetimin e komunikimit apo për qëllime të 

faturimit, kontrollues do të konsiderohet subjekti që ofron shërbimet e transmetimit. 

Në këtë kuptim, detyrimet e vendosura nga ligji ‘Për mbrojtjen e të dhënave 

personale’ do të zbatohen ndaj subjekteve që ofrojnë shërbime të komunikimeve 

elektronike publike, vetëm për sa i takon përpunimit të të dhënave që lidhen me aspekte 

të jashtme të komunikimit si data, kohëzgjatja e bisedës, numri i thirrur, vendndodhja e 

paisjes fundore të përdorur në komunikim etj. 

 

 

6.1 Detyrimet e kontrolluesit  

Detyrimi për informim. Kontrolluesi, kur mbledh të dhëna personale, duhet ta 

informojë subjektin e këtyre të dhënave në lidhje me kategoritë e të dhënave personale, 

që do të përpunohen, qëllimin e përpunimit, emrin dhe adresën e kontrolluesit dhe çdo 

informacion tjetër, të nevojshëm, për të garantuar përpunimin e drejtë të të dhënave 

personale.
221

  

Ky parashikim ka rëndësi të veçantë për sigurimin e transparencës në procedurat 

e mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave personale. Në këtë mënyrë, synohet që 

subjekteve të të dhënave t’iu sigurohet informacion i qartë dhe i përshtatshëm mbi arsyet 

dhe qëllimet e përpunimit të të dhënave të tyre personale, si dhe një përshkrim sa më i 

hollësishëm i masës në të cilën, këto të dhëna mund të përdoren për përmbushjen e 

qëllimeve të ndjekura nga kontrolluesi. 
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Nga ana tjetër, kontrolluesi duhet të njoftojë paraprakisht Komisionerin për 

përpunimin e të dhënave personale, për të cilat është përgjegjës.  

Vendosja e detyrimit për njoftimin e komisionerit përpara fillimit të procesit të 

përpunimit të të dhënave bëhet për të garantuar efektivisht të drejtat monitoruese që 

ushtron ky organ për sa i takon pajtueshmërisë së procesit me rregullat ligjore për 

përpunimin e të dhënave personale, dhe në mënyrë të veçantë, implikimet e tij me të 

drejën për respektimin e privatësisë. 

Detyrimi për të njoftuar Komisionerin nuk zbatohet për të dhënat personale që 

përpunohen, me qëllim mbrojtjen e institucioneve kushtetuese, të interesave të sigurisë 

kombëtare, politikës së jashtme, interesave ekonomikë ose financiarë të shtetit, apo për 

parandalimin e ndjekjen e veprave penale.  

Ky parashikim është në pajtim me nenin 17/1 të Kushtetutës sipas të cilit: 

“Kufizime të të drejtave dhe lirive të parashikuara në këtë Kushtetutë mund të vendosen 

vetëm me ligj për një interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve.  

Kufizimi duhet të jetë në përpjesëtim me gjendjen që e ka diktuar atë”.  

Në rastin konkret, kufizimi i të drejtës për privatësi, nga ana e autoriteteve 

kompetente shtetërore bëhet për një interes publik që mund të lidhet me mbrojtjen e 

interesave të sigurisë kombëtare, parandalimin/ndjekjen e veprave penale etj., dhe si 

rrjedhim respekton kushtin e vendosur në dispozitën kushtetuese. Megjithatë, duhet 

theksuar se krahas këtij kushti, duhet që në çdo rast ndërhyrja e kryer nga autoritetet 

shtetërore të jetë në përpjestim me qëllimin që kërkohet të arrihet. 

Detyrimi për fshirje të të dhënave: kontrolluesi me nismën e tij ose me kërkesë të 

subjektit të të dhënave bën fshirjen e të dhënave personale, kur vëren se janë të 

parregullta, të pavërteta ose janë përpunuar në kundërshtim me dispozitat e ligjit.
222

 

Nëpërmjet këtij parashikimi synohet të garantohet e drejta e subjektit të të dhënave për 

t’i dhënë fund çdo situate të paligjshme lidhur me përpunimin e të dhënave të tij 

personale. Kjo masë mbrojtëse shërben për të korigjuar veprimet e paligjshme që janë 

kryer në lidhje me mbledhjen apo përpunimin e të dhënave personale duke ndërprerë 

efektin e mëtejshëm të cënimit të këtyre të dhënave. 

6.2 Detyrimet e përpunuesit 

Detyrimet e përpunuesit të të dhënave kanë të bëjnë me respektimin e kufijve të 

lejuar të përpunimit, marrjen e masave të nevojshme të sigurisë për ruajtjen e të dhënave 

nga aksesi i paautorizuar  apo shkatërrimi si dhe të  masave me natyrë organizative për 

ruajtjen e fshehtësisë së të dhënave nga ana e personelit të tij. 

Niveli i përmbushjes së këtyre detyrimeve nga ana e përpunuesit do të analizohet në 

lidhje të ngushtë me udhëzimet e dhëna nga vetë kontrolluesi i të dhënave.  

Më konkretisht, ligji parashikon se, çdo përpunues i të dhënave personale ka detyrim
223

: 

- të përpunojë të dhënat vetëm në përputhje me udhëzimet e kontrolluesit;  

- të mos i transmetojë ato, përveç kur ka marrë udhëzim nga kontrolluesi; 

- të krijojë, në marrëveshje me kontrolluesin, kushtet e nevojshme teknike dhe 

organizative për përmbushjen e detyrimeve të kontrolluesit, për të siguruar të drejtat 

e subjekteve të të dhënave personale; 

- t'i dorëzojë kontrolluesit, pas përfundimit të shërbimit të përpunimit, të gjitha 

rezultatet e përpunimit dhe dokumentacionit, që përmban të dhëna ose t'i mbajë apo 

t'i shkatërrojë ato me kërkesë të kontrolluesit. 
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Sikurse vihet re, përgjegjësitë e subjekteve përpunuese të të dhënave në çdo rast 

ushtrohen në funksion të udhëzimeve të dhëna nga kontrolluesi dhe për të vlerësuar 

rregullsinë në ushtrimin e përgjegjësive duhet të vlerësohet në radhë të parë nëse janë 

respektuar apo jo këto udhëzime. 

 

6.3 Masat për sigurinë e të dhënave personale 

 

Ligji parashikon detyrimin e njëkohshëm të kontrolluesit dhe përpunuesit për 

marrjen e masave organizative dhe teknike të përshtatshme për të mbrojtur të dhënat 

personale nga shkatërrime të paligjshme, aksidentale, humbje aksidentale, për të 

mbrojtur aksesin ose përhapjen nga persona të paautorizuar, veçanërisht kur përpunimi i 

të dhënave bëhet në rrjet, si dhe nga çdo formë tjetër e paligjshme përpunimi.
224

  

Kjo do të thotë psh. që në rastet kur përpunimi i të dhënave kryhet nëpërmjet 

sistemeve automatike, të merren masat e nevojshme të sigurisë për të ndaluar hyrjen e 

palëve të treta të paautorizuara në të dhënat e përpunuara apo transmetuara nëpërmjet 

sistemit. Këto masa mund të konsistojnë në instalimin e programeve të sigurisë, në 

vendosjen e fjalëkalimeve ose parametrave të tjerë identifikues të personave të autorizuar 

për të pasur akses në sistem etj.  

Modeli i sigurisë i zbatuar prej këtyre subjekteve duhet të jetë i përshtatshëm me 

natyrën e përpunimit të të dhënave personale. Sa më sensitive të jenë të dhënat që 

përpunohen aq më i lartë duhet të jetë edhe niveli i sigurisë. 

Në mënyrë të  veçantë ndaj kontrolluesit vendoset detyrimi për marrjen e masave për: 

a) përcaktimin e saktë të funksioneve ndërmjet njësive organizative dhe operatorëve për 

përdorimin e të dhënave; 

b) përdorimin e të dhënave vetëm me urdhër të njësive organizative ose të operatorëve të 

autorizuar; 

c) udhëzimin e operatorëve, për detyrimet që kanë, në përputhje me ligjin dhe rregulloret 

e brendshme për mbrojtjen e të dhënave, përfshirë edhe rregulloret për sigurinë e të 

dhënave; 

d) sigurimin e hyrjes në të dhënat dhe programet vetëm nga personat e autorizuar; 

dh) ndalimin e hyrjes në mjetet e arkivimit dhe përdorimit të tyre nga persona të 

paautorizuar. 

Masat e mësipërme, lidhen kryesisht me ndërmarrjen e politikave për organizimin 

e duhur të stafit përpunues të të dhënave personale, në mënyrë që veprimet e tyre të 

respektojnë ligjin dhe rregulloret përkatëse për mbrojtjen e të dhënave personale. Në këtë 

aspekt, rol të veçantë merr hartimi i kodeve të sjelljes dhe udhëzuesve mbi veprimtarinë 

e stafit të angazhuar në mbledhjen, ruajtjen, përpunimin e të dhënave. 

 

6.4 Ruajta dhe përpunimi i të dhënave 

Kërkesat kryesore që shoqërojnë procesin e përpunimit të të dhënave personale 

vënë theksin në respektimin e proporcionalitetit midis qëllimeve të ligjshme që kërkohen 

të arrihen nga kontrolluesi dhe mjeteve të përdorura prej tij.  

Të dhënat personale që përpunohen duhet të lidhen me qëllimin e përpunimit dhe 

të përdoren për aq sa janë të mjaftueshme për arritjen e këtij qëllimi.  

Në ligj parashikohet që të dhënat e dokumentuara nuk përdoren për qëllime të tjera, që 

nuk janë në përputhje me qëllimin e grumbullimit dhe se ndalohet njohja ose çdo 
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përpunim i të dhënave të regjistruara në dosje për një qëllim të ndryshëm nga e drejta për 

të hedhur të dhëna.
225

  

Megjithatë, thuhet se ky parashikim nuk gjen zbatim në rastin kur të dhënat 

përdoren për të garantuar sigurinë kombëtare, sigurinë publike, parandalimin dhe hetimin 

e kryerjes së një vepre penale, apo ndjekjen e autorëve të saj.  

Nëse vërtetohet prania e ndonjërës prej këtyre rrethanave, mundet që autoritetet 

kompetente shtetërore të marrin njohuri, apo të regjistrojnë të dhëna me natyrë personale, 

kur këto të dhëna përmbajnë informacione të nevojshme për ushtrimin e detyrave të tyre.  

Sikurse jemi shprehur edhe më sipër, në raste të tilla, kufizimi i së drejtës për mbrojtjen e 

të dhënave perosnale kryhet në funksion të përmbushjes së një interesi publik, dhe është 

në përpjestim me qëllimet që kërkohen të arrihen.  

Një problem që vihet re në lidhje me këto raste, është mungesa e përcaktimit të 

kushteve specifike në të cilat autoritetet ligjzbatuese do të marrin dijeni mbi të dhënat 

personale, si dhe e kategorive të subjekteve që autorizohen të kenë akses në këto të 

dhëna. Në ligj thuhet vetëm se ‘përpunimi i të dhënave personale, të përcaktuara në 

kuadër të veprimtarive të parandalimit dhe ndjekjes penale, për kryerjen e një vepre 

penale kundër rendit publik dhe të veprave të tjera në fushën e të drejtës penale, si dhe në 

fushën e mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare, kryhet nga autoritetet zyrtare të përcaktuara 

në ligj.’
226

  

Kështu, mungojnë parashikime të veçanta në lidhje me: a) seriozitetin e veprave 

penale për parandalimin ose ndjekjen e të cilave, shtrohet nevoja e aksesit në të dhënat 

personale apo e rrezikshëmrisë së aktiviteteve kundër rendit dhe sigurisë publike, që do 

të justifikonin ndërhyrjen në këto të dhëna; b) subjektet të cilët janë të autorizuar për të 

marrë akses në të dhënat në rast se vërtetohen rrethanat e kërkuara; c) mënyrën se si do 

të ruhen apo përpunohen në vijim këto të dhëna pas momentit që ato vihen në 

dispozicion të autoriteteve shtetërore. 

Për më tepër, nuk ka ndonjë Vendim apo Udhëzim të veçantë të Komisionerit për 

Mbrojtjen e të Dhënave Personale që të rregullojë këto aspekte mjaft delikate të 

ndërhyrjes së autoriteteve shtetërore në të dhënat personale të qytetarëve. 

 

6.5 Veprimtaria e Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 

 

Komisioneri për mbrojtjen e të dhënave personale është autoriteti përgjegjës, që 

mbikëqyr dhe monitoron, në  përputhje me ligjin, mbrojtjen e të dhënave personale, duke  

respektuar e garantuar të drejtat dhe liritë themelore të  njeriut.
227

  

Ndër funksionet e  Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale është 

promovimi i praktikës së mirë në mbrojtjen e të dhënave personale për institucionet 

private dhe publike, duke marrë vendime për ankesat dhe duke nxjerrë akte normative 

lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale. 

Komisioneri caktohet nga Kuvendi dhe ka status të pavarur, duke  raportuar 

drejtpërsëdrejti në Parlament sipas përgjegjësive të përcaktuara në ligj. 

Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, duke u  vënë në lëvizje me ankimin e 

subjektit të të dhënave si dhe me iniciativën e tij, kur e sheh me vend, kryen hetim 

administrativ dhe ka të drejtën e  aksesit në përpunimet e të dhënave personale, si dhe të 
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 Një masë tjetër, që ka për qëllim të garantojë proporcionalitetin e ndërhyrjes lidhet me detyrimin për të 

kufizuar mbajtjen e të dhënave për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimin, për të cilin ato janë 

grumbulluar. 
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drejtën të mbledhë të gjithë informacionin e nevojshëm për përmbushjen e detyrave të 

mbikëqyrjes. Këtë hetim Komisioneri e kryen në zbatim të procedurave të parashikuara 

në Kodin e Procedurave Administrative.  

Detyra primare e Komisionerit është mbikëqyrja e mbrojtjes së të dhënave personale, 

të cilën e realizon në sajë të hetimit të plotë administrativ duke kërkuar/kontrolluar ndër 

të tjera: 

- zbatimin e rregullave të përpunimit të të dhënave personale; 

- mbrojtjen e të dhënave gjatë përpunimit; 

- plotësimin e kritereve ligjore të përpunimit; 

- respektimin e të drejtave të subjekteve të të dhënave dhe rivendosjen e të drejtave të 

shkelura; 

- zbatimin e të gjitha detyrimeve që ngarkon ligji “Për mbrojtjen e të dhënave 

personale” për informimin, fshirjen, sigurinë e të dhënave personale, dhe ruajtjen e 

konfidencialitetit të tyre; 

- përcaktimin e përgjegjësisë dhe kur ekzistojnë rrethanat e parashikuara në ligj vendos 

sanksione administrative.
 228

 

 

Për realizimin e kompetencave, zyra e Komisionerit vihet në lëvizje me këto mënyra 

ligjore: (1) Nëpërmjet ankimit drejtuar Komisionerit nga ana e individëve ose 

kontrolluesve të të dhënave ; (2) Me nismën e vetë zyrës së Komisionerit, nëpërmjet: a) 

shqyrtimit të njoftimeve që janë të  detyruar të dërgojnë kontrolluesit, për të dhënat 

personale që ata përpunojnë, dhe b) nëpërmjet kontrolleve të programuara nga zyra e 

Komisionerit, hetimit administrativ dhe inspektimit.
229

 

Komisioneri gëzon gjithashtu statusin e një organi këshillues në lidhje me aktet e 

Kuvendit apo institucioneve të tjera shtetërore si dhe me sipërmarrjet e subjekteve 

kontrolluese të të dhënave që prekin të dhënat personale.  

Në ligj thuhet se Komisioneri është përgjegjës për dhënien e mendimeve për projekt-

aktet ligjore dhe nënligjore, që kanë të bëjnë me të dhënat personale, si dhe projektet që 

kërkohen të zbatohen nga kontrolluesit vetëm apo në bashkëpunim me të tjerë.
230

 

 - Rregulla të hollësishme për sigurimin e të dhënave personale 

Gjatë veprimtarisë së tij Komisioneri nxjerr vendime dhe udhëzime me qëllim 

sqarimin e mëtejshëm të dispozitave të ligjit ‘Për mbrojtjen e të dhënave personale’ dhe 

evidentimin e saktë të rrethanave në të cilat do të gjejnë zbatim detyrimet e vendosura 

nga ky ligj ndaj subjekteve kontrolluese të të dhënave personale.  

Në ligj thuhet se ‘procedurat e administrimit të regjistrimit të të dhënave, të 

hedhjes së të dhënave, të përpunimit dhe nxjerrjes së tyre përcaktohen me vendim të 

komisionerit.’ Për këtë qëllim, zyra e Komisionerit ka nxjerrë vendimin “Për përcaktimin 

e rregullave të hollësishme për sigurimin e të dhënave personale”. 
231

 

Në vendim theksohet domosdoshmëria e ruajtjes së sigurisë të të dhënave 

mbrojtjes së tyre nga çdo keqpërdorim apo praktikë korruptimi.  

Koncepti i sigurisë, vlerësohet jo vëtëm në lidhje me marrjen e masave fizike por 

gjithashtu dhe në organizimin e  punës në mënyrë të tillë që rreziku të minimizohet. 
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Ndërmarrja e hapave të nevojshëm me qëllim ndërgjegjësimin dhe trajnimin e 

stafit për sa i takon nevojës së sigurisë në përpunimin e të dhënave dhe përforcimit të  

saj, shikohet si një aspekt kyç në rritjen e efektivitetit të mbrojtjes. 

Një kërkesë tjetër lidhet me marrjen e masave për funksionimin e sistemeve në 

mënyrë të tillë, që ato të garantojnë shërbimin në mënyrë të vazhdueshme.  

Këto masa marrin një rëndësi të veçantë në rastet e përpunimit të të dhënave në sektorin 

e komunikimeve elektronike me qëllim sigurimin e shërbimeve përkatëse të 

komunikimit,  për garantimin ndër të tjera të vazhdimësisë në përdorimin e shërbimit. 

Për sa i takon marrjes së masave me natyrë teknike, rregullat kryesore lidhen me:  

instalimin dhe përditësimin e programeve antivirus (barrierave mbrojtëse) në të gjithë 

paisjet kompjuterike, përdorimin e fjalëkalimeve në aksesin e të dhënave dhe ndryshimin 

e tyre periodik, kërkesën për t’iu dhënë përparësi në blerje paisjeve teknike që ofrojnë 

elemente të përshtatshme sigurie, marrjen e masave për të garantuar që  komunikimi të 

jetë i sigurt dhe të shifrohet, aty ku është i nevojshëm, gjatë transmetimit të të dhënave 

personale dhe përpunimit e tyre në rrjet. 

 

6.5.1 Përdorimi i sms-ve për qëllime marketingu 

Dërgimi i mesazheve për qëllime marketingu është një veprimtari e cila po gjen 

gjithnjë e më shumë përhapje në realitetin e sotëm të teknologjisë së informacionit.  

Këto forma të komunikimeve komerciale, shihen si mjaft të leverdisshme prej subjekteve 

të ndryshme tregtare pasi mund të dërgohen lehtësisht dhe kanë kosto relativisht të ulët. 

Nga ana tjetër njoftimet e marketingut nëpërmjet SMS-ve mund të cënojnë 

ndjeshëm të drejtën e individit për privatësi. Ato ngarkojnë pranuesin e tyre me një barrë 

dhe/apo kosto shtesë. Për më tepër, në disa raste vëllimi i lartë i tyre mund të shkaktojë 

edhe vështirësi për funksionimin e rrjeteve të komunikimeve elektronike dhe pajisjeve 

fundore.  

Për këtë qëllim, është mjaft e rëndësishme që ushtrimi i aktiviteteve në fjalë të 

ushtrohet në bazë të rregullave të qarta të cilat të përcaktojnë më së miri detyrat dhe 

përgjegjësitë e subjekteve që shpërndajnë mesazhe SMS për qëllime marketingu. 

Krahas rregullimit që kjo veprimtari gjen në ligjin ‘Për Komunikimet 

Elektronike’
232

, rregulla akoma më specifike gjenden në një udhëzim të veçantë të 

Komisionerit ‘Mbi përdorimin korrekt të sms-ve për qëllime promocionale, reklama, 

informacione, shitjeve direkte, nëpërmjet telefonisë celulare’.
233

 

Sipas këtij udhëzimi ‘operatorët e shërbimeve të telekomunikacionit dhe subjekte 

të tjerë të interesuar që përdorin mesazhe (sms) për qëllime promocionale, reklama, 

shitje direkt, informacione duhet të marrin pëlqimin paraprak dhe të informojnë lirisht 

subjektet e të dhënave personale. 

Kushti kryesor për ligjshmërinë e këtyre praktikave është marrja e pëlqimit 

paraprak të subjekteve të cilëve ju drejtohen mesazhet. Në mënyrë që pëlqimi i subjektit 

të të dhënave të konsiderohet i vlefshëm ai duhet të jetë dhënë pasi subjekti në fjalë të 

jetë informuar mbi qëllimet e përdorimit të numrit të telefonit personal për dërgimin e 

SMS-ve promocionale dhe të jetë shprehur në mënyrë të qartë për autorizimin e veprimit. 

Pëlqimi mund të merret edhe nëpërmjet telefonit, mjafton që t’i paraqitet 

operatorit në mënyrë të qartë dhe të dokumentuar me shkrim (duke ruajtur një deklaratë 

të abonentit ose të përdoruesit të kartës, ose duke transkriptuar deklaratat e këtyre të 

fundit). 
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Parimi i “dhënies së pëlqimit” zbatohet në të gjitha format e mundshme të 

fushatave të marketingut që bazohen në dërgimin e SMS-ve.  

Ai do të përdoret edhe në raste të tjera në të cilat, mesazhet (sms) të reklamave janë 

dërguar nga subjekte të tjera, të ndryshëm prej operatorëve të shërbimeve të 

telekomunikacionit, si p.sh. drejtues të website-ve që ofrojnë mundësinë e pasjes “falas” 

të një adrese të postës elektronike ose të shërbimit të dërgimit “falas” të sms-ve përmes 

kompjuterit, dhe subjekte që zhvillojnë aktivitete në fusha të tjera, bazuar mbi 

informacionin e bankave të të dhënave të përdoruesve dhe konsumatorëve të tyre, të 

mbledhura, p.sh.: nga kuponët, kartat e supermarketit etj. 

Ky parim vlen edhe për subjektet që dërgojnë mesazhe (sms) të reklamave pa 

nxjerrë të dhënat telefonike nga një bankë ekzistuese të dhënash, por në bazë të një 

formimi rastësor ose automatik të numrave që vjen nga një verifikim i ekzistencës së tyre 

ose aktivizimit. Këtu është fjala për rastet kur dërgimi i mesazhve bëhet në sajë të 

përdorimit të programeve kompjuterike të posaçme që bëjnë të mundur kombinimin në 

mënyrë automatike të numrave dhe më pas nëpërmjet sistemeve automatike bëhet 

verifikimi i ekzistencës së tyre ose aktivizimit dhe me tej, dërgimi i mesazheve. 

Së fundmi, kërkohet të jetë dhënë pëlqimi paraprak i subjektit të të dhënave edhe 

në rastet kur mesazhet (sms) dërgohen me kërkesë të një administrate publike që për 

shpërndarjen e mesazheve të cilësuara për “interes të publikut” përdor një bankë të 

dhënash të operatorëve privatë. 

Në trajtën aktuale të udhëzimit, nuk ka një parashikim të veçantë  per rregullimin 

e situatave në të cilat subjekti, i cili ka dhënë paraprakisht pëlqimin për marrjen e 

mesazheve promocionale, nuk dëshiron më t’i ofrohen këto shërbime. 

Kështu, nuk ka një parashikim të shprehur, i cili të vendosë ndaj operatorëve të 

shërbimeve të telekomunikacionit detyrimin që në përmbajtjen e tekstit të çdo mesazhi 

promocional të dërguar, të përfshijnë edhe një opsion që mund të përdoret nga marrësi i 

tij, dhe që i lejon këtij të fundit refuzimin në mënyrë definitive të shërbimit. 

Nga ana tjetër, vëmë re se një parashikim i tillë përmbahet në aneksin e një 

udhëzimi të Komisionerit, i cili lidhet me transferimin ndërkombëtar të të dhënave
234

. 

Kështu në pikën 7, Aneksi A të këtij udhëzimi, thuhet se ‘Kur të dhënat janë përpunuar 

për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, procedura efektive duhet të ekzistojnë për t’i 

lejuar  subjektit të të dhënave në çdo kohë të "zgjedhë" që të dhënat e tij të mos 

përdoren për  qëllime të tilla.’  

Këtu, shprehja në çdo kohë, nënkupton që subjektit të të dhënave duhet t’i ofrohen mjete 

efektive për të zgjedhur që të dhënat e tij të mos përdoren për qëllime marketingu edhe 

nëse më parë ai ka dhënë pëlqimin për këtë përpunim.  

Megjithatë, ekzistenca e një detyrimi të tillë ndaj operatorëve të shërbimeve të 

telekomunikacionit, buron drejtëpërsëdrejti nga ligji ‘Për komunikimet elektronike’, ku 

thuhet se ata janë të detyruar t’u japin klientëve të tyre mundësinë që, në çdo kohë, në 

mënyrë të thjeshtë dhe pa pagesë, të kenë mundësi të ndalojnë përdorimin, për qëllime 

marketingu, të postës së tyre elektronike.
235

 

 

6.5.2 Problemi i telefonatave për qëllime marketingu 

Telefonatat e kryera për qëllime marketingu në drejtim të një subjekti i cili nuk 

ka dhënë miratimin për marrjen e këtyre komunikimeve njihen ndryshe me emërtimin 
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spam. Telefonatat spam përfaqësojnë përpjekje për vendosjen e një bisede telefonike te 

padëshiruar
236

.  

Kompani të ndryshme, për realizimin e fushatave promocionale mund të përdorin 

telefonata të tilla për përhapjen e informacionit drejt një numri të madh konsumatorësh. 

Për këtë qëllim, ato përdorin lista numrash telefonikë të krijuara në mënyrë të 

paligjshme. Kështu, numrat telefonikë personalë grumbullohen nga subjekte të tjerë të 

cilëve ju është dhënë numri nga vetë përdoruesi, por për një qëllim tjetër, dhe më pas 

përdoren për realizimin e këtyrë telefonatave për të cilat subjekti i thirrur në asnjë rast 

nuk ka dhënë pëlqimin.  

Ndërkohë, një formë më e avancuar dhe shumë më e përhapur e telefonatave 

spam janë thirrjet robotike (robocalls). Këto janë thirrje të bëra në mënyrë automatike 

nëpërmjet një sistemi kompjuterik në drejtim të një liste numrash të caktuar, e krijuar në 

sajë të kombinimit në mënyrë automatike të numrave dhe verifikimit të ekzistencës së 

tyre ose aktivizimit. Në eventualitetin e hapjes së telefonit nga ana e përdoruesit të 

numrit të thirrrur, ai do të dëgjojë një mesazh të regjistruar në sistem në vend të dëgjimit 

në mënyrë të drejtëpërdrejtë të zërit të  një bashkëbiseduesi.  

Në rast se mesazhi i regjistruar ka natyrë promocionale dhe subjekti i thirrur nuk 

ka dhënë paraprakisht pëlqimin e tij për të marrë telefonata nga kompania që drejton 

fushatën promovuese në fjalë, atëhere kjo veprimtari është e paligjshme.  

Në fakt, në udhëzimet e nxjerra nga Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale në lidhje me përdorimin e paautorizuar të numrave telefonikë për qëllime 

promocionale është rregulluar në mënyrë të veçantë vetëm rasti i dërgimit të sms-ve me 

natyrë promocionale
237

. Duke pasur parasysh se ndalimi i dërgimit të sms-ve reklamuese 

ndaj subjekteve të cilët nuk kanë dhënë pëlqimin për marrjen e këtyre njoftimeve 

bazohet në premisën e mbrojtjes së tyre nga çdo veprimtari ndërhyrëse që vjen nga 

përdorimi  në mënyrë të paautorizuar i të dhënave personale, shprehemi se bërja e 

telefonatave promocionale, si një formë akoma edhe më e avancuar ndërhyrjeje, përbën 

një veprimtari të paligjshme bazuar në të njëjtën premisë.  

Ndalimi i këtij aktiviteti, në kushtet e mungesës së një udhëzimi të veçantë, mund 

të nxirret në mënyrë të drejtëpërdrejtë nga parashikimet e ligjit “Për komunikimet 

elektronike” në të cilin parashtrohen kërkesa të qarta për marrjen e pëlqimit të 

pajtimtarëve në çdo rast të përdorimit të sistemeve të thirrjeve automatike për dërgimin e 

thirrjeve drejt pajtimtarëve telefonikë pa ndërhyrjen njerëzore, për qëllime marketingu. 

Megjithatë, duke pasur parasysh rolin e veçantë që luajnë udhëzimet e zyrës së 

Komisionerit në përcaktimin e rregullave të hollësishme praktike mbi mënyrën e 

përmbushjes së detyrimeve ligjore, mbetet e nevojshme nxjerrja e  një udhëzimi të 

veçantë mbi këto praktika. 

 

6.5.3 Mbrojtja e të dhënave personale në median e shkruar, vizive dhe audiovizive 

 

Përcaktimi i një kufiri të qartë midis të drejtës së medias për t’u shprehur lirisht 

dhe për të kërkuar informacion dhe të drejtës së individit për jetë private mbetet  

kurdoherë një temë e hapur diskutimi. 

Tradicionalisht vendosja e ekuilibrit midis këtyre dy interesave kërkon marrjen 

në konsideratë të një sërë rrethanash komplekse, që shoqërojnë ushtrimin e tyre në 
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informacione, shitjeve direkte, nëpërmjet telefonisë celulare’. 
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praktikë.  Duke njohur natyrën tepër delikate të çështjeve që lidhen me përpunimin e të 

dhënave personale nga ana e medias për qëllime të kërkimit dhe përhapjes së 

informacionit, zyra e Komisionerit ka nxjerrë një udhëzim në të cilin parashtrohen 

rregullat themelore që duhet të respektohen për mbrojtjen e të dhënave personale nga 

media gjatë ushtrimit të aktivitetit të saj.
238

 

Një hapësirë e veçantë në këtë udhëzim i është kushtuar edhe mbrojtjes së të 

dhënave personale të përftuara si rezultat i përgjimeve të paautorizuara apo marrjes në 

mënyrë të paautorizuar të informacioneve mbi komunikimet private. 

Në përputhje me rregullat e vendosura, media nuk duhet të përpunojë të dhëna 

personale apo të botojë materiale të siguruara  …  nga  thirrje private apo telefon 

celular, mesazhe ose email, ose nëpërmjet marrjes së paautorizuar të  dokumenteve ose 

fotografive që përmbajnë informacion personal.  

Theksohet gjithashtu se nuk është ushtrim legjitim i lirisë së shprehjes, e drejta e 

riprodhimit të lajmit, kundër vullnetit të të  interesuarit.  

Duhet të mbahet gjithnjë në vëmendje respektimi i plotë i dinjitetit. Në këtë kuptim, vlen 

të përmendim se e drejta për jetë private është një nga shtyllat kryesore mbi të cilat 

ngrihet modeli i respektimit të dinjitetit njerëzor.  

Dinjiteti njerëzor shihet si një vlerë e lidhur ngushtë me vetërespektin dhe 

vetëvlerësimin që çdo qënie njerëzore ushqen ndaj vetes, dhe si i tillë, shoqërohet 

domosdoshmërisht nga nevoja për garantimin e një sfere private për zhvillimin e lirë nga 

çdo ndërhyrje e jashtme të raporteve me botën e jashtme.  

Në sajë të garantimit të së drejtës për jetë private çdo njeri arrin të ushtrojë efektivisht të 

drejtën për zhvillimin e personalitetit, e cila ndikon drejtëpërsëdrejti në vlerësimin dhe 

respektin e individit ndaj vetes. 

Debati mbi prioritetin që duhet t’i jepet lirisë së medias për përhapjen e 

informacionit bëhet akoma edhe më i fortë në rastet kur pretendohet se ky informacion 

përmban fakte në interes publik.  

Edhe sipas jurisprudencës të Gjykatës së Srasburgut, ekzistenca e një interesi publik, në 

rrethana të caktuara mund t’i japë prioritet ushtrimit të lirisë së shprehjes përkundrejt të 

drejtës së individit për jetë private. Sipas Gjykatës, për të përcaktuar rast pas rasti, 

raportin midis këtyre dy të drejtave duhet të merren në konsideratë disa rrethana: 

1) nëse informacioni i shërben një debati në interes publik; 

2) shkalla e ekspozimit publik të personit me të cilin lidhen të dhënat e përhapura dhe 

përmbajtja e raportit të bërë; 

3) sjellja e mëparshme e personit në fjalë, në raportet e tij me mediat; 

4) forma e publikimit të informacionit dhe pasojat që kanë ardhur prej tij.
239

 

 

Në udhëzimin e Komisionerit jepen orientime të qarta në lidhje me kërkesat që 

duhet të respektohen nga media kur informacioni i përhapur përcjell fakte në interes 

publik: ‘edhe në prezencën e një fakti në interes publik, publikimi i të dhënave të 

përpunuara  nga përgjimet telefonike duhet të respektojë parametrat e thelbit të 

informacionit. Nuk duhet të  publikohen pjesë nga aspekte ngushtësisht personale ose që 

kanë lidhje me sferën seksuale.’   

Në kuptim të këtij udhëzimi, do të konsiderohen se përbëjnë fakte në interes 

publik, të dhënat që lidhen me interesa të sigurisë kombëtare; integritetin territorial ose 
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 Udhëzim nr. 9, dt. 15.09.2010 ‘Për rregullat themelore në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale në 

median e shkruar, vizive dhe audiovizive’ 
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 Von Hannover kundër Gjermanisë (Nr.2), gjykim i datës 7 shkurt 2012. 
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sigurinë publike; parandalimin e trazirave apo krimit; mbrojtjen e shëndetit ose moralit; 

mbrojtjen e reputacionit ose të drejtave të të tjerëve; parandalimin e zbulimit të 

informacioneve konfidenciale, ose për të garantuar paanshmërinë e pushtetit gjyqësor, 

etj. Për garantimin e privatësisë së komunikimeve kërkohet gjithashtu që gazetarët ‘të 

mos publikojnë tekstet e mesazheve, diskutimet telefonike që kanë  të bëjnë me jetën 

private të të interesuarve, raportet e tyre personale ose interesit profesional’.  

Nga studimi i kushteve të parashtruara në udhëzim shikohet qartë se në 

përcjelljen e informacioneve me interes për publikun media duhet të udhëhiqet nga dy 

standarte kryesore:  

së pari, publikimi i të dhënave të përgjimeve telefonike duhet të respektojë 

parametrat e thelbit të informacionit. Kjo do të thotë që publikimi duhet të kufizohet 

vetëm në ato të dhëna që janë të domosdoshme për dhënien e informacionit dhe të 

përjashtohen nga ky proces të dhëna me rëndësi dytësore ose jodomethënëse për 

përcjelljen e lajmit kryesor.  

së dyti, nuk duhet të publikohen tekste të mesazheve apo bisedave telefonike që 

kanë të bëjnë me jetën private ose që kanë lidhje me sferën seksuale. 

Vendosja e këtij kufizimi synon të garantojë proporcionalitetin midis interesit publik që 

kërkohet të përmbushet dhe masës së ndërhyrjes në të dhënat personale.  

Për sa kohë, që informacionet e marra nga tekstet e mesazheve apo bisedat telefonike 

lidhen plotësisht me jetën private të personit, nuk mund të thuhet se nga publikimi i tyre 

mund të përhapeshin informacione që prekin interesa të tjera në një plan më të gjerë, dhe 

si rrjedhim, ndëryrja e ushtruar do të konsiderohej e pajustifikuar dhe joproporcionale.  

 

7. Kontrolli i postës elektronike të punëmarrësit 

Konsiderata të përgjithshme 

Kontrolli i postës elektronike të punonjësve është nje çështje e cila kohët e fundit 

ka tërhequr shumë vëmëndje si rrjedhojë e përdorimit gjithnjë e në rritje të teknologjisë 

së informacionit në vendin e punës dhe  ndikimit që mund të kenë proceset mbikqyrëse 

në të drejtën e individit për jetë private.  

Ndërmjet vendeve evropiane është tashmë gjerësisht e pranuar se punonjësit 

duhet të gëzojnë një pritshmëri të arsyeshme të privatësisë dhe konfidencialitetit të 

komunikimeve në vendin e punës pasi gjatë aktivitetit të tyre në punë, ata mund të 

zhvillojnë raporte që tejkalojnë sferën profesionale.  

Duke qenë se aktiviteti profesional është produkt i kombinimit të vazhdueshëm të 

detyrave të punës me vlerat individuale të punëmarrësit, bëhet akoma dhe më e vështirë 

që të veçohen veprimet me natyrë të qartë profesionale nga ato me natyrë private.  Në 

këtë kuptim, punëdhënësit duhet të njohin një nivel të caktuar të së drejtës së 

punëmarrësve për jetë private në vendin e tyre të punës dhe të implementojnë masat e 

nevojshme organizative dhe operacionale për të mbrojtur këtë hapësirë private në 

ambjentin e punës. 

Megjithatë, e drejta e punonjësve për mbrojtjen e konfidencialitetit të 

komunikimeve duhet të balancohet me interesat legjitime të punëmarrëve për të drejtuar 

bizneset e tyre në mënyrë efiçente dhe për t’u mbrojtur nga përgjegjësia që mund të lindë 

si rezultat i veprimeve të paligjshme të të parëve
240

.   

Disa nga arsyet që do të legjitimonin  zbatimin e masave monitoruese ndaj postës 

elektronike të punonjësve janë: ruajtja e produktivitetit të punëmarrësit në punë nga çdo 

shpërdorim i kohës që mund të vijë nga shkëmbimi i email-eve të cilat nuk kanë lidhje 
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 Shiko: Mitrou, L. & Karyda, M. (2006). Employees’ privacy vs. employers’ security: Can they be 

balanced ? Journal of Telemaics and Informatics. Vol. 23 (3), fq. 164–178. 
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me aktivitetin e tij të punës; mbrojtja e firmës punëdhënëse nga çdo procedim i 

mundshëm që mund të vijë si rezultat i keqpërdorimit të postës elektronike nga ana e 

punëmarrësit si p.sh. ngacmimi seksual nëprëmjet emailit, emailet me përmbajtje raciste, 

apo shkarkimi në mënyrë të paligjshme i materialeve që mbrohen nga e drejta e autorit; 

mbrojtja e konfidencialitetit të informacionit të shoqërisë punëdhënëse që mund të 

përhapet  nëpërmjet postës elektronike për shkak të përdorimit të pakujdesshëm të  saj 

apo në mënyrë të qëllimshme nga punëmarrësi; si dhe minimizimi i rreziqeve të viruseve 

apo programeve përgjuese ndaj të cilave mund të ekspozohet rrjeti i komunikimeve të 

shoqërisë për shkak të pakujdesisë së treguar gjatë dërgimit ose hapjes së emaileve
241

.  

Vlen gjithashtu të theksohet se, përpara se të zbatojë ndonjë proces monitorues 

ndaj postës elektronike të punëmarrësit, punëdhënësi duhet të projektojë masa të veçanta 

teknike dhe operacionale, në mënyrë që të shmangë përhapjen informacioneve me natyrë 

private që lidhen me punëmarrësin ose me palët e treta të përfshira në komunikim me të. 

 

7.1 Kuadri normativ i Bashkimit Evropian 

Në strukturën normative të Bashkimit Evropian nuk ka parashikime të veçanta 

lidhur me monitorimin e postës elektronike të punonjësve.  

Megjithatë, konfidencialiteti i komunikimeve në sektorin  e punës garantohet 

përgjithësisht në përputhje me instrumentat ndërkombëtare në fushën e të drejtave të 

njeriut dhe në veçanti, nëpërmjet parashikimeve në Konventën Evropiane për Mbrotjen e 

të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore dhe Kartën e të Drejtave Themelore të BE-

së. Pika e parë e referimit është Konventa e Këshilit të Evropës për Mbrojtjen e të 

Drejtave të Njeriut e vitit 1950, në nenin 8 të së cilës thuhet se “çdokush ka të drejtën e 

respektimit të jetës së tij private dhe familjare, banesës dhe korrespondencës së tij.”
242

 

Karta e të Drejtave Themelore e BE-së, e shpallur në dhjetor të vitit 2000, 

përmban gjithashtu një parashikim të veçantë mbi të drejtën e respektimit të jetës private. 

Në nenin 7 të saj njihet e drejta e çdo qytetari “për respektimin e jetës private dhe 

familjare , banesës dhe komunikimeve të tij ”
243

.  

Në këtë instrument të BE-së jo pa qëllim fjala ‘korrespondencë’ është zëvendësuar nga 

fjala komunikim. Ky modifikim i termit të përdorur synon ta bëjë dispozitën më të 

përshtatshme ndaj zhvillimeve të reja teknologjike. 

Megjithëse në kuadrin normativ të BE-së nuk ka parashikime të posaçme mbi të 

drejtën e punëdhënësit për të monitoruar emailin e punëmarrësit, në legjislacionin për 

Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka parashikime të cilat trajtojnë në mënyrë specifike 

çështje të privatësisë në fushën e punësimit
244

.  

E drejta për respektimin e jetës private në vendin e punës mund të deduktohet 

veçanërisht nga parashikimet e Direktivës 95/46/EC për mbrojtjen e individëve në lidhje 

më përpunimin e të dhënave personale,  dhe Direktivës 2002/58/EC mbi përpunimin e të 

dhënave personale dhe mbrojtjen e privatësisë në fushën e komunikimeve elektronike. 
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 Wallach, Sh. (2011). The Medusa Stare:  Surveillance and Monitoring of Employees and the Right to 

Privacy. The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations.  Vol. (27) 2, fq. 

189–219.  
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 Shiko: Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare. Tiranë 

2010. 
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 Shiko: Charter of Fundamnetal Rights of the European Union. Official Journal of European 

Communiites. 18 dhjetor 2000. 
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 Kierkegaard, S.M. (2005). Reading Your Keystroke: Whose Mail is it ? - Trust, Privacy, and Security 

in Digital Business. Lecture Notes in Computer Science . Volume 3592,  fq. 256-265. 

http://link.springer.com/book/10.1007/11537878
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7.1.2 Direktiva për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 95/46 

Direktiva 95/46/EC është teksti kryesor i referimit në nivelin Evropian për sa i 

përket çështjes së mbrojtjes së të dhënave personale.  

Në kuptim të saj ‘e dhënë personale’ është çdo informacion i lidhur me një person fizik 

të identifikuar ose të identifikueshëm, ndërsa me ‘përpunim të të dhënave’ do të kuptohet 

çdo proces si grumbullimi, regjistrimi, ruajtja, modifikimi, tërheqja, konsultimi 

përdorimi, zbulimi nëpërmjet transmetimit, shpërndarjes ose vënia në dispozicion në çdo 

mënyrë tjetër…. i kryer mbi të dhënat personale.  

Duke pasur parasysh këto përcaktime, mund të thuhet se monitorimi i postës 

elektronike të punonjësve nga punëdhënësi i tyre nënkupton përpunimin e të dhënave 

personale
245

, dhe si i tillë, është një veprim që bie në hapësirën e rregullimit të 

Direktivës. Qëllimi kryesor i Direktivës 95/46 është të mbrojë të drejtat dhe liritë 

themelore të personit dhe në mënyrë të veçantë të drejtën për jetë private  lidhur me 

proceset përpunuese të të dhënave personale duke parashrtruar standartet bazë që duhet 

të respektohen nga ana e subjekteve përpunuese. Në këtë drejtim, rregullat kryesore janë 

ato që kanë të bëjnë me cilësinë e të dhënave, ligjshmërinë e përpunimit të tyre dhe 

kufizimet e mundshme që mund të zbatohen ndaj përpunuesve.  

Parashikimet mbi cilësinë e të dhënave kanë të bëjnë me detyrimin për një 

përpunim të ndershëm dhe të ligjshëm të të dhënave personale, dhe mbledhjen e tyre për 

qëllime legjitime
246

 të përcaktuara dhe të shprehura qartë. Këto të dhëna duhet gjithashtu 

të jenë të mjaftueshme, të kenë lidhje me procesin që synohet të realizohet dhe të mos 

tejkalojnë qëllimet për të cilat ato grumbullohen dhe/ose përpunohen
247

.  

Ndërsa ligjshmëria e përpunimit analizohet duke marrë në konsideratë dy çështje 

kryesore : së pari, nëse personi, të dhënat e të cilit do të përhapen ka dhënë pëlqimin e tij 

të lirë dhe të qartë, dhe së dyti, nëse përpunimi është i nevojshëm për realizimin e 

interesave të ligjshme të kontrolluesit
248

.  

Vlen të theksohet se  e drejta e kontrolluesit për të pasur akses në të dhënat 

personale dhe për t’i përpunuar ato është nje zgjidhje që duhet të konsiderohet si mjeti i 

fundit
249

 dhe që për më tepër i nënshtrohet disa kufizimeve: 
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 Shiko: Opinion 8/2001 i Grupit të Punës mbi të Dhënat Personale, 13 shtator 2013 ‘On the processing 

of personal data in the employment context’, f.13. I vlefshëm në : http://ec.europa.eu. 
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  P.sh. interesi i punëdhënësit për mbrotjen e biznesit të tij nga rreziku i transmetimit të informacioneve 

konfidenciale ndaj një konkurenti mund të konsiderohet si qëllim legjitim. 
247

 Shiko nenin 6 të Direktivës 95/46/EC. 
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 Në nenin 7 të Direktivës thuhet se shtetet anëtare duhet të sigurojnë që përpunimi i të dhënave 

personale të kryhet vetëm: 

(a) nëse subjekti i të dhënave personale ka dhënë pëlqimin;  

(b) nëse përpunimi është thelbësor për përmbushjen e një kontrate, për të cilën subjekti i të  

dhënave është palë kontraktuese 

(c) për të mbrojtur interesat jetikë të subjektit të të dhënave;  

(ç) për përmbushjen e një detyrimi ligjor të kontrolluesit;  

(d) për kryerjen e një detyre ligjore me interes publik ose ushtrimin e një kompetence të  

kontrolluesit ose të një pale të tretë, së cilës i janë përhapur të dhënat;  

(dh) nëse është thelbësor për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave legjitime të kontrolluesit,  

marrësit apo personave të tjerë të interesuar. Në këtë rast, përpunimi i të dhënave personale  

nuk mund të jetë në kundërshtim të hapur me të drejtën e subjektit të të dhënave për mbrojtjen e  

jetës personale dhe private. 
249

 Ky term nënkupton që çdo veprim ndërhyrjeje në postën elektronike të punëmarrësit duhet të 

autorizohet vetëm nëse interesi i synuar nuk mund të përmbushet nëpërmjet përdorimit të mjeteve të tjera. 
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Së pari, zbulimi i të dhënave personale për realizimin e një interesi legjitim të 

kontrolluesit, nuk mund të kryhet nëse një interes i tillë bie në kundërshtim me interesat 

për respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të subjektit të të dhënave.  

Së dyti, në çdo rast të ndërmarrjes së një praktike të ligjshme kontrolluese, kontrolluesi 

ka detyrimin që t’i sigurojë subjektit të të dhënave informacion mbi përpunimin e të 

dhënave të tij personale, si dhe të paktën informacion mbi qëllimet e përpunimit, 

kategoritë e të dhënave të përpunuara dhe për kategoritë e marrësve, të cilëve u përhapen 

të dhënat personale.
250

  

Në nenin 29 të Direktivës parashikohet krijimi i një Grupi Pune mbi Mbrojtjen e 

të Dhënave të Individëve në lidhje me Përpunimin e të Dhënave Personale, detyra 

kryesore e të cilit, është të kontrollojë çdo problem që lidhet me zbatimin e Direktivës në 

nivel shtetëror
251

.  Në maj të vitit 2002, ky grup pune nxori një dokument përmbledhës të 

punës së tij ‘Mbi mbikqyrjen e komunikimeve elektronike në vendin e punës’.  

Lidhur me monitorimin e emailit të punonjësve, dokumenti parashikon udhëzime 

për sa i përket aktiviteteve që do të konsiderohen si aktivitete të ligjshme monitoruese si 

dhe përcakton kufizimet e mundshme të ushtrimit të së drejtës të kontrollit nga ana e 

punëdhënësit. Në terma praktikë, ky dokument përpiqet të shpjegojë në mënyrë 

substanciale parimet themelore që duhet të drejtojnë çdo aktivitet të përpunimit të të 

dhënave personale në fushën e punësimit.  

Në vijim prezantohen parimet dhe kërkesat kryesore që lidhen me respektimin e 

tyre gjatë një procesi grumbullimi apo përpunimi të të dhënave personale. 

Ligjshmëria e përpunimit. Ky parim nënkupton që çdo veprim për përpunimin e 

të dhënave mund të kryhet vetëm nëse ka një qëllim të ligjshëm sikurse parashikohet në 

nënin 7 të Direktivës 95/46.  Argumentat ligjorë që mbështesin përpunimin e të dhënave 

shtrihen nga pëlqimi i shprehur nga subjekti i të dhënave tek një test i balancimit të 

interesave, i cili ballafaqon interesat e ndjekura nga ana e punëdhënësit me cënimin 

eventual të të drejtave themelore të punëmarrësve. 

Proporcionaliteti. Sipas këtij kushti, të dhënat personale që përpunohen duhet të 

jenë të mjaftueshme, të lidhen me qëllimin e përpunimit dhe të mos e tejkalojnë këtë 

qëllim. Megjithatë, Grupi i Punës thekson se edhe nëse punonjësit janë informuar më 

parë në lidhje me operacionet përpunuese dhe një përpunim i tillë është legjitim dhe 

proporcional, është e nevojshme që ky proces të kryhet në mënyrë të ndershme ndaj tyre. 

Kjo nënkupton që monitorimi i email-eve duhet, nëse është e mundur, të 

kufizohet në të dhënat e trafikut të pjesëmarrësve në komunikim dhe në kohën e 

komunikimit por jo në përmbajtjen e tij, nëse kjo do të ishte e mjaftueshme për të evituar 

shqetësimet e punëdhënësit
252

. 

                                                                 
250

 Shiko nenin 14 të Direktivës 95/46/EC 
251

 Komiteti ka një statusin e një organizmi këshillues që konsiston në këshillimin e Komisionit Evropian 

mbi propozimet për ndryshimin e Direktivës, mbi  masat e veçanta ose masat shtesë për mbrojtjen e të 

drejtave dhe lirive të personave fizikë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale, si dhe në bërjen e 

rekomandimeve mbi të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e personave në lidhje me përpunimin 

e të dhënave personale. 
252

 Grupi i Punës për të Dhënat Personale vëren gjithashtu se në rast nevoje absolute për të pasur akses në 

përmbajtjen e email-it të punonjësit, duhet t’i kushtohet rëndësi respektimit të jetës private të personave 

jashtë organizatës së punës, të përfshirë në komunikim. Punëdhënësi p.sh. nuk mund të marrë pëlqimin e 

personave jashtë organizatës të cilët i dërgojnë email-e punonjësve të tij. Punëdhënësi duhet të bëjë 

përpjekje të arsyeshme për të informuar këta persona mbi ekzistencën e aktiviteteve monitoruese, në një 

masë të tillë që personat jashtë organizatës mund të preken prej tyre. Një shembull praktik në këtë drejtim 

do të ishte vendosja e njoftimeve paralajmëruese mbi ekzistencën e mekanizmave monitorues. Shiko: 
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Parimi i transparencës. Në kuadër të respektimit të këtij parimi kërkohet që 

minimalisht, punonjësit të mund të marrin dijeni mbi kategoritë e të dhënave të 

grumbulluara nga ana e punëdhënësit si dhe për qëllimet e ndërmarrjes se aktiviteteve 

monitoruese nga ana e tij.  

Punëdhënësi ka gjithashtu detyrimin që t’iu sigurojë punëmarrësve një deklaratë 

të shkruar, të qartë dhe të përshtatshme të politikës së tij në lidhje me monitorimin e 

emailit, e cila të përshkruajë në mënyrë të hollësishme masën në të cilën paisjet e 

komunikimit të organizatës mund të përdoren për komunikime me natyrë private nga ana 

e tyre; arsyet dhe qëllimet për të cilat  procesi monitorues është duke u kryer etj. 

Parimi i kufizimit të qëllimit
253

. Parimi i kufizimit të qëllimit mbron subjektet e 

të dhënave nëpërmjet vendosjes së kufizimeve mbi mënyrën se si kontrolluesit mund të 

përdorin të dhënat e tyre duke ofruar njëkohësisht një shkallë të caktuar fleksibiliteti për 

kontrolluesit e të dhënave. Ky parim mbështetet në dy shtylla shtylla kryesore: të dhënat 

personale mund të mblidhen për qëllime ‘specifike, të shprehura qartë dhe legjitime’ 

(sqarimi i qëllimit), dhe nuk duhet ‘të përdoren më tej në një mënyrë të papajtueshme’ 

me këto qëllime (pajtueshmëri në përdorim).  

Në radhë të parë, qëllimi i grumbullimit/përpunimit duhet të specifikohet në atë 

masë që është e mjaftueshme për të bërë të mundur zbatimin e masave mbrojtëse të të 

dhënave personale dhe për të përcaktuar kufijtë e veprimeve përpunuese.   

Qëllimi duhet të përcaktohet në mënyrë të qartë dhe specifike: duhet të jetë mjaftueshëm 

i shpjeguar për të përcaktuar proceset që përfshihen ose jo brenda qëllimit të 

përcaktuar
254

. Në vijim, të dhënat personale duhet të mblidhen për qëllime të të 

shprehura qartë.  

Synimi kryesor i kësaj kërkese është që qëllimi të shpjegohet në mënyrë të tillë 

që nuk lë vend për paqartësi ose dykuptimësi për sa i përket kuptimit të tij ose synimit që 

kërkohet të realizohet.  

Qëllimi i shprehur, duhet të jetë i tillë që të lejojë identifikimin e qartë të kufizimeve që 

zbatohen ndaj kontrolluesve të të dhënave, me synimin e veçantë të mbrojtjes së 

subjekteve që u përkasin të dhënat
255

.  

Së treti, kërkesa për ligjshmërinë e grumbullimit dhe përpunimit të të dhënave 

personale shkon përtej kushtit të mbështetjes së këtyre veprimeve në një nga shkaqet e 

ligjshme të renditura ne nenin 7 të Direktivës. Respektimi i këtij kushti kërkon gjithashtu 

që qëllimi i veprimit të ndërmarrë mbi të dhënat personale duhet të jetë në përputhje me 

gjithë parashikmet e ligjit për mbrojtjen e të dhënave, si dhe me ligje të tjera si p.sh ligji i 

punës, legjislacioni në fushën e kontratave, mbrojtjes së konsumatorit etj
256

.  

                                                                                                                                                                                              
Working document on the surveillance of electronic communications in the workplace, of the European 

Working Party on Protection of Personal Data, 29 maj 2002,  f. 17. I vlefshëm në: http://ec.europa.eu  
253

 Ky parim i njohur ndryshe si parimi i finalitetit, renditet midis parimeve kryesore të mbrojtjes së të 

dhënave personale sipas nenit 6(1)(b) të Direktivës 95/46 EC. Duke pasur parasysh nevojën për përqasje 

më të qëndrueshme dhe të harmonizuar të këtij parimi, Grupi i Punës ka përpunuar kohët e fundit një 

opinion të veçantë për sqarimin e rolit të parimit në fjalë dhe ofrimin e udhëzimeve mbi aplikimin e tij. 

Shiko Opinionin 03/2013 të Grupit të Punës për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ‘On Purpose 

Limitation’, prill 2013, f.6. I vlefshëm në: http://ec.europa.eu. 
254

 Një qëllim i shprehur në mënyrë të paqartë ose të përgjithshme, si p.sh “përgjimi i të dhënave për 

qëllime marketingu” ose “për arsye që lidhen me sigurinë e sistemeve të Teknologjisë së Informacionit ”, i 

pashoqëruar nga shpjegime të tjera më të hollësishme – zakonisht nuk konsiderohet se plotëson kushtin e 

të qënit ‘specifik’. 
255

 Shiko më sipër: Opinion 03/2013 i Grupit të Punës për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ‘On Purpose 

Limitation’, f. 17. 
256

 Po aty, fq. 19-20. 

http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
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Në kuadër të shtyllës së dytë në të cilën bazohet parimi i kufizimit të qëllimit 

kërkohet që të dhënat të mos ‘përpunohen më tej  në një mënyrë që është e 

papajtueshme’ me qëllimet e ligjshme të përcaktuara.  

Testi i pajtueshmërisë konsiston në një vlerësim si formal ashtu edhe substancial. 

Vlerësimi formal krahason qëllimet që janë bërë të njohura paraprakisht nga 

kontrolluesi i të dhënave me drejtimet e përdorimit të të dhënave në vijim për të 

përcaktuar nëse përdorimi në këto drejtime mbulohej ose jo nga qëllimi i shprehur prej 

kontrolluesit. Ndërkohë, vlerësimi nga pikëpamja substanciale shkon përtej deklarimeve 

formale të bëra nga ana e kontrolluesit për të përcaktuar si qëillimin fillestar ashtu edhe 

qëllimin e ri, duke marrë në konsideratë mënyrën në të cilën këto qëllime ishin (ose 

duhet të ishin) kuptuar, në varësi të kontekstit dhe faktorëve të tjerë
257

. 

Saktësia në mbajtjen e të dhënave. Kjo kërkesë i referohet detyrimit që ka 

punëdhënësi për të mbajtur të dhëna të sakta të punonjësve dhe brenda periudhës së 

nevojshme për përmbushjen e qëllimit për të cilin ato janë mbledhur. 

Ai duhet të ndërmarrë çdo masë të arsyeshme për të siguruar që të dhënat e pasakta ose 

të paplota për sa i përket qëllimeve për të cilat ato ishin mbeldhur ose përpunuar, të 

korigjohen ose fshihen
258

.  

Parimi i sigurisë. Në respektim të këtij parimi punëdhënësi duhet të vërë në 

zbatim masa të përshtatshme teknike dhe organizative për të garantuar ruajtjen në 

mënyrë të sigurtë të të dhënave personale të punojësve të tij, veçanërisht nga përhapja 

ose aksesi në mënyrë të paautorizuar. 

Ndërgjegjësimi i stafit. Së fundmi, vlen të theksohet se trajnimi i duhur i stafit që 

merret me trajtimin e të dhënave personale, konsiderohet një faktor me rëndësi 

thelbësore për të siguruar respektimin e jetës private të punëmarrësve në ambjentin e 

punës. 

 

7.1.3 Direktiva e  e-Privatësisë  

Direktiva 2002/58
259

 sqaron më tej dhe plotëson Direktivën 95/46 në lidhje më 

përpunimin e të dhënave personale në fushën e komunikimeve elektronike dhe njihet 

gjerësisht si Direktiva e e-Privatësisë.  

Kjo Direktivë synon në mënyrë të veçantë të sigurojë respektimin e plotë të të 

drejtës për jetë private dhe të drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale të parashikuar 

në nenet 7 dhe 8 të Kartës së të Drejtave Themelore të BE-së. Ajo vë theksin në parimin 

e afirmuar tashmë brenda Bashkimit Evropian se të gjitha shtetet anëtare duhet të 

sigurojnë mbrojtjen e fshehtësisë së komunikimeve të realizuara nëpërmjet rrjeteve të 

komunikimeve publike dhe të të dhënave personale e private që përmbahen në këto 

komunikime. Rregullimet e saj gjejnë zbatim ndaj komunikimeve të bëra nëpërmjet 

                                                                 
257

 Në këtë kuptim, për ta ilustruar me një shembull, ‘testi i pajtueshmërisë’ nënkupton që nëse përpunimi i 

të dhënave është justifikuar mbi bazën e garantimit të sigurisë së sistemit, këto të dhëna nuk mund të 

përdoren në vijim për një qëllim tjetër siç mund të jetë monitorimi i sjelljes së punëmarrësit. Shiko më 

sipër: Opinion 03/2013 ‘On Purpose Limitation’ f. 14. 
258

 P.sh. punëdhënësit duhet të përcaktojnë një afat kohor për ruajtjen e emaileve në serverat e tyre 

qëndrorë bazur në nevojat e biznesit të tyre si dhe të marrin masat përaktëse për të siguruar që ky afat të 

mos tejkalohet. 
259

 Kjo Direktivë ka zëvendësuar Direktivën 97/66 të Paralamentit Evropian dhe Këshillit të 15 dhjetorit 

1997 mbi përpunimin e të dhënave personale dhe mbrojtjen e privatësisë në fushën e telekomunikimeve 

duke përshtatur parashikimet e saj ndaj zhvillimeve të reja teknologjike në fushën e komunikimeve 

elektronike. 
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rrjeteve të komunikimeve elektronike publike duke përfshirë ndër të tjera emailin, fax-in, 

sms-të, dhe Internet-in.  

Për me tëper, Direktiva përmban rregulla të veçanta mbi përpunimin e të dhënave 

personale, mbrojtjen privatësisë në fushën e komunikimeve elektronike si dhe rregulla 

mbi komunikimet tregtare të padëshiruara (spam) etj. Në lidhje me fshehtësinë e 

komunikimeve, kërkohet që pjesëmarrësit në një komunikim të informohen paraprakisht 

rreth një aktiviteti regjistrues të zbatuar si dhe  për qëllimin dhe kohëzgjatjen e ruajtjes së 

të dhënave të komunikimit.  

Për sa i përket përdorimit të programeve përgjuese, të paisjeve të fshehta për 

marrjen e të dhënave, ose  paisjeve të tjera të ngjashme të cilat janë të afta të depërtojnë 

në kompjuterin e përdoruesit pa dijeninë tij në mënyrë që të sigurojnë akses në 

informacionin e ruajtur aty, ose të përgjojnë aktivitetet e kryera nga përdoruesi, 

theksohet se këto praktika mund të dhunojnë rëndë jetën private të përdoruesve. 

Përdorimi i paisjeve të tilla, duhet lejuar vetëm për shkaqe të ligjshme, dhe me dijeninë e 

përdoruesve të prekur nga veprimet në fjalë
260

.  

Vëmëndje e veçantë i kushtohet gjithashtu marrjes së masave të përshtatshme 

teknike dhe organizative nga ana e ofruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike 

publike për të garantuar sigurinë e shërbimeve të tyre
261

.   

Masat e marra prej ofruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike duhet të 

paktën: të sigurojnë që të dhënat personale të jenë të aksesueshme vetëm nga personeli i 

autorizuar dhe vetëm për qëllime të ligjshme; të mbrojnë të dhënat personale të 

ruajtura/transmetuara nga çdo shkatërrim aksidental ose i paligjshëm si dhe nga ruajtja, 

përpunimi aksesi ose përhapja e paligjshme ose e paautorizuar; dhe, të sigurojnë 

zbatimin e një politike sigurie në lidhje me përpunimin e të dhënave personale.  

Parimet e vendosura në Direktivën 95/46, gjejnë shprehje në rregulla specifike në 

Direktivën 2002/58, të cilat zbatohen në fushën e shërbimeve të komunikimeve 

elektronike publike. Në këtë drejtim, veprimet e monitorimit të komunikimeve 

elektronike të punonjësve nga punëdhënësi, ashtu sikurse bien në rregullimin e 

Direktivës 95/46, mund të bien edhe në rregullimin e kësaj Direktive.  

Prandaj mund të thuhet se Direktiva e e-Privatësisë përfaqëson një instrument 

garancish lidhur me monitorimin e emailit të punëmarrësve.  

Megjithatë, është ende e paqartë nëse parashikimet në fjalë do të gjejnë zbatim 

për garantimin e fshehtësisë së komunikimeve të punëmarrësve të realizuara nëpërmjet 

një rrjeti privat virtual (VPN). Këtu është fjala për ato komunikime që realizohen 

nëpërmjet një rrjeti i cili përdor një rrjet publik (zakonisht Internetin) për t’u lidhur me 

faqe ose përdorues në distancë.  

Rjeti i përdorur që njihet si rrjet privat virtual bën të mundur dërgimin dhe 

marrjen e të dhënave nëpërmjet një rrjeti publik që lidh në distancë rrjetin privat të 

shoqërisë punëdhënëse me kompjuterin e punëmarrësit.  

Në këtë mënyrë punëmarrësi mund të punojë në distancë dhe jashtë zyrës duke e 

shkëmbyer gjithë informacionin me kompaninë nëpërmjet rrjetit privat dhe duke 

përfituar nga politikat e funksionalitetit, sigurisë dhe administrimit që ofron ky rrjet
262

.  

                                                                 
260

 Shiko Direktivën 2002/58 të Paralamentit Evropian dhe Këshillit të 12 qershorit 2002 mbi përpunimin e 

të dhënave personale dhe mbrojtjen e privatësisë në fushën e komunikimeve elektronike,  pika 24. E 

vlefshme në: http://eur-lex.europa.eu. 
261

 Shiko nenin 4 të Direktivës 2002/58. 
262

 Shiko: Mason, A.G.(2002). Cisco Secure Virtual Private Network. Cisco Press, f. 7. 

http://eur-lex.europa.eu./
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Grupi i Punës për Mbrojtjen e të Dhënave Personale i ngritur në bazë të 

Direktivës 95/46 nuk ka dhënë një sqarim të fushës së zbatimit të termit ‘rrjet i 

komunikimeve elektronike publike’ por ka theksuar se:  

“Fakti që parashikimet e Direktivës 2002/58 zbatohen vetëm ndaj 

shërbimeve të komunikimeve elektronike publike, të realizuara nëpërmjet 

rrjeteve të komunikimeve publike është jo shumë i favorshëm sepse rrjetet 

private po marrin një rëndësi gjithnjë e më të madhe në jetën e përditshme, e 

bashkëshoqëruar kjo me risqe gjithnjë e në rritje ndaj tyre, dhe në mënyrë të 

veçantë sepse këto rrjete janë duke u bërë akoma më specifike (p.sh 

monitorimi i sjelljes së punonjësit nëpërmjet të dhënave të trafikut të 

komunikimit) ”. Gjithashtu, tendenca për shndërrimin sa më të madh të 

shërbimeve në shërbime me natyrë mikse private dhe publike është një tjetër 

zhvillim që shtrohet për rivlerësim
263

”.  

 

7.2 E drejta e punëmarrësve për jetë private sipas jurisprudencës së Gjykatës 

Evropiane të të Drejtave të Njeriut. 

Në jurisprudencën e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut mbi të drejtën 

për respektimin e jetës private në vendin e punës mund të veçohen tre parime
264

: 

a) Punëmarrësit kanë një pritshmëri të ligjshme për privatësi në vendin e punës, e cila 

nuk mund të kundërshtohet bazuar në faktin se punonjësit përdorin paisjet e komunikimit 

ose paisje të tjera të biznesit të punëdhënësit. Megjithatë, sigurimi i informacionit të 

duhur nga ana e punëdhënësit ndaj punëmarrësit mund të reduktojë pritshmërinë 

legjitime të këtij të fundit për privatësi. 

b) Parimi i përgjithshëm i mbrojtjes së fshehtësisë së korrespondencës mbulon edhe 

komunikimet në vendin e punës dhe si rrjedhim edhe postën elektronike dhe dokumentet 

që i bashkangjiten asaj. 

c) E drejta për respektimin e jetës private përfshin deri në një farë mase edhe të drejtën 

për të vendosur dhe zhvilluar raporte me njerëz të tjerë. Duke pasur parasysh se raporte 

të tilla, zhvillohen në një masë të madhe në mjedisin e punës, interesi legjitim i 

punëdhënësit për zbatimin e masave mbikqyrëse i nënshtrohet disa kufizimeve. 

 

Kështu në çështjen Niemietz kundër Gjermanisë,
265

 Gjykata u shpreh se e drejta 

për respektimin e jetës private shtrihet edhe në aktivitetet e punës ose ato me natyrë 

profesionale: 

                                                                 
263

 Shiko Opinionin 8/2006 të Grupit të Punës për Mbrojtjen e të Dhënave Perosnale ‘On the review of the 

regulatory framework for electronic communications and services, with focus on the ePrivacy Directive’. 
264

 Shiko: Working document on the surveillance of electronic communications in the workplace, The Data 

Protection Working Party, 29 maj 2002,  f.9. 
265

 Në mënyrë të përmbledhur, faktet e çështjes janë këto: Një gjyqtar  lokal kishte marrë një letër të 

frimosur me një pseudonim në emër të një grupi anti- klerikal, aktiviteti i të cilit lidhej me një parti 

politike.  Letra përmbante kritika në lidhje me një procedim penal të lënë pezull në ngarkim të një 

punëdhënësi privat si dhe akuza ndaj gjyqtarit kryesues të trupit gjykues për njëanshmëri dhe 

inkompetencë. Për hetimin e kësaj çështjeje, policia gjermane siguroi një mandat  për kotrollin e zyrës së 

z. Niemietz, si pjesë e përpjekjeve për të zbuluar identitetin e personit që kishte shkruar letrën. Arsyeja pse 

u kërkua kontrolli i zyrës së z. Niemietz lidhje me faktin se ai ishte i njohur për lidhjet me grupin anti-

klerikal dhe partinë politike në fjalë.  Në nëntor të vitit 1986, policia ndërmorri një kontroll në zyrën 

ligjore të tij, mbi bazën e mandatit të lëshuar nga gjykata. Gjatë kontrollit u hapën edhe dosjet e klientëve 

të tij por në përfundim nuk u arritën të gjendeshin dokumente me rëndësi për çështjen.  Z. Niemietz 

kundërshtoi kontrollin e bërë në vendin e tij të punës, bazuar në nenin 8 të Konventës Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut, në të cilin njihet e drejta e çdo personi për respektimin e jetës së tij private. Shiko: 
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“E drejta për respektimin e jetës private përfshin deri në një farë mase të 

drejtën për të vendosur dhe zhvilluar raporte me njerëz të tjerë. Për më 

tepër, nuk duket të ketë ndonjë arsye parimore se përse nga kuptimi i 

nocionit ‘jetë private’ duhet të përjashtohen aktivitetet e punës ose ato 

profesionale, duke qenë se, në fund të fundit, pikërisht gjatë jetës së tyre 

në punë, shumica e njerëzve, kanë një mundësi domethënëse për 

zhvillimin e marrëdhënieve me botën e jashtme. Një fakt që është theksuar 

edhe nga komisioni konfirmon se: jo gjithmonë është e mundur që të 

veçosh në aktivitetet e punës së një personi ato veprime që përfshihen 

brenda sferës profesionale nga ato që shtrihen përtej saj”.
266

 

 

Në lidhje me detyrimin e punëdhënësit për t’iu siguruar punëmarrësve të tij  

informacionin e duhur mbi aktivitetet monitoruese ndaj komunikimeve të tyre 

elektronike, në çështjen Copland kundër Mbretërisë së Bashkuar
267

, Gjykata vuri në 

dukje problemet që mund të lindin nga mospasja e politikës së duhur për sa i përket 

përdorimit të teknologjisë në punë.  

Ndaj një punonjëseje të një institucioni arsimor për një periudhë 18 mujore ishte 

zbatuar një proces monitorues që përfshinte bisedat telefonike, postën elektronike dhe 

përdorimin e Internetit nga ana e saj.  

Monitorimi u realizua me qëllim që të përcaktohej nëse punonjësja kishte tejkaluar 

qëllimet e përdorimit të paisjeve të Kolegjit duke i përdorur ato për qëllime personale. 

Sipas pretendimeve të palës së paditur, monitorimi i punonjëses ndiqte qëllimin 

legjitim të mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të të tjerëve, duke siguruar që paisjet e 

siguruara nga një punëdhënës me financim publik të mos shpërdoroheshin.  

Ky argument mbështetej në dispozitat e legjislacionit kombëtar, sipas të cilit, 

Kolegji si një organ i krijuar me ligj, që ka kompetencën të sigurojë arsimim të lartë dhe 

të kryejë çdo veprim që është i nevojshëm dhe i përshtatshëm për realizimin e këtij 

qëllimi, ka të drejtën të realizojë kontrolle të paisjeve të zotëruara prej tij në mënyrë që të 

tregojë se ka qenë i aftë të përmbushë funksionet e tij ligjore
268

.  

Për këtë çështje Gjykata u shpreh se:  

“Bisedat telefonike, emailet, dhe përdorimi i Internetit për qëllime 

personale në ambjentet e punës mbrohen nga e drejta për respektimin e 

jetës private dhe korrespondencës në përputhje me nenin 8 të Konventës. 

Duke qenë se punonjësja nuk ishte paralajmëruar për aktivitetet me 

natyrë monitoruese, ajo kishte një pritshmëri të arsyeshme të privatëisë 

gjatë kohës së qëndrimit të saj në punë, dhe mbledhja dhe ruajtja e 

informacioneve personale në lidhje me përdorimin e emailit, pa dijeninë e 

saj, përbënin një ndërhyrje në të drejtën e saj për respektimin e jetës 

private dhe korrespondencës”. 

                                                                                                                                                                                              
Herbert, W. A. (2008). Workplace privacy protections wideworld: the whole wide world is watching. 

University of Florida Journal of Law and Public Policy. Vol. 19(3). fq. 396-397. 
266

 Shiko: Niemietz kundër Gjermanisë, vendim nr. 13710/88, datë. 16 dhjetor 1992. 
267

 Shiko: Copland kundër Mbretërisë së Bashkuar, vendim nr. 62617/00 , dt.  03.04.2007. 
268

 Sipas këtij qëndrimi, mund të parashikohej në mënyrë të arsyeshme se paisjet e ofruara nga një organ 

ligjor në sajë të financimeve publike nuk mund të përdoreshin së tepërmi për qëllime personale dhe se 

Kolegji do të ndërmerrte një kontroll të regjistrimeve për të përcaktuar nëse kishte raste të përdorimit të 

tyre për qëllime perosnale. 
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Gjykata arriti në përfundimin se kishte shkelje të nenit 8, pasi nuk kishte asnjë 

parashikim si në legjislacionin kombëtar ashtu edhe në instrumentat e brendshme të 

Kolegjit, që të përshkruante rrethanat në të cilat punëdhënësit mund të monitoronin 

përdorimin e telefonit, emailit dhe Internetit nga ana e punëmarrësve të tyre.  

 

7.3 E drejta e punonjësve për jetë private në perspektivën e vendeve anëtare të BE-

së. 

Në çdo rast që brenda një organizate publike ose private zbatohen masa të 

veçanta teknike për mbikqyrjen emailit, ngrihet për diskutim çështja nëse punëdhënësi 

është duke dhunuar privatësinë e punëmarrësve të tij. Në shtetet anëtare të BE-se është 

përgjithësisht e pranuar se fshehtësia e komunikimeve elektronike në vendin e punës 

gëzon mbrojtje në sajë të parashikimeve mbi mbrojtjen e fshehtësisë së korrespondencës 

si një aspekt thelbësor i të drejtës së individit për jetë private.  

Në një përpjekje për të përshkruar situatën e të drejtës së punonjësve për jetë 

private në nivelin e shteteve anëtare të BE-së pjesa në vijim e trajtesës ndalet në 

eksperiencën e dy vendeve me zhvillime tepër domethënëse në këtë fushë që janë Franca 

dhe Italia.  

 

7.3.1 Përqasja Franceze 

Përqasja franceze vendos më shumë theksin në të drejtën e punëmarrësit për 

respektimin e jetës private dhe fshehtësisë së korrespondencës në vendin e punës. 

Monitorimi i postës elektronike të punëmarrësve, pa pasur një interes legjitim 

madhor nga ana e punëdhënësit, me shumë të ngjarë do të përbënte një shkelje të së 

drejtës së tyre për fshehtësi të korrespondencës. 

 Disa nga argumentat kryesore në të cilat mbështetet ky mendim janë:  

a-  instrumentet ndërkombëtare dhe legjislacioni në nivel kombëtar njohin të drejtën e 

çdo qytetari për fshehtësinë e korrespondencës dhe komunikimeve të tij, pa bërë ndonjë 

dallim për sa i përket vendit në të cilin ushtrohet kjo e drejtë, qoftë ky mjedis privat apo 

mjedisi i punës. Si rrjedhim, hapja dhe leximi i korrespondencës së shkëmbyer nga 

punonjësi gjatë ushtrimit të aktivitetit të tij  të punës, duhet të konsiderohet si një veprim 

i paligjshëm që shkel fshehtësinë e korrespondencëssë tij. 

b-  edhe në qoftë se punonjësi përdor emailin e punës për qëllime personale, ky fakt në 

vetvete nuk i shkakton ndonjë dëm punëdhënësit, për sa kohë që veprimet e punonjësit 

nuk shkelin ndonje dispozitë ligjore ose vënë në rrezik sigurinë e sistemit kompjuterik të 

punëdhënësit. 

c-  e drejta e punëmarrësit për jetë private shtrihet edhe në vendin e tij të punës. Në këtë 

kontekst, emaili i tij i punës duhet të ketë një natyrë private dhe të jetë i mbrojtur prej 

ndërhyrjeve nga ana e punëdhënësit. 

Megjithatë, duhet theksuar se ky qëndrim nuk është kategorik. Pranohet se në 

praninë e rrethanave të caktuara punëdhënësi mund të autorizohet që të kontrollojë 

postën e punëmarrësit.  

Kështu, punëdhënësi mund të monitorojë postën elektronike të punonjësit të tij 

kur ai ka arsye të forta për besuar që në përmbajtje të saj gjenden të dhëna që provojnë 

përfshirjen e punonjësit në një aktivitet të paligjshëm (si p.sh. dërgimi ose marrja e 

dokumenteve ose imazheve me përmbajtje të paligjshme ose përhapja e  informacioneve 

sekrete të shoqërisë).  
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A. Praktika gjyqësore 

Gjykata Franceze e Kasacionit është shprehur disa herë në lidhje me çështjen e 

monitorimit të postës elektronike të punëmarrësve. Çështja e parë  e gjykuar në këtë 

drejtim, është çështja Nikon France kundër Onof. 
269

 Gjykata e Lartë konfirmoi se 

punonjësit gëzojnë të drejtën për jetë private në vendin e punës, duke përfshirë këtu të 

drejtën për fshehtësinë korrespondencës personale të mbajtur nëpërmjet sistemeve të 

administruara nga punëdhënësi.  

Ajo u shpreh gjithashtu se:  

‘Punëdhënësi nuk mund të dhunojë këtë të drejtë themelore dhe të lexojë 

mesazhet personale të dërguara ose marra nga punonjësi nëpërmjet një 

paisjeje të veçantë në vendin e punës, edhe nëse firma ka ndaluar 

përdorimin e kompjuterave të punës për qëllime personale.’ 

Në një çështje tjetër Gjykata e Lartë Franceze ka vënë në dukje se rregullat e 

brendshme të vendosura nga shoqëria punëdhënëse mund të kufizojnë të drejtën e 

punëdhënësit për të lexuar emailet e punës së punëmarrësve.
270

 

Në rastin në fjalë, kishte dyshime që një punëmarrës kishte hyrë në llogarinë e 

postës elektronike të punëdhënësit të tij për të siguruar akses në disa të dhëna që 

lidheshin me propozime për rritje page.  

Për të vërtetuar këtë dyshim, emailet e punëmarrësit u hapën nga ana e zyrtarëve të 

kompanisë nga kompjuteri i tij i punës gjatës kohës që ai nuk ishte prezent.  

Gjykata e Kasacionit theksoi se :  

‘nëse në rregullat e brendshme të firmës ka një parashikim me natyrë të 

përgjithshme që ndalon leximin e emaileve të punëmarrësit nga 

punëdhënësi, në mungesën e prezencës së tij, nuk do të bëhet asnjë dallim 

midis komunikimeve private dhe atyre profesionale - në secilin rast asnjë 

prej komunikimeve nuk mund të lexohet’.
271

 

Nga ana tjetër, Gjykata është shprehur se besueshmëria duhet të jetë një element 

udhëheqës thelbësor në mardhëniet e punës dhe se punëdhënësi ka të drejtë të kontrollojë 

dhe mbikqyrë punëmarrësit e tij gjatë kohës së punës
272

.  

Kështu, punëdhënësi i cili, i ka paisur punëmarrësit me një adresë poste 

elektronike mund të vendosë paisje të caktuara monitoruese me kushtin që ai të ketë 

informuar më parë punëmarrësit mbi këtë veprim.  

Kontrolli i ushtruar nga punëdhënësi në këtë rast duhet të justifikohet me prezencën e një 

interesi legjitim dhe mjetet e përdorura prej tij duhet të jenë në përpjestim me interesin 

që synohet të realizohet
273

.  

                                                                 
269

 Vendim i Gjykatës Franceze të Kasacionit, Seksioni për çështjet sociale, 2 tetor 2001, nr.  99-42942. 
270

 Shiko: Monsieur X v.YBC Helpevia. Vendim i Gjykatës Franceze të Kasacionit, Seksioni për çështjet 

sociale, 26 qershor 2012   nr. 11-15310. 
271

 Shiko: Smith. R., & Kadar. D. (2012). Protection of employee privacy rights in France: measures 

controlling employees in the workplace must be treated with caution - employers should avoid placing 

restrictions upon themselves. http://www.lexology.com.  
272

 Në fakt, e drejta e punëdhënësit për monitorimin  e korrespondencës me natyrë profesionale të 

punëmarrësve shihet si një shprehje e të drejtës së tij të përgjithshme për të kontrolluar dhe mbikqyrur 

aktivitetin e tyre të punës. Shiko: Vendim i Gjykatës Franceze të Kasacionit, Seksioni Penal, 19 maj 2004,  

nr. 03-83953. 
273

 Sipas Gjykatës, parimi i proporcionalitetit kërkon që shkalla e kontrollit të ushtruar nga punëdhënësi të 

jetë proporcionale me risqet potenciale që paraqet përdorimi i postës elektronike siç janë: ndikimi negativ 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007046161
http://www.lexology.com/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007065997
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007065997
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Shprehja ‘monitorim i postës elektronike’ nënkupton që punëdhënësi mund të 

kontrollojë marrësit ose dërguesit e emaileve, por jo leximin prej tij të përmbajtjes së 

emailit
274

.  Nëse punëdhënësi ka paisur punëmarrësit me një adresë poste elektronike ai 

duhet të konsultohet me komitetin e punës së firmës rreth termave të përdorimit të saj 

dhe në çdo rast ai mund të marrë dijeni vetëm mbi mesazhet me natyrë profesionale
275

. 

Në praktikën gjyqësore franceze është i afirmuar qëndrimi se emailet personale të 

dërguara nga punëmarrësi nëpërmjet adresës së postës elektronike të punës mbrohen nga 

e drejta për respektimin e fshehtësisë së korrespondencës dhe ky rregull gjen zbatim 

edhe në rastet kur punëdhënësi në mënyrë të shprehur ka informuar punëmarrësit që të 

respektojnë përdorimin e emailit vetëm për qëllime që lidhen me aktivitetin e tyre në 

punë. Megjithatë, vëmëndje e veçantë duhet t’i kushtohet klasifikimit që vetë punonjësi 

iu bën mesazheve të postës elektronike. Kjo ide ilustrohet në mënyrë të qartë me 

shembullin në vijim: 

Kjo çështje ka të bëjë me një punonjës, i cili, ishte pushuar nga puna për shkak se 

i kishte dërguar dy emaile njërit prej kolegëve të tij të punës, të cilat paraqisnin një sjellje 

të rëndë jo të hijshme në punë. Gjykata e Apelit e Versajës u shpreh se punëdhënësi 

kishte shkelur të drejtën themelore të fshehtësisë së korrespondencës, pasi emailet në 

fjalë nuk kishin natyrë profesionale. Më pas çështja u paraqit në Gjykatën e Lartë, e cila 

rrëzoi vendimin e gjykatës së apelit duke theksuar faktin se duhet të verifikohej nëse 

dokumentet e hapura nga punëdhënësi ishin identifikuar më parë nga ana e punëmarrësit 

si private apo jo
276

.  

Në vijim, Gjykata vuri në dukje se është e nevojshme t’i kushtohet vëmëndje jo 

vetëm përmbajtjes së mesazheve të dërguara gjatë orarit të punës por edhe emërtimit të 

tyre. Ky qëndrim ishte i domosdoshëm për të siguruar një nivel të arsyeshëm mbrojtjeje 

për punonjësin, i cili, mund të mos ketë pasur asnjë mundësi praktike për të kuptuar 

natyrën personale të emailit.  

Së fundmi, vlen të theksohet se e drejta e punëdhënësit për respektimin e 

fshehtësisë së korrespondencës të shkëmbyer në vendin e tij të punës, nuk është absolute 

dhe mund të kufizohet nëse është e nevojshme për shmangien e rreziqeve serioze që i 

paraqiten punëdhënësit. 

 Sipas një vendimi të Gjykatës së Kasacionit
277

, “punëdhënësi, mbi bazën e një 

kërkese mund të kërkojë lëshimin e një urdhri gjyqësor, i cili autorizon një përmbarues 

gjyqësor të marrë akses në të dhënat e ruajtura në kompjuterin e punëmarrësit dhe të 

lexojë e ruajë përmbajtjen e mesazheve të postës elektronike të dërguara prej tij ndaj 

personave të paidentifikuar, të cilët nuk kanë asnjë raport profesional me firmën 

punëdhënëse”.
278

 Një veprim i tillë, nuk cënon ndonjë të drejtë të punëmarrësit duke 

                                                                                                                                                                                              
në imazhin e markës, ulja e produktivitetit, rreziqet e lidhura me fshehtësinë kontraktore etj. Vendim i 

Gjykatës Franceze të Kasacionit, Seksioni për Çështjet Sociale, 2 qershor 2004,  nr. 03-45269. 
274

 Nëse punëdhënësi tejkalon të drejtat e tij mbikqyrëse duke lexuar përmbajtjen e emailit, ai kryen veprën 

penale të ‘shkeljes së fshehtësisë së korrespondencës ’ të parashikuar nga neni 226-15 i Kodit Penal 

Francez.  
275

 Vendim i Gjykatës Franceze të Kasacionit, Seksioni për Çështjet Sociale, 14 mars 2000, nr. 98-42090.  

Ky qëndrim është në përputhje edhe me rekomandimet e bëra nga Grupi Evropian i Punës për Mbrojtjen e 

të Dhënave Personale, sipas të cilit, praktika e konsultimit të organizmave përfaqësues të punëmarrësve 

përpara vendosjes së poitikave të lidhura me ta, është një shembull më shumë i respektimit të parimit të 

transparencës. Shiko më sipër: : Working document on the surveillance of electronic communications in 

the workplace, 29 maj 2002,  f.15.  
276

 Vendim i Gjykatës Franceze të Kasacionit, Seksioni për Çështjet Sociale, 30 maj 2007, nr. 05-4312. 
277

 Vendim i Gjykatës Franceze të Kasacionit, Seksioni për Çështjet Sociale, 23 maj 2007, nr. 05-17818. 
278

 Sipas fakteve të çështjes në fjalë, punëmarrësi kishte vendosur marrëdhënie të qëndrueshme dhe ishte 

përfshirë në praktika të pandershme me dy persona jashtë kompanisë për të ngritur një firmë konkurrente. 
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qenë se ai kryhet vetëm në rastet e ekzistencës së një interesi të ligjshëm dhe në praninë 

e tij. 

 

B. Doktrina Franceze 

Sipas studiuesve francezë, e drejta e çdo qytetari për respektimin e jetës private 

është e parashikuar në nenin 9 të Kodit Civil Francez ku thuhet se ‘Çdokush ka të drejtën 

për respektimin e jetës së tij private’. Dispozita në fjalë, zbatohet edhe ndaj punonjësve 

në ambjentin e tyre të punës. Megjithatë, punëdhënësi ka të drejtën legjitime për të 

mbikqyrur punëmarrësit e tij në mënyrë që të sigurojë ushtrimin e aktivitetit të tyre të 

punës në përputhje me kërkesat përkatëse ligjore dhe organizative.  

Duke qenë se një situatë e tillë, vendos përballë tyre dy interesa madhore, merr 

rëndësi primare përcaktimi i kuptimit të së drejtës së punëmarrësit për jetë private dhe se 

çfarë aspektesh të aktivitetit të tij në punë mund të monitorohen nga punëdhënësi. 

Në përpjekjen për t’i dhënë përgjigje këtij raporti, vlen të rikujtojmë se 

punëmarrësi përdor paisjet e vëna në dispozicion të tij në vendin e punës për 

shkëmbimin e korrespondencës dhe se në mënyrë të arsyshme supozohet që ai të mos i 

përdorë ato për interesa personale.  

Për më tepër, nëse punëdhënësi i ka njoftuar në mënyrë të qartë punonjësit mbi 

kushtet e përdorimit të kompjuterit dhe qëllimin e tij për të monitoruar përmbajtjen e 

emaileve të dërguara/marra në vendin e punës, ai do të kufizonte së tepërmi mundësitë 

për t’u konsideruar se ka shkelur dispozitat që mbrojnë fshehtësinë e korrespondencës. 

Aktualisht, e drejta e punëdhënësit për të monitoruar postën elektronike të 

punëmarrësit konsiston në një lloj kompromisi midis të drejtës së punëmarrësit për 

fshehtësi të komunikimeve dhe interesit të punëdhënësit për të mbikqyrur veprimtarinë e 

tij.  Në mënyrë që punëmarrësi të shmangë ndërhyrjet në komunikimet e tij private ai 

duhet të kujdeset për të ruajtur natyrën profesionale të emailit. Nga ana tjetër, 

punëdhënësi duhet të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që 

punonjësit e tij të informohen në mënyrën e duhur mbi kushtet e mundshme të 

monitorimit të postës elektronike
279

. Ai duhet gjithashtu të provojë se në një situatë 

konkrete faktike, ka një interes legjitim që justifikon veprimet monitoruese dhe që mjetet 

e përdorura prej tij ishin në përpjestim me qëllimin që synohej të arrihej.  

Në doktrinën franceze ka gjetur mbështetje më së miri mendimi se punëdhënësi 

nuk është i autorizuar të marrë dijeni mbi mesazhet me natyrë private të postës së 

punëmarrësit, pavarësisht faktit se ky i fundit ka devjiuar pa të drejtë përdorimin e 

adresës së emailit të punës për interesa personale. Kryerja e një veprimi të tillë nga 

punëmarrësi mund të konsiderohet një shkak i arsyeshëm për pushimin e tij nga puna por 

nuk do të justifikonte leximin e mesazheve të tij private.
280

 

 

7.3.2 Përqasja Italiane 

Në praktikën e gjykatave italiane mbizotëron qëndrimi që kontrolli i postës 

elektronike të punëmarrësit do të konsiderohet i ligjshëm nëse ka shkaqe të arsyeshme që 

justifikojnë këtë veprim të punëdhënësit. Në këtë kuptim, kontrolli i postës së 

                                                                                                                                                                                              
Synimi i marrjes së kësaj mase procedurale ishte që t’i jepte mundësinë punëdhënësit to merrte dijeni mbi 

postën private të punëmarrësit në rastet kur ka dyshime të arsyeshme për të dyshuar për përfshirjen e këtij 

të fundit në akte të konkurrencës së pandershme. 
279

 Për më shumë mbi këtë çështje shiko: Patin, J-C. (1999).  La surveillance des courriers électroniques 

par l’employeur. http://lthoumyre.chez.com/pro/1/priv19990810.htm. 
280

 Shiko: Cahen, M. (2007). Courrier electronique et vie privee. 

http://www.muriellecahen.com/publications/p_courrier.asp. 

http://lthoumyre.chez.com/pro/1/priv19990810.htm
http://www.muriellecahen.com/publications/p_courrier.asp
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punonjësve shihet si një vazhdim i të drejtës së punëdhënësit për të kontrolluar 

performancën e tyre në punë. Për sa kohë që punëmarrësit i kërkohet të përdorë adresën e 

emailit të punës për të dërguar dhe marrë vetëm mesazhe që lidhen me aktivitetin e tij në 

punë, çdo kontroll i ushtruar nga punëdhënësi mbi këtë formë të komunikimit nuk 

përbën shkelje të së drejtës së tij për jetë private pasi ky i fundit ka të drejtën e njohur me 

ligj për të kontrolluar në mënyrë të vazhdueshme aktivitetin e punëmarrësve.  

Për më tepër, arsyeja se përse punonjësi paiset me një adresë emaili në punë 

lidhet me përdorimin e saj për interesa të punës dhe jo për interesa personale.   

Është gjerësisht e pranuar tashmë se e drejta për fshehtësinë e korrespondencës përbën 

një aspekt të veçantë të të drejtës së çdo personi për jetë private.  

Duke pasur parasysh këtë lidhje, mund të thuhet se punëdhënësi nuk shkel 

fshehtësinë e korrespondencës së punonjësve të tij duke qenë se ushtrimi dhe gëzimi i 

kësaj të drejte lidhet me korrespondencën me natyrë private. Adresa e postës elektronike 

të punës, për vetë natyrën e saj, prezumohet se nuk përmban të dhëna të cilat ekspozojnë 

një aspekt të jetës private të punëmarrësit, që si të tilla, nuk mund të aksesohen pa 

pëlqimin e tij të shprehur.   

Nëse punëmarrësi do të përdorë emailin e punës vetëm për mbajtjen e 

komunikimeve zyrtare, ashtu sikurse duhet të veprojë në fakt, çdo aktivitet monitorues i 

ndërmarrë nga punëdhënësi nuk do të çojë në zbulimin e të dhënave personale. 

 

A. Praktika gjyqësore 

Ndër vendimet e gjykatave italiane mbi monitorimin e emailit të punëmarrësve në 

vendin e punës, një vendim me ndikim të rëndësishëm është ai i datës 19 dhjetor 2007 i 

Gjykatës Italiane të Kasacionit. Faktet e kësaj çështjeje kanë të bëjnë me hapjen dhe 

leximin e emaileve të një punëmarrëseje nga ana e punëdhënësit duke përdorur 

fjalëkalimin që ishte i njohur paraprakisht prej tij për shkak të praktikës së brendshme të 

firmës. Gjykata u shpreh se: 

‘punëdhënësi, i cili lexon emailet e punëmarrësve të tij  nuk kryen veprën penale të 

shkeljes së fshehtësisë së korrespondencës
281

 në rastin kur firma ku ata punojnë ka 

nxjerrë më parë një rregull sipas të cilit punëmarrësi duhet t’i bëjë të ditur 

punëdhënësit të tij fjalëkalimin e kompjuterit dhe të postës së tij elektronike.
282

’ 

Dispozita penale në fjalë, nuk mund të zbatohej në një rast të tillë, sepse ajo i 

referohet çdo veprimi që konsiston në leximin e një korrespondence të mbyllur, 

ndërkohë që sipas fakteve të çështjes, punëdhënësit nuk i ishte ndaluar aksesi i 

mundshëm në e-mailin e punëmarrëses së tij. Në bazë të legjisalcionit penal italian, një 

person i cili lexon përmbajtjen e një korrespondence, në të cilën i është siguruar akses 

paraprak nuk kryen ndonjë vepër penale nëse ai nuk e fshin atë ose ndryshon 

destinacionin e saj. Gjykata theksoi se: 

‘Është e qartë se dispozita penale në fjalë aplikohet edhe ndaj komunikimeve 

informatike dhe telematike. Një mënyrë e tillë komunikimi do të konsiderohej e 

mbyllur vetëm në drejtim të atyre subjekteve të cilët nuk janë të autorizuar për të 

pasur akses të lirë në sistemet informatike të dërgimit dhe marrjes së mesazheve. E 

                                                                 
281

 Kjo vepër penale parashikohet në nenin 616 të Kodit Penal Italian, në të cilin thuhet se “Kushdo që 

merr dijeni mbi nje korrespondencë të mbyllur që nuk i drejtohet atij, ose heq apo devijon një 

korrespondencë të mbyllur ose të hapur me qëllim të marrjes së dijenisë  ose për t’iu siguruar të tretëve 

mundësinë e marrjes dijeni mbi përmbajtjen e saj, ose shkatërrron atë tërësisht ose pjesërisht, dënohet me 

gjobë ose me burgim deri në një vit. ” 
282

 Vendim i Gjykatës Italiane të Kasacionit, nr. 47096, dt. 11.12.2007. 
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drejta për të pasur akses në informacionet e shkëmbyera nëpërmjet këtyre 

sistemeve varet shumë jo nga të drejtat e pronësisë mbi sistemin por nga rregullat 

që disiplinojnë mënyrën e përdorimit të tij. Nëse sistemi telematik, është i mbrojtur 

nga një fjalëkalim specifik, mund të thuhet se të gjithë ato subjekte të cilët 

posedojnë ligjërisht çelësin informatik të aksesit, mund të marrin dijeni mbi 

korrespondencën e shkëmbyer nëpërmjet tij.
283

’ 

Si rrjedhim në çështjen e paraqitur, Gjykata e Kasacionit arriti në përfundimin se 

nuk kishte shkelje të së drejtës së punëmarrëses për fshehtësinë e korrespondencës së saj 

pasi punëdhënësi kishte marrë dijeni në mënyrë të ligjshme mbi postën elektronike të saj, 

duke përdorur çelësin e aksesit të zotëruar ligjërisht prej tij. 

Probleme të ngjashme janë trajtuar gjithashtu në një vendim të Gjykatës së 

Rrethit të Torinos
284

. Në këtë vendim gjykata është shprehur se emaili i ndërmarrjes i 

përket punëdhënësit dhe se çdo veprim që ka të bëjë me marrjen dijeni mbi përmbajtjen e 

postës elektronike të punonjësve të tij nuk përbën veprën penale të shkeljes së 

fshehtësisë së korrespondencës.  

Kërkesa e vetme që duhet të respektohet nga punëdhënësi në një rast të tillë është 

që të sigurojë që ky veprim të paraprihet nga implementimi i një politike të caktuar 

brenda ndërmarrjes.  

Kjo ka të bëjë me politikën e veçantë të vendosur nga ndërmarrja punëdhënëse në 

lidhje me përdorimin e postës elektronike dhe Internetit prej punëmarrësve të saj. Ajo 

duhet t’iu paraqesë punëmarrësve një përshkrim të hollësishëm të kushteve sipas të 

cilave punëdhënësi mund të hapë emailet e tyre. 

Nëse kjo politikë ju është bërë e njohur punëmarrësve, atëhere monitorimi i 

emailit të tyre nuk do të konsiderohet i paligjshëm.  

Gjykata u shpreh gjithashtu se: ‘mesazhet e dërguara nëpërmjet  adresës së email-it të 

punës nuk janë korrespondencë private… ato duhet të konsiderohen një shkëmbim 

normal i korrespondencës që firma mban gjatë ushtrimit të aktiviteteve të saj.’ 

 

B. Doktrina Italiane 

Në doktrinën italiane lidhur me këtë çështje vihen re dy qëndrime kryesore: 

 Sipas një pikëpamjeje, punëdhënësi nuk kryen një veprim të paligjshëm në rastin 

e leximit të postës elektronike të punëmarrësve, për arsye se këtyre të fundit ju kërkohet 

të përdorin emailin e punës vetëm për arsye që lidhen me aktivitetin e tyre profesional.
285

 

Si rrjedhim, edhe nëse punëdhënësi hap një email me natyrë private, ai nuk mund 

të gjykohet për shkelje të fshehtësisë së korrespondencës, sepse emailet e dërguara 

nëpërmjet paisjeve të vëna në dispozicion në ambjentin e punës dhe gjatë orarit të punës 

supozohen të kenë një natyrë profesionale.  

Në fakt, përgjigja ndaj problemeve të tilla, varet në një masë të madhe nga 

rregullat specifike të parashtruara në rregulloren e brendshme të ndërmarrjes.  

Nëse ekzistojnë rregulla të veçanta nëpërmjet të cilave  punëmarrësve ju kërkohet të 

përdorin emailin e  punës vetëm për arsye që kanë të bëjnë me aktivitetin e tyre të punës, 

kontrolli eventual i ushtruar nga punëdhënësi duhet parë si një aspekt i të drejtës së tij 

për të monitoruar performancën e punëmarrësve në punë.  

                                                                 
283

 Po aty. 
284

 Vendimi nr. 143, dt. 20.08.2006 i Gjykatës së Rrethit të Torinos, Itali. 
285

 Shiko: Frediani, V.  “Lettura della casella di posta elettronica da parte del datore di lavoro: lecito o 

illecito?”,  available at: http://www.consulentelegaleinformatico.it/; si dhe: Perfetti. T. “Il controllo della 

mailbox aziendale”. http://www.filodiritto.com. 

http://www.consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=17
http://www.filodiritto.com/


Mbrojtja e sigurisë së komunikimeve - Evisa Kambellari 

 

133 
 

Në këto kushte, nëse punëdhënësi hap emailin e punës së punëmarrësit duke 

supozuar se në të përmbahen vetëm mesazhe të lidhura me punën e tij, ai nuk mund 

konsiderohet përgjegjës për shkelje të fshehtësisë së korrespondencës duke qënë se atij i 

mungon qëllimi për të kryer një veprim të paligjshëm.   

Nga ana tjetër, për një pjesë autorësh, zgjidhja e dhënë nga gjykatat italiane mbi 

këtë problem paraqitet e diskutueshme. Ata argumentojnë se ushtrimi nga ana e 

punëdhënësit i të drejtës së disponimit mbi sistemet informatike konsiston në marrjen e 

masave të nevojshme për të shmangur çdo ndërhyrje të paautorizuar nga ana e të tretëve, 

por nuk i garanton atij ndonjë të drejtë për të marrë dijeni mbi përmbajtjen e emaileve të 

shkëmbyera nëpërmjet sistemit
286

.  

Gjatë vlerësimit të ligjshmërisë të veprimit të kontrollit të mesazheve elektronike 

të punëmarrësit nga punëdhënësi, gjykata duhet t’i kushtojë më shumë rëndësi faktit nëse 

një praktikë e tillë është kryer me vullnetin e lirë të subjektit të të dhënave apo jo.  

Fakti i dhënies së pëlqimit nga ana e punëmarrësit për kryerjen e veprimit duhet 

të ketë rëndësi vendimtare në përcaktimin e ligjshmërisë së tij.  

Sipas këtyre studiuesve, çdo zgjidhje tjetër e cila njeh si të ligjshëm  kontrollin e kryer 

ndaj  emailit të punëmarrësit për faktin e thjeshtë se në bazë të rregullave organizative të 

ndërmarrjes, punëdhënësi posedon çelësin informatik të aksesit, do t’i siguronte këtij të 

fundit një fuqi kontrolli të pakufizuar dhe të pajustifikuar
287

.  

Theksohet gjithashtu se kontrolli i mesazheve email të punëmarrësit duhet të 

kryhet vetëm kur është patjetër e nevojshme dhe kur ekzistojnë shkaqe të arsyeshme që 

mbështesin këtë veprim. Në të tilla rrethana, punëdhënësi mund të hapë emailin në 

praninë e punëmarrësit, dhe, nëse kjo nuk është e mundur, ai duhet t’iu drejtohet 

autoriteteve kompetente administrative për të siguruar një leje për akses
288

. 

 

7. 4 Eksperienca shqiptare 

Në Shqipëri, kuadri rregullator i çështjeve që lidhen me përdorimin e postës 

elektronike të punëmarrësit mbetet jo i plotë.  

Aktualisht, ekziston një rregullore mbi perdorimin e postës elektronike nga ana e 

punonjësve të administratës publike por problemi ende nuk ka gjetur rregullim në 

sektorin privat të punësimit.  

Për më tepër, edhe për sa i takon rregullave të vendosura për përdorimin e postës 

elektronike në administratën publike,
289

 zgjidhja e dhënë mbetet e diskutueshme për sa i 

takon balancimit të interesave përkatëse midis punëmarrësit dhe punëdhënësit duke qenë 

se rregullorja në fjalë, është një akt i nxjerrë nga pushteti ekzekutiv.
290

  

Ende nuk ka një udhëzim të Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, 

i cili të rregullojë rastet kur punëdhënësi ka të drejtë të kontrollojë  adresën e postës 

elektronike të punës të punëmarrësve të tij. 

Në përpjekjet për garantimin sa më të lartë të të drejtës së punëmarrësve për 

privatësi në vendin e punës do të ishte mirë që vetë autoriteti i Komisionerit të shprehej 

nëpërmjet udhëzimeve të veçanta në funksion të disiplinimit të rasteve të ndryshme se 

                                                                 
286

 Shiko: Pecorella, C., & De Ponti, R. (2011). Impiego dell’elaboratore sul luogo di lavoro e tutela 

penale della privacy, pg. 8-9. http://www.penalecontemporaneo.it. 
287

 Po aty. f. 15.  
288

Shiko: Garri, F. (2007). La tutela della privacy nei luoghi di lavoro, pg. 22. Retrieved at:  

www.giustizia.lazio.it. 
289

‘Rregullore për Përdorimin e Postës Elektronike në Administratën Publike’. 

08/2013http://akshi.gov.al/Rregullore/Rregullore_emaili_ver2_0_1_2013.pdf 
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 Rregullorja është nxjerrë nga Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit, e cila është në varësi 

direkte të Këshillit të Ministrave. 
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kur ndalohet dhe kur lejohet kontrolli i postës elektronike të punëmarrësit nga 

punëdhënësi. Këto udhëzime, duhet të marrin në konsideratë gjithashtu natyrën e veçantë 

që paraqesin raportet e ndryshme të punës në përputhje me kontekstin ku ato zhvillohen 

në mënyrë që rregullimi t’i përshtatet veçorive të këtyre raporteve.  

Vlen të përmendim këtu se në praktikën e Autoritetit Italian për Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale, kësaj çështjeje i është kushtuar vëmëndje tepër e veçantë dhe janë 

nxjerrë një sërë udhëzimesh që synojnë të sqarojnë kufijtë në të cilët shtrihet e drejta e 

punëmarrësit për fshehtësine e postës elektronike të vendit të punës dhe e drejta e 

punëdhënësit për të monitoruar postën elektronike të punëmarrësve të tij. 

Për sa i takon përdorimit të postës elektronike në administratën publike, modeli i 

zgjedhur i rregullimit, i garanton punëdhënësit të drejta të plota kontrolli ndaj adresave 

zyrtare të postës elektronike të punojësve të administratës së tij.  

Ndër parashikimet kryesore të rregullores janë: 

- çdo punonjësi i caktohet një adresë poste elektronike me qëllim që të përdoret 

ekskluzivisht për nevoja të punës në lidhje me Institucionin. 

- përdorimi i adresës së postës elektronike zyrtare për qëllime private është i ndaluar në 

zbatim të kërkesave të ligjit nr. 9131  “Për rregullat e Etikës në Administratën 

Publike”.
291

 

- Institucioni rezervon të drejtën për të monitoruar, rishikuar, ndërprerë apo publikuar 

çdo mesazh të hartuar, dërguar apo marre nëpërmjet rrjetit. Monitorimi, rishikimi dhe 

ndërprerja e mesazheve mund të kryhet me ndihmën e softuerëve për filtrimin e 

përmbajtjes ose nga punonjës të autorizuar. 

- Institucioni rezervon të drejtën që të ndryshojë rrugën, destinacionin apo të pezullojë 

dërgimin e mesazheve në vartësi të rrethanave duke njoftuar menjëherë dërguesin. Kjo 

përfshin, por nuk është e kufizuar me:  

i. pengimin e dërgimit, alternimin, arkivimin apo fshirjen e dokumenteve të 

bashkëngjitur (attachment) ose kodit të mesazhit atëherë kur dyshohet se përbën rrezik 

për funksionimin e sistemit kompjuterik.  

ii. eliminimin e përmbajtjeve shtesë në mesazhe (p.sh muzike), që konsiderohen pa vlerë 

për institucionin dhe zëne vend në memorie.  

iii. pengimin e dërgimit apo arkivimin e mesazheve me përmbajtje të dyshimtë. mesazhe 

që përmbajnë dokumente të bashkëlidhura (attachment) me emra dhe prapashtesa të 

dyshimta.  

iv. pengimin e dërgimit apo arkivimin e mesazheve të formuluar në gjuhë fyese.  

v. pengimin e dërgimit apo arkivimin e mesazheve që konsiderohen si jozyrtar apo/ose 

reklama komerciale (spam).  

Sikurse shihet nga përmbajtja e rregullave të mësipërme, përqasja e ndjekur në 

Rregulloren “Mbi përdorimin e postës elektronike në administratën publike” nuk merr 

aspak në konsideratë, të drejtën për garantimin e një niveli të caktuar mbrojtjeje të 

korrespondencës private të punëmarrësit në vendin e punës.  

Një model i tillë, nuk merr në konsideratë qëndrimet e shprehura nga Gjykata 

Evropiane e të Drejtave të Njeriut.  

 Kujtojmë këtu se sipas Gjykatës, ‘nuk duket të ketë ndonjë arsye parimore se 

përse nga kuptimi i nocionit ‘jetë private’ duhet të përjashtohen aktivitetet e punës ose 
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 Në nenin 13 pika 2, të këtij ligji thuhet se “Nëpunësi duhet te përdorë mjetet qe i ofron pozicioni i 

punës vetëm për realizimin e detyrave te tij dhe jo për qëllime personale.”  
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ato profesionale, duke qenë se,… gjatë jetës së tyre në punë shumica e njerëzve, kanë një 

mundësi domethënëse për zhvillimin e marrëdhënieve me botën e jashtme ; dhe se jo 

gjithmonë është e mundur që të veçosh në aktivitetet e punës së një personi ato veprime 

që përfshihen brenda sferës profesionale nga ato që shtrihen përtej saj’.
292

 

 

Komente përmbyllëse 

Në parim, punëdhënësi gëzon të drejtën e monitorimit të postës elektronike të 

punëmarrësve, e cila duhet parë si një vazhdim i të drejtës së tij të përgjithshme për të 

kontrolluar performancën e tyre në punë.  

Për më tepër, punëmarrësi përdor paisjet e vëna në dispozicion nga punëdhënësi 

gjatë përdorimit të adresës së emailit dhe supozohet që ai ta përdorë këtë adresë vetëm 

për interesa me natyrë profesionale.  

Megjithatë, sikurse kemi përmendur edhe më parë, në nivel Evropian e drejta për 

respektimin e jetës private dhe fshehtësisë së korrespondencës shtrihet edhe në aktivitetet 

e punës. ‘E drejta për respektimin e jetës private përfshin deri në një farë mase të drejtën 

për të vendosur dhe zhvilluar raporte me njerëz të tjerë dhe… nga kuptimi i nocionit 

‘jetë private’ nuk duhet të përjashtohen aktivtetet e punës ose ato profesionale, duke 

qenë se, në fund të fundit, pikërisht gjatë jetës së tyre në punë shumica e njerëzve, kanë 

një mundësi domethënënse për zhvillimin e marrëdhënieve me botën e jashtme
293

. 

Gjatë trajtimit të kësaj çështjeje, është shumë e rëndësishme që punëdhënësi të 

hartojë një poltikë të saktë dhe të qartë mbi përdorimin e emailit dhe kushtet e veçanta në 

të cilat mund të ndërmerren veprime monitoruese.  

Pavarësisht kësaj, thjesht implementimi paraprak i një politike informuese të 

hollësishme nuk mund të konsiderohet i mjaftueshëm për të justifikuar një ndërhyrje në 

emailin e punëmarrësve. 

Ligjshmëria e zbatimit të masave monitoruese duhet të bazohet në një masë të 

madhe në praninë e një interesi legjitim të firmës siç mund të jetë shmangia e 

përgjegjësisë që mund të vijë nga keqpërdorimi i emailit prej punëmarrësit, mbrojtja e 

informacioneve konfidenciale të shoqërisë, sigurimi i integritetit të sistemeve 

informatike nga çdo program i dëmshëm që i bashkangjitet emailit, matja e 

produktivitetit në punë etj
294

. 

Në lidhje me rastin e kontrollit të emailit të punëmarrësve për të vlerësuar 

performancën e tyre në punë duhet theksuar se interesi i punëdhënsit mund të 

përmbushet mjaft mirë duke monitoruar vetëm të dhënat e trafikut dhe emërtimin e 

emaileve dhe se çdo kontroll i përmbajtjes së emaileve do të tejkalonte në mënyrë të 

paarsyeshme qëllimin e synuar. 

Punëdhënësi, gjithashtu mund të ndërmarrë masa monitoruese ndaj e-mailit  për 

sa kohë që interesi i ligjshëm i ndjekur prejt tij nuk mund të realizohet me përdorimin e 

mjeteve të tjera. Çdo veprim monitorimi duhet të konsistojë në një përgjigje të 

arsyeshme dhe përpjestimore ndaj rrezikut me të cilin ndeshet punëdhënësi dhe duhet të 

sigurojë një ekuilibër të drejtë midis interesit të ligjshëm të ndjekur nga punëdhënësi dhe 

të drejtës së punëmarrësit për jetë private.   

Si përfundim, këto konsiderata duhet të vlerësohen më tej në perspektivën që 

kushtet e punës kanë evoluar në një mënyrë të tillë që e bën gjithnjë e më të vështirë 

dallimin e qartë të orëve të punës nga jeta private. Në mënyrë të veçantë, në kushtet e 
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 Shiko: Niemietz v. Germany, 16 Eur. Ct. H.R. 97 (1992). 
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 Po aty. 
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 Ky qëndrim është vënë në dukje edhe nga Grupi i Punës për të Dhënat Personale. Shiko: Working 

document on the surveillance of electronic communications in the workplace, 29 maj 2002,  f.17. 
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zhvillimit që është duke marrë ‘të punuarit nga shtëpia’, shumë punonjës vazhdojnë 

punën e tyre në ambjentet e shtëpisë në sajë të përdorimit të infrastrukturës së vënë në 

dispozicion nga punëdhënësi
295
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KAPITULLI V 

 
 

Komunikimet elektronike dhe përgjegjësia e ISP-ve 

 

PËRMBLEDHJE: -1. Kuadri rregullator i komunikimeve elektronike. -1.1 Fusha e zbatimit të ligjit. -1.2 

Mbrojtja e të dhënave dhe e privatësisë. -1.2.1 Ruajtja e fshehtësisë së komunikimeve. -1.2.2 Përpunimi i 

të dhënave për trafikun e komunikimit. -1.2.3 Përjashtimet nga mbrojtja. -1.3  Siguria e rrjeteve dhe 

shërbimeve. -1.3.1 Marrja e masave mbrojtëse me natyrë tekniko-organizative. -1.3.2 Niveli minimal i 

sigurisë. -1.3.3 Detyrimi për njoftim mbi rrezikun. -1.4  Masat operative për garantimin e privatësisë së 

thirrjeve. -1.4.1 Identifikimi i linjës thirrëse dhe i linjës të thirrur. -1.5  Ruajtja e të dhënave për qëllime të 

ndjekjes penale. -1.5.1 Probleme në rregullimin ligjor të detyrimit. -2. Komunikimet pa kërkesë. -2.1 

Situata të jashtëligjshme. -3.  Sanksionet. -4. Refuzimi i aksesit të familjarëve në adresën e postës 

elektronike -5. Kuadri normativ i Bashkimit Evropian në fushën e komunikimeve elektronike. -6. 

Kapacitetet institucionale të BE-së. -7. Përgjegjësia penale e ofruesve të shërbimeve të shoqërisë së 

informacionit. -7. 1 Përgjegjësia e ofruesve të shërbimeve të ndërmjetme. -7.2 Përgjegjësia për shërbimet e 

paisjeve të informimit (ITS). -7.3 Përgjegjësia e ofruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike 

publike (ISP). -7.3.1 Përgjegjësia për shkak të mungesës së kontrollit. -7.4  Nevoja për rregullim të 

posaçëm juridiko-penal. -7.5 Përgjegjësia sipas Konventës “Mbi Krimin Kibernetik”. 

 

 

1. Kuadri rregullator i komunikimeve elektronike  

Kuadri normativ bazë për rregullimin e veprimtarive të ofrimit të rrjeteve dhe 

shërbimeve të komunikimeve elektronike publike në vendin tonë është ligji “Për 

Komunikimet Elektronike”
296

. Ky ligj vendos detyrime të veçanta ndaj subjekteve që 

veprojnë si operatorë apo ofrues të shërbimeve në fjalë, për të garantuar sigurinë e 

rrjeteve dhe fshehtësinë e komunikimeve të transmetuara prej tyre.  

 

1.1 Fusha e zbatimit të ligjit 

Në përcaktimin e fushës së zbatimit, ligjvënësi nuk ka marrë përsipër të 

përshkruajë ato forma të komunikimeve elektronike që do të bien në hapësirën 

rregulluese të ligjit. Në vend të kësaj,  janë përcaktuar në mënyrë të qartë ato forma 

komunikimesh, të cilat nuk i nënshtrohen rregullimit të ligjit. Përqasja e ndjekur bazohet 

në një qëllim praktik për t’i dhënë një shtrirje sa më të gjerë zbatimit të ligjit.  

Çdo përpjekje për të bërë një përcaktim shterues të sferës së komunikimeve 

elektronike që do të gjenin rregullim në bazë të ligjit, mbart rrezikun e mbulimit jo të 

plotë të formave të shumëllojshme nëpërmjet të cilave mund të marrin jetë komunikimet 

elektronike, duke pasur parasysh në mënyrë të veçantë dinamikën e zhvillimit të 

teknologjisë së informacionit.  

Në nenin 2 të ligjit thuhet se ‘ky ligj nuk zbatohet për përmbajtjen e shërbimeve 

të ofruara nëpërmjet rrjeteve të komunikimeve elektronike; për pajisjet e komunikimeve 

të ndërtuara dhe të përdorura ekskluzivisht për qëllime të mbrojtjes dhe sigurisë 
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 Ligji nr.9918, datë 19.5.2008 ‘Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë’, i ndryshuar.  
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kombëtare
297

 si dhe për transmetimet radiotelevizive, për sa kohë nuk është përcaktuar 

ndryshe në legjislacionin në fuqi.  

Në lidhje me përjashtimin e parë, mund të themi se ligji nuk gjen zbatim mbi 

përmbajtjen e shërbimeve të ofruara nëpërmjet rrjeteve të komunikimeve elektronike,  

pasi ky aspekt i komunikimit ka të bëjë me aktivitetin e ushtruar nga pajtimtarët ose 

përdoruesit e shërbimeve, të cilët në varësi të interesave që ndjekin i japin shërbimit një 

përmbajtje të caktuar. Ndërkohë, ligji merr përsipër që të rregullojë aktivitetin e 

operatorëve të rrjeteve dhe ofruesve të shërbimeve elektronike, në mënyrë të tillë, që 

gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre të respektojnë të drejtat dhe interesat e ligjshëm të 

përdoruesve të shërbimeve, të respektojnë parimet e konkurrencës së ndershme, të 

garantojnë një infrastrukturë efiçente në komunikimet elektronike si dhe të garantojnë 

shërbimet e duhura dhe të përshtatshme në lidhje me këto komunikime.  

Në këtë mënyrë, veprimtaria e ushtruar nga ofruesit e shërbimeve të 

komunikimeve elektronike, lidhet ngushtësisht me përpunim të dhënash të jashtme të 

komunikimit, të ndryshme nga përmbajtja e tij, të cilat janë të nevojshme për të ofruar 

shërbimet në fjalë dhe për të garantuar realizimin me efiçencë të tyre. 

 

Përjashtimi i pajisjeve të komunikimeve të ndërtuara dhe të përdorura 

ekskluzivisht për qëllime të mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare nga fusha e rregullimit të 

ligjit lidhet drejtëpërsëdrejti me natyrën e veçantë të komunikimeve që realizohen me 

anë të tyre. Si rrjedhim, përdorimi i këtyre paisjeve do të bëhet në përputhje me rregullat 

përkatëse të brendshme dhe ligjet e posaçme që disiplinojnë veprimtarinë e punës së 

subjekteve të ngarkuara me detyra të caktuara në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë 

kombëtare. 

Arsyeja e përjashtimit të transmetimeve radiotelevizive nga fusha e rregullimit të 

ligjit lidhet me faktin se këto lloj transmetimesh janë të drejtuara ndaj një numri të 

pakufizuar personash. Në këto rrethana, ato nuk përmbajnë një nga karakterstikat 

kryesore që shoqëron procesin e komunikimit, atë të kufizimit të numrit të përdoruesve 

dhe mundësisë së përcaktimit të tyre.   

Ky interpretim mbështetet plotësisht në shpjegimin e dhënë në ligj mbi konceptin 

e komunikimit. Sipas ligjit, “komunikim” është shkëmbimi ose transmetimi i 

informacionit ndërmjet një numri të kufizuar përdoruesish, por që nuk përfshin 

transmetimin e informacionit që është pjesë e transmetimeve radio-televizive nëpërmjet 

rrjeteve të komunikimeve elektronike, përveç rasteve kur informacioni mund të ketë të 

bëjë me një pajtimtar ose përdorues të mirënjohur, i cili merr këtë informacion.
298

 

Nga ky përcaktim shikojmë për më tepër, se në situata të caktuara, të cilat duhen 

vlerësuar si përjashtim nga rregullimi i përgjithshëm, transmetimet radio-televizive 

mund të konsiderohen si komunikime në kuptim të ligjit. Këtu bëhet fjalë për rastin kur 

është e mundur që të identifikohet pajtimtari apo përdoruesi, në drejtim të të cilit 

transmetohet informacioni siç mund të jetë psh. informacioni i transmetuar në kuadër të 

shërbimit të ofrimit të transmetimeve video sipas kërkesës (video-on-demand service)
299
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 Në veçanti paisje të tilla, si sistemet radio dhe pajisjet fundore të telekomunikacioneve të përdorura prej 

këtyre shërbimeve. 
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 Neni 3, pika 13 
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 Koment nr. 16 i Direktivës 2002/58. 
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1.2 Mbrojtja e të dhënave dhe e privatësisë 

 

1.2.1 Ruajtja e fshehtësisë së komunikimeve  

Parimi i fshehtësisë së komunikimeve parashtron ndaj sipërmarrësve të 

shërbimeve të komunikimeve publike kërkesën për ruajtjen e fshehtësisë së përmbajtes 

së komunikimit prej të gjithë personave të ndryshëm nga bashkëkomunikuesit.  

Detyrimi për ruajtjen e fshehtësisë së komunikimeve zbatohet gjithashtu edhe për të 

dhënat e trafikut si dhe të dhënat për përpjekjet e pasuksesshme për vendosjen e 

lidhjes.
300

 Për këtë qëllim, ligji ka vendosur mbi sipërmarrësit e shërbimeve detyrimin 

për të marrë masa ndaj sistemeve të komunikimeve elektronike dhe të përpunimit të të 

dhënave, për të mbrojtur sekretin e komunikimeve elektronike dhe të të dhënave vetjake, 

si dhe për të ndaluar aksesin e paautorizuar në sistemet e komunikimeve elektronike dhe 

të përpunimit të të dhënave.
301

  

Respektimi i detyrimit, nënkupton ndërtimin nga ana e këtyre subjekteve në fjalë, 

të mekanizmave të përshtatshëm që garantojnë ruajtjen e natyrës së fshehtë të 

komunikimit gjatë fazave të ndryshme të transmetimit të tij nga njëri prej 

bashkëkomunikuesve tek tjetri. Kuptohet se secili sipërmarrës, do të jetë përgjegjës për 

marrjen e masave mbrojtëse për atë pjesë të procesit të transmetimit të komunikimit që 

kontrollohet efektivisht prej tij.   

Masat që kërkohen të merren mund të lidhen  me aspekte teknike të ndërtimit dhe 

funksionimit të sistemeve ose me aspekte të organizimit të personelit të përfshirë në 

administrimin tyre. Nga njëra anë, këto masa mund të bazohen në ndërtimin apo 

adaptimin e kapaciteteve teknike të nevojshme për të shmangur hyrjet e paautorizuara në 

sistemet përkatëse të transmetimit apo përpunimit të të dhënave si dhe hyrje të tjera 

abuzive, që mund të kryhen në tejkalim të autorizimit prej personave që kanë akses në 

shfrytëzimin e sistemeve. Nga ana tjetër, me rëndësi të veçantë paraqitet edhe hartimi 

dhe vendosja e kodeve të brendshme të etikës, të cilat të përcaktojnë qartë të drejtat dhe 

detyrat e personelit që kujdeset për mbarëvajtjen e realizimit të shërbimit të komunikimit 

elektronik publik.  

Gjithashtu, duhet të parashikohen në mënyrë të qartë edhe masa të tjera ligjore që 

vendosin detyrimin për ruajtjen e sekretit profesional mbi punonjësit e sipërmarrësve të 

shërbimeve.
302

  Në nenin 121 pika 4 të ligjit thuhet se “ndalohet marrja, regjistrimi, 

publikimi dhe përdorimi i të dhënave dhe i mesazheve të transmetuara nga rrjeti i 

komunikimeve elektronike dhe që nuk janë për publikun, si dhe dhënia e tyre personave 

të paautorizuar, për sa kohë që nuk përcaktohet ndryshe në legjislacionin në fuqi”.   

Një parashikim i tillë, nënkupton qartë se përcaktimet ligjore që ndëshkojnë format 

klasike të përgjimit të bisedave telefonike duhet të shtrijnë veprimin e tyre edhe ndaj 

mjeteve të tjera të komunikimit. Në koherencë me këto kërkesa, në ligjin tonë penal janë 

përfshirë një sërë dispozitash të reja
303

 që inkriminojnë forma të ndryshme të ndërhyrjeve 

abuzive apo përgjimit të të dhënave të transmetuara nëpërmjet rrjeteve të komunikimeve 

elektronike publike. Këto dispozita marrin në konsideratë më së miri kontekstin e 
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 Ky parashikim i ligjit është në koherencë me jurisprudencën e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të 

Njeriut, ku në mënyrë konstante është pranuar fakti se fshehtësia e korrespondencës shtrihet edhe në të 

dhënat e jashtme  të komunikimit sikurse janë të dhënat në lidhje me datën, orën kohëzgjatjen e bisedës 

dhe numrin e thirrur. Shiko : P.G. dhe J.H. kundër Mbretërisë së Bashkuar, vendim nr. 44787/98, dt. 

25.12.2001.  
301

 Neni 121/1 i Ligjit ‘Për Komunikimet Elektronike’. 
302

 Neni 121/2 i Ligjit. 
303

 Ndër këto dispozita janë: neni 192/b “Hyrja e paautorizuar kompjuterike”, neni 293/a “Përgjimi i 

paligjshëm i të dhënave kompjuterike”, neni 293/b “Ndërhyrja në të dhënat kompjuterike” etj. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["44787/98"]}
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veçantë në të cilin kryhen veprimet e paligjshme dhe garantojnë nivelin e duhur të 

mbrojtjes në përputhje me veçoritë e veprave në fjalë.  

Vëmëndje e veçantë i është kushtuar ruajtjes së konfidencialitetit të 

komunikimeve në rastet kur aksesi apo regjistrimi i të dhënave që lidhen me to, është i 

nevojshëm për të mundësuar ofrimin e shërbimit specifik të komunikimeve publike apo 

për vërtetimin e faktit që një komunikim i caktuar ka ndodhur realisht.
304

  

Në këto rrethana, është e mundur që të sigurohet një nivel i caktuar ndërhyrjeje në 

komunikime por vetëm në masën që kjo është e nevojshme për realizimin e qëllimit të 

synuar. Kushti thelbësor që duhet të respektohet është proporcionaliteti midis qëllimit që 

kërkohet të arrihet dhe mënyrave të ndërhyrjes.  

Së pari, regjistrimi, ruajtja, transferimi i komunikimeve, lejohet kur kjo është e 

nevojshme për përcjelljen e mesazheve të faksit, të postës elektronike, të sekretarisë 

telefonike, mesazheve zanore, mesazheve  të shkurtra apo për rastet e parashikuara me 

ligj. Në vijim, kur informacioni apo përmbajtja e komunikimit nuk është më e nevojshme 

për ofrimin e shërbimit specifik të komunikimeve publike, sipërmarrësit duhet ta fshijnë 

atë sa më shpejt që të jetë e mundur teknikisht.  

Së dyti, regjistrimi i komunikimeve dhe i të dhënave shoqëruese të trafikut lejohet 

me qëllim sigurimin e evidencës së transaksioneve në treg ose të ndonjë komunikimi 

tjetër biznesi.
305

 Në këtë kuptim, regjistrimi mund të kryhet psh. në rastin e blerjeve 

nëpërmjet telefonit apo ndaj telefonatave të kryera nga punonjësit e një shoqërie që 

ushtron veprimtari të marketingut nëpërmjet komunikimeve telefonike. 

Regjistrimi i komunikimit në këto raste është plotësisht i justifikuar nga nevoja për 

vëretetimin e faktit që transaksioni tregtar ka ndodhur dhe sqarimin e rrethanave në të 

cilat ai ka ndodhur,  në mënyrë që të shmangen keqinterpretimet e mëvonshme me 

dashje ose jo mbi këto fakte nga secila prej palëve të përfshira në transaksion. 

Nga ana tjetër, regjisitrimi i komunikimeve të tjera me natyrë biznesi mund të 

justifikohet me nevojën për matjen e performancës së realizimit të shërbimit. 

 Së treti, lejohet regjistrimi i komunikimeve dhe i të dhënave shoqëruese të 

trafikut brenda strukturave të ngarkuara me ligj për marrjen e thirrjeve të emergjencës, 

me qëllim regjistrimin, identifikimin dhe zgjidhjen e tyre. Arsyeja e regjistrimit të 

komunikimeve nga këto struktura justifikohet nga interesi i tyre primar për të fiksuar të 

dhëna të caktuara që lidhen me një situatë emergjente (siç mund të jetë psh. njoftimi për 

kryerjen e një vepre penale, për nevojën urgjente për ndihmë mjekësore etj).  

Të dhënat e mbledhura nga regjistrimi, ndihmojnë strukturat përkatëse në identifikimin e 

ngjarjeve të njoftuara dhe në kuptimin sa më të qartë të rrethanave që lidhen me to.
306

 

Së fundmi, vlen të theksohet se ndalimi i marrjes, regjistrimit, përdorimit të të 

dhënave dhe i mesazheve të transmetuara nga rrjeti i komunikimeve elektronike dhe që 

nuk janë për publikun, nuk zbatohet në rastet kur këto veprime janë të nevojshme për 

kryerjen e detyrave të tyre, nga ana e agjensive ligjzbatuese.  

Në këto rrethana, realizimi i një interesi publik të lidhur me ushtrimin e detyrave 

nga ana insitutcioneve shtetërore, prevalon mbi interesin privat të respektimit të 

fshehtësisë së kouminikimeve. Megjithatë, duhet që krahas ekzistencës së rrethanave që 

parashtrojnë nevojën e ndërhyrjes, veprimet e autoritetit përkatës të jenë të autorizuara 

nga ligji.
307

 Parashikimi me ligj i rasteve se kur një subjekt i tretë, i jashtëm në një 

komunikim, mund të ketë akses në të dhëna që lidhen me të, shërben si një garanci për 

                                                                 
304

 Neni 123 i ligjit. 
305

 Neni 123/5 i ligjit. 
306

 Po aty. 
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 Neni 121/4. 



Mbrojtja e sigurisë së komunikimeve - Evisa Kambellari 

 

141 
 

shmangien e ndërhyrjeve arbitrare në këtë drejtim duke mos i lënë të tilla çështje në 

vlerësimin e praktikës administrative, e cila shpesh mund të karakterizohet nga 

fleksibiliteti dhe subjektivizmi. 

 

1.2.2 Përpunimi i të dhënave për trafikun e komunikimit 

Në instrumentat e Bashkimit Evropian për mbrojtjen e privatësisë në sektorin e 

komunikimeve elektronike
308

 si dhe në jurisprudencën e GJEDNJ-së
309

 është afirmuar 

tashmë se të dhënat e trafikut të komunikimit mbrohen nga parimi i fshehtësisë së 

korrespondencës.
310

 Për këtë qëllim, në ligj i kushtohet një vëmëndje e veçantë 

rregullimit të proceseve që lidhen me përpunimin e këtyre të dhënave nga ana e 

sipërmarrësve të rrjeteve të komunikimeve publike. 

Të dhënat e ruajtura dhe të përpunuara janë të dhëna që i përkasin pajtimtarit apo 

përdoruesit, të cilat janë të nevojshme për krijimin e lidhjeve dhe transmetimin e 

informacioneve si dhe për qëllime faturimi apo të pagesave të interkoneksionit. 

Sipas ligjit, këto të dhëna mund të ruhen vetëm deri në atë masë që konsiderohet e 

domosdoshme për ofrimin e shërbimeve dhe vetëm brenda intervalit të kufizuar kohor 

gjatë të cilit realizohet shërbimi.
311

  

Momenti i saktë i përmbushjes së transmetimit të një komunikimi, pas së cilit të 

dhënat e trafikut (me përjashtim të atyre që ruhen për qëllime faturimi) duhen fshirë, 

varet nga lloji i shërbimit të komunikimit elektronik që ofrohet. Për shembull, për një 

thirrje të telefonisë me zë, transmetimi do të përmbushet sapo njëri prej shfrytëzuesve të 

përfundojë lidhjen. Për postën elektronike, transmetimi përmbushet sapo që i adresuari të 

marrë porosinë, në mënyrë tipike nga serveri i ofruesit të shërbimeve. Ndërkohë, të 

dhënat e nevojshme për faturim dhe pagesat e interkoneksionit mund të ruhen deri në 

përfundimin e pagesave. 

Ndonjë përpunim i mëtejshëm i të dhënave të trafikut, nga ana e ofruesit të 

shërbimeve të komunikimeve elektronike në dispozicion të publikut për qëllime 

marketingu ose për ofrimin e shërbimeve me vlerë të shtuar, mund të lejohet vetëm pasi 

pajtimtari/përdoruesi ka dhënë miratimin e tij paraprak, në bazë të informacioneve të 

sakta dhe të plota të dhëna nga ofruesi i shërbimeve rreth llojit të përpunimit të 

                                                                 
308

 Shiko: Koment nr. 26 i Direktivës 2002/58. 
309

 Shiko më sipër: P.G. dhe J.H. kundër Mbretërisë së Bashkuar. 
310

 Në praktikë, ka diskutime nëse adresat IP të paisjeve fundore mund të konsiderohen si të dhëna 

personale. Kështu, në vlerësimin e Grupit të Punës për mbrojtjen e të dhënave personale në Bashkimin 

Evropian, adresat IP, si ato dinamike ashtu edhe ato statike, duhet të konsiderohen si të dhëna personale 

duke qenë se ofruesit e shërbimeve të Internet-it dhe administruesit e rrjeteve me veprim lokal, janë në 

gjendje që të bëjnë lidhjen e këtyre të dhënave me përdoruesin, të cilit ato i janë atribuar. Kjo për arsye se 

ofruesit e shërbimeve të komunikimeve elektronike publike në mënyrë sistematike mbajnë regjistra të 

datës, orës, kohëzgjatjes dhe adresës IP dinamike të dhënë përdoruesve të Internet-it. 

Vetëm në rastet kur, për arsye teknike apo organizative, një adresë IP nuk mund të identifikohet me një 

përdorues ose pajtimtar të caktuar, mund të thuhet se kjo adresë nuk përbën një të dhënë personale. 

Kështu psh. në një Internet kafe nuk kërkohet të bëhet identifikimi i secilit përdorues të kompjuterit si dhe 

nuk regjistrohen të dhëna që lidhen me datën, orën, kohëzgjatjen e përdorimit të kompjuterit nga përdorues 

të veçantë. Nga të dhënat e mbledhura mbi përdorimin  gjatë një kohe të caktuar, të një kompjuteri ‘X’ me 

një adresë IP të dhënë, nuk është e mundur që të bëhet identfikimi i përdoruesit dhe si rrjedhim këto të 

dhëna nuk mund të konsiderohen të dhëna personale. Kujtojmë këtu që koncepti i të dhënës personale 

lidhet domosdoshmërisht me  një informacion për një person fizik, i cili është i identifikuar ose i 

identifikueshëm. Në rastin në fjalë, personi me të cilin lidhen të dhënat e përdorimit të kompjuterit X të 

Internet kafe-së jo vetëm që nuk është i identifikuar por as nuk mund të bëhet i identifikueshëm në sajë të 

të dhënave të mbledhura. Shiko: Opinion 4/2007 i Grupit të Punës për mbrojtjen e të dhënave personale 

‘Mbi konceptin e të dhënave personale’, fq. 16-17. 
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 Neni 124 i ligjit. 
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mëtejshëm që synon të kryejë dhe rreth të drejtave të abonuesit për të mos dhënë apo për 

të tërhequr pëlqimin e tij/saj ndaj një përpunimi të tillë. 

 

1.2.3 Përjashtimet nga mbrojtja 

Në radhë të parë, parimi i fshehtësisë së komunikimeve, ashtu sikurse del qartë 

nga e gjithë fryma që shoqëron formulimin e ligjit, nuk mbulon komunikimet, të cilat 

nuk realizohen nëpërmjet rrjeteve të komunikimeve publike dhe shërbimeve të 

komunikimeve elektronike publike. Si rrjedhim, kërkesat e parimit të fshehtësisë së 

komunikimeve, nuk do të gjejnë zbatim ndaj komunikimeve të realizuara në një rrjet 

privat apo të mundësuara në sajë të një shërbimi jo të vlefshëm për publikun. 

Në këtë perspektivë është e vështirë të pranohet që parashikimet në fjalë do të 

gjejnë zbatim për garantimin e fshehtësisë së komunikimeve të realizuara nëpërmjet një 

rrjeti virtual privat (VPN). Këtu është fjala për ato komunikime që realizohen nëpërmjet 

një rrjeti i cili përdor një rrjet publik (zakonisht Internetin) për t’u lidhur me faqe ose 

përdorues në distancë. Rjeti i përdorur, që njihet si rrjet privat virtual, bën të mundur 

dërgimin dhe marrjen e të dhënave nëpërmjet një rrjeti publik që lidh në distancë rrjetin 

privat me kompjuterin e përdoruesit.  

Rrjetet virtuale private kanë një zbatim të gjerë në marrëdhëniet e punës. Nëpërmjet 

shfrytëzimit të opsioneve që ofrojnë këto rrjete, punëmarrësit mund të punojnë në 

distancë dhe jashtë zyrës duke e shkëmbyer gjithë informacionin me kompaninë 

nëpërmjet rrjetit privat dhe duke përfituar nga poiltikat e funksionalitetit, sigurisë dhe 

administrimit që ofron ky rrjet
312

.  

Mospërfshirja e komunikimeve elektronike me natyrë jopublike në kuadrin 

rregullues aktual të ligjit, është pasojë e ndikimit të drejtëpërdrejtë prej Direktivës 

2002/58  të BE-së ‘Mbi përpunimin e të dhënave personale dhe mbrojtjen e privatësisë 

në sektorin e komunikimeve elektronike.
313

 Në tekstin e Direktivës thuhet se ajo do të 

gjejë zbatim vetëm në lidhje me përpunimin e të dhënave në shërbimet e komunikimeve 

elektronike publike të kryera nëpërmjet rrjeteve të komunikimeve publike.  

Në fakt duhet të theksohet se kjo zgjidhje e ligjvënësit evropian ka qenë objekt 

kritikash nga ana e Grupit të Punës për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i cili është një 

mekanizëm i ngritur në bazë të Direktivës 95/46 KE  ‘Mbi përpunimin e të dhënave 

personale dhe lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave’.
314

 Sipas tij: 

“Fakti që parashikimet e Direktivës 2002/58 zbatohen vetëm ndaj 

shërbimeve të komunikimeve elektronike publike, të realizuara nëpërmjet 

rrjeteve të komunikimeve publike është jo shumë i favorshëm sepse rrjetet 

private po marrin një rëndësi gjithnjë e më të madhe në jetën e 

përditshme, e bashkëshoqëruar kjo me risqe gjithnjë e në rritje ndaj tyre, 

dhe në mënyrë të veçantë sepse këto rrjete janë duke u bërë akoma më 

specifike (p.sh monitorimi i sjelljes së punonjësit nëpërmjet të dhënave të 

trafikut të komunikimit) ”. Gjithashtu, tendenca për shndërrimin sa më të 

                                                                 
312

 Shiko: Mason, A. G.(2002). Cisco Secure Virtual Private Network. Cisco Press, f. 7. 
313

 Në ligjin nr.102/2012 ‘Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9918, dt. 19.05.2008 ‘Për 

komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë’ thuhet ndër të tjera se : ‘ky ligj është i përafruar me 

Direktivën 2002/58 të BE-së.’ 
314

 Grupi i Punës ka një statusin e një organizmi këshillues që konsiston në këshillimin e Komisionit 

Evropian mbi propozimet për ndryshimin e Direktivës, mbi  masat e veçanta ose masat shtesë për 

mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të personave fizikë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale, si 

dhe në bërjen e rekomandimeve mbi të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e personave në lidhje 

me përpunimin e të dhënave personale. 
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madh të shërbimeve në shërbime me natyrë mikse private dhe publike 

është një tjetër zhvillim që shtrohet për rivlerësim.”
315

 

 

1.3  Siguria e rrjeteve dhe shërbimeve 

 

1.3.1 Marrja e masave mbrojtëse me natyrë tekniko-organizative 

Në kuptim të ligjit, koncepti i sigurisë përcaktohet në trajtë mjaft të gjerë.  

Kështu shikohet se përmbushja e standarteve të sigurisë nga sipërmarrësit e shërbimeve 

të komunikimeve elektronike publike nënkupton mbrojtjen nga aksidentet apo nga 

shkatërrimi i kundërligjshëm, humbja ose ndryshimi aksidental dhe ruajtja, përpunimi, 

aksesi apo zbulimi i paautorizuar ose i jashtëligjshëm.
316

 Kjo do të thotë që në rast të 

rrezikut psh. të përgjimit nga palë të treta të paautorizuara të të dhënave të transmetuara 

në sajë të përdorimit të këtyre shërbimeve, kërkohet që sipërmarrësit të kenë zbatuar 

masa të përshtatshme sigurie siç mund të jenë përdorimi i metodave të kodimit të 

mesazheve apo ndërtimi i linjave të sigurta.  

Detyrimi për marrjen e masave mbrojtëse shtrihet edhe në planin organizativ. 

Masa të tilla, lidhen me ndërmarrjen e politikave për organizimin e duhur të stafit 

përpunues të të dhënave personale, në mënyrë që veprimet e tyre të respektojnë 

rregullimet përkatëse ligjore. Një masë e tillë do të ishte psh. caktimi i një personi 

përgjegjës për sigurinë e të dhënave, i cili të kontrollojë pajtueshmërinë e realizimit të 

shërbimit me kërkesat ligjore të sigurisë. 

Një vëmëndje e veçantë duhet t’i kushtohet edhe nivelit të sigurisë të modelit të 

tekniko-organizativ të adaptuar. Në pikën 2 të nenit 122 thuhet se masat e marra duhet të 

sigurojnë një nivel të mbrojtjes dhe sigurisë i cili të jetë i përshtatshëm ndaj rreziqeve të 

mundshme, të parashikuara. 

Rreziku potencial duhet vlerësuar në raport me natyrën e shërbimeve të 

komunikimeve elektronike të ofruara, me probabilitietin e vërtetimit të tij në praktikë 

dhe të dëmit që do të rezultonte nga një sulm i tillë (psh. një shërbim i komunikimeve 

elektronike në sektorin e aktiviteteve që lidhen me sigurinë kombëtare kërkon një nivel 

mbrojtjeje më të lartë se sa një rrjet komunikimi që bën të mundur aksesin në filma).  

Në këtë mënyrë, sa më serioz të jetë rreziku, aq më i lartë duhet të jetë niveli i sigurisë që 

zbatohet.  

Në ndërtimin e sistemeve të sigurisë nuk duhet anashkaluar fakti i rivlerësimit të 

herëpashershëm të modelit të sigurisë me rreziqet e reja të shfaqura dhe riadaptimi i tij 

në mënyrë të tillë që t’i përgjigjet me efektivitet edhe sulmeve të mundshme nga këto 

rreziqe.  

Duhet të merret në konsideratë gjithashtu edhe ndërtimi i mekanizmave vetërregullues 

siç janë: përpunimi i standarteve; i metodave të kontrollit për respektimin e tyre; i 

politikave të brendshme të sigurisë etj.  

 

1.3.2 Niveli minimal i sigurisë 

Në nenin 122 vendoset nje nivel minimal i parametrave të sigurisë që duhet të 

përmbushë modeli mbrojtës i adaptuar nga sipërmarrësit e rrjeteve.  

Përcaktimet në fjalë, përmbajnë kërkesa mbi kontrollin e aksesit në të dhënat personale, 

ruajtjen nga humbja apo shkatërrimi i jashtëligjshëm si dhe implementimin e politikave 

të sigurisë. 

                                                                 
315

 Shiko Opinionin 8/2006 të Grupit të Punës për Mbrojtjen e të Dhënave Perosnale ‘On the review of the 

regulatory framework for electronic communications and services, with focus on the ePrivacy Directive’. 
316

 Neni 122, pika 2/b i ligjit. 
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1. Në lidhje me kontrollin mbi aksesin në të dhënat personale, ligji ka vendosur 

njëkohësisht dy kritere nga të cilat duhet të udhëhiqet marrja e masave të sigurisë:  

së pari, duhet që këto masa të sigurojnë vetëm aksesin e personelit të autorizuar; dhe, së 

dyti, aksesi i personave të autorizuar duhet të kufizohet vetëm në aq sa është e nevojshme 

për përmbushjen e qëllimeve ligjore të autorizuara. 

Për sa i takon kriterit të parë, masat e marra mund të lidhen me ndërtimin e 

mekanizmave të kontrollit të identitetit në mënyrë që të arrihet të kontrollohet hyrja e 

privilegjuar në sistemet e ruajtjes, transmetimit apo përpunimit të të dhënave personale 

vetëm e punonjësve të personelit. Kriteri i dytë lidhet me kufizimin e qëllimit
317

për të 

cilin mund të aksesohen të dhënat personale dhe masës në të cilën duhet të lejohet ky 

akses. Ky kriter mbështetet në dy shtylla shtylla kryesore: (a) aksesi në të dhënat 

personale mund kryhet për qëllime specifike, të shprehura qartë dhe legjitime; dhe (b) të 

dhënat nuk duhet ‘të përdoren më tej në një mënyrë të papajtueshme’ me këto qëllime. 

2. Ruajtja nga humbja, aksesi apo shkatërrimi i jashëtligjshëm. Kjo kërkesë lidhet me 

marrjen e masave të ndryshme të sigurisë si kodimi (enkriptimi) i të dhënave të 

transmetuara, adaptimi i sistemeve të kontrollit automatik mbi cilësinë dhe integritetin e 

të dhënave të ruajtura ose të transmetuara, vendosjen e regjistrave për identifikimin dhe 

çregjstrimin nga sistemi etj. 

3. Së fundmi, për ofrimin e një modeli sigurie minimale, kërkohet  që sipërmarrësit e 

shërbimeve të komunikimeve elektronike publike të implementojnë politika të posaçme 

sigurie lidhur me përpunimin e të dhënave personale. Kjo kërkesë i përgjigjet nevojës 

për rritjen e përgjegjshmërisë në rradhët e sipërmarrësve të këtyre shërbimeve dhe synon 

ndër të tjera, marrjen e masave për të parashikuar rreziqet që lidhen me natyrën e 

shërbimeve që ata ofrojnë,  për të përcaktuar qartësisht mënyrën/mënyrat se si ata do të 

menaxhojnë këto rreziqe, si dhe për përcaktimin e përgjegjësisë së tyre në rastin e 

mosrespektimit apo shkeljes së detyrimeve. 

 
1.3.3 Detyrimi për njoftim mbi rrezikun 

Duke marrë në konsideratë mungesën e sigurisë që mund të shoqërojë përdorimin 

e shërbimeve të rrjeteve të komunikimeve publike dhe shtimin e ndjeshëm të mundësive 

për ndërmarrjen e veprimeve të paligjshme, është tepër e nevojshme që ofruesit e këtyre 

shërbimeve të japin informacione me natyrë paralajmëruese apo ndërgjegjësuese në 

lidhje me përdorimin e tyre. 

Në pikën 3 të nenin 122 thuhet se :  

“Sipërmarrësit e rrjeteve dhe të shërbimeve të komunikimeve elektronike 

publike janë të detyruar të informojnë përdoruesit e tyre për një rrezik të 

veçantë, mënyrën se si rreziku mund të reduktohet nga përdoruesit, si dhe 

kostot e mundshme, që duhet të mbulohen nga përdoruesi, nëse rreziku që 

ndodh është jashtë masave, që mund të marrë sipërmarrësi.”  

Kjo do të thotë se në rastin kur evidentohet prania e një rreziku të veçantë (siç 

mund të jetë psh. shfaqja e papritur e një virusi, vënia re e mosfunksionimit normal të 

parametrave të caktuar të sigurisë brenda sistemit përkatës të informacionit, apo shtim i 

sulmeve të hakerave), dhe rreziku i ndeshur është jashtë masave që mund të marrë 

sipërmarrësi i shërbimeve të komunikimit, atëhere ai duhet të informojë përdoruesin mbi 
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 Në të Drejtën e Bashkimit Evropian një kriter i tillë lidhet me respektimin e parimit te finalitetit. Ky 

parim renditet midis parimeve kryesore të mbrojtjes së të dhënave personale sipas nenit 6(1)(b) të 

Direktivës 95/46 EC, i cili synon mbrojtjen e subjekteve të të dhënave nëpërmjet vendosjes së kufizimeve 

mbi mënyrën se si kontrolluesit mund të përdorin të dhënat e tyre. 
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ekzistencën e këtyre rreziqeve dhe mënyrat se si rreziku mund të shmanget apo 

reduktohet, si dhe kostot e mundshme që do të duhet të mbulohen nga përdoruesi. 

Kështu, sipërmarrësi mund të këshillojë që për mbrojtjen nga rreziku në fjalë, 

përdoruesi duhet të përdorë programe të caktuara mbrojtëse anti-spam apo kundër 

programeve të tjera të dëmshme. Sipërmarrësit e shërbimeve të cilët evidentojnë 

ndërhyrje të caktuara të jashtëligjshme në shërbimet e ofruara prej tyre, detyrohen të 

zbatojnë masat e përshtatshme të sigurisë që janë në dorën tyre për bllokimin e 

ndërhyrjeve ndërsa ofruesit dytësorë të këtyre shërbimeve duhet t’iu sigurojnë 

përdoruesve informacionin e duhur mbi mënyrën se si ata mund të veprojnë për 

mënjanimin e rreziqeve.  

Si rrjedhim, ky parashikim nënkupton që çdo shkelje e detyrimit mbi informimin 

për rrezikun, do të krijonte ‘prima facie’ një lloj prove që sipërmarrësi ka përgjegjësi për 

çdo pasojë që mund të ketë rezultuar nga mosveprimi i tij. 

Duhet theksuar se kërkesa për t’i informuar pajtimtarët rreth rreziqeve të veçanta 

të sigurisë nuk e shkarkon ofruesin e shërbimeve nga detyrimi i tij i përgjithshëm për të 

ndërmarrë masat e duhura dhe të menjëhershme, me shpenzimet e veta, për të ndrequr 

ndonjë rrezik të ri e të paparashikuar dhe për të rikthyer nivelin normal të sigurisë së 

shërbimeve.
318

 

Ligji parashikon gjithashtu që në rast cënimi të të dhënave personale, 

sipërmarrësi që ofron shërbime të komunikimeve elektronike të vlefshme për publikun 

njofton pa vonesë AKEP-in për këtë shkelje. Për më tepër, kur shkelja mund të ndikojë 

për keq në të dhënat personale dhe privatësinë e pajtimtarit ose individit, sipërmarrësi, 

gjithashtu, njofton pa vonesë pajtimtarin ose individin për shkeljen.
319

   

Detyrimi për të njoftuar shtrihet vetëm ndaj atyre sipërmarrësve që ofrojnë shërbime të 

komunikimeve të vlefshme për publikun dhe për rrjedhojë nuk gjen zbatim ndaj ofruesve 

të shërbimeve të tjera të informacionit si psh. ndaj shërbimeve bankare on-line, apo 

subjekteve që ofrojnë shërbime të komunikimit ndaj një numri të kufizuar personash dhe 

jo për publikun e gjerë.   

Në pamje të parë duket se një përcaktim i tillë ndikon në krijimin e dy modeleve 

të diferencuara të mbrojtjes së të dhënave personale të transmetuara nëpërmjet 

shërbimeve të teknologjisë së informacionit në varësi të natyrës publike apo private të 

këtyre shërbimeve. Kështu, në rastin kur këto të dhëna grumbullohen, transmetohen, 

përpunohen nëpërmjet një shërbimi, të vlefshëm për publikun, atëhere me vërtetimin e 

faktit të cënimit të të dhënave, sipërmarrësi i shërbimit duhet të njoftojë menjëherë 

AKEP-in dhe sipas rastit, nëse rrethanat e kërkojnë të njoftojë edhe pajtimitarin apo 

përdoruesin. Ndërkohë, një detyrim i tillë nuk zbatohet në rastin kur cënimi i të dhënave 

ka ndodhur në një shërbim që nuk ofrohet për publikun e gjerë. 

Megjithatë,  mungesa e detyrimit të njoftimit për rastin e fundit, nuk cënon aspak 

nivelin e mbrojtjes që iu garantohet të dhënave personale. Kjo pasi, mbi çdo sipërmarrës, 

pavarësisht natyrës së shërbimeve që ai ofron rëndon detyrimi i përgjithshëm për 

mbrojtjen e të dhënave personale nga aksidentet apo nga shkatërrimi i kundërligjshëm, 

humbja ose ndryshimi aksidental apo nga aksesi dhe zbulimi i paautorizuar ose i 

jashtëligjshëm. Duke qenë se shkelja e këtij detyrimi mund të passjellë përgjegjësi 

penale, niveli i mbrojtjes që ofron ligji mbetet kurdoherë i lartë. 

 

- Raportimi ndaj Komisionerit për mbrojtjen e të dhënave personale 
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 Ky qëndrim shprehet  qartë edhe në Direktivën 2002/58 KE, e cila përbën një nga tekset kryesore në të 

cilin mbështetet ligji ‘Për Komunikimet Elektronike’, i ndryshuar. 
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 Neni 122, pika 4 dhe 5 i ligjit. 



Mbrojtja e sigurisë së komunikimeve - Evisa Kambellari 

 

146 
 

Në nenin 122, pika 9 të ligjit parashikohet detyrimi i sipërmarrësve për të mbajtur një 

inventar të shkeljeve të të dhënave personale, që përmban fakte lidhur me këto shkelje, 

ndikimin e tyre dhe masat e ndërmarra rregullatore, të mjaftueshme për t’u mundësuar 

autoriteteve kompetente kombëtare verifikimin e përmbushjes së detyrimit të tyre për 

informimin e përdoruesve mbi një rrezik të veçantë.  

Autoriteti kombëtar kompetent që monitoron përmbushjen e këtij detyrimi është 

Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i cili është përgjegjës për 

mbikëqyrjen dhe monitorimin e operacioneve të ndryshme që lidhen me aksesin, 

grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave personale dhe përcaktimin e përgjegjësisë në 

rast se vërtetohen rrethanat e parashikuara në ligj. 

Pra, në raste të evidentimit të shkeljeve të të dhënave personale, krahas kontrollit të 

ushtruar nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, si organizmi kryesor 

monitorues në fushën e komunikimeve elektronike, ushtrohet një kontroll akoma edhe 

më specifik nga ana e Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.  

Në këtë mënyrë synohet të ofrohet një nivel mbrojtjeje i dyfishtë për të rritur sa 

më shumë kontrollin e respektimit të kërkesave ligjore.  

Vendosja e këtij detyrimi ka një vlerë të madhe praktike pasi bën të mundur shqyrtimin e 

problemit nën optikën e një organi të specializuar mbi çështjet që mund të 

kompromentojnë sigurinë e të dhënave personale sikurse është Komisioneri.  

Ky i fundit, mundet nga ana tjetër, që krahas ushtrimit të detyrave monitoruese, të pajisë 

sipërmarrësit me rekomanadime mbi praktikat më të mira që mund të ndiqen për të 

shmangur apo minimizuar rreziqe të caktuara të evidentuara. 

 

1.4  Masat operative për garantimin e privatësisë së thirrjeve 

 

1.4.1 Identifikimi i linjës thirrëse dhe linjës të thirrur  

Një element i rëndësishëm i të drejtës për respektimin e privatësisë së 

komunikimeve është edhe liria që ka çdo person për të zgjedhur subjektet me të cilët 

dëshiron të komunikojë dhe për të përjashtuar nga komunikimi subjekte të tjera të 

padëshiruara. Për garantimin efektiv të kësaj të drejte, kërkohet gjithashtu t’i jepet 

mundësia palës thirrëse në një komunikim që të fshehë identifikimin e linjës thirrëse në 

paisjen fundore të marrësit të thirrjes.  

Në këtë mënyrë, numri personal i kontaktit nuk bëhet i njohur ndaj palës së 

thirrur duke shmangur kështu mundësinë për realizimin e thirrjeve në drejtim të palës 

thirrëse në eventualitetin e përpjekjeve të palës së thirrur për të rinisur një komunikim 

me të. 

Duke pasur parasysh veçoritë teknike të komunikimeve elektronike publike, 

garantimi i opsioneve të privatësisë për përdoruesit kërkon domosdoshmërisht 

ndërhyrjen e ofruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike në dispozicion të 

publikut. Këta të fundit, duhet të marrin masat e nevojshme për të mbrojtur interesin 

legjitim të palës së thirrur për të refuzuar të gjitha thirrjet hyrëse, për të cilat dërguesi i 

thirrjes ka parandaluar identifikimin e linjës thirrëse dhe të drejtën e palës thirrëse në një 

komunikim për të fshehur identifikimin e linjës nga e cila bëhet thirrja.  

Në këtë perspektivë, në ligj janë vendosur një sërë kërkesash për ofruesit e 

shërbimeve të komunikimeve elektronike publike për të bërë të mundur  shfrytëzimin e 

opsioneve përkatëse të privatësisë nga ana e përdoruesve të këtyre shërbimeve. 

Kështu, operatorët ose ofruesit e rrjeteve publike të komunikimit, janë të detyruar t’i 

mundësojnë dërguesit të thirrjes që, para çdo thirrjeje, të ketë mundësi të fshehë 
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identifikimin e thirrjes së tij, në mënyrë të thjeshtë dhe pa pagesë.
 320

 Në këtë rast, 

dërguesit të thirrjes, i jepet mundësia që rast pas rasti, në varësi të interesave të tij, të 

fshehë ose jo identifikimin e linjës thirrëse nëpërmjet përdorimit të opsioneve të vëna në 

dispozicion nga operatori/ofruesi i shërbimit.  

Ndërkohë, njihet edhe mundësia që ofruesit e shërbimeve publike të sigurojnë për 

pajtimtarët e tyre parandalimin e identifikimit të të gjitha thirrjeve në linjat e tyre, në 

mënyrë automatike. Zbatimi i këtij opsioni bën të mundur ndalimin e identifikimit të 

numrit të pajtimtarit kundrejt të gjithë subjekteve të thirrura prej tij, në mënyrë 

automatike, pa qenë e nevojshme që ai të kryejë veprime të tjera për fshehjen e linjës 

thirrëse përpara se të nisë thirrjen. Një opsion i tillë, paraqitet veçanërisht i dobishëm për 

linjat e ndihmës dhe organizatat e ngjashme, të cilat janë të interesuara të garantojnë  

anonimitetin e thirrësve të tyre.
321

 

Duhet sjellë në vëmendje se opsionet e privatësisë që janë ofruar në bazë të 

secilës linjë nuk është e thënë që patjetër të jenë në dispozicion si shërbime të rrjetit 

automatik, por mund të merren përmes një kërkese të thjeshtë drejtuar ofruesit të 

shërbimeve të komunikimeve elektronike në dispozicion të publikut.
322

 

Parashikimi i mundësisë për ruajtjen e fshehtësisë të të dhënave personale të 

lidhura me numrin personal të telefonit,  në pamje të parë duket sikur shton mundësitë 

praktike për kryerjen e veprimeve të paligjshme të përdorimit me keqdashje të thirrjeve 

telefonike. Kjo pasi nëpërmjet ofrimit të shërbimit të fshehjes së linjës thirrëse, një 

person,  në mënyrë keqdashëse mund të shqetësojë një person tjetër nëpërmjet dërgimit 

të përsëritur në drejtim të numrit të tij të thirrjeve anonime.  

Si rrjedhim, pala tjetër duke mos pasur mundësinë të identifikojë linjën thirrëse, nuk 

mund të përdorë asnjë opsion në aparatin e vet celular për bllokimin e thirrjeve që vijnë 

nga numri në fjalë duke qenë se ky numër nuk shfaqet por tregohet vetëm se thirrja është 

duke u bërë nga një numër privat (private number).  

Megjithatë, duhet thënë se ligji përmban garancitë e nevojshme për të mbuluar të 

tilla situata të paligjshme. Të drejtat e përdoruesve apo pajtimtarëve për privatësi për sa i 

përket identifikimit të linjës së thirrjes mund të kufizohen nëse kjo është e domosdoshme 

për të gjurmuar thirrjet keqdashëse. Në këto raste, duhet që  operatorët apo ofruesit e 

shërbimeve të rrjeteve publike të komunikimit t’i ofrojnë mundësinë 

pajtimtarit/përdoruesit të thirrur që, në mënyrë të thjeshtë dhe pa pagesë, të refuzojë të 

gjitha thirrjet hyrëse, për të cilat dërguesi i thirrjes ka parandaluar identifikimin e linjës 

thirrëse.
323

  

Për më tepër, nëse ndjekja e kësaj praktikë nuk ka qenë e mundur për shkak edhe 

të opsioneve të kufizuara teknike që ofron aparati celular i përdorur nga pajtimtari, 

atëhere ligji ka parashikuar një masë mbrojtëse të mëtejshme duke njohur mundësinë që 

operatori apo ofruesi i shërbimit të komunikimit, në bazë të kërkesës së bërë nga 

pajtimtari për gjurmimin e thirrjeve keqdashëse, të regjistrojë përkohësisht origjinën e të 

gjitha thirrjeve që përfundojnë në pajisjen fundore të pajtimtarit, përfshirë edhe ato për të 

cilat ka pasur një kërkesë për fshehjen e identifikimit.
324
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 Neni 125/1 i ligjit. 
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 Koment nr. 34 i Direktivës 2002/58 KE.. 
322

 Po aty. 
323

 Neni 125, pika 4 dhe 5 i ligjit. 
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 Jemi të mendimit se një zgjidhje e tillë mund të gjejë zbatim edhe në rastin kur përmbushja e kërkesave 

që lidhen me identifikimin dhe kufizimin e thirrjes te linjat e pajtimtarit, do të dëshmohej teknikisht i 

pamundur apo do të kërkonte përpjekje ekonomikisht të pabarabartë. Në tekstin e Direktivës 2002/58 KE, 

thuhet se prania e këtyre rrethanave mund t’i përjashtojë sipërmarrësit nga detyrimi për prezantimin e 

thirrjes, me kushtin që ata të kenë njoftuar palët e interesuara mbi këto raste. 
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Të drejtat e përdoruesve apo pajtimtarëve për privatësi për sa i përket 

identifikimit të linjës së thirrjes mund të kufizohen edhe nëse kjo është e domosdoshme 

për identifikimin e linjës thirrëse dhe të dhënave të vendndodhjes nga ana e shërbimeve 

të emergjencës. Ky kufizim bazohet në interesin e ligjshëm të këtyre shërbimeve për të 

kryer detyrat e tyre në mënyrë sa më efektive që është e mundur.  

Në këto raste ligji parashikon ndalimin e përgjithshëm ndaj operatorëve të rrjeteve 

publike të komunikimit  për të mos respektuar detyrimin për fshehjen e identifikimit të 

thirrjes, pavarësisht opsioneve që kanë zgjedhur pajtimtarët apo përdoruesit. 

 

1.5  Ruajtja e të dhënave për qëllime të ndjekjes penale 

Disponimi i të dhënave të trafikut të komunikimit nga ana e organeve të ndjekjes 

penale konsiderohet se ka një rëndësi të veçantë në sigurimin, sipas rastit, të 

informacioneve orientuese apo të provave për parandalimin dhe luftën kundër krimit. 

Përdorimi i këtyre të dhënave në procedime penale të caktuara mund të luajë një rol 

thelbësor në zgjidhjen e çështjes dhe zbatimin e përgjegjësisë penale, dhe nga ana tjetër 

mund të ndikojë në pushimin e ndjekjes penale ndaj personave të pafajshëm.
325

  

Të dhënat e jashtme të komunikimit bëjnë të mundur mbledhjen e gjurmëve të 

provave që kontribuojnë në rindërtimin e një ngjarjeje kriminale. Në sajë të tyre mund të 

dallohen ose vërtetohen informacione të tjera mbi aktivitetet dhe lidhjet midis personave 

të dyshuar për kryerjen e një vepre penale dhe viktimave.
326

  

Sipas përcaktimeve të ligjit, sipërmarrësit e rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve 

elektronike publike detyrohen të ruajnë dhe të administrojnë, për një periudhë 2 vjeçare, 

skedarë me të dhëna të caktuara për pajtimtarët ose përdoruesit e tyre.  

Informacionet që kërkohet të ruhen lidhen kryesisht me të dhëna që janë të nevojshme 

për : 

 identifikimin e pajtimtarëve 

 identifikimin paisjes fundore të përdorur gjatë komunikimit 

 përcaktimin e vendndodhjes dhe identifikimin e burimit të komunikimit 

 përcaktimin e vendndodhjes dhe identifikimin e destinacionit të komunikimit 

 identifikimin e datës, kohës dhe kohëzgjatjes së komunikimit 

 identifikimin e llojit të komunikimit
327

 

                                                                 
325

 Memorandum i Komisionit Evropian nr. 14/269, ‘Frequently Asked Questions: The Data Retention 

Directive’. Bruksel, 08 prill 2014. 
326

 Po aty. 
327

 Në nenin 101 të ligjit thuhet se skedarët duhet të përmbajnë të dhëna  

në lidhje me komunikimin zanor dhe me SMS/MMS, që mundësojnë:  

a) identifikimin e pajtimtarëve, duke siguruar marrjen dhe regjistrimin e identitetit të plotë të tyre;  

b) identifikimin e pajisjes fundore, të përdorur gjatë komunikimeve;  

c) përcaktimin e vendndodhjes, datës, kohës, kohëzgjatjes së komunikimit dhe numrit të thirrur dhe thirrës, 

përfshirë të dhënat për thirrjet pa përgjigje.  

3. Në rastin e komunikimeve në internet, skedari duhet të përmbajë:  

a) të dhëna të nevojshme për ndjekjen dhe identifikimin e burimit/origjinimit të komunikimit:  

i) identitetin e pajtimtarit (user ID)
327

 të caktuar;  

ii) identitetin e pajtimtarit (user ID) dhe numrin e telefonit të caktuar për komunikimet që hyjnë në rrjetin 

publik telefonik;  

iii) emrin dhe adresën e pajtimtarit ose përdoruesit të regjistruar, të cilit i është caktuar një adresë IP, 

identitetin e përdoruesit (user ID), ose numër telefoni i caktuar gjatë kohës së komunikimit;  

b) të dhëna të nevojshme për identifikimin e destinacionit të komunikimit:  

i) në rastin e telefonisë në internet, identitetin e përdoruesit (user ID) ose numrin e telefonit të numrit të 

thirrur; 
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Të dhënat që kërkohen të ruhen mund të kenë të bëjnë me shërbime të telefonisë 

fikse, të telefonisë së lëvizshme, përdorimin e Internetit apo shërbime të telefonisë 

nëpërmjet Internetit. Këto të dhëna në asnjë rast nuk lidhen me përmbajtjen e 

komunikimeve dhe procesi i ruajtjes së tyre është i ndryshëm nga përgjimi i 

komunikimeve. 

Megjithatë, grumbullimi i të dhënave të trafikut dhe të vendndodhjes mund të 

sjellë një dhunim serioz të privatësisë. Në tërësinë e tyre,  këto të dhëna mund të lejojnë 

nxjerrjen e përfundimeve mjaft të sakta lidhur me jetën private të personave, si psh. 

zakonet e jetës së përditshme, vendet e qëndrimit të përhershëm ose të përkohshëm, 

lëvizjet e tyre ditore, aktivitetet e kryera, marrëdhëniet sociale si dhe ambjentet sociale të 

frekuentuara prej tyre.
328

  

Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme që gjatë trajtimit të të dhënave të 

trafikut të komunikimeve dhe të vendndodhjes nga ana e organeve kompetente, të jenë të 

përcaktuara qartë në ligj procedurat që duhet të ndiqen dhe kushtet që duhet të 

plotësohen në mënyrë që aksesi në të dhënat e ruajtura të jetë në përputhje me kërkesat e 

domosdoshmërisë së ndërhyrjes në të dhënat personale dhe proporcionalitetit të interesit 

të përgjithshëm që synohet të arrihet me mjetin e përdorur. 

 

1.5.1 Probleme në rregullimin ligjor të detyrimit 

Në ligjin “Për komunikimet elektronike” thuhet se të dhënat në skedarë ruhen 

sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.  

Nëpërmjet këtij parashikimi ligjvënësi ka trajtuar vetëm standartet nga të cilat duhet të 

udhëhiqet procesi i ruajtjes së të dhënave gjatë kohës që këto të dhëna mbahen nga 

sipërmarrësit, por nuk ka bërë ndonjë referim për regjimin që do të ndiqet në momentin 

që ato vihen në dispozicion të autoriteteve përkatëse.  

Një moment tjetër i paqartë që shoqëron zbatimin e këtij detyrimi lidhet me 

subjektet që do të autorizohen të marrin dijeni mbi të dhënat e ruajtura në skedarë dhe 

kushtet në të cilat ato mund të marrin akses në këto të dhëna për qëllime të ndjekjes 

penale. Në nenin 101/6 të ligjit parashikohet që skedarët duhet t’u vihen në dispozicion 

pa vonesë autoriteteve që përcakton Kodi i Procedurës Penale, në bazë të kërkesës së 

tyre. 

Ndërkohë, në Kodin e Procedurës Penale përcaktohen në mënyrë të qartë 

rrethanat se kur lejohet përgjimi i komunikimeve dhe subjektet e autorizuara për të kryer 

veprimet e përgjimit, por nuk ka një rregullim të veçantë të rasteve kur kërkohet thjesht 

ruajtja e të dhënave të trafikut të komunikimit. Këto të dhëna nuk lidhen me përmbajtjen 

e komunikimit dhe ndaj tyre nuk mund të zbatohen të njëjtat dispozita ligjore që 

zbatohen për përgjimet duke qenë se procesi  i ruajtjes së tyre është i ndryshëm nga 

procesi i përgjimit. Për më tepër, përgjimi i komunikimeve të një personi sipas K.Pr.P 

është një mjet për kërkimin e provës dhe autorizohet nga gjykata kur ai është i 

                                                                                                                                                                                              
ii) në rastin e postës elektronike ose telefonisë në internet, emrin dhe adresën e pajtimtarit ose përdoruesit 

të regjistruar dhe identitetin e përdoruesit (user ID) të marrësit të synuar të komunikimit;  

c) të dhëna të nevojshme për identifikimin e datës, kohës dhe kohëzgjatjes së komunikimit:  

i) datën dhe orën e lidhjes (log in) dhe shkëputjes (log off) të shërbimit të aksesit në internet, sipas orës 

lokale;  

ii) adresën IP, duke përcaktuar nëse është dinamike apo statike, të caktuar nga ofruesi i shërbimit internet;  

iii) identitetin e pajtimtarit ose përdoruesit të regjistruar të shërbimit të aksesit internet.  

*Termi ‘user ID’ nënkupton një numër identifikues unik që i caktohet një personi në momentin që ai 

pajtohet apo regjistrohet në një shërbim të aksesit në Internet ose shërbim të komunikimeve në Internet. 
328

 Vendim i datës 8 Prill 2014 i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, paragraf 27. 
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domosdoshëm për vazhdimin e hetimeve të filluara dhe kur ka prova të mjaftueshme për 

vërtetimin e akuzës.  

Mbledhja e të dhënave të trafikut të komunikimeve shikohet si një mjet që mund 

të përdoret jo vetëm pas fillimit të hetimit për një vepër penale, por edhe përpara kësaj 

faze me qëllim mbledhjen e informacioneve që bëjnë të mundur sipas rastit parandalimin 

e veprave penale apo vërtetimin e fakteve të nevojshme për fillimin e ndjekjes penale.  

Duke pasur parasysh natyrën e veçantë të veprimeve të ruajtjes së të dhënave të trafikut 

nga procesi i përgjimit dhe rrethanat e ndryshme në të cilat këto veprime gjejnë zbatim, 

mbetet e paqartë se cilët subjekte do të jenë të autorizuar për të kërkuar ruajtjen e të 

dhënave në fjalë. 

Së fundmi, vlen të theksojmë së detyrimi i vendosur ndaj sipërmarrësve të 

rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike publike bie ndesh me regjimin e 

përgjithshëm të vendosur për mbrojtjen e fshehtësisë së të dhënave të trafikut të 

komunikimit, sipas të cilit, këto të dhëna duhet të fshihen ose të bëhen të 

paidentifikueshme kur nuk janë më të nevojshme për transmetimin  e komunikimit si dhe 

për qëllime faturimi apo të pagesave të interkoneksionit.
329

  

Rregullimi aktual i ligjit ndjek shembullin e Direktivës 2006/24 të Bashkimit 

Evropian ‘Mbi ruajtjen e të dhënave’. Kjo Direktivë synon të harmonizojë kuadrin ligjor 

të shteteve anëtare të BE-së për sa i takon detyrimeve të sipërmarrësve të rrjeteve dhe të 

shërbimeve të komunikimeve elektronike publike për ruajtjen e të dhënave të caktuara të 

jashtme të komunikimeve, në mënyrë që këto të dhëna t’u vihen në dispozicion 

autoriteteve të ndjekjes penale me qëllim zbulimin, hetimin dhe ndjekjen e veprave 

penale, sikurse përcaktohet në ligjin e brendshëm të secilit shtet. 

 

Kjo Direktivë, në trajtën e saj aktuale ëshë deklaruar e pavlefshme nga Gjykata 

Evropiane e Drejtësisë pasi ndërhyn në ushtrimin e të drejtës për respektimin e jetës 

private dhe familjare dhe të drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale.  

Në vendimin që deklaron pavlefshmërinë e Direktivës
330

, Gjykata është shprehur ndër të 

tjera se: 

“Direktiva synon të kontribuojë në luftën kundër krimit të organizuar, por 

nuk vendos kërkesën për ekzistencën e një lidhjeje midis të dhënave, për 

të cilat kërkohet ruajtja dhe rrezikut që kërcënon sigurinë publike, dhe në 

mënyrë të veçantë nuk e ka kufizuar detyrimin e ruajtjes së të dhënave në 

lidhje me (i) të dhëna që i përkasin një periudhe të caktuar kohore 

dhe/ose një zone të caktuar gjeografike, apo ndaj një rrethi të caktuar 

personash që janë të predispozuar për t’u përfshirë në një mënyrë ose në 

një tjetër, në një krim të rëndë, ose (ii) në lidhje me persona, ruajtja e të 

dhënave të të cilëve, për arsye të tjera, mund të kontribuojë në 

parandalimin, zbulimin ose hetimin e veprave penale të rënda”.
331

 

Një problem tjetër i evidentuar nga Gjykata lidhet me mungesën e parashikimeve 

të veçanta mbi kushtet që duhet të plotësohen në lidhje me përpunimin e mëtejshëm të të 

dhënave të trafikut nga ana e autoriteteve kombëtare të cilëve ligji ju njeh të drejtën e 

aksesit në këto të dhëna.  

Sipas Gjykatës ‘Direktiva nuk vendos kushte substanciale dhe proceduriale lidhur me 

aksesin në të dhëna të autoriteteve kompetente kombëtare dhe përpunimin e mëtejshëm të 
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 Ky regjim i ruajtjes së të dhënave të trafikut  të komunikimit përcaktohet në nenin 124 të ligjit. 
330

 Vendim i datës 8 Prill 2014 i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë. 
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 Paragraf 59 i Vendimit. 
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tye… nuk përcaktohet shprehimisht që përdorimi i mëtejshëm i të dhënave në fjalë, duhet 

të kufizohet rreptësisht me qëllimin e parandalimit dhe zbulimit të veprave penale të 

rënda të mirëpërcaktuara’.
332

 

Duke qenë se në ligjin “Për komunikimet elektronike” është zbatuar i njëjti 

rregullim që përmban Direktiva 2006/24 e BE-së në lidhje me ruajtjen e të dhënave për 

qëllime të ndjekjes penale, problemet që vërehen në zbatimin e Direktivës janë të 

pranishme edhe në parashikimet aktuale që përmban ligji ynë.  

Në këtë kuptim, është e nevojshme të shikohet mundësia e një rishikimi të ligjit në 

mënyrë që të arrihet një përqasje e cila garanton më së miri të drejtën e individit për jetë 

private dhe për mbrojtjen e të dhënave personale në përputhje me standartet e vendosura 

në instrumentat ndërkombëtare dhe ligjet e brendshme që mbrojnë posaçërisht këto të 

drejta. Vendimi i dhënë nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë duhet të merret si një pikë 

referimi për sa i përket vlerësimit të problemeve aktuale që paraqet modeli i dhënë nga 

ligji mbi ruajtjen e të dhënave për qëllime të ndjekjes penale.  

-  Dallimi midis termave pajtimtar dhe përdorues 

Detyrimi për ruajtjen e të dhënave të caktuara të jashtme të komunikimeve mund 

të lidhet me të dhëna që i përkasin pajtimtarëve ose përdoruesve të shërbimeve të 

komunikimeve elektronike në dispozicion të publikut. Në mënyrë që të kuptohen qartë 

kategoritë e personave me të cilët lidhen të dhënat e kërkuara është e nevojshme që të 

sqarohet dallimi midis termave pajtimtar dhe përdorues. 

Ndryshimi midis termave qëndron në faktin se jo çdo përdorues i shërbimeve të 

komunikimeve elektronike është njëkohësisht edhe pajtimtar.  

Termi pajtimtar përdoret për të identifikuar subjektin, i cili ka lidhur kontratë me 

një sipërmarrës të shërbimeve të komunikimeve elektronike për përdorimin e këtyre 

shërbimeve,  ndërsa përdorues do të konsiderohet cilido person i cili përdor shërbimet në 

fjalë, duke mos qenë domosdoshmërisht i pajtuar për të përfituar këto shërbime.
333

 

Kështu do të konsiderohet përdorues i shërbimeve të komunikimeve elektronike, një 

punonjës në një organ të administratës publike apo organizëm privat, i cili, arrin të 

përdorë këto shërbime në sajë të një kontrate që subjekti i tij punëdhënës ka lidhur me 

ofruesin e shërbimeve. Ndërkohë që në rolin e pajtimtarit në këtë rast është vetë organi i 

administratës publike apo personi juridik privat.
334

  

I njëjti arsyetim, vlen edhe për rastet kur një person, përdor shërbime të 

komunikimeve elektronike të ofruara nga një subjekt që ushtron aktivitetin si ‘Internet 

kafe’. Këtu, pajtimtari është personi fizik i cili administron pikën ‘Internet kafe’, 

ndërkohë që përdorues është cilido person, i cili përdor shërbime të Internetit të vëna në 

dispozicion në këtë pikë përkundrejt pagesës së tarifës përkatëse për shërbimin e 

përfituar. 

Termi pajtimtar dhe përdorues i referohen në të njëjtën kohë të  njëjtit person në 

rastin kur përdoruesi individual, i cili përfiton dhe përdor drejtëpërsëdrejti shërbimet, ka 

lidhur edhe kontratë personale me sipërmarrësin që ofron këto shërbime. 

                                                                 
332

 Në arsyetimin e vendimit, Gjykata është shprehur edhe se ‘duke vendosur detyrimin për ruajtjen e të 

dhënave të caktuara të jashtme të komunikimit, dhe duke lejuar autoritetet kompetente kombëtare që të 

marrin dijeni mbi këto të dhëna, Direktiva 2006/24 devjion nga sistemi i mbrojtjes së privatësisë i 

vendosur nga Direktivat 95/46 dhe 2002/58 në lidhje me përpunimin e të dhënave personale në sektorin e 

komunikimeve elektronike, të cilat parashikojnë mbrojtjen e fshehtësisë së komunikimeve dhe të të 

dhënave të trafikut si dhe detyrimin për t’i fshirë ose bërë të paidentifikueshme këto të dhëna, kur ato nuk 

janë më të nevojshme për qëllime të transmetimit të komunikmit apo të faturimit.  
333

 Büllesbach, A. (2010). Concise European IT Law.  Kluwer Law International. fq. 179-180. 
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Kjo është edhe arsyeja pse në nenin 101, kërkesa për ruajtjen e skedarëve të të dhënave 

lidhet me subjektin e pajtimitarit dhe jo me përdoruesin. Për shkak të natyrës që 

karakterizon përdorimin e shërbimeve të komunikimeve publike, të dhënat e kërkuara  

nuk mund të bëjnë të identifikueshëm në çdo rast personin që ka përdorur faktikisht 

shërbimin por vetëm atë subjekt i cili është regjistruar si pajtimtar në bazë të nënshkrimit 

të një kontrate me ofruesin e shërbimeve të Internetit. 

 

 - Dallimi midis ruajtjes/mbajtjes dhe ‘ngrirjes’ së  të dhënave në një procedim penal 

Ngrirja e të dhënave dhe ruajtja e të dhënave janë dy mjete të ndryshme të 

përdorura  gjatë hetimit të veprave penale. 

Ngrirja e të dhënave i referohet një veprimi të shkurtër në kohë, i cili zbatohet vetëm pasi 

nga ana e autoriteteve të ndjekjes penale ngrihet dyshimi mbi një person të caktuar dhe 

lëshohet një urdhër gjyqësor në lidhje me këtë person. 

Ruajtja e të dhënave, nga ana tjetër, shihet si një element kyç për kryerjen e hetimeve 

mbi ngjarje që kanë ndodhur para momentit në të cilin ka lindur dyshimi për një akt 

kriminal. Në sajë të këtij veprimi, garantohet  ruajtja e historikut të të dhënave të lidhura 

me çështjen nën hetim.
335

 

Ndryshe nga ruajtja e të dhënave, ngrirja e të dhënave, nuk krijon mundësinë e ndërtimit 

të gjurmëve të provave të lidhura me një moment kohor që i paraprin urdhrit të ngrirjes. 

Psh. nëpërmjet ngrirjes së të dhënave nuk mund të mblidhet informacion mbi lëvizjet e 

viktimës apo të dëshmitarit në një vepër penale. 

 

2. Komunikimet pa kërkesë  

Realizimi i thirrjeve si dhe dërgimi i mesazheve për qëllime marketingu mund të 

cënojnë ndjeshëm të drejtën e individit për privatësi.  

Këto forma të komunikimeve komerciale, nga njëra anë mund të jenë relativisht të lehta 

dhe të lira për t’u dërguar, dhe në anën tjetër, mund të ngarkojnë pranuesin e tyre me një 

barrë dhe/apo kosto shtesë. Për më tepër, në disa raste vëllimi i lartë i tyre mund të 

shkaktojë edhe vështirësi për funksionimin e rrjeteve të komunikimeve elektronike dhe 

pajisjeve fundore.  

Për këtë qëllim, është shumë e rëndësishme që ligji të parashikojë garancitë e 

nevojshme për shmangien e këtyre komunikimeve kur ato nuk janë kërkuar nga ana e 

individit të cilit i drejtohen.  

Në nenin 128/1 të ligjit thuhet se ‘Përdorimi i sistemeve të thirrjeve automatike 

për dërgimin e thirrjeve drejt pajtimtarëve telefonikë pa ndërhyrjen njerëzore, i 

makinave faks ose i postës elektronike, për qëllime marketingu mund të lejohet vetëm pas 

miratimit paraprak të pajtimtarëve i cili mund të revokohet në çdo kohë.’ 

Thirrjet për qëllime marketingu mund të jenë në trajtën e thirrjeve telefonike, 

mesazheve të shkurtra (SMS) apo e-maileve. Kriteri kryesor mbi të cilin bazohet 

vlerësimi i ligjshmërisë së praktikave tregtare në fjalë është dhënia e pëlqimit nga ana e 

pajtimtarit/përdoruesit. Një parashikim i tillë, është në pajtim të plotë me zgjidhjen e 

dhënë në ligjin nr. 9887 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” ku thuhet se ‘mbledhja e 

të dhënave personale, që lidhen në mënyrë unike me një subjekt të dhënash, për arsye të 

tregtimit të drejtpërdrejtë, lejohet vetëm nëse subjekti i të dhënave ka dhënë pëlqimin e 

shprehur qartë.’
336

  

                                                                 
335

 Memorandum i Komisionit Evropian nr. 14/269, ‘Frequently Asked Questions: The Data Retention 

Directive’. Bruksel, 08 prill 2014. 
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 Neni 6 i ligjit nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”. 
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Kjo do të thotë që të dhënat e lidhura me numrin personal të telefonit apo me 

adresën personale të e-mailit mund të shfrytëzohen për dërgimin e komunikimeve me 

natyrë promocionale, vetëm nga ato subjekte të cilat kanë arritur të marrin pëlqimin e 

personit që i përkasin këto të dhëna dhe vetëm për ato lloj komunikimesh për të cilat 

pëqlimi i tij rezulton i shprehur në mënyrë të qartë. Kështu psh. nëse një person i 

abonuar në një shtëpi botuese të caktuar ka dhënë pëlqimin për marrjen e njoftimeve 

promocionale për ato revista që lidhen me fushën e të drejtës penale, mesazhet e 

dërguara në drejtim të tij duhet të lidhen vetëm me oferta që i përkasin kësaj fushë.  

Nëse kompania botuese dërgon mesazhe edhe për botime të tjera psh. në fushën e 

informatikës, atëhere mund të themi se mesazhet janë dërguar pa miratimin paraprak të 

subjektit të abonuar dhe se praktika në fjalë është e jashtëligjshme. 

Së dyti, kërkohet të vlerësohet në mënyrë të vazhdueshme prania e mëtejshme e 

vullnetit të përdoruesit për dërgimin e mesazheve të marketingut (e-mail apo SMS) në 

drejtim të tij, duke i dhënë mundësinë që të tërheqë pëlqimin e dhënë paraprakisht për 

marrjen e këtyre njoftimeve. Në terma të ligjit, personat fizikë ose juridikë,  të cilët 

përdorin adresat e postës elektronike të klientëve për marketing të drejtpërdrejtë të 

produkteve apo shërbimeve të ngjashme, janë të detyruar t’u japin klientëve të tyre 

mundësinë që, në çdo kohë, në mënyrë të thjeshtë dhe pa pagesë, të kenë mundësi të 

ndalojnë përdorimin, për qëllime marketingu, të postës së tyre elektronike.
337

 Këtu, 

shprehja ‘në çdo kohë’ nënkupton që një mundësi e tillë duhet të vazhdojë të ofrohet në 

çdo mesazh pasues që i dërgohet përdoruesit.  

Në mënyrë që të garantohet efektivisht ushtrimi i të drejtës për të refuzuar 

marrjen e mëtejshme të njoftimeve promocionale në rrugë elektronike, në ligj është 

vendosur ndalimi i përgjithshëm i dërgimit të mesazheve SMS ose nëpërmjet postës 

elektronike për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, kur në to është fshehur identiteti 

i dërguesit ose kur mungon një adresë e vlefshme, tek e cila marrësi mund të kërkojë 

ndalimin e këtyre komunikimeve.
338

  

 

2.1 Situata të jashtëligjshme 

Më lart analizuam se dërgimi i komunikimeve me qëllim marketingu të 

drejtëpërdrejtë do të konsiderohej i ligjshëm për sa kohë që kjo praktikë paraprihej nga 

miratimi i subjektit të cilit i drejtohen komunikimet. Nëse dërgimi i thirrjeve është bërë 

pa miratimin e këtij subjekti, ato cilësohen si komunikime të pakërkuara dhe njihen 

ndryshe me emërtimin ‘Spam’. 

Në varësi të mënyrës së përdorur për dërgimin e njoftimit me natyrë 

promocionale dallojmë tri lloje kryesore të komunikimeve të pakërkuara: telefonatat, 

mesazhet e shkurtra ‘SMS’ dhe e-mailet spam. 

1. Telefonatat spam përfaqësojnë përpjekje për vendosjen e një bisede telefonike te 

padëshiruar
339

. Kompani të ndryshme, për realizimin e fushatave promocionale mund të 

përdorin telefonata të tilla për përhapjen e informacionit drejt një numri të madh 

konsumatorësh. Për këtë qëllim, ato përdorin lista numrash telefonikë të krijuara në 

mënyrë të paligjshme. Kështu, numrat telefonikë personalë grumbullohen nga subjekte të 

tjerë, të cilëve ju është dhënë numri nga vetë përdoruesi por për një qëllim tjëtër dhe më 

                                                                 
337

 Neni 128/2 i ligjit. 
338

 Neni 128/3 i ligjit. 
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 Kjo praktikë njihet edhe me emërtimin SPIT (Spam over Internet Telephony). Për më tepër shiko: 

Patrick, P. VoIP Threats Texonomy. CISCO Press, 2008.  
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pas përdoren për realizimin e këtyrë telefonatave për të cilat subjekti i thirrur në asnjë 

rast nuk ka dhënë pëlqimin. 

Në raste të tjera lista e numrave telefonikë të thirrur mund të jetë formuar në 

mënyrë të ligjshme por të dhënat e saj përdoren në tejkalim të qëllimeve për të cilat 

përdoruesi ka dhënë pëlqimin. Kuptohet që edhe në këtë rast, telefonatat që nuk lidhen 

më komunikime promocionale për ato produkte apo shërbime për të cilat, subjekti i 

thirrur ka dhënë në mënyrë të qartë pëlqimin e tij, formojnë praktika të jashtëligjshme. 

Ndërkohë një formë më e avancuar dhe shumë më e përhapur e telefonatave spam 

janë thirrjet e bëra në mënyrë automatike ose robotike (robocalls). Këto janë thirrje të 

bëra në mënyrë automatike nëpërmjet një sistemi kompjuterik në drejtim të një liste 

numrash të caktuar paraprakisht. Në eventualitetin e hapjes së telefonit nga ana e 

përdoruesit të numrit të thirrrur, ai do të dëgjojë një mesazh të regjistruar në sistem në 

vend të dëgjimit në mënyrë të drejtëpërdrejtë të zërit të  një bashkëbiseduesi.   

Në rast se mesazhi i regjistruar ka natyrë promocionale dhe subjekti i thirrur nuk 

ka dhënë paraprakisht pëlqimin e tij për të marrë telefonata nga kompania që drejton 

fushatën promovuese në fjalë, atëhere kjo veprimtari është e paligjshme. 

 

2. Mesazhet SMS. Dërgimi i mesazheve promocionale, të pakërkuara bëhet duke ndjekur 

të njëjtat praktika që përdoren për realizimin e telefonatave të kësaj natyre.  

Fillimisht, sigurohet ose përdoret në mënyrë të paligjshme një listë numrash telefonikë, 

dhe më pas, nëpërmjet përdorimit të sistemeve automatike të dërgimit të mesazheve 

bëhet i mundur dërgimi i komunikimeve përkatëse tregtare ndaj numrave që përmbahen 

në listë.  

3. E-mailet spam. Një nga mënyrat më të zakonshme për shpërndarjen e mesazheve të 

pakërkuara për qëllime marketingu është dërgimi i tyre në adresën e postës elektronike të 

përdoruesve. Adresat e-mail të përdoruesve të veçantë arrihen të sigurohen në sajë të 

përdorimit të teknikave të ndryshme të kopjimit të tyre nga burime të ligjshme.  

Të gjitha adresat e grumbulluara përfshihen në një listë të vetme dhe më pas në drejtim të 

tyre dërgohen një sërë emailesh të pakërkuara (spam). 

Ndër mënyrat kryesore të përdorura nga piratët kompjuterikë për sigurimin e 

paligjshëm të adresave të postës elektronike janë:  

– Kopjimi i adresave email që ndodhen në listën e kontakteve të një personi apo 

organizate të caktuar. Kjo praktikë përdoret në ato raste kur hakeri ka arritur që të 

depërtojë në adresën e e-mailit të subjektit në fjalë në sajë të cënimit të masave të 

sigurisë dhe më pas ka mundur të aksesojë lirisht edhe listën e kontakteve që 

përmbahen në të. 

– Përdorimi i programeve të posaçme për kontrollin e informacioneve të hedhura në 

faqe të ndryshme në Internet. Zbatimi i kësaj metode konsiston në ndërtimin e 

programeve, të cilat janë të destinuara që të veçojnë midis të dhënave që gjenden në 

faqe të ndryshme Web, ato të dhëna që përmbajnë shenjën @, e cila është një shenjë 

dalluese e adresave email.
340

  

– Kopjimi i bazave të të dhënave nga serverat e enteve të ndryshme që i administrojnë 

ato ligjërisht, duke kryer një hyrje të paautorizuar në server nëpërmjet dhunimit të 

masave të sigurisë. 

                                                                 
340

 Programet të cilat kanë aftësinë që të kontrollojnë të dhënat në Website të ndryshme për gjetjen e 

adresave email njihen ndryshe me emërtimin spambots. Shiko: Lininger, R.,dhe Dean Vines, R. (2005). 

Phishing: Cutting the Identity Theft Line. Indianapolis: Wiley Publishing, f. 119. 
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– Një mënyrë tjetër e përdorur gjerësisht është edhe ajo e huazimit të listave të të 

dhënave midis subjekteve të ndryshëm që zotërojnë këto lista. Kështu, njëra palë bie 

dakort që t’i sigurojë palës tjetër një listë me një numër të dhënë adresash email në 

këmbim të marrjes së një liste tjetër adresash email që disponohet nga pala tjetër.  

Një marrëveshje e tillë gjen zbatim të shpeshtë në praktikë për shkak të interesit që 

kanë të dyja palët në zgjerimin e mëtejshëm të bazave të të dhënave me adresa të reja 

email. Në raste të tjera, këto lista mund të blihen lirisht dhe për një tarifë fare të ulët 

nga subjekte të ndryshme që ofrojnë shitjen e listave në Internet.
341

 

 

3.  Sanksionet 

Vendosja e një sistemi të përshtatshëm sanksionesh të zbatueshme në rastet e 

shkeljes së detyrimeve të vendosura me ligj mbi ndërtimin dhe mbarëvajtjen e rrjeteve 

dhe shërbimeve të komunikimit, luan një rol të veçantë kontrollues në ushtrimin e 

përgjegjësive nga sipërmarrësit e këtyre shërbimeve dhe punonjësit e tyre.  

Për të rritur sa më shumë efektivitetin e masave ndëshkuese, ligjvënësi ka parashikur në 

mënyrë të veçantë përgjegjësinë e personit juridik krahas asaj të personit fizik.  

Kjo do të thotë që në eventualitetin e shkeljes së një detyrimi specifik të parashikuar në 

ligj, nga ana e një punonjësi të sipërmarrësit të rrjetit të komunikimeve publike, gjatë 

ushtrimit të detyrave të tij, sanksionet administrative mund të zbatohen njëkohësisht si 

ndaj punonjësit ashtu edhe ndaj sipërmarrësit.  

Në nenin 137 të ligjit, renditen një sërë shkeljesh, të cilat do të përbëjnë 

kundërvajtje administrative, nëse nuk parashikohen në mënyrë të posaçme si vepra 

penale. Kështu, dënohen me  gjobë në vlerën nga 50 000 000 deri në 100 000 000 lekë, 

në rastin kur kryhen nga personi juridik dhe me gjobë në vlerën nga 5 000 000 deri në 10 

000 000 lekë, kur kryhen nga personi fizik, veprime të tilla si: mbikëqyrja, përgjimi, 

ndërprerja, regjistrimi, ruajtja dhe devijimi i komunikimit dhe të dhënave të trafikut, në 

kundërshtim kërkesat me vendosura në ligj
342

 për njoftimin e pajtimtarit në momentin e 

nënshkrimit të kontratës ose me fillimin e ofrimit të shërbimit të komunikimeve, në 

lidhje me kryerjen e këtyre veprimeve ; si dhe shkelja e detyrimit për fshirjen e  

informacionit ose përmbajtjes së komunikimit kur këto nuk janë më të nevojshme për 

ofrimin e shërbimit specifik të komunikimeve publike. 
Një rëndësi e veçantë i është kushtuar gjithashtu veprimeve të tjera që shkelin 

parashikimet ligjore mbi mbrojtjen e fshehtësisë së komunikimeve dhe të dhënave 

personale. Sipas ligjit, shkeljet e mëposhtme dënohen me gjobë në vlerën nga 10 000 

000 deri në 50 000 000 lekë, kur kryhen nga personi juridik, dhe me gjobë në vlerën nga 

1 000 000 deri në 5 000 000 lekë kur kryhen nga personi fizik: 

– Mosmarrja e masave për mbrojtjen dhe ruajtjen e konfidencialitetit të komunikimeve 

elektronike;  

– Përfitimi për vete ose për ndonjë palë tjetër i informacionit mbi përmbajtjen, faktet 

dhe rrethanat e transmetimit të mesazhit në tejkalim të nivelit minimal të nevojshëm 

për ofrimin e shërbimeve elektronike specifike, apo përdorimi i këtyre të dhënave 

edhe për qëllime të tjera që  nuk kanë të bëjnë me ofrimin e shërbimit dhe me 

kontratën specifike; 
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– Mospërmbushja e detyrimit për njoftimin e përdoruesit në mënyrë të qartë dhe të 

kuptueshme për qëllimin dhe përdorimin e të dhënave, apo nuk i jep mundësinë 

përdoruesit të refuzojë përdorimin e të dhënave, apo nuk merr miratimin paraprak të 

përdoruesit për përdorimin e të dhënave ;   

– Shkelja e detyrimit për fshirjen e të dhënave mbi trafikun, apo për bërjen anonime të 

këtyre të dhënave pas përfundimit të nevojës për transmetim të mesazhit; 

– Përpunimi i të dhënave mbi trafikun për qëllime marketingu të shërbimeve të 

komunikimeve elektronike ose për ofrimin e shërbimeve me vlerë të shtuar, pa 

miratimin paraprak të përdoruesit apo pajtimtarit që i përkasin të dhënat; 

– Lejimi i përpunimit të të dhënave mbi trafikun nga persona të paautorizuar; 

– Shkelja e kërkesave të ligjit për komunikimet pa kërkesë. 

 

4. Refuzimi i aksesit të familjarëve në adresën e postës elektronike  

 Sipas politikave aktuale në fushën e privatësisë së komunikimeve elektronike, të 

dhënat e llogarisë së postës elektronike të një personi nuk mund t’iu jepen familjarëve të 

tij edhe në rastin kur titullari i kësaj llogarie ndërron jetë.  

 E mira juridike e mbrojtur në këtë rast nuk lidhet me marrëdhëniet juridike të 

vendosura për mbrojtjen e fshehtësisë së korrespondencës pasi gëzimi i kësaj të drejte 

lidhet ngushtësisht me qënien gjallë të personit. Sikurse jemi shprehur edhe më parë, e 

drejta për respektimin e korrespondencës personale përbën një aspekt të rëndësishëm për 

ushtrimin efektiv të së drejtës së individit për jetë private.  

E drejta për jetë private ka të bëjë me garantimin e një hapësire private ku çdo person të 

jetë i lirë nga çdo ndërhyrje e subjekteve të tjera publike apo private në mënyrë që të 

zhvillojë lirisht personalitetin e tij dhe marrëdhëniet me personat e tjerë.  Vendosja e 

marëdhënieve me qënie të tjera njerëzore si dhe aftësia e zhvillimit të personalitetit 

lidhen domosdoshmërisht me qënien gjallë të nje personi, e si të tilla nuk mund të 

konsiderohen si cilësi që merren në mbrojtje në drejtim të personave të vdekur. 

 Interesi që merret në mbrojtje në rastin e ndalimit të akesit në llogarinë e postës 

elektronike të një personi që nuk jeton më, ka të bëjë me të drejtën për respektimin e 

fshehtësisë së korrespondencës së personave të tjerë që kanë shkëmbyer korrespondencë 

me të ndjerin përpara vdekjes. 

Në vijim po trajtojmë një rast të trajtuar në doktrinën e huaj lidhur me problemet e 

aksesit të një personi që kë ndërruar jete. 

Në vitin 2006, në SHBA, vajza e poetit William Talcot nuk mundi të hynte në kutinë e 

postës elektronike të të atit pas vdekjes së tij, pasi ky i fundit nuk ia kishte bërë të ditura 

askujt të dhënat identifikuese të llogarisë së tij. Trashëgimtarja e ligjshme i kërkoi 

aksesin në kutinë postare të de cujusit, ofruesit të shërbimit, kompanisë Yahoo, por kjo e 

fundit, refuzoi t’i jepte fjalëkalimin e aksesit, për shkak se një veprim i tillë binte në 

kundërshtim me rregullat ligjore të privatësisë. Ky fakt i dha jetë një mosmarrëveshjeje 

midis Yahoo-s dhe vajzës së poetit amerikano-irlandez.  

Gjykata amerikane e zgjidhi konfliktin duke hedhur poshtë në tërësi kërkesën e 

trashëgimtares dhe vlerësoi të ligjshëm qëndrimin e mbajtur nga ana e kompanisë 

Yahoo.
 343

. 

 Pavarësisht se në terma të rregullave ligjore që mbrojnë privatësinë e 

komunikimeve, të tilla çështje paraqiten mjaft të qarta, është e rëndësishme që të 
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analizohen më tej interesa të ndryshëm që mund të preken nga mohimi i të drejtës për të 

marrë akses në adresën e postës elektronike të një personi që nuk jeton më. 

Në rastin e paraqitur më sipër, mund të jenë prezente edhe këto interesa: a) e drejta e 

trashëgimisë e pasardhësve të poetit të ndjerë, pasi në postën elektronike të poetit mund 

të ketë vepra të pabotuara, ekonomikisht të vlerësueshme dhe si të tilla të përshtatshme 

për të bërë pjesë në trashëgiminë e de cujus-it; b)një interes i komunitetit për të njohur 

shkrimet e poetit; b) e drejta morale e familjarëve për të pasur akses në materialet e 

postës elektronike të të ndjerit me qëllim ruajtjen e kujtimeve personale të tij.
344

 

 Në fakt në lidhje me këtë çështje, Autoriteti Italian për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale ka theksuar se,  nuk mund t’i jepet askujt, as trashëgimtarëve një kuti e postës 

elektronike për arsye se ajo mund të përmbajë të dhëna personale jo vetëm të të ndjerit, 

por edhe të të gjithë bashkëbiseduesve të tij. Hyrja duhet të ndalohet në mënyrën më 

absolute. Një kuti e -mail përmban një korrespondencë intime që duhet të qëndrojë 

sekret”
345

.  

 Nga gjithë sa u parashtrua më sipër, shprehemi se është shumë rëndësishme që 

këto probleme  të gjejnë rregullim në brendësi të kontratës së përdorimit të shërbimit të 

postës elektronike. Shfaqja e të tilla problemeve delikate do të evitohej me përfshirjen e 

klauzolave  të veçanta në përmbajtje të kontratës që rregullon marrëdhëniet midis 

ofruesit të shërbimeve të postës elektronike dhe përdoruesve të shërbimit, në lidhje më 

përdorimin e llogarisë së postës elektronike të këtij të fundit pas vdekjes. 

 

5. Kuadri normativ i Bashkimit Evropian në fushën e komunikimeve elektronike 

Në strukturën normative të Bashkimit Evropian konfidencialiteti i komunikimeve 

garantohet përgjithësisht në përputhje me instrumentat ndërkombëtare në fushën e të 

drejtave të njeriut dhe në veçanti, nëpërmjet parashikimeve në Konventën Evropiane për 

Mbrotjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore dhe Kartën e të Drejtave 

Themelore të BE-së.  

Pika e parë e referimit është Konventa e Këshilit të Evropës për Mbrojtjen e të 

Drejtave të Njeriut e vitit 1950, në nenin 8 të së cilës thuhet se “çdokush ka të drejtën e 

respektimit të jetës së tij private dhe familjare, banesës dhe korrespondencës së tij.”
346

 

Karta e të Drejtave Themelore e BE-së, e shpallur në dhjetor të vitit 2000, përmban 

gjithashtu një parashikim të veçantë mbi të drejtën e respektimit të jetës private. Në 

nenin 7 të saj njihet e drejta e çdo qytetari “për respektimin e jetës private dhe familjare, 

banesës dhe komunikimeve të tij ”
347

. Në këtë instrument të BE-së jo pa qëllim fjala 

‘korrespondencë’ është zëvendësuar nga fjala komunikim. Ky modifikim i termit të 

përdorur synon ta bëjë dispozitën më të përshtatshme ndaj zhvillimeve të reja 

teknologjike. 

                                                                 
344

 Një interes  i tillë  është pretenduar edhe në një çështje tjetër, ku familjarët e një ushtari të rënë në luftë 

në Irak kërkonin të merrnin të dhënat e aksesit në adresën e tij të postës elektronike me qëllim që të ruanin 

si kujtim materialet që përmbaheshin në të. Shiko: Hsieh, S. “Who owns your e-mails after you die?”, 

http://www.highbeam.com/doc/1P2-10945268.html. 
345

 Nëse në të kaluarën, ky parametër i lidhur me fshehtësinë e korrespondencës do të aplikohej mbi shumë 

letra të poetëve dhe shkrimtarëve të njohur, do të kishim humbur përgjithmonë vepra të mrekullueshme të 

letërsisë shqiptare dhe asaj të huaj, frut i letrave delikate me natyrë sentimentale, por që përmbanin në 

brendësi të tyre të dhëna personale të personave të tretë. Situata bëhet akoma më e rëndë po të marrim në 

konsideratë faktin që detyrimet kontraktuale të ofruesve të shërbimit Internet përmbajnë fshirjen  e të 

gjitha mail-eve në rast të mospërdorimit të tyre për një periudhë të përcaktuar kohore. 
346

 Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare. Tiranë 2010. 
347

 Charter of Fundamenetal Rights of the European Union. Official Journal of European Communiites. 18 

dhejtor 2000. 
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Instrumentat që parashtrojnë një rregullim më specifik të çështjeve të privatësisë 

në fushën e komunikimeve publike janë Direktivat që lidhen me mbrojtjen e të dhënave 

personale. Direktivat kryesore në këtë drejtim janë Direktiva 95/46/EC “Për mbrojtjen e 

individëve në lidhje më përpunimin e të dhënave personale”,  Direktiva 2002/58/EC 

“Mbi përpunimin e të dhënave personale dhe mbrojtjen e privatësisë në fushën e 

komunikimeve elektronike”, dhe së fundmi, Direktiva 2006/24 “Mbi mbajtjen e të 

dhënave të krijuara ose të përpunuara lidhur me ofrimin e shërbimeve të komunikimeve 

elektronike të disponueshme për publikun ose të rrjeteve të komunikimit publik”. 

 

A. Direktiva për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 95/46 

Direktiva 95/46/EC është teksti kryesor i referimit në nivelin Evropian për sa i 

përket çështjes së mbrojtjes së të dhënave personale. Në kuptim të saj ‘e dhënë 

personale’ është çdo informacion i lidhur me një person fizik të identifikuar ose të 

identifikueshëm, ndërsa me ‘përpunim të të dhënave’ do të kuptohet çdo proces i kryer 

mbi të dhënat personale si grumbullimi, regjistrimi, ruajtja, … konsultimi përdorimi, 

zbulimi nëpërmjet transmetimit, shpërndarjes ose vënia në dispozicion në çdo mënyrë 

tjetër.  Direktiva 95/46/EC mbulon çfarëdo forme të përpunimit të të dhënave personale 

pa marrë parasysh teknologjinë e përdorur. Në aspektin teknik ofrimi i shërbimeve të 

komunikimeve elektronike publike, shoqërohet nga kryerja e proceseve të tilla si 

grumbullimi, regjistrimi, ruajtja apo shpërndarja e të dhënave.  

Si rrjedhim, aktiviteti i ushtruar prej tyre, do të bierë në hapësirën e rregullimit të 

Direktivës, për sa kohë që gjatë proceseve të ofrimit të shërbimit përkatës të 

komunikimit publik aksesohen ose trajtohen të dhëna me natyrë personale.  

Qëllimi kryesor i Direktivës 95/46 është të mbrojë të drejtat dhe liritë themelore 

të personit dhe në mënyrë të veçantë të drejtën për jetë private lidhur me proceset 

përpunuese të të dhënave personale duke parashrtruar standartet bazë që duhet të 

respektohen nga ana e subjekteve përpunuese. Në këtë drejtim, rregullat kryesore janë 

ato që kanë të bëjnë me cilësinë e të dhënave, ligjshmërinë e përpunimit të tyre dhe 

kufizimet e mundshme që mund të zbatohen ndaj përpunuesve.  

Parashikimet mbi cilësinë e të dhënave kanë të bëjnë me detyrimin për një 

përpunim të ndershëm dhe të ligjshëm të të dhënave personale, dhe mbledhjen e tyre për 

qëllime legjitime të përcaktuara dhe të shprehura qartë. Këto të dhëna duhet gjithashtu të 

jenë të mjaftueshme, të kenë lidhje me procesin që synohet të realizohet dhe të mos 

tejkalojnë qëllimet për të cilat ato grumbullohen dhe/ose përpunohen
348

.  

Ndërsa ligjshmëria e përpunimit analizohet duke marrë në konsideratë dy çështje 

kryesore : së pari, nëse personi, të dhënat e të cilit do të përhapen ka dhënë pëlqimin e tij 

të lirë dhe të qartë, dhe së dyti, nëse përpunimi është i nevojshëm për realizimin e 

interesave të ligjshme të kontrolluesit
349

.  

                                                                 
348

 Shiko nenin 6 të Direktivës 95/46/EC. 
349

 Në nenin 7 të Direktivës thuhet se shtetet anëtare duhet të sigurojnë që përpunimi i të dhënave 

personale të kryhet vetëm: 

(a) nëse subjekti i të dhënave personale ka dhënë pëlqimin;  

(b) nëse përpunimi është thelbësor për përmbushjen e një kontrate, për të cilën subjekti i të dhënave është 

palë kontraktuese; 

(c) për të mbrojtur interesat jetikë të subjektit të të dhënave;  

(ç) për përmbushjen e një detyrimi ligjor të kontrolluesit;  

(d) për kryerjen e një detyre ligjore me interes publik ose ushtrimin e një kompetence të kontrolluesit ose 

të një pale të tretë, së cilës i janë përhapur të dhënat;  

(dh) nëse është thelbësor për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave legjitime të kontrolluesit, marrësit apo 

personave të tjerë të interesuar. Në këtë rast, përpunimi i të dhënave personale  
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Vlen të theksohet se e drejta e kontrolluesit për të pasur akses në të dhënat 

personale dhe për t’i përpunuar ato është nje zgjidhje që duhet të konsiderohet si mjeti i 

fundit dhe që për më tepër i nënshtrohet disa kufizimeve. Së pari, zbulimi i të dhënave 

personale për realizimin e një interesi legjitim të kontrolluesit, nuk mund të kryhet nëse 

një interes i tillë bie në kundërshtim me interesat për respektimin e të drejtave dhe lirive 

themelore të subjektit të të dhënave. Së dyti, në çdo rast të ndërmarrjes së një praktike të 

ligjshme kontrolluese, kontrolluesi ka detyrimin që t’i sigurojë subjektit të të dhënave 

informacion mbi përpunimin e të dhënave të tij personale, si dhe të paktën informacion 

mbi qëllimet e përpunimit, kategoritë e të dhënave të përpunuara dhe për marrësit e 

kategoritë e marrësve, të cilëve u përhapen të dhënat personale. 

 

B. Direktiva e e-Privatësisë  

Direktiva 2002/58
350

 sqaron më tej dhe plotëson Direktivën 95/46 në lidhje më 

përpunimin e të dhënave personale në sektorin e komunikimeve elektronike dhe njihet 

gjerësisht si Direktiva e e-Privatësisë. Kjo Direktivë synon në mënyrë të veçantë të 

sigurojë respektimin e plotë të të drejtës për jetë private dhe të drejtës për mbrojtjen e të 

dhënave personale të parashikuar në nenet 7 dhe 8 të Kartës së të Drejtave Themelore të 

BE-së. Direktiva vë theksin në parimin e afirmuar tashmë brenda Bashkimit Evropian se 

të gjitha shtetet anëtare duhet të sigurojnë mbrojtjen e fshehtësisë së komunikimeve të 

realizuara nëpërmjet rrjeteve të komunikimeve publike dhe të të dhënave personale e 

private që përmbahen në këto komunikime.  

Rregullimet e saj gjejnë zbatim ndaj komunikimeve të bëra nëpërmjet rrjeteve të 

komunikimeve elektronike publike duke përfshirë ndër të tjera komunikimet me email, 

fax, sms si dhe forma të tjerë të komunikimit në Internet. Për me tëper, Direktiva 

përmban rregulla të veçanta mbi përpunimin e të dhënave personale, mbrojtjen e 

privatësisë në fushën e komunikimeve elektronike si dhe rregulla mbi komunikimet 

tregtare të padëshiruara (spam) etj. Në tekstin e Direktivës afirmohet edhe njëhere se ‘të 

dhënat që kanë të bëjnë me pajtimtarët, të përpunuara brenda rrjetit të komunikimeve 

elektronike për të krijuar lidhje dhe për të transmetuar informata përmbajnë informata 

mbi jetën private të personave fizikë dhe kanë lidhje me të drejtën për  respektimin e 

korrespondencës së tyre. 

Në lidhje me fshehtësinë e komunikimeve, kërkohet që pjesëmarrësit në një 

komunikim të informohen paraprakisht rreth një aktiviteti regjistrues të zbatuar nga ana e 

ofruesit të shërbimit si dhe për qëllimin dhe kohëzgjatjen e ruajtjes së të dhënave të 

komunikimit. Për sa i përket përdorimit të programeve përgjuese, të paisjeve të fshehta 

për marrjen e të dhënave, ose  paisjeve të tjera të ngjashme të cilat janë të afta të 

depërtojnë në kompjuterin e përdoruesit pa dijeninë tij në mënyrë që të sigurojnë akses 

në informacionin e ruajtur aty, ose të përgjojnë aktivitetet e kryera nga përdoruesi, 

theksohet se këto praktika mund të dhunojnë rëndë jetën private të përdoruesve. 

Përdorimi i paisjeve të tilla, duhet lejuar vetëm për shkaqe të ligjshme, dhe me dijeninë e 

përdoruesve të prekur nga veprimet në fjalë
351

.  

                                                                                                                                                                                              
nuk mund të jetë në kundërshtim të hapur me të drejtën e subjektit të të dhënave për mbrojtjen e  

jetës personale dhe private. 
350

 Kjo Direktivë ka zëvendësuar Direktivën 97/66 të Paralamentit Evropian dhe Këshillit të 15 dhjetorit 

1997 “Mbi përpunimin e të dhënave personale dhe mbrojtjen e privatëisë në fushën e telekomunikimeve” 

duke përshtatur parashikimet e saj ndaj zhvillimeve të reja teknologjike në fushën e komunikimeve 

elektronike. 
351

 Shiko Direktivën 2002/58 të Paralamentit Evropian dhe Këshillit të 12 qershorit 2002 mbi përpunimin e 

të dhënave personale dhe mbrojtjen e privatësisë në fushën e komunikimeve elektronike,  pika 24. E 

vlefshme në: http://eur-lex.europa.eu. 

http://eur-lex.europa.eu./
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Vëmendje e veçantë i kushtohet gjithashtu marrjes së masave të përshtatshme 

teknike dhe organizative nga ana e ofruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike 

publike për të garantuar sigurinë e shërbimeve të tyre
352

.  Masat e marra prej ofruesve të 

shërbimeve të komunikimeve elektronike publike duhet të paktën: të sigurojnë që të 

dhënat personale të jenë të aksesueshme vetëm nga personeli i autorizuar dhe vetëm për 

qëllime të ligjshme; të mbrojnë të dhënat personale të ruajtura/transmetuara nga çdo 

shkatërrim aksidental ose i paligjshëm si dhe nga ruajtja, përpunimi aksesi ose përhapja e 

paligjshme ose e paautorizuar; dhe, të sigurojnë zbatimin e një politike sigurie në lidhje 

me përpunimin e të dhënave personale. Parimet e vendosura në Direktivën 95/46, gjejnë 

shprehje në rregulla specifike në Direktivën 2002/58, të cilat zbatohen në fushën e 

shërbimeve të komunikimeve elektronike publike.  

 

C. Direktiva 2006/24 KE “Mbi Ruajtjen e të Dhënave” 

Direktiva 2006/24
353

 synon të harmonizojë kuadrin ligjor të shteteve anëtare të 

BE-së për sa i takon detyrimeve të sipërmarrësve të rrjeteve dhe të shërbimeve të 

komunikimeve elektronike publike për ruajtjen e të dhënave të caktuara që 

administrohen dhe përpunohen prej tyre, në mënyrë që këto të dhëna të vihen në 

dispozicion të autoriteteve të ndjekjes penale me qëllim zbulimin, hetimin dhe ndjekjen e 

veprave penale, sikurse përcaktohet në ligjin e brendshëm të secilit shtet. 

Sipas përcaktimeve të Direktivës, sipërmarrësit e rrjeteve dhe shërbimeve në fjalë 

detyrohen të ruajnë dhe të administrojnë, për një periudhë nga 6 muaj deri në 2 vjet, 

kategori të caktuara të dhënash për pajtimtarët ose përdoruesit e tyre.  

Informacionet që kërkohet të ruhen  lidhen kryesisht me të dhëna që janë të nevojshme 

për: 

 përcaktimin e vendndodhjes dhe identifikimin e origjinës së komunikimit 

 identifikimin paisjes fundore të përdorur gjatë komunikimeve 

 përcaktimin e vendndodhjes dhe identifikimin e destinacionit të komunikimeve 

 identifikimin e datës, kohës dhe kohëzgjatjes së komunikimit 

 identifikimin e llojit të komunikimit 

Në sajë të ruajtjes së këtyre të dhënave mund të merret informacion i plotë mbi 

komunikimet zanore dhe me SMS/MMS të një përdoruesi, mbi emailet e shkëmbyera 

apo mbi faqet e vizituara prej tij në Internet. Në tekstin e Direktivës theksohet gjithashtu 

se sipërmarrësit e rrjeteve ose shërbimeve të komunikimeve elektronike në dispozicion të 

publikut, duhet të respektojnë disa parime minimale të sigurisë në lidhje me të dhënat e 

ruajtura për këto qëllime. 

Kështu, të dhënat e ruajtura duhet të vazhdojnë të gëzojnë të njëjtën cilësi dhe t’i 

nënshtrohen të njëjtit nivel mbrojtjeje sikurse të dhënat që qarkullojnë në rrjet. 

Kërkohet gjithashtu të merren masat e duhura teknike dhe organizative për mbrojtjen e të 

dhënave nga shkatërrimet/humbjet aksidentale ose të kundraligjshme, apo përpunimi, 

aksesi, zbulimi i paautorizuar tyre, si dhe për të siguruar aksesin në të dhëna vetëm të 

personelit të autorizuar.  

                                                                 
352

 Shiko nenin 4 të Direktivës 2002/58. 
353

 Direktiva 2006/24 KE  ‘Mbi ruajtjen e të dhënave të krijuara ose të përpunuara lidhur me ofrimin e 

shërbimeve të komunikimeve elektronike të disponueshme për publikun ose të rrjeteve të komunikimit 

publik’ që amendon Direktivën 2002/58. Miratimi i Direktivës pasoi ngjarjet e sulmeve terroriste në 

Madrid në vitin 2004 dhe në Londër në vitin 2005 dhe ishte shprehje e nevojës së  ngutshme të shteteve 

anëtare të BE-së për harmonizimin e përpjekjeve për hetimin dhe ndjekjen e krimeve me rrezikshmëri të 

lartë shoqërore. 
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Pavarësisht faktit se rrethanat specifike në të cilat, të dhënat e ruajtura do të vihen 

në dispozicion të autoriteteve të ndjekjes penale, përcaktohen në ligjin e brendshëm, 

theksohet se kushtet që duhen përmbushur dhe procedurat e ndjekura prej tyre duhet të 

respektojnë kërkesat mbi domosdoshmërinë dhe proporcionalitetin e ndërhyrjes. 

Rendi juridik i vendosur nëpërmjet Direktivës 2006/24 është vlerësuar prej disa 

shteteve anëtare si kontradiktor me të drejtën për respektimin e jetës private dhe është 

pezulluar apo kundërshtuar veprimi i ligjeve të brendshme që synojnë të bëjnë të 

zbatueshme Direktivën në të drejtën e brendshme.
 354

 Së fundmi, pajtueshmëria e saj me 

parimet e respektimit të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut është marrë në 

shqyrtim edhe nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë. 

Në dhjetor 2013, Gjykata Kushtetuese e Austrisë dhe Gjykata e Lartë e Irlandës 

iu drejtuan Gjykatës Evropiane të Drejtësisë për të marrë mendimin e saj mbi 

pajtueshmërinë e Direktivës ‘Mbi ruajtjen e të dhënave’ me Kartën e të Drejtave 

Themelore të BE-së dhe veçanërisht me nenin 7 të saj, që njeh të drejtën e çdo personi 

për respektimin e jetës së tij private dhe familjare si dhe me nenin 8, ku njihet e drejta 

për mbrojtjen e të dhënave personale. 

Më 8 Prill 2014 Gjykata nxori një vendim, me anë të të cilit ka deklaruar pavlefshmërinë 

e parashikimeve të Direktivës.  Sipas këtij vendimi, Direktiva është e papajtueshme me 

nenet 7 (e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare), dhe 8 (e drejta për 

mbrojtjen e të dhënave personale) të Kartës. 

Në vendim thuhet se: 

Direktiva 2006/24 nuk parashtron rregulla të qarta dhe preçize për 

përcaktimin e shkallës së ndërhyrjes së autoriteteve shtetërore në 

ushtrimin e të drejtave themelore të parashikuara në nenet 7 dhe 8 të 

Konventës. Si rrjedhim, Direktiva krijon hapësirë për një ndërhyrje të 

gjerë dhe serioze në këto të drejta themelore brenda rendit juridik të 

Bashkimit Evropian, duke mos e kufizuar ndërhyrjen nëpërmjet 

parashikimeve të qarta që sigurojnë ushtrimin e saj vetëm në ato raste 

kur paraqitet tejet e nevojshme.
355

 

Duke vendosur detyrimin për ruajtjen e të dhënave të caktuara të jashtme 

të komunikimit, dhe duke lejuar autoritetet kompetente kombëtare që të 

marrin dijeni mbi këto të dhëna, Direktiva 2006/24 devjion nga sistemi i 

mbrojtjes së privatësisë i vendosur nga Direktivat 95/46 dhe 2002/58 në 

lidhje me përpunimin e të dhënave personale në sektorin e komunikimeve 

elektronike, të cilat parashikojnë mbrojtjen e fshehtësisë së komunikimeve 

dhe të të dhënave të trafikut si dhe detyrimin për t’i fshirë ose bërë të 

paidentifikueshme këto të dhëna, kur ato nuk janë më të nevojshme për 

qëllime të transmetimit të komunikmit apo të faturimit.
356

  

Më tej Gjykata vazhdon arsyetimin e saj: 

Direktiva synon të kontribuojë në luftën kundër krimit të organizuar, por 

nuk vendos kërkesën për ekzistencën e një lidhjeje midis të dhënave, për 

të cilat kërkohet ruajtja dhe rrezikut që kërcënon sigurinë publike, dhe në 

mënyrë të veçantë nuk e ka kufizuar detyrimin e ruajtjes së të dhënave në 

                                                                 
354

 Në Austri, Suedi, Gjermani, Irlandë, Rumani dhe Bullgari, gjykatat e brendshme janë shprehur për 

papajtushmërinë ligjeve të brendshme që synojnë të bëjnë të zbatueshme Direktivën 2006/24 me të drejtën 

e individit për jetë private. Shiko: Data Retention Directive në https://wiki.openrightsgroup.org 
355

 Paragrafi 65 i Vendimit. 
356

 Paragraf 32 
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lidhje me (i) të dhëna që i përkasin një periudhe të caktuar kohore 

dhe/ose një zone të caktuar gjeografike, apo ndaj një rrethi të caktuar 

personash që janë të predispozuar për t’u përfshirë në një mënyrë ose në 

një tjetër, në një krim të rëndë, ose (ii) në lidhje me persona, ruajtja e të 

dhënave të të cilëve, për arsye të tjera, mund të kontribuojë në 

parandalimin, zbulimin ose hetimin e veprave penale të rënda.
357

 

................ 

Për më tepër, Direktiva nuk vendos kushte substanciale dhe proceduriale 

lidhur me aksesin në të dhëna të autoriteteve kompetente kombëtare dhe 

përpunimin e mëtejshëm të tyre… nuk përcaktohet shprehimisht që 

përdorimi i mëtejshëm i të dhënave në fjalë, duhet të kufizohet rreptësisht 

me qëllimin e parandalimit dhe zbulimit të veprave penale të rënda të 

mirëpërcaktuara; në të parashikohet vetëm se çdo shtet anëtar duhet të 

përcaktojë procedurat që duhet të ndiqen dhe kushtet që duhet të 

plotësohen në mënyrë që të sigurohet aksesi në të dhënat e ruajtura në 

përputhje me kërkesat e domosdoshmërisë dhe proporcionalitetit. 

................ 

Nëpërmjet miratimit të Direktivës 2006/24, legjislatura e BE-së ka 

tejkaluar kufizimet që vendosen në përputhje me parimin e 

proporcionalitetit në kuadër të neneve 7, 8 dhe 52(1)
358

 të Kartës së të 

Drejtave Themelore.
359

 

Me deklarimin e pavlefshmërisë së parashikimeve të Direktivës “Mbi ruajtjen e të 

dhënave” statusi aktual i saj mbetet i paqartë. Në një memorandum të Komisionit 

Evropian
360

 thuhet se ‘edhe në kushtet e pavlefshmërisë së Direktivës, ruajtja e të 

dhënave do të vazhdojë të lejohet në përputhje me Direktivën 2002/58 ‘Mbi përpunimin e 

të dhënave personale dhe mbrojtjen e privatësisë në sektorin e komunikimeve 

elektronike’. Ky qëndrim lë të kuptohet se, autoritetet vendase mund të vazhdojnë të 

kërkojnë ruajtjen e të dhënave për qëllime të ndjekjes penale, por në ushtrimin e 

kompetencave të tyre, ato duhet të kujdesen që ruajtja dhe përpunimi i mëtejshëm i  të 

dhënave  të respektojë kërkesat  për ruajtjen e privatësisë sipas Direktivës 2002/58. 

6. Kapacitetet institucionale të BE-së 

a) Autoriteti i Rregullatorëve Evropianë për Komunikimet Elektronike (BEREC
361

) 

Ky organizëm ka nisur veprimtarinë e tij në janar të vitit 2010 dhe me 

veprimtarinë e tij, synon të sigurojë një zbatim të qëndrueshëm të strukturës rregullatore 

                                                                 
357

 Paragraf 59. 
358

 Në nenin 52(1) të Kartës thuhet se ‘Çdo kufizim në ushtrimin e të drejtave dhe lirive të njohura nga 

Konventa duhet të parashikohet në ligj dhe të respektojë thelbin e këtyre të drejtave dhe lirive. Ato mund 

t’i nënshtrohen kufizimeve të parimit të proporcionalitetit, vetëm nëse këto janë të  nevojshme dhe 

plotësojnë realisht synimet e interesave të përgjithshme të njohura nga Bashkimi Evropian ose i përgjigjen 

nevojës për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të të tjerëve.’  
359

 Paragraf 69. 
360

Memorandum i Komisionit Evropian nr. 14/269, ‘Frequently Asked Questions: The Data Retention 

Directive’. Bruksel, 08 prill 2014. 
361

 The Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) është krijuar me 

Rregulloren  Nr. 1211/2009 të Parlamentit dhe Këshillit Evropian. 
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të Bashkimit Evropian në fushën e rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike 

publike. 

BEREC asiston Komisionin Evropian dhe Autoritetet Rregullatore Kombëtare në 

implementimin e kuadrit normativ të BE-së mbi komunikimet elektronike.
362

 

Ky organ përgatit opinone, rekomandime, udhëzues, si dhe praktikat më të mira 

rregullatore për subjektet në fjalë. Këto materiale duhet të merren në konsideratë me 

interesin maksimal nga ana e Komisionit dhe Autoriteteve Kombëtare. 

Në mënyrë të veçantë detyrat e BEREC konsistojnë në: 

– përpunimin dhe shpërndarjen e praktikave më të mira midis autoriteteve kombëtare, 

siç  janë psh. përqasjet e përbashkëta, metodologjitë ose udhëzuesit mbi zbatimin e 

kuadrit përkatës rregullues të BE-së; 

– shpërndarjen e opinioneve mbi projekt-vendimet, rekomandimet dhe udhëzuesit e 

Komisionit Evropian, sikurse përcaktohet në kuadrin rregullues; 

– nxjerrjen e raporteve dhe dhënien e ndihmës për problemet rregullatore, sipas 

kërkesës së arsyetuar të Komisionit ose me iniciativën e tij, dhe shpërndarjen e 

mendimeve ndaj Parlamentit Evropian, nëse është e nevojshme, mbi çdo çështje që 

përfshihet në kompentencat e këtij organizmi; 

– dhënien e ndihmës ndaj autoritetive rregullatore kombëtare në fushën e 

komunikimeve elektronike mbi probleme të ndryshme rregullatore me të cilat ato 

mund të ndeshen.
363

 

 

b) Agjencia e Bashkimit Evropian për Sigurinë e Rrjeteve dhe të Informacionit 

(ENISA
364

) 

Kjo Agjenci është krijuar me qëllimin e forcimit të kapaciteteve të BE-së, të 

shteteve anëtare të saj, dhe të komunitetit të biznesit në parandalimin, trajtimin dhe 

qëndrimin ndaj problemeve të sigurisë së rrjeteve dhe të informacionit.
365

 

Për arritjen e këtij objektivi, ENISA është projektuar si një qendër e ekpertizës në 

fushën e sigurisë së rrjeteve dhe informacioneve dhe fokusohet në nxitjen e 

bashkëpunimit midis sektorit publik dhe atij privat.
366

 

Detyrat kryesore të Agjencisë janë: 

– këshillimi dhe asistimi i komisionit evropian dhe shteteve anëtare mbi çështje të 

sigurisë së informacionit dhe dialogu me përfaqësues të industrisë për trajtimin e 

problemeve të lidhura me sigurinë e produkteve hardware dhe software; 

– mbledhja dhe studimi i të dhënave mbi incidente të ndryshme të sigurisë që kanë 

prekur vendet evropiane dhe mbi rreziqet e reja që janë shfaqur; 

– promovimi i metodave të vlerësimit dhe menaxhimit të rrezikut me qëllim rritjen e 

kapaciteteve për t’u përballur me kërcënimet ndaj sigurisë së informacionit; 

– rritja e ndërgjegjësimit dhe e bashkëpunimit midis aktorëve të ndryshëm veprues në 

fushën e sigurisë së informacionit, duke zhvilluar dukshëm partneritetin sektor 

publik/privat me industrinë në këtë fushë. 

 

c) Mbikqyrësi Evropian për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (EDPS
367

) 
                                                                 
362

 http://berec.europa.eu/eng/about_berec/what_is_berec/ 
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 Po aty. 
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 European Union Agency for Network and Information Security. Kjo Agjenci është krijuar në vitin 2004 
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Mbikqyrësi Evropian për Mbrojtjen e të Dhënave Personale është një autoritet 

mbikqyrës i pavarur, veprimtaria e të cilit përqëndrohet në mbrojtjen e të dhënave 

personale dhe privatësisë si dhe në përhapjen e praktikave të mira midis institucioneve 

dhe organizmave të BE-së  mbi këto çështje. Ai realizon objektivat e veprimtarisë së tij 

në sajë të ushtrimit të detyrave të tij monitoruese, këshilluese si dhe bashkëpunimit me 

autoritete të tjera të ngashme. 

Gjatë veprimtarisë së tij Mbikqyrësi synon mbi të gjitha të kontrollojë respektimin e të 

drejtës për privatësi nga ana subjekteve të përfshira në përpunimin e të dhënave 

personale.
368

 

Tre fushat kryesore të veprimtarisë së tij janë: 

Monitorimi: Mbikqyrësi Evropian monitoron trajtimin e të dhënave personale nga 

administrata e institucioneve dhe organizmave të BE-së. Puna monitoruese përfshin 

kontrollin paraprak të aktiviteteve, të cilat kanë gjasa të paraqesin rreziqe të caktuara 

lidhur me të dhënat personale, trajtimin e ankesave, ndërmarrjen e hetimeve dhe 

kontrolleve të veçanta. 

Këshillimi: këto detyra konsistojnë në këshillimin e Komisionit Evropian, Parlamentit 

dhe Këshillit Evropian mbi propozimet e reja ligjore dhe mbi nisma të tjera që kanë 

ndikim mbi të dhënat personale. 

Bashkëpunimi: Mbikqyrësi Evropian i të Dhënave Personale bashkëpunon me autoritetet 

kombëtare për mbrojtjen e të dhënave personale me qëllim promovimin e praktikave të 

qëndrueshme të mbrojtjes së të dhënave në nivel evropian. 

 

d) Grupi i Punës për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 

Ky organizëm është krijuar dhe funksionon në bazë të Direktivës nr. 95/46 KE 

“Mbi mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe 

lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave”. Ai është përgjegjës për studimin e çdo çështjeje që 

lidhet me zbatimin e Direktivës në nivel shtetëror në mënyrë që të kontribuojë në 

zbatimin uniform të saj në shtetet anëtare. 

Grupi i Punës ka statusin e një organizmi këshillues që konsiston në këshillimin e 

Komisionit Evropian mbi propozimet për ndryshimin e Direktivës, mbi  masat e veçanta 

ose masat shtesë që duhen marrë për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të personave fizikë 

në lidhje me përpunimin e të dhënave personale, si dhe në bërjen e rekomandimeve mbi 

të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e personave në lidhje me përpunimin e të 

dhënave personale.
369

 

Ky organizëm harton raporte vjetore mbi situatën e mbrojtjes së individëve për sa 

i takon përpunimit të të dhënave personale në Komunitetin Evropian dhe në vendet e 

treta, të cilat i përcillen Komisionit, Parlamentit dhe Këshillit Evropian.
370

 

Me miratimin e Direktivës 2002/58 ‘Mbi përpunimin e të dhënave personale në sektorin 

e komunikimeve elektronike’, kompetencat e Grupit të Punës  ushtrohen edhe në lidhje 

me mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore në sektorin e komunikimeve 

elektronike.
371

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
367

 European Data Protection Supervisor. 
368

 Në mënyrë specifike detyrat e ushtruara prej këtij organi, përcaktohen në Rregulloren nr. 45/2001 të 

Parlamentit dhe Këshillit Evropian. 
369

 Neni 30 i Direktivës 95/46 KE. 
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 Neni 15 i Direkitvës 2002/58 KE. 
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7. Përgjegjësia penale e ofruesve të shërbimeve të shoqërisë së informacionit 

Në procesin e ofrimit dhe shfrytëzimit të shërbimeve të Internetit janë të përfshirë 

një sërë aktorësh. Duke pasur parasysh rolin e veçantë që secili prej tyre ka në 

mbarëvajtjen e komunikimeve që ndodhin në hapësirën kibernetike, dallojmë këto 

subjekte kryesore: 

a) Operatorët e rrjetit që sigurojnë bazën teknike për transmetimin e informacionit; 

b) Ofruesit e shërbimeve të Internetit që ju sigurojnë përdoruesve akses në Internet; 

c) Kompanitë që mundësojne paisjet e kërkimit. Këto janë paisje të ofruara on-line që 

shërbejnë për kërkimin e faqeve Web, të tilla si Google, Yahoo etj;  

d) Ofruesit e shërbimeve strehuese të website-ve (host service providers): shërbimet e 

strehimit ju mundësojnë përdoruesve të tyre që të marrin me qira faqe Web, të 

ndërtojnë faqe Web dhe të ngarkojnë në këto faqe materiale të ndryshme si psh. 

programe, tekste, elementë grafike ose audio. 

 

Të gjitha subjektet e sipërpërmendura identifikohen ndryshe me termin ISP, i cili 

në varësi të rolit konkret që ato kanë, mund t’i referohet operatorëve/ofruesve të 

shërbimeve të internetit (Internet Service Providers) ose ofruesve të shërbimeve 

ndërmjetëse (Intermediary Service Providers). Kështu, subjektet e treguar në pikat a) dhe 

b) konsiderohen sigurues të shërbimeve të internetit, ndërsa subjektet e pikave c) dhe d) 

janë thjesht sigurues të shërbimeve ndërmejtëse.  

Ndarja në këto dy kategori ka rëndësi të madhe praktike për identifikimin e qartë 

të detyrimeve që ka secili prej operatorëve/ofruesve të shërbimeve on-line në garantimin 

e sigurisë së aktiviteteve që drejtojnë dhe përcaktimin e përgjegjësisë së tyre në rastin e 

shkeljeve.  Në kuadrin normativ shqiptar, detyrat dhe përgjegjësitë që rëndojnë mbi 

operatorët dhe ofruesit  shërbimeve të internetit, gjejnë rregullim të hollësishëm në ligjin 

nr. 9918 “Për Komunikimet Elektronike”. Ndërkohë, çëshjtjet që kanë të bëjnë me 

përcaktimin e përgjegjësisë të ofruesve të shërbimeve ndërmjetëse trajtohen në ligjin nr. 

10 128, datë 11.5.2009 “Për tregtinë elektronike”. 

 

7. 1 Përgjegjësia e ofruesve të shërbimeve të ndërmjetme 

Ligji “Për tregtinë elektronike” nuk vendos një regjim të përgjithshëm të përgjegjësisë që 

do të zbatohet ndaj ofruesve të shërbimeve ndërmjetëse. Në vend të kësaj, në ligj janë 

parashikuar rastet e veçanta se kur këto subjekte do të përjashtohen nga përgjegjësia 

penale për veprime të paligjshme të kryera nëpërmjet shfrytëzimit të shërbimeve të 

ofruara prej tyre.  

Linja kryesore që ndjek rregullimi ligjor është që ofruesit e shërbimeve 

ndërmjetëse nuk mbajnë përgjegjësi penale për shërbimet e kryera nëse kanë vepruar në 

respektim të kërkesave të parashtruara me ligj. 

Shërbimet ndërmjetëse ndahen në: 

– Shërbime të transmetimit të thjeshtë (mere conduit) 

– Shërbime të ruajtjes së përkohshme (catching) 

– Shërbime të aktivizimit të memorizimit të informacionit (hosting) 

 

1. Roli i ofruesve të shërbimeve mere conduit,  konsiston thjesht në sigurimin e një 

kanali nëpërmjet të cilit kalon informacioni. Ofruesi ka një rol pasiv duke vepruar thjesht 

si ‘mbajtës’ i të dhënave të siguruara nga palët e treta nëpërmjet rrjetit që ai 

administron.
372
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Në nenin 15 të ligjit thuhet se : 

Nëse ofrohet një shërbim i cili konsiston në transmetimin në një rrjet komunikimi të 

informacioneve të siguruara nga një përfitues i shërbimit ose në ofrimin e aksesit në një 

rrjet komunikimi, ofruesi i këtij shërbimi nuk mban përgjegjësi për dëmet ose çdo 

shpërblim tjetër material apo për çfarëdolloj sanksioni penal që mund të rezultojë nga një 

transmetim i tillë nëse ofruesi : 

a) Nuk është subjekti që ka nisur transmetimin 

b) Nuk zgjedh marrësin e transmetimit 

c) Nuk përzgjedh apo modifikon përmbajtjen e informacionit të trasmetuar 

 

2. Ruajtja e përkohshme e informacionit (Caching) 

Qëllimi i ofrimit të shërbimeve caching është që të shmanget mbingarkimi i 

internetit prej numrit të lartë të kërkesave të përsëritura mbi materiale të caktuara.  

Në sajë të këtij shërbimi bëhet e mundur që të ulet fluksi i kërkesave duke i vendosur të 

dhënat që lidhen me këto kërkesa në servera periferikë, dhe ruajtjes së kopjeve të tyre në 

serverat lokalë.
373

 Kjo ruatje e përkohshme, automatike e të dhënave të ofruara nga 

përdoruesi, në serverat lokalë, njihet si caching në kuptim të ligjit.  

Në bazë të ligjit, në rastet kur ofrohet një shërbim i cili konsiston në transmetimin 

në një rrjet komunikimi të informacioneve të siguruara nga një përfitues i shërbimit, 

ofruesi i shërbimit nuk mban përgjegjësi për dëmet ose çdo shpërblim tjetër material apo 

për çfarëdolloj sanksioni penal që mund të rezultojë nga një transmetim i tillë: 

a) Nëse informacioni është ruajtur në mënyrë automatike, të ndërmjetme dhe të 

përkohshme dhe ruajtja është bërë me qëllimin e vetëm për të rritur efiçencën në 

transmetimin e mëtejshëm të informacionit ndaj marrësve të tjerë të shërbimit sipas 

kërkesë së tyre dhe 

b) Kur ofruesi i shërbimit 

i. nuk modifikon informacionin;   

ii. përmbush/vepron, në përputhje me kushtet e aksesit të informacionit;  

iii.  përmbush/vepron në përputhje me rregullat për përditësimin e informacionit, në 

një mënyrë të specifikuar, të mirënjohur dhe të përdorur gjerësisht 

iv. nuk ndërhyn nëpërmjet përdorimit të ligjshëm të teknologjisë së njohur dhe të 

përdorur gjerësisht nga industria e komunikimeve elektronike, për marrjen e të 

dhënave mbi përdorimin e informacionit;  

v. vepron me shpejtësi, për të hequr ose çaktivizuar aksesin në informacionin e 

ruajtur, pasi njihet me faktin se informacioni në burimin fillestar të transmetimit 

është hequr nga rrjeti, aksesi në të është çaktivizuar ose autorieti kompetent 

administrativ ose gjyqësor ka urdhëruar heqjen e informacionit në fjalë.
374

 

 

3. Shërbimet e aktivizimit të memorizimit të informacionit (hosting)  

Një nga faktorët kryesorë të përdorimit të gjerë të internetit, lidhet me mundësinë 

që i jepet çdo individi ose kompanie për të marrë me qira një hapësirë të caktuar në rrjet 

dhe për ta përdorur atë për postimin e materialeve të ndryshme në çdo kohe dhe me një 

kosto shumë të ulët. Këto lloj shërbimesh të shoqërisë së informacionit njihen me termin 

hosting. 

Ligji parashikon se kur ofrohen shërbime që konsistojnë thjesht në ruajtjen e 

informacionit të siguruar paraprakisht, nga përfituesi i shërbimit, ofruesi i shërbimit nuk 
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mban përgjegjësi për dëmet ose çdo shpërblim tjetër material apo për çfarëdolloj 

sanksioni penal që mund të rezultojë nga kjo ruajtje nëse: 

a) ofruesi i shërbimit 

i.    nuk ka efektivisht njohuri mbi aktivitetin e paligjshëm ose natyrën e paligjshme 

të informacionit dhe, kur është ngritur një pretendim për dëme që rrjedhin nga 

veprimet në fjalë, nuk është e qartë nga faktet ose rrethanat e shfaqura ndaj 

ofruesit të shërbimit se aktiviteti ose përmbajtja e informacionit janë të 

paligjshme; ose 

ii.     kur menjëherë pas marrjes dijeni apo konstatimit, ofruesi vepron menjëherë për 

të hequr informacionin ose për të ndaluar aksesin në të, dhe 

b) përfituesi i shërbimit nuk ishte duke vepruar nën autoritetin ose kontrollin e ofruesit 

të shërbimit.
375

 

Ofruesit e shërbimeve të ndërmjetme janë përjashtuar nga detyrimi i përgjithshëm 

për mbikëqyrjen e informacionit, që ata transmetojnë ose ruajnë, si dhe për kërkimin e 

fakteve apo të situatave, që tregojnë një veprimtari të paligjshme.
376

   

Përjashtimi i subjekteve në fjalë, nga detyrimi i monitorimit të informacionit që 

ata transmetojnë bazohet në natyrën e veçantë të shërbimeve të ofruara prej tyre, të cilat 

në çdo rast nuk ju japin këtyre subjekteve mundësi praktike për të pasur kontroll mbi 

përmbajtjen e informacionit. Kjo mungesë kontrolli mbi informacionin, e bën praktikisht 

të pamundur kërkimin në praktikë të fakteve apo të situatave, që tregojnë se përdoruesit e 

shërbimeve janë duke kryer një veprimtari të paligjshme.  

Ky rregullim është në të njëjtën linjë me zgjidhjen e dhënë nga ligjvënësi 

evropian nëpërmjet Direktivës 2000/31 ‘Mbi tregtinë elektronike’
377

.  

Në nenin 15 të Direktivës thuhet se shtetet anëtare të BE-së ndalohen të vendosin një 

detyrim të përgjithshëm mbi ISP-të për monitorimin e informacionit që ata transmetojnë 

apo ruajnë gjatë kryerjes së shërbimeve përkatëse të njohura si mere conduit, catching 

dhe hosting dhe gjithashtu nuk mund t’i detyrojnë ata që në mënyrë aktive të kërkojnë 

fakte apo rrethana që dëshmojnë kryerjen e një aktiviteti të paligjshëm. 

Pavarësisht kësaj, ligji nr. 10128 parashikon disa detyrime që duhet të 

përmbushen nga ana e ofruesve të shërbimeve të ndërmjetme në rastet kur ata janë vënë 

në dijeni se shërbimet e ofruara prej tyre janë përdorur për kryerjen e një aktiviteti të 

paligjshëm. Këto subjekte duhet të ndërpresin ose të parandalojnë një shkelje, nëse kjo 

kërkohet nga gjykata ose nga autoritetet përgjegjëse, në përputhje me legjislacionin në 

fuqi.
378

 Gjithashtu, ato kanë detyrimin të njoftojnë menjëherë autoritetet përgjegjëse,  

nëse kanë dyshime të arsyeshme se përdoruesit e shërbimeve janë duke kryer veprimtari 

të paligjshme ose kanë paraqitur informacion ilegal.
379

  

Nga këto parashikime kuptohet se megjithëse ofruesve të shërbimeve të 

ndërmjetme nuk ju kërkohet që të kenë një rol aktiv në evidentimin dhe parandalimin e 

praktikave të paligjshme të kryera në sajë të përdorimit të shërbimeve të ofruara prej 

tyre, ata duhet të marrin të gjitha masat e nevojshme për trajtimin e këtyre problemeve në 

rastin kur kjo kërkohet nga ana e autoriteteve kompetente shtetërore apo kur kanë 

informacione që sinjalizojnë kryerjen e aktivitetit të paligjshëm. 
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7.2 Përgjegjësia për shërbimet e paisjeve të informimit (Information Tool Services) 

 

Termi ITS përdoret pët të treguar ofruesit e shërbimeve të kërkimit të 

informacionit në rrjetet e komunikimeve elektronike publike.  

Këto shërbime luajnë një rol thelbësor në zhvillimin e përditshëm të Internetit. Ato i 

lejojnë përdoruesit e Internetit të kontrollojnë dhe gjejnë informacione nga më të 

larmishmet në rrjet. Aktiviteti i ITS-ve bazohet në dy faza kryesore : 

Faza e parë është ajo e krijimit të bazës së të dhënave që përmban emrat e website-eve të 

ndryshme të sistemuar sipas kritereve tematike, gjeografike etj. Faza e dytë është ajo e 

veprimit në sajë të fjalëve kyçe të dhëna nga përdoruesi. Bazuar në këto fjalë, paisja 

kërkuese e kufizon kërkimin në ato website që përmbajnë të paktën një nga fjalët e 

shkruajtura nga përdoruesi.  

Pyetja që shtrohet këtu ështe nëse do të ishte e arsyeshme që të zbatohej 

përgjegjësia penale ndaj kompanive që zotërojnë paisjet e kërkimit kur ato përdoren për 

t’u lidhur me një faqe web që përmban materiale të paligjshme? 

Në fakt, ndaj ITS-ve nuk mund të zbatohet përgjegjësi thjesht bazuar në faktin se 

ato kanë shërbyer si nyjë lidhëse me një faqe që përmban materiale të paligjshme, 

pavarësisht nëse indeksimi i tyre bëhet në mënyrë automatike (nëpërmjet makinerive) 

apo njerëzore. 

Ndaj këtyre subjekteve mund të zbatohet përgjegjësi penale vetëm nëse ato janë 

plotësisht të vetëdijshëm mbi përmbajtjen e paligjshme të faqes Web që rezulton e 

indeksuar në bazën e tyre të të dhënave.  

Kushti i pasjes dijeni do të konsiderohet se është përmbushur në rastet kur nga 

ana e palëve të interesuara është dhënë informacion i plotë dhe i përshtatshëm në lidhje 

me natyrën e paligjshme të materialeve që përmbahen në një faqe Web
380

.  

Kjo pikëpamje mbështetet plotësisht edhe në parashikimet e ligjit mbi ‘Tregtinë 

Elektronike’, në nenin 18 të të cilit, thuhet se ‘ofruesit e shërbimit, të cilët krijojnë, 

nëpërmjet mjeteve elektronike, akses në informacion për palët e treta, nuk  janë 

përgjegjës për këtë informacion, nëse: (a) nuk kanë dijeni ose nuk mund të kenë dijeni 

për veprimtarinë e paligjshme të marrësit ose rreth të dhënave që përmban 

informacioni; (b) me vënien në dijeni të faktit për veprimtari të paligjshme ose të të 

dhënave, heqin a çaktivizojnë aksesin për  këto të dhëna.’  

7.3 Përgjegjësia e ofruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike 

(ISP). 

Sikurse jemi shprehur më sipër, çështjet që lidhen me detyrat dhe përgjegjësitë e 

operatorëve dhe ofruesve të rrjeteve dhe shërbimeve të rrjeteve të komunikimeve 

elektronike publike parashikohen në mënyrë të posaçme në ligjin nr. 9918 “Për 

Komunikimet Elektronike”. 

Shkelja e detyrimeve të vendosura në ligj ndaj këtyre subjekteve për mbrojtjen e 

sigurisë së komunikimeve dhe respektimin e fshehtësisë së të dhënave që përmbahen në 

to, shoqërohet me vendosjen e sanksioneve administrative.  

Sanksionet konsistojnë në vendosjen e gjobave, të cilat,  në rastin e personave juridikë, 

variojnë nga 10 000 000 deri në 100 000 000 lekë në përputhje me seriozitetin e shkeljes. 

Krahas përgjegjësisë administrative, ndaj operatorëve apo ofruesve të shërbimeve 

të komunikimeve elektronike publike, mund të zbatohet edhe përgjegjësi penale, nëse 
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vërtetohet se punonjësit e tyre me dashje dhe jashtë rrethanave të njohura nga ligji, kanë 

marrë dijeni mbi përmbajtjen e mesazheve të transmetuara apo kanë vënë në kontroll 

komunikimet e realizuara prej pajtimtarëve ose përdoruesve të shërbimeve në fjalë. 

Baza ligjore për zbatimin e përgjegjësisë penale në këto raste do të ishin nenet 45 

dhe 255 të kodit penal si dhe ligji nr. 9754, “Për Përgjegjësinë Penale të Personave 

Juridikë”. Për të kuptuar drejtë kushtet në të cilat, një ofrues i shërbimeve të 

komunikimeve elektronike publike (ISP) mund të mbajë përgjegjësi penale, është e 

rëndësishme të kuptohen drejtë veçoritë e organizimit dhe funksionimit të tyre si persona 

juridikë.  

Siç e dimë, personi juridik është një fiksion juridik i krijuar për të plotësuar 

ekzigjencat e zbatimit të ligjit mbi veprimtari të kryera nga entitete që përfshijnë një 

bashkësi burimesh njerëzore dhe materiale. Për  shkak të natyrës së tij, një person juridik 

nuk është në gjendje të veprojë vetë. Veprimet kryhen nga persona të cilët veprojnë në 

emër dhe për llogari të personit juridik.   

Në doktrinë, njohja e përgjegjësisë penale të personave juridikë për veprime ose 

mosveprime të paligjshme të kryera prej punonjësve të tyre mbështetet kryesisht në 

argumentin se zotësia për të vepruar e personave juridikë sipas normave të së drejtës 

penale, nuk është tërësisht e ndryshme nga zotësia e tyre për të vepruar sipas normave të 

së drejtës civile ose administrative; Personat juridikë janë subjekte të së drejtës që kanë 

vullnet dhe mund të veprojnë në mënyrë të pavarur prej anëtarëve të tyre. 
381

  

Në mbështetje të këtij mendimi kujtojmë se në nenin 31 të Kodit Civil të R.SH 

parashikohet se “Personi juridik vepron me anë të organeve të veta të parashikuara në 

ligj, në aktin e krijimit ose në statut, të cilët shprehin vullnetin e tij”. Në nenin 3 të ligjit 

“Për Përgjegjësinë Penale të Personave Juridikë” thuhet se:  “Personi juridik ka 

përgjegjësi për vepra penale të kryera:  

a) në emër ose në dobi të tij, nga organet dhe përfaqësuesit e tij;
382

  

b) në emër ose në dobi të tij, nga një person, që është nën autoritetin e personit që 

përfaqëson, drejton dhe administron personin juridik;  

c) në emër ose në dobi të tij, për shkak të mungesës së kontrollit apo të mbikëqyrjes nga 

personi që drejton, përfaqëson dhe administron personin juridik.” 

Nga studimi i kësaj dispozite kuptojmë se një ofrues i shërbimeve të 

komunikimeve elektronike publike, në kushte të caktuara,  mund të mbajë përgjegjësi 

penale për vepra penale të kryera nga punonjësit e tij.  

Në mënyrë që vepra penale të konsiderohet e kryer në emër të personit juridik, punonjësi 

i tij (i cili mund të jetë përfaqësuesi, administratori, anëtari i strukturave drejtuese ose një 

person nën autoritetin e të parëve etj) duhet të ketë vepruar brenda kompetencave që i 

takojnë në bazë të detyrës së tij dhe gjatë kohës që ai është duke ushtruar veprimtarinë e 

tij në shërbim të personit juridik punëdhënës.  

Sikurse shihet për nga natyra e saj, kjo është një përgjegjësi indirekte pasi ajo 

mund lindë vetëm në sajë të veprimit ose mosveprimit të organeve ose përfaqësuesve  të 

shoqërisë si dhe të personave që janë nën autoritetin e tyre. 

Kështu psh. një operator i rrjeteve/shërbimeve të komunikimeve elektronike publike 

mund të mbajë përgjegjësi penale sipas nenit 255 të kodit penal, në rast se evidentohet që 
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një përfaqësues i tij ka dhënë urdhër apo ka kryer veprime për vënien nën kontroll apo 

përgjimin e komunikimeve elektronike të një personi, kur nuk ekzistojnë rrethanat e 

njohura me ligj për kryerjen e këtyre veprimeve. 

 

7.3.1 Përgjegjësia për shkak të mungesës së kontrollit. 

Personi juridik (në rastin konkret operatori i shërbimeve të komunikimeve 

ekektronike në dispozicion të publikut) mund të mbajë përgjegjësi jo vetëm kur veprimet 

e aksesit të paligjshëm në komunikimet e pajtimtarëve janë kryer nga përfaqësuesit, 

administratorët apo drejtuesit e këtij subjekti, por edhe kur ato janë kryer prej punonjësve 

të thjeshtë për shkak të mungesës së kontrollit nga ana e të parëve. 

Disa nga situatat në të cilat mund të vërtetohet se këto subjekte nuk kanë ushtruar 

kontrollin e kërkuar janë: 1) mungesa e përpjekjeve për të kontrolluar respektimin e 

kërkesave të ligjit që zbatohen ndaj veprimtarisë së përsonit juridik, nga ana 

punëmarrësve të tij; 2) mungesa e përgjigjeve efektive ndaj treguesve që evidentojnë se 

gjatë ushtrimit të veprimtarisë së  personit juridik nuk janë duke u përmbushur kërkesat 

ligjore; 3)  indiferenca ndaj zbatimit të kujdesshëm të politikave të shoqërisë që kanë të 

bëjnë me zbatimin e ligjit
383

. 

Në një situatë të tillë, edhe pse subjektet në pozicione të larta drejtuese brenda 

personit juridik, dhe që përfaqësojnë vullnetin e tij,  nuk kanë për qëllim të kryejnë një 

veprim të paligjshëm, zbatimi i përgjegjësisë penale synon të ndëshkojë qëndrimin e tyre 

neglizhent. Në këtë mënyrë, synohet që të rritet niveli i kontrollit që punonjësit e 

niveleve të larta brenda personit juridik duhet të kenë ndaj punonjësve të tij.  

Ata duhet të ndërtojnë dhe kontrollojnë zbatimin e mekanizmave të përshtatshëm 

monitorues në mënyrë që të informohen në kohë për të gjitha rrethanat e rastit, dhe 

rrezikut që mund të kontribuojnë në kryerjen e veprimeve të paligjshme nga ana e 

punëmarrësve. 

 

7.4  Nevoja për rregullim të posaçëm juridiko-penal 

 Natyra e veprimtarisë që kryejnë operatorët e rrjeteve të komunikimeve 

elektronike publike si dhe ofruesit e këtyre shërbimeve, u krijon atyre mundësi të mëdha 

praktike për të qenë në kontakt me mesazhet ose bisedat e transmetuara nëpërmjet një 

rrjeti të tillë. Kjo do të thotë që edhe mundësitë për të cënuar paprekshmërinë dhe 

fshehtësinë e korrespondencës nga ana e këtyre subjekteve, janë shumë më të mëdha.  

 Nga ana tjetër, nëpërmjet rrjeteve të komunikimeve elektronike publike 

përballohet pesha kryesore e komunikimeve si në nivelin kombëtar ashtu edhe në atë 

ndërkombëtar. Kjo shton edhe më tepër nevojën e një mbrojtjeje të përshtatshme 

juridiko-penale të këtyre komunikimeve.  

 Prandaj është e nevojshme që kjo çështje të rregullohet nëpërmjet një parashikimi 

të qartë në kodin penal dhe të mos i lihet sferës interpretuese doktrinale apo 

jurisprudenciale. Në mbështetje të këtij mendimi, përmendim faktin se në nenin 186/a të 

K.P i cili sanksionon veprën penale të falsifikimit kompjuterik, është parashikuar në një 

paragraf më vete rasti i kryerjes së kësaj vepre penale nga personi, që ka për detyrë 

ruajtjen dhe administrimin e të dhënave komjuterike.  

 Mendojmë që qëllimi i ligjvënësit për ta specifikuar këtë rast lidhet me 

rrezikshmërinë shoqërore më të lartë që mbart veprimi i kryer nga një subjekt mbajtës i 

cilësive të posaçme. Shprehje e rrezikshmërisë shoqërore më të lartë është dënimi,  i cili 

rritet në krahasim me rastin kur vepra kryhet nga një person i thjeshtë,  si dhe vendosja e 
                                                                 
383
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parashikimit në fjalë krahas rrethanave rënduese si bashkëpunimi apo përsëritja
384

. 

 Kështu në një paragraf të veçantë të nenit 123 ose menjëherë pas tij, mund  të 

shtohej ky parashikim: 

Dënohet me gjobë ose me burgim nga tre deri në gjashtë vjet
385

, kushdo, që  në cilësinë e 

pronarit ose punonjësit të një  shoqërie që operon në  fushën e rrjeteve të komunikimeve 

publike ose që ofron  këto shërbime: 

a)  hap, asgjëson, pengon një pjesë të postës që i është besuar për transmetim një 

shoqërie të tillë; 

 b)  ndërpret, vë nën kontroll, përgjon bisedat telefonike, ose me anë të çdo mjeti tjetër 

telekomunikimi, të transmetuara nëpërmjet një shoqërie të tillë;  

c)  pa autorizim i bën të ditura një personi tjetër fakte që i përkasin fshehtësisë të 

telekomunikimeve, me të cilat ai njihet si pasojë e cilësisë së tij si pronar ose punonjës i 

kësaj shoqërie. 

 

7.5 Përgjegjësia sipas Konventës “Mbi Krimin Kibernetik” 

Në nenin 12 të Konventës “Mbi Krimin Kibernetik” trajtohet çështja e 

përgjegjësisë së personave juridikë . Këtu parashikohet se ‘çdo shtet palë adapton 

legjislacionin e nevojshëm dhe masa të tjera, që mund të jenë të nevojshme që të 

sigurohet që një person juridik të bëhet i përgjegjshëm për një vepër penale të 

parashikuar në përputhje me këtë Konventë, të  kryer në dobi të tij nga çdo person fizik, i 

cili vepron individualisht ose si pjesë e një organi të personit juridik, i cili ka një pozitë 

udhëheqëse brenda personit juridik, bazuar në: 

a) një fuqi të përfaqësimit të personit juridik; 

b) një autoritet për të marrë vendime në emër të një personi juridik; 

c) një autoritet për të ushtruar kontroll mbi personin juridik. 

2. Përveç rasteve që tashmë janë dhënë në paragrafin 1, çdo palë do të marrë 

masat e nevojshme që të sigurohet që një person juridik të jetë përgjegjës ku mungesa e 

supervizionit apo e kontrollit nga një person fizik përmendur në paragrafin 1 ka bërë të 

mundur kryerjen e një vepre penale të parashikuar në përputhje me këtë Konventë, për 

përfitimet e atij personi juridik nëpërmjet atij personi fizik, që ka vepruar nën autoritetin 

e tij.’ 

Duke iu referuar përcaktimeve të dispozitës konkludojmë se duhet të plotësohen 

katër kushte në mënyrë që të zbatohet përgjegjësia penale ndaj personit juridik:  

Së pari, duhet të jetë kryer një nga veprat penale që parashikohen në tekstin e Konventës. 

Së dyti, vepra të jetë kryer në dobi të personit juridik.  

Së treti, vepra penale të jetë kryer nga një subjekt me pozitë udhëheqëse brenda 

shoqërisë. Termi ‘subjekt në pozitë udhëheqëse’ i referohet një personi fizik, i cili mban 

një pozicion të lartë në strukturën e shoqërisë, si psh. drejtor.  

Së katërti, personi në pozitë apikale duhet të ketë vepruar mbi bazën e njërës prej këtyre 

kompetencave: përfaqësuese, vendimmarrëse, ose kontrolluese që tregon se ai ka vepruar 

brenda autoritetit të tij.  

                                                                 
384

 Neni 186/a paragrafi i dytë: “kur kjo vepër kryhet nga personi, që ka për detyrë ruajtjen dhe 

administrimin e të dhënave kompjuterike, në bashkëpunim, më shumë se një herë ose ka sjellë pasoja të 

rënda për interesin publik, dënohet me burgim tre deri në dhjetë vjet”. 
385

 Ritja e dënimit në një rast të tillë do të ishte shprehje e rrezikshmërisë shoqërore më të madhe që mbart 

vepra, për shkak të cilësive që karakterizojnë subjektin aktiv të saj. 
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Nga ana tjetër në paragrafin e dytë të dispozitës thuhet qartë se ndaj personit 

juridik mund të zbatohet përgjegjësia penale edhe në rastet kur kryerja e veprës penale 

është bërë e mundur për shkak të mungesës së kontrollit apo mbikqyrjes nga ana e 

personave në pozita drejtuese. 
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KAPITULLI VI 

 

 

Garancitë teknologjike për mbrojtjen e të dhënave  

dhe sistemeve kompjuterike 
 

 

 

PËRMBLEDHJE: -1. Mbrojtja e sigurisë gjatë aksesit në shërbimet e informacionit (Kodet CAPTCHA). -

1.1 Modele më të avancuara  të testeve të sigurisë. -2. Mbrojtja e sigurisë dhe fshehtësisë së 

komunikimeve elektronike. -2.1 Metodat Kriptografike. -2.1.1 Enkriptimi me çelës simetrik ose privat. -

2.1.2 Enkriptimi me çelës publik. -2.1.3 Shifrimi me zëvendësim. -2.2 Teknikat Steganografike. -2.3 

Nënshkrimi elektronik. -2.4 Zbatimi i metodave filtruese/bllokuese. -2.5 Remailer-at anonimë. 

 

 
Në këtë kapitull trajtohen çështje teknike që kanë të bëjnë me mekanizmat e mundshëm 

të sigurisë që mund të zbatohen nga përdoruesit personalë, agjencitë publike, apo 

ndërmarrjet private për mbrojtjen e të dhënave dhe sistemeve të tyre kompjuterike. 

Mekanizmat që shpjegohen janë ato që përdoren më zakonisht për arritjen e objektivave 

në lidhje me sigurinë e komunikimeve elektronike. Ndër to përmendim: testet e sigurisë 

gjatë aksesit në shërbimet e informacionit (Kodet CAPTCHA), metodat kriptografike që 

shërbejnë për kodimin e mesazheve të transmetuara, teknikat steganografike (që 

shërbejnë për fshehjen e ekzistencës së një informacioni në një rrjet apo sistem të 

caktuar), nënshkrimin elektronik etj. 

 
1. Mbrojtja e sigurisë gjatë aksesit në shërbimet e informacionit (Kodet 

CAPTCHA) 

Gjatë hapjes së një adrese elektronike, regjistrimit në një website, shkarkimit të 

një materiali apo kryerjes së një transaksioni online, shpesh ndeshemi me kërkesën për të 

shpjeguar natyrën e një teksti të paraqitur në trajtë të shtrembëruar.  

Një masë e tillë zbatohet me qëllim që të parandalojë regjistrimet automatike dhe parimi 

në të cilin mbështetet funksionimi me sukses i saj, konsiston në faktin që asnjë program 

kompjuterik, sado i sofistikuar që të jetë, nuk mundet që të lexojë një tekst të 

shtrembëruar sikurse mund të bëhet nga njerëzit nëpërmjet përdorimit të shqisave të tyre 

të shikimit.   

 
Fig.6.1 

Masat e zbatuara njihen me emërtimin 

CAPTCHA (Completely Automatic Public 

Turing Test to Tell Computers and Humans 

Apart)
386

 që do të thotë Test plotësisht 

automatik publik për dallimin e 

                                                                 
386

 Termi CAPTCHA është përdorur për herë të parë në vitin 2000 nga  studiuesit Luis Von Ahn., Manuel 

Blum  dhe John Langford pranë Universitetit Carnegie Mellon në Pensilvani. Në atë kohë ata shpikën 

modelin e parë CAPTCHA që u përdor nga kompania Yahoo. 
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kompjuterave nga njerëzit. 

Modeli i testit CAPTCHA të bazuar në paraqitjen e teksteve të shkruara për të 

bërë dallimin midis individëve përdorues dhe kompjuterave është modeli i parë i 

zhvilluar në këtë drejtim.  

Ndërkohë, në vijim janë përpunuar edhe modele testesh të tjera, të cilat sipas 

rastit, përveç verifikimit të përdoruesve në sajë të aftësisë së tyre për të parë dhe kuptuar 

një tekst të shkruar, kanë përfshirë edhe forma verifikimi akoma më komplekse që 

kërkojnë domodoshmërisht edhe aftësi të menduari mbi subjektin e dhënë. 

 

1.1 Modele më të avancuara  të testeve të sigurisë 

 

a. Testet automatike të imazheve 

Në këto teste, përdoruesi pyetet mbi atë çfarë shikon në një imazh të shfaqur në 

ekran. Kështu psh. sikurse tregohet në figurën 6.2, përdoruesit i kërkohet që nga 9 figurat 

e shfaqura në imazhin e dhënë, të klikojë vetëm mbi njërën prej tyre që tregon pamjen e 

një luleje. 
Fig. 6.2 

Një trajtë akoma më komplekse e testeve të imazheve 

paraqitet në figurën e mëposhtme: 
                                               Fig. 6.3 

      
Përdoruesit këtu i kërkohet që prej 12 figurave të treguara në imazh të shënojë tre 

shkronjat me të cilat janë shënuar ato figura që tregojnë ushqimin, anijen dhe trenin. Në 

mënyrë që testi të kalohet me sukses, duhet që në hapësirën boshe të shkruhen shkronjat 

AUS që i korrespondojnë përkatësisht figurave të kërkuara.  

 

b. Testet Audio 

Ndërtimi i testeve automatike për dallimin e njerëzve nga kompjuterat mund të bazohet 

edhe në përdorimin e efekteve zanore.                                                         Fig. 6.4 

Në një rast të tillë, programi pasi përzgjedh 

rastësisht një fjalë apo seri numrash, e 

ndërvendos atë në një regjistrim zanor, i cili, 

vështirëson dëgjimin e fjalëve  apo numrave të 

shprehur për shkak se në të përmbahen edhe 

efekte të tjera zanore si tinguj apo zhurma të 

ndryshme. Më pas përdoruesit i kërkohet që të 

shkruajë përmbajtjen e shprehjes së dëgjuar në 

regjistrim.
387

 

 

                                                                 
387

 Thomas, J.P., dhe Essaidi. M. (2006). Information Assurance and Computer Security. Amsterdam: IOS 

Press, f. 179. 
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Kështu psh. testet automatike audio të aplikuara nga kompania Yahoo konsistojnë 

në lëshimin e tre tingujve dhe më pas dëgjohet zëri i një fëmije që tregon 7 shifra, i 

shoqëruar me zërin e disa fëmijëve të tjerë në sfond.
388

  

Testet audio shikohen si një alterantivë mjaft e dobishme veçanërisht për personat që nuk 

janë në gjendje të dallojnë/kuptojnë qartë testet në formë fjalësh apo figurash si dhe për 

personat e verbër. Gjithsesi këto lloj testesh nuk mund të jenë efektive për personat të 

cilët përveçse të verbër nuk janë në  gjendje edhe që të dëgjojnë. 

 

c. Testet matematikore 

Në këto teste përdoruesit i bëhen pyetje të thjeshta matematikore si psh. cila është shuma 

apo diferenca midis dy numrave të caktuar dhe më pas ai duhet të shkruajë përgjigjen e 

saktë në mënyrë që të vazhdojë hapjen e faqes përkatëse në Web.
389

 
Fig. 6.5 

 
 
 
 
 

 
d. Testet automatike nëpërmjet videove 

Një formë tjetër e avancuar e testeve dalluese automatike janë testet që bazohen në  

paraqitjen e videove të ndryshme, në të cilat shfaqet një tekst i caktuar në lëvizje dhe 

përodoruesit më pas i kërkohet që  të 

shkruajë fjalën apo kombinimin e 

shkronjave ose numrave që ka parë.   

Edhe përdorimi i kësaj metode bazohet në 

faktin që dallimi i objekteve në lëvizje 

dhe të kuptuarit e natyrës së tyre kërkojnë 

një kapacitet të caktuar intelektual, i cili 

lidhet domosdoshmërisht me natyrën 

njerëzore.                                                                                 Fig. 6.6 

 

 

Aplikimet e testit: 

Testet CAPTCHA kanë gjetur përdorim të gjerë në shërbimet e ofrimit falas të 

adresave të postës elektronike pasi ato janë efektive për të parandaluar sulmet e refuzimit 

të shërbimit (Denial of Service Attacks).
390

 Këto  sulme konsistojnë në vërshimin në 

mënyrë automatike të një numri të madh kërkesash për hapjen e llogarive të postës 

elektronike në një interval shumë të kufizuar kohor (brenda një muinute) duke bërë që 

serveri ofrues i shërbimit të  bllokohet për shkak të pamundësisë për të realizuar të gjitha 

kërkesat në të njëjtën kohe. 

                                                                 
388

 Bursztein, E., Bethard, S., Fabry, C., Mitchell, J., dhe Jurafsky, D. How Good are Humans at Solving 

CAPTCHAs? A Large Scale Evaluation. Marrë në http://theory.stanford.edu/~jcm/papers/captcha-study-

oakland10.pdf 
389

 Miller,  R., Omokore, J. dhe Chan, K. (2009). Practical CakePHP Projects. Berkli: Appres, f. 360. 
390

 Von Ahn, L., Blum, M dhe Langford, J. (2004). Telling Humans and Computers Apart Automatically. 

Communications of the ACM. Vol.47, no. 2. f. 58. 

http://theory.stanford.edu/~jcm/papers/captcha-study-oakland10.pdf
http://theory.stanford.edu/~jcm/papers/captcha-study-oakland10.pdf
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Zbatimi i testit CAPTCHA, funksionon më së miri për sprapsjen e rrezikut që 

vjen nga sulme të tilla pasi duke qenë se ato bazohen në kërkesa të dërguara në mënyrë 

automatike nga kompjutera të kontrolluar nga sulmuesi, nuk mundet që të kalohet 

pengesa për dallimin e tekstit të paraqitur sepse ky veprim është i lidhur në mënyrë të 

pashmangshme me aktivitetin njerëzor. 

Programet CAPTCHA mund të përdoren edhe për të shmangur marrjen e email-

eve të pakërkuara (spam) në adresën e postës elektronike.
391

 Kjo pasi mesazhet spam 

përhapen në mënyrë automatike në drejtim të një liste emailesh të siguruara nga ana e 

sulmuesit  dhe duke qenë se dërguesi i e-mailit nuk është një individ konkret por një 

makineri, nuk është e mundur që të kalohet pengesa e leximit të tekstit apo dallimit të 

imazhit të shtrembëruar. 

 

2. Mbrojtja e sigurisë dhe fshehtësisë së komunikimeve elektronike 

 Si rezultat i zhvillimeve gjithnjë e më të mëdha në fushën elektronike një pjesë e 

madhe e aktivitetit tonë jetësor është zhvendosur nga bota reale në atë virtuale. 

Kur përdorim Internetin, nuk jemi gjithmonë thjesht duke klikuar pa kontroll nëpër faqe 

të ndryshme dhe duke marrë informata në mënyrë pasive – një pjesë të madhe të  kohës 

ne e kalojmë duke ia dërguar të tjerëve informatat tona.  

 Porositja e ndonjë artikulli nga interneti, qoftë libër, apo CD apo cilado gjë e 

blerë online, apo regjistrimi në ndonjë llogari të postës elektronike ose anëtarësimi në një 

website të caktuar, kërkon futjen e një sasie të konsiderueshme të dhënash personale. Një 

transaksion i zakonshëm mund të përfshijë jo vetëm emrin tonë, adresën e emailit apo atë 

fizike, por gjithashtu edhe fjalëkalimin apo edhe numrin PIN (numrin identifikues 

personal). Duke pasur parasysh karakteristikat e komunitetit virtual, ne jo gjithmonë 

mund të jemi të sigurtë për sigurinë e burimit, të cilit po i transmetojmë këto të dhëna 

ose të kanalit nëpërmjet të cilit apo po transmetohen.  

 Në të dyja rastet ekziston mundësia që këto të dhëna të merren nga subjekte 

mashtruese, të cilët mund t’i përdorin ato për ndonjë ndërhyrje të paautorizuar në postën 

tonë elektronike. Mbase kjo mund të mos ndodhë kurrë, por fakti që ekziston një 

kërcënim i tillë po ndikon gjithnjë e më shumë që njerëzit të jenë më të kujdesshëm kur 

bëhet fjalë për transmetimin e të dhënave veçanërisht të ndjeshme nëpërmjet Internetit. 

Sot janë përpunuar metoda tekniko-shkencore të cilat i sigurojnë një nivel më të lartë 

mbrojtjeje fshehtësisë së korrespondencës.  

 Nevoja e aplikimit të këtyre masave rritet, sa më sensitive që të jetë përmbajtja e 

komunikimit. Prandaj do ishte mirë që këto masa të zbatohen në rradhë të parë në rastet e 

komunikimeve të rëndësishme që lidhen me sigurinë kombëtare, rendin publik, 

mbrojtjen civile apo me shëndetësinë. 

 Për parandalimin e kryerjes së veprës penale të shkeljes së fshehtësisë së 

korrespondencës elektronike nuk mund të mjaftohemi thjesht me impaktin psikologjik që 

ka legjislacioni penal tek subjektet me potencial kriminal. Duhet që dhe vetë njerëzit 

duke pasur parasysh pasigurinë që karakterizon komunikimet elektronike, t’i kushtojnë 

rëndësinë e duhur metodave  më të fundit që ka përpunuar shkenca për ruajtjen e 

fshehtësisë së të dhënave që shkëmbehen me anë të Internetit. Ndër këto metoda 

përmendim : 

1. Metodat e përpunuara nga shkenca e Kriptografisë 

2. Teknikat e e Steganografisë 

3. Nënshkrimin elektronik etj. 

                                                                 
391

 Po aty. 
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 2.1 Metodat Kriptografike 
 Kriptografia është shkenca e sigurisë së informacionit. Fjala e ka prejardhjen nga 

fjala greke kryptos që nënkupton i fshehur/sekret. Kriptografia përfshin teknika të tilla si 

mikrodotet
392

, bashkimi i fjalëve me figura dhe mënyra të tjera për të shmangur 

informacionin e ruajtur ose tranzit. Në ditët e sotme, kriptografia lidhet shpesh me 

ngatërrimin e teksteve të qarta në tekste të koduara.  

Kriptografia moderne përqëndrohet në këto katër objektiva
393

:  

1)  Konfidencialiteti – informacioni nuk mund të kuptohet nga një person të cilit ai nuk i 

drejtohet. Në këtë mënyrë informacioni mbrohet nga palët e tjera të paautorizuara për t’u 

njohur me përmbajtjen e tij. 

 2)  Integriteti/ paprekshmëria- informacioni nuk mund të ndryshohet gjatë ruajtjes ose 

tranzitit midis dërguesit dhe marrësit të synuar,  në  një mënyrë të tillë që ndryshimi të 

mos zbulohet. Me fjalë të tjera, mundësohet verifikimi i origjinalitetit të mesazhit.  

3)  Moskundërshtimi – nënkupton ekzistencën e parametrave që vertetojnë se një 

komunikim apo transaksion midis palëve ka ndodhur realisht. Një opsion i tillë është i 

ngjashëm me faturat që përdoren për të treguar kryerjen e një transaksioni në botën 

fizike. Dërguesi i informacionit nuk mund të mohojë në një fazë të mëvonshme qëllimet 

e tij në krijimin ose transmetimin e informacionit.  

4) Vërtetësia – dërguesi dhe marrësi mund të konfirmojnë identitetin e njëri-tjetrit dhe 

origjinën e informacionit. Ekzistenca e një mekanizmi që provon se mesazhi është 

dërguar me të vërtetë nga personi që rezulton dërguesi tij.                      

 Forma më e popullarizuar e sigurisë mbi të cilën mbështeten të gjithë është 

enkriptimi, procesi i kodimit të informatave në atë mënyrë në të cilën vetëm personi (apo 

kompjuteri) i cili ka çelësin e duhur  mund t’i dekodojë ato. Enkriptimi kompjuterik 

është i bazuar mbi shkencën e kriptografisë. Para kohës dixhitale, përdoruesit më të 

mëdhenj të kriptografisë ishin qeveritë, veçanërisht për shërbimet e ushtrive
394

.  

Në bazë të Kriptografisë moderne për të koduar (shifruar) një mesazh na nevojiten 

algoritmi i shifrimit, çelësi i shifrimit dhe teksti i thjeshtë. Për të deshifruar një mesazh, 

na nevojiten algoritmi i deshifrimit, çelësi i deshifrimit dhe teksti i shifruar (ciphertext). 

Këto e kthejnë tekstin e koduar në tekst të thjeshtë ose origjinal (plaintext).  

Çelësi është një numër (vlerë) me të cilën operon shifra, ndërsa algoritmi tregon mënyrën 

që ndiqet për kodimin ose deshifrimin përkatësisht të  tekstit  të thjeshtë ose të tekstit të 

koduar. 

Sistemet e enkriptimit kompjuterik zakonisht bëjnë pjesë në njërën nga këto dy kategori: 

•    Enkriptimi me çelës simetrik 

•    Enkriptimi me çelës publik 
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 Një mikrodot është një tekst ose figurë e zvogëluar tërësisht në një masë të tillë që parandalon zbulimin 

nga marrësit jo të destinuar. Një marrës jo i destinuar i mesazhit nuk mund ta zmadhojë tekstin ose figurën 

që përmbahet në të,  për t’u njohur kështu me brendinë  e tij sepse ai është krijuar në mënyrë të tillë që mbi 

të nuk mund të bëhet asnjë lloj veprimi nga persona të paautorizuar. 
393

 Për më shumë shiko në : 

http://searchsoftwarequality.techtarget.com/dictionary/definition/214431/cryptography.html 
394

 Historiani Grek Plutark ka shkruar, për shembull, për gjeneralët Spartanë të cilët dërgonin dhe pranonin 

të dhënat e ndjeshme duke  përdorur skitalin, një cilindër të hollë prej druri. Gjenerali mbështillte cilindrin 

me një pergamenë të shkruar dhe shkruante porosinë rreth gjatësisë së tij. Nëse ndokush largonte letrën 

nga cilindri, shkrimi dukej si një grumbull  shkronjash pa kurrfarë kuptimi. Por nëse gjenerali tjetër që 

pranonte pergamenën e mbështillte atë rreth skitalit me madhësi të njëjtë, ai do të kuptonte  me lehtësi 

porosinë e dhënë. 

http://searchsoftwarequality.techtarget.com/dictionary/definition/214431/cryptography.html
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 2.1.1 Enkriptimi me çelës simetrik ose privat 

 Tek enkriptimi me çelës-simetrik, secili kompjuter ka çelësin sekret (kodin) të 

cilin mund ta përdorë për të koduar një paketë të informacionesh para se t’ia dërgojë të 

tjerëve përmes një rrjete kompjuterike. Enkriptimi me çelës-simetrik është parimisht i 

njëjtë me një kod sekret që duhet ta dijë secili nga dy kompjuterët që të mund të 

dekodojnë informatat.  

 Në enkriptimin me çelës simetrik, i njëjti çelës përdoret nga të dy palët.  

Dërguesi përdor këtë çelës dhe algoritmin shifrues
395

 për të shifruar të dhënat dhe 

marrësi përdor të njëjtin çelës dhe algoritmin përkatës deshifrues për të deshifruar të 

dhënat. Për të sqaruar më mirë konceptet në kriptografi, është e zakonshme që të 

përdoren disa karaktere (persona). Për këtë do të përdorim personat me emrat: Alisa dhe 

Bob. Alice është personi që ka nevojë të dërgojë të dhëna të sigurta. Këta dy persona 

përfaqësojnë kompjuterët të cilët aktualisht dërgojnë ose marrin të dhëna. Në figurën e 

mëposhtme tregohet mënyra se si realizohet procesi i kodimit dhe dekodimit të 

informacionit nga dy kompjuterat. 

 
                                                                                   Fig. 6.7 

Ky proces mund të shpjegohet kështu: 

Nëse një miku i dërgojmë një mesazh 

të koduar në të cilin shkronjat janë të 

zëvendësuara me shkronjën që është 

dy vende më poshtë  në alfabet. 

(kështu p.sh “A” bëhet “C” dhe “B” 

bëhet “D”), atëhere duhet vetëm t’i 

tregojmë personit, të cilit i dërgojmë mesazhin se kodi është “Zhvendose për 2”.  

Marrësi  e pranon mesazhin dhe e dekodon atë. Kushdo tjetër që e sheh  këtë mesazh do 

të vërejë  një grumbull të paartikuluar të shkronjave. E njëjta gjë vlen për kompjuterët, 

por, natyrisht , çelësat janë zakonisht më të gjatë.  

Në kriptografinë me çelës simetrik, algoritmi i përdorur për deshifrim është inversi i 

algoritmit të përdorur për shifrim. Kjo do të thotë që, nëse algoritmi shifrues përdorë 

kombinimin e mbledhjes dhe shumëzimit, algoritmi i deshifrimit do të përdorë 

kombinimin e pjesëtimit dhe zbritjes. 

 Shifrimi i mesazhit duke përdorur algoritmin me çelës simetrik merr më pak kohë 

se sa shifrimi me algoritmin me çelës publik. Shkaku është se çelësi zakonisht është më i 

vogël. Për këtë arsye, algoritmat me çelës simetrik përdoren për të shifruar dhe 

deshifruar mesazhet e gjata. 

Algoritmi me çelës simetrik ka dy të meta: 1) secili prej shfrytëzuesve duhet të ketë 

çelësin e vet unik. Kjo do të thotë që, nëse N njerëz në botë duan ta përdorin këtë 

                                                                 
395

 Algoritmi i parë i madh i zhvilluar për kompjuterat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte Standardi 

për Enkriptimin e të Dhënave apo DES (ang. Data Encryption Standard), i aprovuar për përdorim në vitin 

1970. DES përdor një çelës 56-bitësh. Për shkak se kompjuterët janë bërë shumë më të shpejtë se në vitet 

70-të , ekspertët e sigurisë nuk e konsideronin më DES-in të sigurt – edhe pse çelësi me 56-bit ofron më se 

70 katrilion të kombinimeve të mundshme (70,000,000,000,000,000 kombinime), një sulm i forcës brutale 

(thjeshtë provimi i çdo kombinimi të mundshëm për të gjetur çelësin e duhur) do të mund të deshifronte të 

dhënat e koduara për pak kohë. Që nga ajo kohë DES është zëvendësuar nga Standardi i Avancuar i 

Enriptimit  apo AES (ang. Advanced Encryption Standard), i cili përdor çelësa 128, 192 dhe 256-bitësh.: 

Një çelës 128-bitësh, për shembull, mund të ketë më shumë se 

300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 kombinime.  

Shiko: Symetric Key në http://computer.howstuffworks.com/encryption2.htm 
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metodë, nevojiten N(N-1)/2 çelësa simetrikë. P.sh., për 1 milion njerëz nevojiten afër 

500 miliard çelësa simetrikë; 2) shpërndarja e çelësave ndërmjet dy palëve mund të jetë e 

vështirë. Është e nevojshme të ekzistojë  një mekanizëm i sigurtë për shpërndarjen e 

çelësave përkatës
396

. 

 

2.1.2 Enkriptimi me çelës publik 

 Gjithashtu i njohur edhe si enkriptimi me çelës asimetrik, enkriptimi me çelës-

publik përdor dy çelësa të ndryshëm përnjëherë – një kombinim i çelësit privat dhe atij 

publik. Çelësi privat është i njohur vetëm për kompjuterin tonë, ndërsa çelësi publik 

jepet nga kompjuteri jonë për cilindo kompjuter që dëshiron të komunikojë në mënyrë të 

sigurtë me të.  

 Për të dekoduar një mesazh të koduar, kompjuteri duhet të përdorë çelësin publik, 

që i është dhënë nga kompjuteri që e dërgon mesazhin, në kombinim me çelësin e vet 

privat. Edhe pse në pamje të parë duket sikur mesazhi i dërguar nga njëri kompjuter për 

tjetrin nuk do të jetë  i sigurt për shkak se çelësi publik që përdoret për dekodim është i 

publikuar dhe në dispozicion të çdokujt, në fakt, çdokush që merr mesazhin nuk mund ta 

dekodojë atë pa  pasur çelësin privat
397

. Pala e çelësave është e bazuar në numrat e gjatë 

primar (numrat që mund të pjesëtohen vetëm me veten dhe me numrin një, siç janë 2, 3, 

5, 7, 11 dhe kështu me radhë). Kjo e bën sistemin jashtëzakonisht të sigurt, për shkak se 

ekziston pothuajse  një numër i pakufishëm i numrave primar, që do të thotë se 

ekzistojnë mundësi të pakufishme të çelësave.  Një program shumë i popullarizuar i 

enkriptimit me çelës-publik është Pretty Good Privacy (PGP), i cili lejon enkriptimin e 

pothuajse çdo informacioni
398

. 

 Algoritmi Hash 

 Çelësi në enkriptimin me çelës-publik është i bazuar mbi vlerën e hash-it. Kjo 

është një vlerë e cila përllogaritet nga numri bazë i dhënë duke përdorur algoritmin për 

hash. Parimisht, vlera hash është përmbledhje e vlerës origjinale. Gjëja më e 

rëndësishme për vlerën hash është se është pothuajse e pamundur të derivohet vlera 

origjinale pa ditur të dhënat që janë përdorur për krijimin e vlerës hash. Ja një shembull: 

 

Vlera origjinale                Algoritmi hash                 Vlera hash 

10,667                                         vlera origjinale x 143                                        1,525,381 

 

Mund të shihet se sa e vështirë është të përcaktohet se vlera 1,525,381 është marrë nga 

shumëzimi i numrave 10,667 dhe 143. Por nëse do të dihej se shumëzuesi ishte numri 

143, atëherë do të ishte shumë e lehtë të përllogaritej vlera origjinale prej 10,667. 

Enkriptimi me çelës-publik është parimisht shumë më i komplikuar se kaq, mirëpo ky 

shembull shërben për të na qartësuar idenë se si funksionon ai.  

Çelësat publikë në përgjithësi përdorin algoritme komplekse dhe hash vlera shumë të 

mëdha për të bërë enkriptimin, duke përfshirë këtu numra 40-bitësh apo edhe 128-

bitësh.
399

  

                                                                 
396

 Për më tepër shiko Symmetric Cryptography, fq.515-517, në materialin “Cryptography”, i 

disponueshëm në http://www.cccure.org/Documents/Cryptography/cisspallinone.pdf 
397

 Po aty,  Asymmetric Cryptography, fq. 517-521. 
398

 “Public Key Encryption” në burimin http://computer.howstuffworks.com/encryption3.htm 
399

 Një numër prej 128 bitësh ka mundësinë për 

3,402,823,669,209,384,634,633,746,074,300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000  

http://www.cccure.org/Documents/Cryptography/cisspallinone.pdf
http://computer.howstuffworks.com/encryption3.htm
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 2.1.3 Shifrimi me zëvendësim 

 Shifrimi (kodimi) me zëvendësim është një nga shifrimet më të hershme dhe më 

të thjeshta. Shifrimi që përdor metodën e zëvendësimit, zëvendëson një simbol me një 

tjetër. Nëse simbolet në tekstin e thjeshtë janë karaktere alfabetike, atëherë një karakter 

zëvendësohet me një tjetër. P.sh., karakteri A do të mund të zëvendësohej me D dhe 

karakteri T me Z. Nëse simbolet janë shifra (0 deri 9), 3 do të mund të zëvendësohej me 

7 dhe 2 me 6. Do ta përqëndrojmë trajtimin tonë tek karakteret alfabetike. Zëvendësimi 

mund të kategorizohet si monoalfabetik ose polialfabetik. 

 

a. Zëvendësimi monoalfabetik 

Në zëvendësimin monoalfabetik, një karakter në tekstin e thjeshtë gjithmonë 

zëvendësohet me të njëjtin karakter në tekstin e shifruar pavarësisht nga pozita e tij në 

tekst. P.sh., nëse algoritmi thotë që karakteri A në tekstin e thjeshtë duhet të 

zëvendësohet me karakterin D, secili karakter A zëvendësohet me karakterin D, 

pavarësisht nga pozicioni i tij në tekst. Teksti i parë i shifruar nëpërmjet zëvendësimit 

monoalfabetik i ruajtur  deri në ditët e sotme është përdorur nga Jul Çezari. Metoda e 

shifrimit e përdorur prej tij konsistonte në zhvendosjen 3 karaktere më poshtë të 

shkronjave në përmbajtje të mesazhit që kodohej,  dhe kjo metodë njihet edhe sot si 

shifrimi i Çezarit. Shifrimi zëvendëson secilin karakter me një karakter që ndodhet disa 

numra më poshtë në alfabet. Figura 6.8 paraqet idenë për shifrimin e Çezarit:
400

 
Fig. 6.8 

         
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Shifrimi i Çezarit përmban algoritmin e shifrimit, algoritmin e deshifrimit dhe çelësin 

simetrik. Siç shihet në figurë, algoritmi i shifrimit është “zhvendosja e karaktereve 

poshtë”. Algoritmi i deshifrimit është “zhvendosja e karaktereve lart”. Çelësi është 3. 

Vërejmë që, algoritmet e shifrimit dhe deshifrimit janë invers të njëri tjetrit, ndërkohë që 

çelësi është i njëjtë për shifrimin dhe deshifrimin.  

 Duhet thënë se shifrimi që bazohet në zhvendosjen e karakereve mund të 

zbulohet nga sulmuesi. Edhe pse ky i fundit nuk e di çelësin e përdorur për të koduar 

mesazhin ai mund të provojë me çelësa të tillë si “zhvendosu 2 karaktere më poshtë”, “ 

zhvendosu 3 karaktere më poshtë ” e kështu me rradhë.  

 Duke i provuar të gjitha këto mundësi ai mund të arrijë të deshifrojë përmbajtjen 

e mesazhit të koduar. Në zëvendësimin monoalfabetik relacioni ndërmjet një karakteri në 

tekstin e thjeshtë dhe një karakteri në tekstin e shifruar është gjithmonë një me një, që do 

                                                                                                                                                                                              
kombinime. Kjo tregon qartë se sa e vështirë është që të gjendet kombinimi i saktë që përkon me çelësin e 

zgjedhur të komunikimit. 
400

 Shiko: Caesar Cipher në http://learncryptography.com/ 
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të thotë se një karakteri në tekstin e thjeshtë i përgjigjet gjithmonë një karakter i caktuar 

në tekstin e shifruar.  Mund të kemi shumë algoritma shifrimi dhe deshifrimi me çelësa 

të tjerë. Zëvendësimi monoalfabetik është shumë i thjeshtë, por kodi mund të sulmohet 

mjaft lehtë. Shkaku është se metoda nuk mund të fshehë frekuencën natyrale të 

karaktereve të gjuhës së përdorur. Duke analizuar shpeshtësinë me të cilën gërmat 

shfaqen në mesazhin e koduar dhe duke krahasuar rezultatin me shpeshtësinë mesatare 

që kanë gërmat e  alfabetit në gjuhën e një vendi mund të arrihet të zbërthehet kodi.  
 P.sh. në gjuhën angleze, karakteret e përdorur më së shpeshti (me frekuencë më të 

madhe) janë E, T, O, A. Sulmuesi mund të thyej shifrimin duke gjetur se cili karakter 

është përdorur më së shumti dhe duke zëvendësuar atë me germën E. Pastaj, ai mund të 

gjejë karakterin e dytë të përdorur më së shumti dhe ta zëvendësojë atë me gërmën T, e 

kështu me radhë. 
 
 b. Zëvendësimi polialfabetik 

  Ky lloj zëvendësimi i jep mesazhit të koduar në këtë mënyrë  një shkallë më të 

lartë sigurie. Më lart thamë që në rastin e zëvendësimit monoalfabetik mundësia e 

deshifrimit të mesazhit të koduar ishte e lartë pasi nga studimi i shpeshtësisë së 

përsëritjes së karaktereve në mesazh arrihej të zbërthehej kodi e si rrjedhim edhe 

përmbajtja e mesazhit. Kjo nuk mund të realizohet kur si metodë kodimi përdorim 

zëvendësimin polialfabetik për arsye se  kodi i përdorur përfshin jo një, por disa 

zhvendosje Çezariane. Kodi i përdorur për shifrimin e mesazhit nëpërmjet zëvendësimit 

polialfabetik quhet shpesh kodi Vigenere.  

 Mesazhi kodohet duke përdorur gërma të ndryshme nga rreshta të ndryshëm. 

Kështu, një gërmë shndërrohet në dy gërma të tjera. Një gjë e tillë e dëmton aftësinë e 

analizës së shpeshtësisë si një teknikë deshifrimi. Për më tepër, një gërmë në tekstin e 

koduar përfaqëson dy gërma në mesazhin origjinal. Tabela e deshifrimit njihet zakonisht 

si kuadrati Vigenere.
401

 Një mesazh mund të kodohet duke përdorur çdo numër reshtash 

në çdo lloj rendi. Rendi i reshtave mund të përcaktohet nga një fjalë kyçe. Ashtu si 

veprohet me të gjithë kodet, edhe në këtë rast  personi që merr mesazhin duhet të njohë 

mënyrën e kodimit, e cila përcaktohet nga fjala kyç. 

 E ilustrojmë këtë që sapo thamë me një shembull. Supozojmë se fjala kyçe është 

fjala “ HETIM”. Në një vendosje në mënyrë tabelare të fjalorit të gjuhës shqipe kjo fjalë 

do të nënkuptontë kërkimin nëpër  kombinacionin e rreshtave  2-6, 2-1,  5-4, 3-1, 3-6. 

 
Fig. 6.9 

 

Në mesazhin e koduar shkronjat nuk do të 

vendosen sipas rendit normal që ato kanë 

në alfabetin e gjuhës shqipe. Megjithatë, 

marrësi i mesazhit të koduar duke ditur 

fjalën kyçe gjen kombinimet e rreshtave 

që përputhen me secilën shkronjë të kësaj 

fjale në një vendosje të shkronjave sipas 

rendit që ato kanë në alfabet. Më pas ai 

gjen karakteret që përputhen me këtë kombinacion të rreshtave në tekstin e koduar. Nga 

bashkimi i shkronjave do të rezultojë teksti origjinal i mesazhit të  dërguar.  

                                                                 
401

 Për më shumë në lidhje me këtë metodë, shiko: Salomaa, A. (1996). Public-Key Cryptography. 

Heidelberg : Springer –Verlag, fq. 30-35. 

 

 1 2 3 4 5 6 
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Supozojmë që mesazhi i koduar është ky: 
uLLem2 VfQHZh GcQvkq ZVqX/8 SmNë5g zuvëjr fkldjb lmbNBH 

3KCnmp j60VOh hDRA5S nGl9fë nSvzeë ë8XqxT TKbsgj ndf7ne 

YBSkdz EDë5df hMFSot okecAr nNB9jë j9K7fË ndzBGv /nsOl/ 

gLYcPr cn/s3E riUgvL 3OzPR4 P1chNu 6sa/ZJ 1Kndcx ck8kdA 

mJJuQ5 3ObeTh aFHeYc EnVëUF dëX2Qt rAJnND nbciHA ojcdkf 

HdlLQR PQdrmn ËskKzn OSarxq 4GjpRT Qo4hpC er8BVa xbCVkd 

 

Hapat që ndjek marrësi i mesazhit për deshifrimin e tij janë:  

 Fillimisht secilën nga 8-të pjesët e mesazhit e vendos në mënyrë tabelare në një 

tabelë me 6- rreshta dhe 6-kolona. 

 
  123456   123456   123456   123456   123456   123456   123456 

1 uLLem2 1 VfQHZh 1 GcQvkq 1 ZVqX/8 1 SmNë5g 1 zuvëjr 1 fkldjb 

2 bKCnpm 2 j60VOh 2 hDRA5S 2 nGl9fë 2 nSvzeë 2 ë8XqxT 2 TKbsgj 

3 EBSkhd 3 EDë5df 3 hMFSot 3 okecAr 3 nNB9jë 3 j9K7fË 3 ndzBGv 

4 gLYcPr 4 cn/s3E 4 riUgvL 4 lOzPR4 4 P1chNu 4 6sa/ZJ 4 1Kndxc 

5 mJJlQ5 5 3ObeTh 5 aFHeYc 5 EnVëUF 5 dëX2Qt 5 rAJnND 5 nbciHA 

6 HdlLQR 6 PQdrmn 6 ËskKzn 6 OSarxq 6 pGj4RT 6 Qo4hpC 6 er8BVa 

 
        123456 

      1 lmëNBH 

      2 ndf7ne 

      3 /nsol/ 

      4 Ck8kda 

      5 Ojcdkf 

      6 xbVCkd 

 

 Në secilën pjesë, ai do të kërkojë në mënyrë kronologjike karakteret që i’u 

përgjigjen përkatësisht këtyre kombinacioneve të rreshtave 2-6, 2-1, 5-4, 3-1, 3-6. 

  Pasi i ka gjetur të gjitha karakteret, i bashkon ato. Në shembullin që kemi marrë, 

nga ky bashkim  do të rezultonte teksti i mëposhtëm: 

“ mblEdhje E fShehtë në orën 2 në Të njËjTin vend//” 

 Shembulli na bën të kuptojmë akoma dhe më qartë se sa e vështirë është të 

deshifrosh një mesazh të koduar nëpërmjet metodës së zëvendësimit polialfabetik. 

Nëpërmjet kodimit të Çezarit një shkronjë p.sh “e” nëse zhvendosej dy karaktere më 

poshtë do të rezultonte gjithmonë në shkronjën “f”. Ky rregull nuk vërtetohet në 

zëvendësimin polialfabetik.  

 Në shembullin që morëm shohim që shkronja “e” (vendi që ajo zë në renditjen 

normale të shkronjave në alfabet) zëvendësohet ( në mesazhin e koduar) me shkronjën 

“b”, por zëvendësohet gjithashtu edhe me shkronjat j, h, n etj. Përpjekja për të zbuluar 

kombinimin e rreshtave që është përdorur për të koduar mesazhin do të rezultonte pa 

sukses. Kjo për arsye se në mungesë të fjalës kyçe, kombinimet që mund të përftohen 

duke marrë për bazë tekstin e shifruar janë me miliona. 

 Në përfundim shprehemi se metodat dhe mjetet kriptografike janë zbatuar prej 

kohësh në nivel shtetëror për transmetimin e të dhënave sensitive  të sistemeve ushtarake 

apo të mbikqyrjes sekrete 

 Sot të gjithë jemi dëshmitarë çdo ditë e më shumë se softwerët për enkriptimin e 

të dhënave konfidenciale, po bëhen gjithnjë e më të rëndësishëm dhe me interes për 

përdoruesin e zakonshëm. Këto aplikacione po mundësojnë mbartje dhe ruajtje më të 

sigurt të të dhënave. Me dashje ose pa dashje, realiteti aktual në Internet dhe kudo në 
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rrjetet kompjuterike po ndikon që në nivelin e përdoruesve, përdorimi i aplikacioneve të 

bazuara në Kriptografi të bëhet standart. 

 

2.2 Teknikat Steganografike 

Steganografia është arti i informacionit të mbuluar ose të fshehur. Qëllimi i 

steganografisë është komunikimi i fshehtë për të shmangur leximin e një mesazhi nga një 

palë e tretë. Megjithëse termi steganografi është shfaqur në fund të shek.15, përdorimi i 

steganografisë daton disa mijëvjeçarë më parë.  

Disa nga përdorimet e steganografisë që nga kohët e lashta e deri në ditë e sotme janë
402

: 

 Mesazhet e fshehura brenda tabelave prej dylli: në Greqinë e lashtë, njerëzit 

shkruanin mesazhe mbi tabela druri, më pas i mbulonin ato me dyll mbi të cilin 

shkruhej një tekst i thjeshtë i cili nuk kishte ndonjë përmbajtje të dyshimtë. 

 Mesazhet e fshehura në trupin e lajmëtarëve: një metodë kjo që gjithashtu 

përdorej në Greqinë e lashtë.  Herodoti
403

 në veprën e tij ‘Histori’ tregon rastin e 

një mesazhi të bërë tatuazh në kokën e qethur të një skllavi, i fshehur në sajë të 

rritjes së flokëve të tij dhe që mund të zbulohej më pas  duke e qethur përsëri 

kokën e tij. Ky mesazh supozohej se përmbantë një lajmërim për Greqinë në 

lidhje me planet pushtuese të Persisë. 

 Mesazhe të shkruara me bojë të fshehtë poshtë mesazheve të tjera ose në pjesët e 

pashkruara të letrës ku përrmbaheshin mesazhet e tjera . 

 Mesazhe të shkruajtura në kodin Mors
404

 mbi një fije të punuar dhe më pas të 

bashkuara në një pjesë të rrobave të veshura nga korrieri. 

  Mesazhe të shkruajtura në pjesën e pasme të pullës postare.etj 

 

 Më sipër thamë se në sajë të aplikimit të metodave kriptografike bëhej i 

pamundur leximi i mesazhit nga persona të cilët nuk zotëronin çelësin përkatës të 

dekriptimit. Në sajë të kriptografisë sigurohet moszbulimi i përmbajtjes së mesazhit, por 

jo paprekshmëria e tij sepse ai mund të fshihet nga memoria e kompjuterit të serverit, 

dërguesit apo marrësit. 

 Në fushën kompjuterike përdorimi i teknikave të steganografisë identifikohet 

zakonisht me praktikën e fshehjes së një mesazhi brenda një mesazhi tjetër të një mase 

më të madhe në mënyë që të mos dallohet prania e mesazhit të parë.  

 Me zhvilimet e mëtejshme teknologjike steganografia ka evoluar në zbatimin e 

strategjive dixhitale që bëjnë të mundur fshehjen e një dokumenti të caktuar në mesazhe 

multimediale si psh. brenda një imazhi, regjistrimi audio apo video.
405

 

 Zbatimi i teknikave të steganografisë moderne siguron një shkallë më të lartë 

sigurie në komunikimet elektronike, për arsye se zbatimi i këtyre teknikave bën të 

mundur fshehjen e ekzistencës së mesazhit si dhe të faktit që dy palë janë duke 

komunikuar me njëra tjetrën. Në përgjithësi procesi steganografik konsiston në 

                                                                 
402

 Për më shumë  shiko Petitcolas, F.,  Anderson. R.J., dhe Kuhn, M.G. ‘Information Hiding-A Survey’. 

Proceedings of the IEEE, special issue on protection of multimedia content, korrik 1999, f.1065. 
403

 Herodoti ka qenë një historian i Greqisë së  Lashtë i cili ka jetuar në shekullin e 5-të para Krishtit. 
404

 Kodi Mors  mban emrin e shpikësit të tij Samuel Finley Breese Morse (1791-1872). Është një kod 

telegrafik në të cilin shkronjat dhe numrat tregohen me anë të sekuencave të ndryshme të pikave dhe 

vijave. P.sh shkronja             “a “ tregohet me këto shenja •__ ndërsa numri 1 me shenjat  • __ __ __ __ 
405

 Suhail, M.A., Sadoun, B., dhe Obaidat, M.S.(2006).  ‘Digital Watermarking and Steganography’ në 

Bidgoli. H. Handbook of Information Security: Information Warfare; social, legal, and international 

issues; and security foundations, Vol. 2. Bakersfield: John Wiley & Sons, Inc., f. 674. 
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vendosjen e mesazhit të fshehur në disa mjete transportuese të quajtura mbartës. Për 

enkriptimin e mesazhit të fshehur duhet të përdoret një çelës steganografik. 

Formula e mëposhtme jep një përshkrim të përgjithshëm të fazave të procesit 

steganografik: 

Mbartës + të dhënat e fshehta + çelësi steganografik = mjeti steganografik 

 

Në këtë kontekst,  mbartësi është dosja (file-i) në të cilin ne do të fshehim të dhënat e 

fshehta, i cili enkriptohet duke përdorur çelësin steganografik. Dosja përfundimtare është 

mjeti steganografik, e cila duhet të jetë dosje e të njëjtit lloj me atë të mjetit mbulues.  

Drejtimet kryesore të steganografisë janë: steganografia teknike dhe linguistike
406

.  

1. Steganografia teknike  për fshehjen e mesazhit përdor  metoda shkencore të tilla si 

shkrimi i teksteve nëpërmjet përdorimit të bojës së padukshme
407

, përdorimi i 

mikrodoteve dhe metodave të tjerë të reduktimit të madhësisë së materialit që përmban 

mesazhi. 

2. Steganografia linguistike fsheh mesazhin në bartës në disa mënyra jo të dukshme dhe 

kategorizohet më tutje në semagramet ose në kodet e hapura.  

(a)  Semagramët fshehin informacionin nëpërmjet përdorimit të simboleve ose të 

shenjave.   Një semagram-tekst e fsheh mesazhin duke modifikuar aparencën ( shfaqjen) 

e tij si p.sh: 

- duke bërë ndryshime të vogla të pakapshme në madhësinë ose tipin e shkrimit për të 

treguar shkronjat e fshehura,  

- duke shtuar hapësira të dyfishta ose duke bërë ndryshime në hapësirat midis fjalëve për 

të treguar shkronja ose fjalë të caktuara në mesazhin e fshehtë, 

- duke bërë zbukurime të ndryshme në letrat apo tekstet e shkruara me dorë. 

 

(b)  Kodet e hapura e fshehin mesazhin në mënyra që nuk janë të dallueshme për një 

vëzhgues joskeptik. Kjo kategori ndahet në kodet e zhargonit dhe shifrat e fshehta: (i) 

Kodet e zhargonit përdorin një gjuhë që kuptohet nga një grup njerëzish, por është e 

pakuptimtë për të tjerët. Kodet zhargon përfshijnë përdorimin e një terminologjie të 

fshehtë, ose një bisede të thjeshtë e cila përmban një kuptim të veçantë për shkak të 

fakteve që njihen vetëm nga bashkëbiseduesit.
 
(ii) Kodet e fshehta e fshehin mesazhin që 

transportohet në mënyrë të tillë që ai të zbulohet vetëm nga dikush që di sekretin e 

mënyrës sipas së cilës është fshehur mesazhi. Kodet e fshehta ndahen në kode rrjetë dhe 

kode nul. 

- Kodi rrjetë
408

 është një mënyrë mjaft e përdorur për fshehjen e një mesazhi.  

Fshehja e mesazhit nëpërmjet përdorimit të kodit rrjetë realizohet në këtë mënyrë: secili 

marrës i mesazhit, ka një copë letre me vrima të ndryshme të prera në të. Kur “rrjeta”       

(copa e letrës me vrima ) vendoset mbi një mesazh që në dukje përbën një mesazh me 

përmbajtje të thjeshtë dhe në disa raste edhe të pakuptimtë,  vrimat që formojnë rrjetën, 

futen në rresht me fjalët e këtij mesazhi dhe zbulojnë paraqitjen e vërtetë të mesazhit të 

fshehur.  

                                                                 
406

 Për më shumë në lidhje me drejtimet e steganografisë shiko në: 

http://www2.fbi.gov/hq/lab/fsc/backissu/july2004/research/2004_03_research01.htm 
407

  Këto quhen ndryshe komunikime të maskuara. Në sajë të zbatimit të njohurive të teknikës 

kriminalistike, tekstet e shkruara me bojë të padukshme mund të lexohen nëpërmjet fotografimit me rreze 

infra të kuqe. Këto lloje bojrash përthithin rrezet infra të kuqe, dhe duke i përthithur, i reflektojnë në 

pllakën fotografike. Shiko: Skënder Begeja, “Kriminalistika”, Tiranë 2008, faqe 108. 
408

 Ndryshe ky kod njhet me emrin rrjeta Cardano, sipas  emrit të shpikësit të tij, Girolama Cardano. 

http://www2.fbi.gov/hq/lab/fsc/backissu/july2004/research/2004_03_research01.htm
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- Një kod “ nul” fsheh mesazhin sipas disa rregullave të paracaktuara, të tilla si “ lexo 

çdo fjalë të pestë në fjali” ose “shiko shkronjën e tretë në çdo fjalë”. 

 

2.3 Nënshkrimi elektronik 

 “Nënshkrim elektronik” janë të gjitha të dhënat në formën elektronike, të cilat u 

bashkëlidhen ose shoqërojnë logjikisht të dhëna të tjera elektronike, që shërbejnë si një 

mënyrë e vërtetimit të identitetit të nënshkruesit dhe e vërtetësisë së dokumentit të 

nënshkruar
409

. 

 Programi i nënshkrimit elektronik lidh nënshkrimin ose një shenjë tjetër me një 

dokument të veçantë. Ashtu sikur ekspertët mund të dallojnë ndryshimin e bërë në një 

kontratë në letër  pasi ajo është firmosur, programi i nënshkrimit elektronik mund të 

zbulojë ndryshimin e një file-i të nënshkruar në mënyrë elektronike në çdo kohë në të 

ardhmen. Nënshkrimi elektronik përfaqëson më shumë sesa një nënshkrim dixhital. 

Megjithëse të gjitha nënshkrimet elektronike paraqiten në formë dixhitale, ( p.sh si një 

seri me numrat një dhe zero), ato mund të marrin forma të ndryshme dhe mund të 

krijohen nëpërmjet teknologjive të ndryshme.  

 Si shembuj të nënshkrimeve elektronike përmendim: imazhin e dixhitalizuar të 

nënshkrimit me dorë i cili i bashkangjitet një dokumenti elektronik  (shpesh kjo 

realizohet nëpërmjet përdorimit të teknikave biometrike
410

 dhe quhet ndryshe, nënshkrim 

dinamik); një kod të fshehtë ose pin ( të ngjashëm me atë që përdoret në kartat ATM ose 

kartat e kreditit) për të identifikuar dërguesin e mesazhit tek marrësi i tij, një 

karakteristkë biometrike identifikuese unike, të tillë si gjurma e gishtit apo skanimi i 

retinës së syrit.  

Megjithatë, nuk duhet anashkaluar fakti që teknologjia biometrike ka kosto të lartë 

zbatimi, dhe si e tillë, do të duhet shumë kohë që të zëvendësojë fjalëkalimet si 

mekanizma tradicionalë të sigurisë.
411

 

 

- Enkriptimi përkundrejt nënshkrimit 

 Procesi i enkriptimit siguron një shkallë më të lartë sigurie sesa nënshkrimi 

dixhital i një e-maili. Nënshkrimi dixhital nënkupton bashkëngjitjen  e  e-mailit me një  

çertifikatë ID (çertifikatë identifikimi dixhitale). Kjo vërteton se një mesazh e-mail është  

dërguar vetëm nga ne. Por nga ana tjetër, nënshkrimi  nuk e mbron mesazhin prej leximit 

nga një palë e tretë, gjatë rrugës që ai përshkon nga kompjuteri  ynë deri tek kompjuteri i 

marrësit të mesazhit. Ndërkohë që siç e kemi thënë, në sajë të enkriptimit,  vetëm ne dhe 

marrësi i mesazhit i përcaktuar nga ne mund të lexojmë mesazhin duke e shndërruar 

mesazhin në një kod të padëshifrueshëm. 

 

                                                                 
409

 Ligji Nr. 9880, datë 25.02.2008 “Për Nënshkrimin Elektronik” 
410

 Teknikat biometrike përdorin shenjat dinamike të nënshkrimit me dorë të një personi. 

Presioni i ushtruar nga mjeti i shkrimit, kohëzgjatja e procesit të nënshkrimit që realizohet mbi një ekran 

me të prekur (touch screen) regjistrohet si një algoritëm i cili krahasohet në vazhdimësi më nënshkrimet  e 

ardhshme. 

Industria biometrike prodhon teknologji për të identifikuar njerëzit nëpërmjet karakteristikave natyrore 

biologjike të tilla si gjurmët e gishtave, modelet e iridës (cipës së ylbertë) të syrit dhe karakteristikat e 

fytyrës. Një nga avantazhet e përdorimit të metodës biometrike është se ajo çliron njerëzit nga ngarkesa e 

të mbajturit mend të dhjetëra paswordeve . Për më shumë mbi biometrikën dhe metodat që ajo përdor 

shiko në http://www.answers.com/topic/biometrics 
411

 DeWitt. A. (2007). Usability issues with security of electronic mail. Tezë Doktorale. Universiteti i 

Bruneit, Fakulteti i Sistemeve të Informacionit dhe Informatikës. f, 9. 

http://www.answers.com/topic/biometrics
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2.4 Zbatimi i metodave filtruese/bllokuese 

Filtrat si programe mund të gjejnë zbatim në nivele të ndryshme, në PC-në e 

përdoruesit apo në serverin e një institucioni apo organizate. Filtrat mund të bazohen në 

mënyra të ndryshme veprimi. Ndër më kryesorët përmendim: 

1. Filtrat e përmbajtjes - bazohen në lista të kontrollit të URL-ve. Kjo metodë mund të 

gjejë zbatim në dy trajta të ndryshme: 

A. Filtrimi negativ (përjashtues) -  një program i tillë e bazon veprimin e tij mbi të 

ashtuquajturat ‘lista të zeza’.  Këto lista përmbajnë URL-të e faqeve të cilat nuk mund të 

aksesohen nga cilido që përdor filtrin.  

B. Filtrimi pozitiv (përfshirës) - programi e bazon veprimin mbi disa ‘lista të bardha’. 

Këto janë lista të faqeve web, të cilat mund të konsultohen pa paraqitur rrezik për 

përdoruesin. Zakonisht, kjo metodë përdoret nga prindërit, të cilët synojnë të 

kontrollojnë aktivitetin on line të fëmijëve pasi krijon një mjedis navigimi të sigurtë. 

2. Filtrimi i paketës (packet filtering) – sikurse dihet tashmë, përmbajtja e një 

komunikimi në botën virtuale transmetohet në formën e paketave të informacionit, të 

cilat përmbajnë adresën IP të  dërguesit si dhe adresën IP të marrësit. 

 Filtrimi i paketës konsiston në kontrollin e adresës IP të dërguesit dhe nëse makineria 

dërguese, identifikohet si shpërndarëse e materialeve më përmbajtje të paligjshme, filtri 

do të bllokojë transmetimin e një komunikimi të tillë. 

 

2.5 Remailer-at anonimë 

Remailer-at anonimë mund të përdoren për të fshehur të dhënat identifikuese 

gjatë përdorimit të postës elektronike. Në mënyrë ilustruese ato mund të përcaktohen si 

të ngjashme me një kuti postare. Funksioni i remailer-it anonim është që të kontrollojë 

privatësinë e përdoruesit të e-mailit dhe të ndalojë personat e tjerë të marrin dijeni mbi të 

dhënat e emailit të tij, pa pëlqimin e tij. 

Mënyra e funksionimit: Përgjithësisht pas marrjes së e-mailit të dërguar nga 

përdoruesi, remaileri shkëput nga pjesa tjetër e mesazhit email të dhënat e kreut, që janë 

emri dhe adresa e tij e emailit, i zëvendëson ato me të dhëna të rreme dhe më pas e 

dërgon mesazhin drejt marrësit të destinuar. I njëjti proces ndodh edhe me emailet që 

përdoruesi i shërbimit remail merr nga personat e tjerë. Pjesa e fillimit në këto emaile 

është shkëputur dhe të dhënat janë zëvendësuar me të dhëna të tjera fiktive
412

.  

Në varësi të nivelit të anonimitetit që shërbimi remailer mund të ofrojë për 

përdoruesit e tij, dallohen dy kategori remailerash: Remailerat pseudo anonimë dhe 

remailerat plotësisht anonimë. 

Një remailer pseudo anonim, ruan anonimitetin e një përdoruesi në drejtim të 

përdoruesve të tjerë, ndërkohë që operatori i shërbimit email si psh. Yahoo Mail, mbetet 

në dijeni të tij, adresës së vertetë të internetit si dhe të adresës IP të kompjuterit nga i cili 

është dërguar mesazhi.   

Ndërkohë, një remailer plotësisht anonim ruan plotësisht natyrën e tij private. 

Përdoruesve të këtyre remailer-ave ju kërkohet që të shkarkojnë programe të cilat 

mundësojnë enkriptimin (shifrimin) e mesazheve, dhe më pas mesazhi dërgohet drej 

destinatarit
413

.  

 

 
                                                                 
412

 Shiko: Danesh, A., Lau, F. dhe Mehrassa, A. (2002). Safe and Secure: Secure Your Home Network, and 

Protect Your Privacy Online. Sams Publishing, f. 235.  
413

 Po aty. 



Mbrojtja e sigurisë së komunikimeve - Evisa Kambellari 

 

187 
 

 

 

KAPITULLI VII 

 

 

Mbrojtja e fshehtësisë së korrespondencës në eksperiencën e 

vendeve evropiane 
 
 

 
PËRMBLEDHJE: Hyrje. -1. Mbrojtja e fshehtësisë së korrespondencës në normativën komunitare. -1.1 

Ndërtimi dhe funksionimi i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. -1.2 Shqyrtimi i ankimeve për 

shkelje të nenit 8 të Konventës. -1.2.1 A ka pasur një ndërhyrje në të drejtën e garantuar?. -1.2.2 A është 

ndërhyrja në pajtim me ligjin? -1.2.3 A ndjek ndërhyrja një synim legjitim? -1.2.4  A është ndërhyrja e 

nevojshme në një shoqëri demokratike? -1.3 Efektet e vendimeve të GJEDNJ në veprimtarinë e gjykatave 

të brendshme. -2. Vështrim krahasues. -2.1 Kodi penal i Italisë. -2.1.1 Marrja dijeni mbi përmbajtjen e një 

korrespondence të mbyllur. -2.1.2 Devijimi i korrespondencës. -2.1.3 Zbulimi i plotë ose i pjesshëm i 

përmbajtjes së korrespondences. -2.1.4  Vendosja  e aparaturave ose paisjeve me qëllim përgjimin, 

ndërprerjen ose  pengimin e komunikimeve . -2.1.5 Falsifikimi i përmbajtjes së një komunikimi. -2.2  Kodi 

penal i Francës. -2.2.1 Vonesa me dashje e korrespondencës së dërguar një pale të tretë. -2.3 Kodi penal 

Gjerman. -2.4 Kodi penal Grek. -2.4.1 Shkelja e fshehtësisë së korrespondencës nga shtetasit e thjeshtë. -

2.4.2 Shkelja e fshehtësisë së korrespondencës nga nënpunësit postarë, telegrafikë ose telefonikë. 

 

 
1. Mbrojtja e fshehtësisë së korrespondencës në normativën komunitare 

 
Hyrje 

 Sikurse dihet tashmë, një instrument ndërkombëtar shumë i rëndësishëm në 

fushën e mbrojtjes të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore është Konventa Evropiane 

e të Drejtave të Njeriut.
414

 miratuar nga vendet anëtare të Këshillit të Evropës. 

Në Konventë, e drejta për respektimin e korrespondencës trajtohet në kuadrin e të drejtës 

për respektimin e jetës private dhe familjare. Në nenin 8 të kësaj Konvente parashikohet 

që:  

“Çdokush ka të drejtën e respektimit të jetës së tij private dhe familjare, banesës 

dhe korrespondencës së tij. 

Autoriteti publik nuk mund të ndërhyjë në ushtrimin e kësaj të drejte, përveçse 

në shkallën e parashikuar nga ligji dhe kur është e nevojshme në një shoqëri 

demokratike, në interes të sigurisë publike, për mbrojtjen e rendit publik, 

shëndetit ose moralit”. 

 Neni 8 ndahet në dy pjesë: paragrafi 1 parashtron të drejtat që i garantohen një 

individi nga shteti – të drejtën për respektimin e jetës private, familjare, banesës dhe 

korrespondences; dhe në paragrafin 2, thuhet qartë se këto të drejta nuk janë absolute dhe 

se në rrethana të caktuara autoritetet publike mund të legjitimohen që të ndërhyjnë në 

ushtrimin e tyre.  

 Me hyrjen në fuqi të Konventës në vendin tonë më datë 2 tetor 1996 çdo shtetas 

shqiptar ka fituar të drejtën që t’i drejtohet GJEDNJ-së për shkelje të një prej të drejtave 

të parashikuara prej saj nëse plotësohen kushtet e përmendura me sipër. 

                                                                 
414

 KEDNJ u nënshkrua në  nëntor 1950 dhe hyri në fuqi në 3 shtator të vitit 1953. 
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 Në këto rrethana, është e nevojshme që gjykatat shqiptare të marrin në 

konsideratë dhe të vlerësojnë saktë standartet e përpunuara prej kësaj gjykate në lidhje 

me respektimin dhe mbrojtjen e çdonjërës prej të drejtave të parashikuara në Konventë.  

Qëndrimi neglizhent ndaj këtyre standarteve mund të passillte dhënien e një vendimi 

jofavorizues ndaj një shteti anëtar të Konventës, nëse idividi i cënuar në të drejtat e 

njohura prej saj do të paraqiste ankim para Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut.  

 Në përputhje me sistemin e përgjegjësisë të ngritur në bazë të Konventës, kur 

ndërhyrja e padrejtë në korrespondencë kryhet nga punonjës të një organi që ushtron 

autoritet shtetëror, vetë shteti, autoritetin e të cilit ushtrojnë organet që kanë kryer 

shkeljen, mund të mbajë përgjegjësi për shkeljen në planin ndërkombëtar. 

 Këtu natyrshëm lind pyetja se mbi çfarë bazash dhe në çfarë mënyre do të 

aplikohet kjo përgjegjësi?  

 Në fakt, në planin kombëtar do të ishte non sens  të flisje për përgjegjësi të 

shtetit. Kjo për arsye se shteti nuk mund të japë llogari para një gjykate apo çfarëdolloj 

organi tjetër kombëtar të ngarkuar për të kontrrolluar zbatimin e normave që garantojnë 

fshehtësinë e korrespondencës të cilat ushtrojnë një pjesë të funksioneve të vetë 

shtetit
415

. Në një rast të tillë, vetë shteti do të jepte llogari para vetes së tij. 

 Në planin ndërkombëtar situata paraqitet krejt ndryshe. Parashikimet e KEDNJ-

së  vendosin  detyrime pozitive dhe negative që duhet të respektohen nga  shtetet, të cilat 

kanë ratifikuar Konventën. Shkelja e këtyre detyrimeve, passjell përgjegjësi për shtetin 

që ka dështuar në përmbushjen e tyre në kontekstin komunitar.  

Zbatimi i përgjegjësisë mbi shtetin në fjalë, bëhet i mundur falë funksionimit të 

mekanizmave të posaçëm të ngritur për të kontrolluar respektimin e parashikimeve të 

KEDNJ-së nga ana e shteteve palë.  

Ndër të drejtat e garantuara nga Konventa është edhe ajo për respektimin e 

korrespondencës. Shkelja e të drejtave të përcaktuara në KEDNJ sjell përgjegjësi 

ndërkombëtare të shtetit, pavarësisht nga natyra e organit që ka kryer shkeljen
416

. 

 Si rrjedhim, nëse konstatohet se një organ shtetëror me veprimet e tij ka shkelur 

të drejtën për respektimin e fshehtësisë së korrespondencës, përgjegjësia për shkeljen e 

nenit përkatës të Konventës që garanton këtë të drejtë do t’i atribuohej shtetit dhe jo 

organit përkatës.   

KEDNJ është ratifikuar nga shteti ynë me ligjin Nr. 8137, datë 31.07 .1996.  Konventa 

ka hyrë në fuqi dhe si rrjedhim është bërë pjesë integrale e sistemit tonë të brendshëm 

juridik
417

 në 2 tetor 1996.
418

 

 Duke iu referuar nenit 122/2 të Kushtetutës tonë, Konventa do të ketë epërsi mbi 

ligjet e vendit që nuk pajtohen me të. Për më tepër, statusi i KEDNJ-së përcaktohet 

                                                                 
415

 Këtu koncepti i shtetit i referohet  aparateve që formojnë organizimin e një shteti, me anë të të cilëve ai 

ushtron sovranitetin. Këto janë aparate të ngarkuara me funksione karakteristike të një shteti, disa prej tyre 

ushtrojnë funksionin normativ:  parlamenti, qeveria dhe organet lokale, disa të tjera ushtrojnë funksionin 

ekzekutiv si qeveria,  administrata dhe entet publike në përgjithësi, ndërsa disa të tjera ushtrojnë 

funksionin e dhënies së drejtësisë si për shembull gjykatat. Muharremaj. E. Cikël leksionesh në lëndën “ E 

Drejta Ndërkombëtare Publike”,  Tiranë, viti akademik 2009-2010. 
416

Muharremaj, E., Cikël leksionesh në lëndën “ E Drejta Ndërkombëtare Publike”,  Leksioni 16 – Të 

Drejtat e Njeriut, Tiranë, viti akademik 2009-2010. 
417

Ky konstatim bazohet në nenin 122/1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë ku thuhet se ‘Çdo 

marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar përbën pjesë të sistemit të brendshëm  juridik pasi botohet në 

Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë. Ajo zbatohet në  mënyrë të drejtpërdrejtë, përveç rasteve kur 

nuk është e vetëzbatueshme dhe zbatimi i saj kërkon nxjerrjen e një ligji.’ 
418

 Kjo datë përkon me datën e depozitimit të instrumentit të ratifikimit nga ana e shtetit Shqiptar pranë 

Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës, moment ky, i cili në përputhje me parashikimet e 

Konventës shënon hyrjen në fuqi të saj në shtetin ratifikues (neni 59, pika 4 i Konventës).  
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akoma edhe më qartë në nenin 116 të Kushtetutës në të cilin tregohet hierarkia e akteve 

normative me fuqi në të gjithë territorin e R.Sh.  Në këtë dispozitë kushtetuese 

marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara renditen menjëherë pas Kushtetutës. 

 Ndërkohë si një përjashtim, për çështjet që kanë të bëjnë me kufizimin e të 

drejtave të njeriut dhe lirive themelore Konventa barazohet me Kushtetutën. Kjo për 

arsye se vetë ligji themelor i vendit, për të tilla çështje bën referim në KEDNJ-në
419

 dhe i 

jep zbatim të drejtëpërdrejtë rregullimeve që përmbahen në tekstin e saj. 

 Duke marrë parasysh sa më sipër, shprehemi se shteti shqiptar do të mbajë  

përgjegjësi për shkelje të KEDNJ-së në eventualitetin e kryerjes së veprimeve që shkelin 

fshehtësinë e korrespondencës nga ana e organeve të tij. Kjo përgjegjësi do të 

konstatohet nga një organ i posaçëm që është Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut. 

 

1.1 Ndërtimi dhe funksionimi i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut 

 GJEDNJ-ja është ngritur dhe funksionon që prej vitit 1959 në bazë dhe për 

zbatim të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Deri në vitin 1993 kontrolli i 

zbatimit të Konventës, realizohej në sajë të një sistemi miks që perfshinte krahas 

Gjykatës edhe Komisionin Evropian të të Drejtave të Njeriut. Gjithashtu deri para këtij 

viti, Gjykata ka funksionuar si një organ ad hoc  dhe juridiksioni i saj në lidhje me 

ankesat e paraqitura nga individët për shkelje të Konventës nga një shtet palë i saj, ishte 

fakultativ
420

. 

 Ndryshime revolucionare për sa i përket funksionimit të GJEDNJ-së solli 

Protokolli Nr.11 i vitit 1993 i Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut.  

Në bazë të këtij Protokolli ajo u shndërrua në një organ të përhershëm dhe të vetëm për 

kontrollin e respektimit të KEDNJ-së. Një tjetër ndryshim i rëndësishëm ishte që 

juridiksioni i Gjykatës për ankesat e individëve nga fakultativ u bë i detyrueshëm
421

. 

Tashmë individët mund t’i drejtohen Gjykatës për të konstatuar shkeljen e një të drejte të 

njohur nga Konventa nëse plotësohen këto kushte: 

1. individi të jetë dëmtuar nga një akt i autoriteteve shtetërore të një shteti që është 

palë e Konventës (si rrjedhojë e aktit ai është cënuar në një nga të drejtat e 

garantuara nga Konventa). 

2. të ketë shterruar të gjitha mjetet ankimore efektive brenda shtetit për rivënien në 

vend të së drejtës së shkelur. 

3. të bëjë ankimin në Strasburg (selia e gjykatës) jo më vonë se 6 muaj nga data e 

dhënies së vendimit përfundimtar në nivel shtetëror
422

. 

1.2 Shqyrtimi i ankimeve për shkelje të nenit 8 të Konventës  

Nëse gjykata e pranon ankimin e bërë nga një individ për shkelje të nenit 8 të Konventës, 

ajo kalon në fazën e vlerësimit substancial të bazueshmërisë së ankimit e cila parashtron 

zgjidhjen e këtyre çështjeve kryesore: 

                                                                 
419

  Në nenin 17/2 të kushtetutës përcaktohet se “Këto kufizime nuk mund të cënojnë thelbin e lirive dhe të 

të drejtave dhe në asnjë rast nuk mund të tejkalojnë kufizimet e parashikuara në Konventën Europiane për 

të Drejtat e Njeriut”. 
420

 Juridiksioni fakultativ nënkuptonte që shqyrtimi i kërkesave individuale nga Gjykata kushtëzohej me 

bërjen e një deklarate nga ana e shtetit kundrejt të cilit drejtohej kërkesa, me anë të së cilës ky i fundit 

pranonte juridiksionin e detyrueshëm të Gjykatës. 
421

 Puto. A. (2008). E Drejta Ndërkombëtare Publike. Tiranë: Botimet DUDAJ , fq.220-221. 
422

 Shiko më sipër: Puto. A., f. 225 
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- A ka pasur një ndërhyrje në të drejtën e mbrojtur nga neni 8 i Konventës? 

- Nëse po, a është ndërhyrja në përputhje me ligjin ? 

- A ndjek ndërhyrja një synim legjitim ? 

- A është ajo e nevojshmme në një shoqëri demokratike ? 

- A është ndërhyrja përpjestimore?
423

 

 Në mënyrë që standartet e përpunuara në jurisprudencën e GJEDNJ-së të 

zbatohen drejtë, është shumë e rëndësishme që të kuptohet siç duhet konteksti, të cilit ato 

i referohen. Parë në këtë këndvështrim, përpjekjet për shpjegimin e standarteve në fjalë, 

do t’i shërbenin kurdoherë një interesi të dobishëm praktik. 

Më poshtë po paraqesim në mënyrë të përmbledhur garancitë me karakter të përgjithëm 

të cilat,  sipas Gjykatës duhet të respektohen për secilën prej të drejtave të parashikuara 

nga Konventa, të analizuara këto në mënyrë specifike në lidhje me të drejtën e 

korrespondencës.   

 

1.2.1 A ka pasur një ndërhyrje në të drejtën e garantuar? 

 

Përsa i përket çështjes nëse ka pasur apo jo, ndërhyrje në të drejtën e garantuar 

nga neni 8, i takon kërkuesit të përcaktojë faktin e ndërhyrjes. Në çështjen Halford 

kundër Mbretërisë së Bashkuar,
424

 Gjykata u shpreh se aplikantja duhet të vërtetonte që 

kishte pasur ‘probabilitet të arsyeshëm’ që telefonatat e bëra nga telefoni i saj i shtëpisë 

të ishin përgjuar nga punonjësit e forcave të policisë. Duke qenë se aplikuesja nuk kishte 

qenë në gjendje të siguronte prova të mjaftueshme për të vërtetuar këtë tezë, gjykata 

rrëzoi pretendimin e saj se telefonatat e bëra nga shtëpia kishin qenë objekt përgjimi.  

Megjithatë, Gjykata ka vënë në dukje se duke  pasur parasysh qëllimin që ndjekin 

veprimet e ndërmarra nga  autoritetet e mbikqyrjes sekrete, shumë nga subjektet që 

mbikqyren nuk janë në dijeni të kësaj ndërhyrjeje.Vështirësia e kërkuesit për të provuar 

se komunikimet e tij janë kontrolluar mund të çojë atë në ngritjen e pretendimit se edhe 

thjesht ekzistenca e legjislacionit mbi mbikqyrjen sekrete mund të ndërhyjë në të drejtën 

e tij për respektimin e korrespondencës sipas nenit 8.  

Në çështjen Klass dhe të tjerë kundër Gjermanisë
425

 Gjykata u shpreh se një 

individ në kushte të caktuara mund të pretendojë se është viktimë e një shkeljeje edhe 

thjesht nga ekzistenca e masave sekrete, ose nga legjislacioni që lejon marrjen e masave 

sekrete pa qenë e nevojshme të pretendojë gjithashtu se masa të tilla janë zbatuar në fakt 

ndaj tij.  Pra, gjykata pranon se në rastet kur një individ nuk është në gjendje të provojë 

që ndaj tij janë zbatuar masa të përgjimit të fshehtë të komunikimeve, për shkak të 

fshehtësisë së theksuar që karakterizon procedurat e zbatimit të këtyre masave, çdo 

person, i cili ka përdorur një mjet komunikimi ndaj të cilit në bazë të një ligji që 

autorizon mbikqyrjen e fshehtë të komunikimeve mund të zbatohet përgjimi i fshehtë, ka 

të drejtën të pretendojë se i është shkelur e drejta e njohur nga Konventa, pavarësisht se 

nuk është në gjendje të vërtetojë në mbështetje të pretendimeve të tij, se ndaj tij janë 

marrë konkretisht masa të mbikqyrjes së fshehtë.
426

 

Megjithatë, është bërë e qartë që kjo do të ndodhë vetëm nëse vërtetohen kushte të 

caktuara, të cilat duhet përcaktohen rast pas rasti duke u bazuar në natyrën e të drejtës 

                                                                 
423

 Shiko: Marshall, J. (1996). Personal Freedom through Human Rights Law : Autonomy, Identity and 

Integrity. Hollandë : Martinus Nijhoff , fq. 34-35 
424

 Halford kundër Mbretërisë së Bashkuar, vendim nr. 20605/92, dt 25 qershor 1997. 
425

 Klass dhe të tjerë kundër Gjermanisë, vendim nr. 5029/71, datë 06 qershor 1978. 
426

 Të njëjtin qëndrim Gjykata e Strasburgut ka mbajtur gjithashtu në çështjen Kennedy kundër Mbretërisë 

së Bashkuar ( vendim nr. 26839/05, datë 18 maj 2010). 
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së njohur nga Konventa që pretendohet se është cënuar, në karakterin sekret të masave 

të kundërshtuara, dhe në lidhjen që ekziston midis kërkuesit dhe atyre masave.  

 

1.2.2 A është ndërhyrja  “në pajtim me ligjin” ? 

 

 Me qëllim që të jetë në pajtim me ligjin,  ndërhyrja për të cilën është bërë ankimi 

duhet të jetë bazuar në parashikimet e ligjit të brendshëm.
427

  

Këtu gjykata ka vënë në dukje se termi ligj do të vlerësohet sipas interpretimit që atij i 

bëhet brenda shtetit që ka nxjerrë normën, megjithatë në çdo rast duhet të vlerësohet nëse 

ligji përmbush tre kërkesa kryesore që kanë të bëjnë me: (1) ekzistencën e garancive 

kundrejt ndërhyrjeve arbitrare nga ana e autoriteteve shtetërore në të drejtat e njohura 

nga Konventa; (2) aksesueshmërinë ndaj ligjit të palëve të interesuara, si dhe (3) 

qartësinë dhe preçizitetin e parashikimeve ligjore
428

 

 Në lidhje me pikën e parë, gjykata është shprehur se është e rëndësishme që në 

ligjin e brendshëm të parashikohen garanci që sigurojnë efektivisht mbrojtjen e individit 

nga ndërhyrjet arbitrare të autoriteteve shtetërore. Rreziku i veprimeve arbitrare është 

veçanërisht i pranishëm në rastet kur kompetencat e pushtetit ekzekutiv ushtrohen në 

mënyrë të fshehtë. Në këtë drejtim, Gjykata është shprehur se duhet që ligji të 

parashikojë të paktën garancitë në vijim: natyrën, qëllimin dhe kohëzagjatjen e zbatimit 

të masave mbikqyrëse, shkaqet që kanë çuar në urdhërimin e tyre, autoritetet kompetente 

për marrjen, zbatimin dhe monitorimin e këtyre masave, si dhe llojin e mjetet e ofruara 

nga ligji i brendshëm për rregullimin e situatës së mundshme të paligjshme. 
429

 

 Gjithashtu, Gjykata ka vënë në dukje se shprehja “në pajtim me ligjin” nuk duhet 

vlerësuar vetëm në terma të pajtueshmërisë formale të veprimeve të kryera me 

parashikimet e ligjit por edhe në terma që lidhen me cilësinë e ligjit. Në këtë drejtim 

duhet parë nëse kërkesat e ligjit janë në pajtim me parametrat e shtetit të së drejtës.
430

 Në 

këtë përqasje, GJEDNJ ka vënë theksin në respektimin e kërkesave të aksesueshmërisë 

ndaj ligjit dhe qartësisë së parashikimeve ligjore. Kërkesa për aksesueshmëri (qasje) ndaj 

ligjit nënkupton që personit, i cili, ka të ngjarë të preket nga një rregullim i caktuar ligjor, 

duhet t’i jepet mundësia që të ketë akses ndaj tij dhe për më tepër të ketë mundësinë të 

parashikojë pasojat që vijnë nga zbatimi i ligjit në fjalë.  

 Një shkelje e kësaj kërkese është konstatuar nga Gjykata në çështjen Malone 

kundër Mbretërisë së Bashkuar. Në rastin në fjalë, Gjykata duhet të vlerësonte faktin 

nëse kompetenca e autoriteteve shtetërore britanike për të kontrolluar bisedat telefonike 

të ankuesit kishte pasur bazë ligjore. Në atë kohë, përgjimi i bisedave telefonike në 

Mbretërinë e Bashkuar rregullohej nga praktika administrative, detajet e së cilës nuk 

ishin publikuar, dhe nuk ishte dhënë një autorizim statutor specifik.  

Lidhur me këtë rast gjykata u shpreh ‘se nuk kishte pasur qartësi të mjaftueshme mbi 

qëllimin ose mënyrën në të cilën ishte ushtruar liria e autoriteteve për të përgjuar në 

fshehtësi bisedat telefonike. Për shkak se kjo përbënte një praktikë administrative, ajo 

mund të ndryshonte në çdo kohë dhe kjo përbënte shkelje të nenit 8’.  
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 Shiko Malone kundër Mbretërisë së Bashkuar, vendim nr. 8691/79, datë 2 gusht 1984; Kruslin kundër 

Francës, vendim nr.11801/85,  datë 24 prill 1990. 
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 Shiko më sipër  Malone kundër Mbretërisë së Bashkuar… ; Huvig v. France, vendim nr. 11105/84, datë 

24 prill 1990, si dhe Kopp kundër Zvicrës, vendim nr. 13/1997/797/1000, datë 25 mars1998 
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 Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria, vendim nr. 

62540/00, dt. 28 qershor 2007. 
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 Shiko më sipër: Malone kundër Mbretërisë së Bashkuar 
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 Në vlerësimin e gjykatës, aktet administrative, si dhe çfarëdolloj burimi tjetër 

juridik që karakterizohet nga një shkallë e lartë fleksibiliteti dhe diskrecioni,
431

 nuk janë 

konsideruar si mbrojtje e mjaftueshme për të drejtën e garantuar nga neni 8 për arsye se 

ato mund të ndryshojnë në çdo kohë dhe gjithashtu më lehtësisht sesa ligjet.  

Si rrjedhim, është parë me dyshim aftësia e tyre për të ofruar nivelin e mjaftueshëm të 

sigurisë juridike në një fushë mjaft delikate siç është ajo e respektimit të fshehtësisë së 

komunikimeve. 

 Në vlerësimin e pajtueshmërisë së ndërhyrjes me parashikimet e ligjit, Gjykata 

vlerëson gjithashtu qartësinë dhe saktësinë në formulimin e tekstit të ligjit si dhe nëse 

qëllimet që ndiqen prej tij respektojnë kërkesat e ligjshmërisë në përgjithësi. 

 Me qëllim që të përmbushë kërkesat e nenit 8, ligji duhet të jetë formuluar me 

saktësi të mjaftueshme për të mundësuar që personat të parashikojnë deri në njëfarë mase 

se sa kanë qenë të arsyeshme masat në bazë të rrethanave, pasojat e të cilave kanë 

shkaktuar një veprim të dhënë. Ky kusht njihet ndryshe si kushti i parashikueshmerisë 

dhe kërkesa për respektimin e tij lidhet drejtëpërsëdrejti me nevojën për garantimin e 

parimit të sigurisë juridike si një parim themelor i modelit të shtetit të së drejtës. 

Në çështjen e sipërpërmendur, Gjykata njohu  faktin se kushti i parashikueshmërisë nuk 

mund të nënkuptojë që një individi duhet t’i jepet mundësia për të parashikuar se kur 

autoritetet mund të kontrollojnë komunikimet e tij në mënyrë që ai të përshtasë reagimin 

e tij sipas rastit. 

 Po kështu, në çështjen Leander kundër Suedisë
432

, Gjykata u shpreh se një individ 

nuk mund të pretendojë që të jetë në gjëndje të parashikojë saktësisht se çfarë 

kontrrollesh do të bëhen nga shërbimi special i policisë. Megjithatë, gjykata u shpreh se 

në një sistem të zbatueshëm për qytetarët, në përgjithësi, ligji duhet të jetë 

mjaftueshmërisht i qartë në terma që të sigurojë... një tregues të qartë mbi rrethanat dhe 

kushtet në të cilat autoriteteve publike u jepet kompetenca për të përdorur këto masa të 

fshehta, të cilat përbëjnë një potencial të rrezikshëm për ndërhyrje në të drejtën e 

respektimit të jetës private dhe korrespondencës. 

 

1.2.3 A ndjek ndërhyrja një synim legjitim 

 

 Sipas jurisprudencës së Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, i takon 

autoriteteve shtetërore që kanë realizuar ndërhyrjen në të drejtën e garantuar nga neni  8 i 

Konventës, që të  vertetojnë bazueshmërinë e shkakut/shkaqeve të ndërhyrjes. 

Këto autoritete duhet të argumentojnë domosdoshmërinë e ndërhyrjes me faktin e 

pranisë  së shkaqeve që lidhen sipas rastit me: 

- sigurimin kombëtar, 

- sigurimin publik, 

- mirëqënien ekonomike të vendit, 

- mbrojtjen e rendit ose parandalimin e veprave penale, 

- mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të të tjerëve. 

Zakonisht marrja e masave nëpërmjet të cilave autoritetet shtetërore ndërhyjnë në 

ushtrimin e të drejtës së korrespondencës është justifikuar me nevojat e mbrojtjes së 

sigurisë kombëtare si dhe të parandalimit të kriminalitetit. 

 Ndërkohë, argumentat e tjerë si mirëqenia ekonomike e vendit, mbrojtja e 

shëndetit dhe moralit janë përdorur për të pranuar si të ligjshme ndërhyrje në të drejta të 
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tjera të garantuara nga neni 8 i Konventës, si e drejta për sigurimin e banimit
433

 apo për 

të pasur gëzim të pacënuar të banesës dhe respektim të hapësirës personale
434

, e drejta 

për të shprehur lirisht orientimin seksual apo liria e jetës seksuale.
435

   

Siguria kombëtare ka të bëjë me mbrojtjen e shtetit nga rreziku i dëmtimit që 

vjen nga aktivitetet e armiqve të brendshëm dhe të jashtëm, që mund të kenë për synim 

përmbysjen e qeverisë së shtetit apo sulmet e dhunshme ndaj sistemit demokratik. 

Përdorimi i këtij argumenti për marrjen e masave të përgjimit të fshehtë për një individ të 

caktuar vërtetohet në rastet, në të cilat pretendohet se masat kanë qenë të nevojshme për 

luftimin e kërcënimeve që vijnë nga aktivitetet alarmuese të terroristëve apo nga format e 

sofistikuara të spiunazhit.
436

 

Përveç vërtetimit të nevojës për ndërhyrje në të drejtën e korrespondencës për 

shkak se pretendohet të ekzistojë një rrethanë që lidhet me sigurinë kombëtare, është 

shumë e rëndësishme të vërtetohet nëse janë ofruar të gjitha garancitë e nevojshme për 

parandalimin e veprimeve arbitrare. Në çështjen Contreras kundër Spanjës,
437

 Gjykata ka 

parashtruar kushtet minimale që duhet të plotësojnë masat e mbikqyrjes së fshehtë. Sipas 

Gjykatës një ligj që autorizon përgjimin e komunikimeve duhet të përcaktojë (a) 

kategoritë e personave, bisedat telefonike të të cilëve mund të përgjohen; (b) natyrën e 

krimeve për zbulimin e të cilave mund të urdhërohet përgjimi; (c) kufijtë e kohëzgjatjes 

së përgjimit; (d) procedurën për hartimin e procesverbaleve mbi përmbajtjen e bisedës së 

zbuluar nëpërmjet përgjimit;  (e) përcaktimin e kohës dhe mënyrës së shkatërrimit të 

regjistrimeve të kryera kur ato nuk janë më të nevojshme. Nëse këto kërkesa nuk 

respektohen, atëhere konsiderohet se ligji ka shkelur të drejtën e garantuar nga neni 8 i 

Konventës. 

 

1.2.4  A është ndërhyrja e nevojshme në një shoqëri demokratike ? 

 

 Gjykata ka shpjeguar në çështjen Handyside kundër Mbretërisë së Bashkuar
438

 se 

shprehja “e nevojshme” nuk do të thotë që ndërhyrja është e pazëvendësueshme me 

mënyra të tjera, ajo nënkupton që ndërhyrja i korrespondon një nevoje sociale imperative 

dhe në veçanti, qëllimit legjitim të ndjekur nga ana e autoriteteve shtetërore.  

 Në vlerësimin e ekzistencës ose jo të një nevoje imperative sociale, autoriteteve 

shtetërore ju njihet një shkallë e caktuar lirie, e njohur si liria e vlerësimit.  

Gjykata kë vënë në dukje se ‘duke pasur parasysh kontaktet e tyre të drejtëpërdrejta e të 

vazhdueshme me forcat jetësore të vendeve të tyre, autoritetet shtetërore janë në parim 

në një pozitë më të mirë se gjyqtari ndërkombëtar për të dhënë një opinion mbi 

“nevojën” e një “kufizimi”.
439

 

Në çështjen Klass dhe të tjerë kundër Gjermanisë, Gjykata është shprehur se “është e 

padiskutueshme që ekzistenca e parashikimeve ligjore, nëpërmjet të cilave punonjësve të 

policisë iu garantohen kompetenca të përgjimit të komunikimeve për t’i ndihmuar ata në 
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 Shiko Gillow kundër Mbretërisë së Bashkuar, vendim nr. 9063/80, datë 24 nëntor 1986. 
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 Hatton dhe të tjerë kundër Mbretërisë së Bashkuar, vendim nr. 36022/97, datë 02 tetor 2001. 
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 Shiko Laskey, Jaggard dhe Brown kundër Mbretërisë së Bashkuar, vendim nr. 21974/93, datë 19 shkurt 

1997. 
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 Këto çështje janë theksuar për herë të parë në çështjen Klass dhe të tjerë kundër Gjermanisë, vendim nr. 

5029/71, datë  06 shtator1978. 
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 Valenzuela Contreras kundër Spanjës, vendim nr. 58/1997/842/1048, dt.  30 korrik 1998 ; Liberty dhe 

të tjerë kundër Mbretërisë së Bashkuar. 
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 Handyside kundër Mbretërisë së Bashkuar, vendim nr. 5493/72, datë 07 dhjetor 1976. 
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ushtrimin e detyrave të hetimit dhe zbulimit të veprave penale mund të jetë  “e 

nevojshme në një shoqëri demokratike për parandalimin e trazirave dhe krimit”.  

 Megjithatë, gjykata thekson sërisht se “ushtrimi i këtyre kompetencave, për shkak 

të natyrës së pashmangshme të fshehtë që i karakterizon, mbart me vete rrezikun e një 

abuzimi që është potencialisht i lehtë në raste individuale dhe që mund të ketë pasoja të 

dëmshme për shoqërinë demokratike në tërësi”.  

Si rrjedhim, ndërhyrja do të konsiderohet se është “e nevojshme në  një shoqëri 

demokratike” nëse sistemi veçantë i mbikqyrjes së fshehtë përmban garancitë e duhura 

kundër abuzimit. 

Në përgjithësi, ajo që është e nevojshme në një shoqëri demokratike për qëllime 

të nenit 8,  përcaktohet ndjeshëm nga fakti nëse ka pasur proporcionalitet midis 

ndërhyrjes së realizuar në ushtrimin e së drejtës dhe qëllimit që synohej të arrihej në sajë 

të kësaj ndërhyrjeje. Testi i proporcionalitetit qëndron në themel të procesit të vlerësimit 

të arsyeshmërisë së ndërhyrjes.  

Ky parim kërkon që të ketë një lidhje të arsyeshme apo një ‘ekuilibër të drejtë’ 

midis qëllimit të veçantë që synohet të arrihet dhe mjeteve të përdorura për realizimin e 

tij. Një rrethanë që merret parasysh është masa në të cilën ndërhyrja e autoriteteve 

shtetërore ka cënuar ushtrimin e së drejtës. Nëse ndërhyrja ka cënuar thelbin e së drejtës, 

atëhere ajo do të konsiderohej si jopërpjestimore. Në raste të tjera, gjykata ka diskutuar 

mbi natyrën përpjestimore të masës së marrë nga autoritetet shtetërore duke vlerësuar 

nëse qëllimi i caktuar mund të arrihej nëpërmjet masave të tjera më pak shtrënguese.
440

  

 

1.3 Efektet e vendimeve të GJEDNJ në veprimtarinë e gjykatave të brendshme 

 

 Një  çështje e rëndësishme për t’u përmendur, është ajo që ka të bëjë me rolin që 

luajnë e vendimet e GJEDNJ-së në veprimarinë e gjykatave të brendshme. 

  Kodi i Procedurës Penale ende nuk parashikon si rast rishikimi të një vendimi të formës 

së prerë, rastin kur GJEDNj ka konstatuar shkelje të Konventës nga një vendim i 

gjykatave shqiptare.
441

 Ndërkohë që në Kodin e Procedurës Civile, një rrethanë e tillë 

është njohur si rrethanë që lejon bërjen e kërkesës për rishikim të vendimit gjyqësor
442

 

me amendimet që ky ligj organik pësoi në vitin 2008.   

Gjykata e Lartë më pas duhet të vendosë për rishikimin e vendimit dhe dërgimin e 

çështjes për rishikim gjykatës ku është konstatuar shkelja. Do të ishte mirë që një 

amendim me këtë përmbajtje të bëhej edhe në K.Pr.P.  
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 Kështu, në çështjen Campbell kundër Mbretërisë së Bashkua (vendim nr. 13590/88, datë 25 mars 

1992), gjykata e konsideroi si të paligjshme masën e marrë nga ana e autoriteteve të burgut për hapjen dhe 

leximin e korrespondencës së të burgosurit me mbrojtësin e tij ligjor, me arsyetimin për të kontrolluar nëse 

nëse ne përmbajtje të korrespondencës ndosheshin sende të paligjshme, ishte e mjaftueshme hapja e letrave 

por jo edhe leximi i tyre. 
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 Në nenin 450 të Kodit të Procedurës Penale aktualisht parashikohen vetëm rastet e mëposhtme të 

rishikimit të vendimeve të formës së prerë: 

a) kur faktet e vëna në themel të vendimit nuk pajtohen me ato të një vendimi tjetër të formës së prerë; 

b) kur vendimi është bazuar në një vendim të gjykatës civile, i cili është revokuar më pas; 

c) kur pas vendimit kanë dalë ose janë zbuluar prova të reja, të cilat vetëm ose së bashku me ato që janë 

vlerësuar njëherë, tregojnë se vendimi është i gabuar; 

ç) kur vërtetohet se vendimi është dhënë si pasojë e falsifikimit të akteve të gjykimit ose të një fakti tjetër 

të parashikuar nga ligji si vepër penale. 
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 Në nenin 494, pika ë)  të Kodit të Procedurës Civile, thuhet se pala e interesuar mund të kërkojë 

rishikimin e një vendimi që ka marrë formë të prerë ‘kur Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut gjen 

shkelje të Konventës Europiane “Për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore” dhe të 

protokolleve të saj, të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë. 
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 Në kushtet aktuale,  në rast se GJEDNJ konstaton shkelje të Konventës (në rastin 

konkret të nenit 8 të saj)  nga një vendim i formës së prerë të dhënë nga një gjykatë 

penale shqiptare, shteti shqiptar ka detyrimin të arrijë një rezultat i cili të jetë në pajtim 

me detyrimet që rrjedhin prej Konventës, por mbetet në vlerësimin e tij zgjedhja e 

mënyrës me anë të të cilës ai do të arrijë këtë rezultat
443

. 

  

2. Vështrim krahasues 

Krahasimi i legjislacioneve është kurdoherë i dobishëm. Ky krahasim na 

mundëson që ta vlerësojmë kuadrin normativ kombëtar nga një pikëpamje më e 

pasuruar, të kuptojmë më qartë termat dhe konceptet e përfshira në të. Gjithashtu 

krahasimi mund të na ndihmojë në parashikimin e zhvillimeve të mëtejshme të së drejtës 

kombëtare duke pasur parasysh që ajo çfarë mund të ndodhë tek ne, mund të ketë 

ndodhur më parë në vendet e tjera, të cilat kanë përpunuar rregullimet e përshtatshme 

ligjore për t’iu përgjigjur zhvillimeve të reja. Nëpërmjet tij zbulojmë ngjashmëritë dhe 

dallimet midis të drejtave të sheteteve të ndryshme dhe synohet të shpjegohet shkaku i 

tyre.  

Së  fundmi, studimi krahasues merr një kuptim më domethënës se kurrë në ditët e 

sotme, në kushtet e përhapjes së veprave penale me element të huaj
444

 si dhe të 

ndërkombëtarizimit të veprimtarisë kriminale. Më poshtë po vijojmë me një vështrim 

krahasues mbi parashikimet që përmbajnë kodet penale të shteteve të ndryshme për 

veprat që pengojnë ose shkelin fshehtësinë e korrespondencës. 
 

2.1 Kodi Penal i Italisë 

 

 Në Kodin Penal Italian veprat penale që shkelin fshehtësinë e korrespondencës 

janë vendosur në Kreun XII, Seksioni V i emërtuar “ Deliktet kundër padhunueshmërisë 

të së fshehtave”.   

 Konkretisht, veprat penale të sipërpërmendura gjejnë trajtim në nenet 616 -620 të 

këtij kodi. Nga studimi i këtyre dispozitave të bie në sy kujdesi i legjislatorit italian për 

t’i siguruar një nivel mbrojtjeje sa më të lartë  paprekshmërisë së korrespondencës dhe 

fshehtësisë së saj duke u treguar i vëmendshëm për të sanksionuar të gjitha format dhe 

mënyrat nëpërmjet të cilave mund të cënohet korrespondenca, të cilat për nga rëndësia, 

paraqesin nevojën e një mbrojtjeje të veçantë juridike penale. Në mënyrë të përmbledhur, 

dënohen këto veprime që cënojnë korrespondencën: 

   Marrja dijeni mbi përmbajtjen e një korrespondence të mbyllur; 

   Devijimi nga ana e fajtorit i një korrespondence të mbyllur ose të hapur që nuk i 

drejtohet atij, me qëllim marrjen dijeni mbi të,  asgjësimi tërësisht ose pjesërisht i 

saj; 

   Zbulimi i plotë ose i pjesshëm i përmbajtjes së korrespondencës nga ana e 

fajtorit, pa një shkak të drejtë, kur nga ky fakt është shkaktuar një dëm;. 

   Marrja dijeni në mënyrë mashtruese mbi një një komunikim ose bisedë 

telegrafike ose telefonike të zhvilluar midis personave të tjerë,  ndërprerja ose 

pengimi i saj; 
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 Puto, A. (2008). E Drejta Ndërkombëtare Publike. Tiranë: Botimet DUDAJ , fq. 231-232. 
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 Kemi të bëjmë me një vepër penale me element të huaj në rastin kur vepra penale kryhet në territorin e 
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një shteti tjetër nga një shetas i huaj ndaj një shtetasi shqiptar ose kur vepra kryhet në territorin e këtij 

shteti, nga një shtetas shqiptar. 
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   Vendosja  e aparaturave ose paisjeve me qëllim përgjimin, ndërprerjen ose  

pengimin e komunikimeve ose bisedave telegrafike ose telefonike, 

komunikimeve informatike ose telematike midis personave të tjerë, jashtë rasteve 

të lejuara me ligj; 

   Falsifikimi, ndryshimi, asgjësimi tërësisht ose pjesërisht i përmbajtjes së një 

komunikimi ose bisede telefonike ose telegrafike, komunikimi informatik ose 

telematik me qëllim  përfitimin për vete ose për të tjerë, ose për t’i shkaktuar dëm 

të tjerëve, nëse subjekti e përdor atë ose lejon të tjerët që ta përdorin; 

 Përgjimi, pengimi, ndërprerja e paligjshme e komunikimeve informatike ose 

telematike
445

; zbulimi i përmbajtjes së  këtyre komunikimeve nëpërmjet mjeteve 

të informimit publik, ose venodosja e aparaturave për realizimin e këtyre 

qëllimeve. 

 

2.1.1 Marrja dijeni mbi përmbajtjen e një korrespondence të mbyllur .  

 Fillimisht është e rëndësishme të bëjmë një sqarim të termit “ korrespondencë e 

mbyllur”. Term ky, që nuk e hasim në legjislacionin shqiptar.  

Në rastin e korrespondencës  në letër fakti i të qënurit e mbyllur dallohet lehtësisht.  

Bërja e këtij dallimi vështirësohet në rastin e korrespondencës informatike apo 

telematike.  

 Sqarimi i termit, në lidhje me këtë lloj korrespondence është bërë nga vetë 

gjykatat italiane. Në një vendim të vitit 2007, Gjykata Italiane e Kasacionit është 

shprehur se “Është e padiskutueshme shtrirja e mbrojtjes që jep neni 616- dhunimi, 

devijmi, asgjësimi i korrespondencës-  edhe për  korrespondencën informatike ose 

telematike. Këtu  duhet marrë në konsideratë se një korrespondencë e tillë mund të 

cilësohet si “ e mbyllur “ vetëm për subjektet që nuk janë të  legjitimuar të kenë akses në 

sistemet informatike të nisjes ose marrjes të mesazheve te veçanta.  Në fakt, ndryshe  nga 

sa  ndodh me korrespondencën në letër, si rregull e aksesueshme vetëm per marrësin,  

është pikërisht legjitimimi i perdorimit te sistemit informatik dhe telematik që bën të 

mundur marrjen dijeni mbi informacionet e mbrojtura ne këtë mënyrë. Kështu që, një 

legjitimim i tillë mund të varet jo vetëm nga pronësia mbi sisteme të tilla, por mbi të 

gjitha nga normat që rregullojnë përdorimin e sistemeve”.
446

  

Për më tepër, duhet të kemi parasysh se termi “ korrespondencë e mbyllur” mund të 

përdoret për komunikimet informatike ose telematike edhe në rastet e zbatimit të 

metodave kriptografike
447

. Kjo do të thotë që dërgimi i mesazheve e-mail  të koduara do 

të konsiderohet korrespondencë e mbyllur. 

 Fakti që subjekti i veprës penale ka marrë dijeni mbi përmbajtjen e një 

korrespondence të mbyllur, nënkupton kryerjen e veprimeve të tilla si hapja dhe leximi i 

kësaj korrespondence. Si rrjedhim, edhe pse në kodin tonë penal nuk gjen formulim të 

shprehur kjo formë e shkeljes së fshehtësisë së korrespondencës, kjo nuk do të thotë që 

ajo nuk ndëshkohet. Hapja dhe leximi i korrespondencës, të cilat janë veprime që 

dënohen nga kodi ynë penal, nuk janë gjë tjetër, veçse shprehje në një formë tjetër  

literale e marrjes dijeni mbi përmbajtjen e një korrespondence të mbyllur. 

 

                                                                 
445

 Për më shumë lidhur me këto forma të shkeljes së fshehtësisë së korrespondencës shiko: Ronco, M dhe 

Ardizzione, S. (2007). Codice Penale Ipertestuale: Commentario con banca dati di giurisprudenca e 

legislazione. fq. 2673-2678. 
446

 Vendimi Nr. 47096, datë 19.12.2007 i Gjykatës së Lartë Italiane, seksioni penal. 
447

 Tutela Della Corrispondenza Informatica o Telematica, f. 7, material i disponueshëm në: 

http://www.studioferragina.com/mdb-database/ecrimes/corrispinf.PDF 

http://www.studioferragina.com/mdb-database/ecrimes/corrispinf.PDF
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2.1.2 Devijimi i korrespondencës 

 Me devijim të korrespondencës kuptojmë  largimin e saj nga marrësi i destinuar. 

Devijimin e  korrespondencës si term e ndeshim edhe në legjislacionin shqiptar. Më 

konkretisht, në nenin 123/2 të ligjit “Për Komunikimet Elektronike në R.Sh”, 

parashikohet se “Janë të ndaluara të gjitha format e mbikëqyrjes, përgjimit, ndërprerjes, 

regjistrimit, ruajtjes, transferimit dhe devijimit të komunikimeve...................“ 

Rëndësi për ne paraqet sqarimi i faktit, nëse ky veprim mund të ndëshkohet sipas kodit 

tonë penal. Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje është e nevojshme që nenin 123 të kodit 

penal ta shikojmë të lidhur ngushtë me një parashikim të posaçëm që përmban ligji “ Për 

Komunikimet Elektronike në R.Sh”.  Në nenin 137/I/17 të ligjit në fjalë, parashikohet se: 

devijimi i korrespondencës në kundërshtim me kërkesat e këtij ligji, kur nuk përbën 

kundërvajtje penale, përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë.
448

 

Një formulim i tillë, na jep të drejtë të shprehemi se në kushte të caktuara, devijimi i 

korrespondencës përbën kundërvajtje penale. Nga ana tjetër, duke pasur parasysh që 

ligjvënësi në nenin 123 të kodit penal ka bërë një renditje joshteruese të veprimeve që 

shkelin fshehtësinë e korrespondencës, arrijmë në përfundimin se kjo dispozitë do të 

zbatohet edhe në rastin e  devijmit të  korrespondencës kur: 

- Devijimi është kryer me dashje; 

- Veprimi është i një rëndësie të tillë sa për t’u ndëshkuar penalisht. 

 

2.1.3 Zbulimi i plotë ose i pjesshëm i përmbajtjes së korrespondencës 

 Kemi  të bëjmë me zbulim të përmbajtjes së korrespondencës kur subjekti i 

veprës i bën të ditur përmbajtjen e saj, personave të ndryshëm nga ata midis të cilëve 

është shkëmbyer kjo korrespondencë, pa pëlqimin e këtyre të fundit. Gjithashtu do të 

ishim përpara kësaj forme të shkeljes së fshehtësisë së korrespondencës edhe kur subjekti 

i veprës penale zbulon përmbajtjen e një korrespondence të mbajtur midis tij dhe një 

personi tjetër, me kushtin që ky i fundit të mos ketë dhënë pëlqimin për këtë veprim.
 449

 

Edhe kjo formë e shkeljes së fshehtësisë së korrespondencës mund të përfshihet nën 

zbatimin e nenit 123 të Kodit Penal për të njëjtin arsyetim që kemi bërë më sipër.  

Kodi penal italian parashikon se ky veprim ndëshkohet penalisht nëse plotësohen dy 

kushte: 

-zbulimi i përmbajtjes së korrespondencës është bërë pa një shkak të drejtë
450

; 

- nga ky veprim është shkaktuar një dëm. 

 

 Sigurisht që këto kritere duhet të merren në konsideratë edhe në rastin kur 

pretendohet që zbulimi i përmbajtjes së korrespondencës të ndëshkohet sipas nenit 123 të 

kodit tonë penal. Ndërkohë që neni 255 (shkelja e fshehtësisë së korrespondencës nga 

                                                                 
448

 Neni 137/ I. Me gjobë në vlerën 7 për qind deri në 10 për qind të të ardhurës vjetore të realizuar nga 

personi juridik për vitin kalendarik të mëparshëm ose të totalit të të ardhurave të përgjithshme të vitit 

aktual, të realizuara nga personi juridik, në rastet kur veprimtaria ka filluar në atë vit, për shkeljet e 

mëposhtme: Kryen mbikëqyrje, përgjim, ndërprerje, regjistrim, ruajtje dhe devijim të komunikimit dhe të 

dhënave, në kundërshtim me kërkesat e nenit 123 pika 3 të këtij ligji; 
449

 Për më shumë mbi veçoritë e kësaj figurë vepre penale të parashikuar nga kodi penal italian shiko: 

Ronco, M dhe Ardizzione, S. (2007). Codice Penale Ipertestuale: Commentario con banca dati di 

giurisprudenca e legislazione. fq. 2682-2684.  
450

 Kuptimi i nocionit shkak i drejtë nuk është përcaktuar nga ligjvënësi, ai i është besuar kështu konceptit 

të përgjithshëm të drejtësisë.  Kjo presupozon që gjyqtari duhet ta përcaktojë atë rast pas rasti sipas 

këndvështrimit të ligjshmërisë, nën profilin etiko-social të motiveve që e shtyjnë subjektin drejt aktit të 

zbulimit të përmbajtjes së korrespondencës. 
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punonjës të ngarkuar me një funksion shtetëror ose në shërbim publik), parashikon 

përhapjen e korrespondencës si formë e konsumimit të veprës penale përkatëse.  

Përhapja e korrespondencës nuk nënkupton gjë tjetër veçse zbulimin e përmbajtjes së saj. 

Në rastin  kur zbulimi i përmbajtjes së korrespondencës bëhet nëpërmjet një mjeti të 

informimit publik, dispozitat përkatëse të kodit penal italian nuk kërkojnë që nga ky 

veprim të ketë ardhur një dëm në mënyrë që ai të ndëshkohet penalisht.  Në fakt, në këtë 

rast, mungon nevoja e një parashikimi të tillë përderisa nga veprimi prezumohet se 

shkaktohet të paktën një dëm moral.   

 

 2.1.4  Vendosja  e aparaturave ose paisjeve me qëllim përgjimin, ndërprerjen 

ose  pengimin
451

 e komunikimeve  

 Në këtë rast, sipas kodit penal italian (neni 617-bis), mjafton vendosja e të tilla 

aparaturave për të qenë para konsumimit të veprës penale, pavarësisht faktit nëse është 

përgjuar, ndërprerë ose penguar biseda telefonike apo komunikimi informatik ose 

telematik. Arsyeja e ngritjes së këtij veprimi në nivelin e veprës penale mund të 

shpjegohet me rrezikshmërinë potenciale që mbart vendosja e aparaturave dhe me 

qëllimin parandalues që ndjek legjislacioni penal.  

 Nëpërmjet vendosjes së këtyre aparaturave, subjekti është potencialisht i aftë për 

të përgjuar, ndërprerë ose penguar një bisedë ose komunikim. Duke ndëshkuar këtë 

veprim, synohet që të ndërpritet veprimtaria e tij përpara se ai të ketë cënuar realisht 

paprekshmërinë dhe fshehtësinë e komunikimit.  

Përgjegjësia sipas kësaj dispozite do të zbatohet edhe nëse aparatura e përdorur ka 

difekte teknike, të cilat mund te eleminohen, është montuar në mënyrë të gabuar apo për 

çfarëdolloj arsyeje tjetër nuk ka funksionuar për të realizuar përgjimin. Përgjegjësia e 

veprimeve në fjalë,  mund të përjashtohet vetëm nëse aparatura e vendosur/përdorur 

është absolutisht e papërshtatshme për përgjim
452

.  

Në një çështje të paraqitur në Gjykatën e Lartë Italiane, kërkohej të sqarohej nëse 

vendosja e një paisjeje përgjimi brenda automjetit të një personi, formonte elementë të 

veprës penale të përgjimit të bisedave telefonike të kryera prej tij gjatë kohës së 

qëndrimit në mjet
453

.   Në lidhje me këtë rast gjykata u shpreh se:   

‘nëse paisja e instaluar e përgjimit nuk është e përshtatshme për të 

regjistruar të dyja burimet e zërit, por fikson vetëm fjalët e njërit prej 

bashkëbiseduesve, nuk mund të konsumohet vepra penale e vendosjes së 

aparaturave për përgjimin e bisedave telefonike. Një situatë e tillë, nëse 

plotësohen kushtet, mund të konsiderohet si një përgjim ambiental, i 

projektuar për të regjistruar bisedat e zhvilluara midis personave të 

pranishëm në kabinën e automjetit
454

 dhe pa qëllimin e posaçëm të 
                                                                 
451

 Dallimi midis ndërprerjes së një komunikimi dhe pengimit qëndron në faktin se, në rastin e parë kemi 

të bëjmë me ndalim të një komunikimi i cili ka nisur, ndërsa në rastin e dytë kemi të bëjmë me bllokimin e 

komunikimit që nga origjina. Pra, pengimi bën të pamundur nisjen e një komunikimi. 
452

 Levita, L., & D’Aiuto, G. (2012). I reati informatici. Disciplina sostanziale e questioni processuali. 

Shtëpia botuese Giuffre, f. 33. 
453

 Vendim i Gjykatës Italiane të Kasacionit, Kolegji Penal, seksioni V, nr. 4264, dt. 16.12.2005. 
454

 Në një vendim të saj të mëvonshëm Gjykata e Kasacionit është shprehur se edhe në rastin e instalimit të 

paisjeve përgjuese në kabinën e automjetit, nuk ka asnjë dispozitë penale që të mbrojë privatësinë e 

personave, që ndodhen në një automjet privat në një rrugë publike: automjeti tradicionalisht nuk është 

konsideruar si një hapësirë private. Si rrjedhim, ata që zhvillojnë një bisedë private brenda automjetit, 

marrin parasysh edhe riskun që mund të rrjedhë nga një veprim i tillë (Vendim nr . 120242, dt. 30.01.2008, 

i seksionit të V-të të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë). Një adresim i tillë i çështjes, e ka pikënisjen në 

një vendim të vitit 2006 të Kolegjeve të Bashkuara Penale të Gjykatës së Lartë Italiane në të cilin thuhet se 

“është e padiskutueshme që koncepti i banesës nënkupton një raport midis një personi dhe një vendi të 
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regjistrimit të bisedave telefonike me një bashkëbisedues eventual të ndodhur 

në distancë’ 

Duke u  mbështetur në këtë linjë arsyetimi, shprehemi se meqënëse vendosja e 

aparaturave në rrethanat e sipërpërmendura nuk mund të ndëshkohet si veprim përgatitor 

për shkeljen e fshehtësisë së bisedave telefonike, aq më tepër, përdorimi i tyre për 

dëgjimin ose përgjimin e bisedave telefonike të kryera nga automjeti i një personi, nuk 

mund të konsiderohet se formon elementët e veprës penale të shkeljes së fshehtësisë së 

korrespondencës.  

Ndërkohë, nga interpretimi a contrario i përfundimit të mësipërm, është e qartë se 

nëse paisja e përgjimit e vendosur në automjet, do të mund të regjistronte fjalët e të dy 

bashkëbiseduesve, do të kishim konsumim të veprës penale të shkeljes së fshehtësisë së 

bisedave telefonike. Në praktikë, një situatë e tillë mund të ndeshet, në rastin e 

komunikimit me bashkebiseduesin tjetër nëpërmjet modalitetit viva voce, të dëgjimit të 

fjalëve të tij me volum të lartë, nëpërmjet shfrytëzimit të përforcuesve të zërit, të 

instaluar në trupin e aparatit telefonik.   

Nga ana tjetër,  gjykata është shprehur se përdorimi i shërbimit të sekretarisë 

telefonike për të marrë dijeni mbi bisedat telefonike të realizuara në dalje nga persona të 

tjerë, nuk dënohet nga kjo dispozitë por nga neni 617 i kodit penal, në të cilin 

parashikohet si vepër penale  marrja dijeni në mënyrë të padrejtë mbi një bisedë 

telefonike të zhvilluar ndërmjet personave të tjerë
455

. 

2.1.5 Falsifikimi i përmbajtjes së një komunikimi 

 Falsifikimi i përmbajtjes së një komunikimi parashikohet si vepër penale në  

nenet  616-ter, 617- sexiest të kodit penal Italian. Për zbatimin e përgjegjësisë penale 

sipas këtyre dispozitave është e nevojshme që të plotësohen disa kushte: 

- Personi të ketë falsifikuar, ndryshuar, ose  hequr tërësisht ose pjesërisht 

përmbajtjen e një bisede telefonike ose telegrafike, komunikimi informatik ose 

telematik;
456

 

- Veprimi të jetë kryer me  qëllim  përfitimin për vete ose për të tjerë, ose për t’i 

shkaktuar dëm të tjerëve; 

- Të përdorë vetë ose të lejojë të tjerët që të përdorin përmbajtjen e një bisede ose 

komunikimi të falsifikuar apo ndryshuar prej tij. 

Nëse veprimi nuk është kryer me qëllim përfitimi ose për t’i shkaktuar dëm të tjerëve,  

kjo do të thotë që autori i tij nuk përgjigjet për këtë vepër penale, por sipas rastit mund të 

përgjigjet për kryerjen e një vepre penale tjetër të drejtuar kundër fshehtësisë së 

korrespondencës të parashikuar nga dispozitat përkatëse të kodit penal italian.  

Gjithashtu kërkohet të vërtetohet që subjekti kriminal ka përdorur në një formë të 

caktuar, përmbajtjen e komunikimit të falsifikuar ose që ka lejuar persona të tretë që të 

përdorin atë. 

                                                                                                                                                                                              
caktuar, përgjithësisht të mbyllur, në të cilin zhvillohet jeta private, i një natyre të tillë që edhe të ruajë 

banuesin e saj nga ndikimet e personave të jashtëm dhe t’i garantojë në këtë mënyrë fshehtësinë. Mirëpo, 

raporti midis personit dhe vendit duhet të jetë i tillë që të justifikojë, mbrojtjen e këtij të fundit edhe kur 

vetë personi nuk ndodhet aty.  Me fjalë të tjera, jeta personale që zhvillohet, edhe pse për një interval 

kohor të limituar, ndikon që banesa të bëhet një vend, i cili, përjashton ndërhyrjet e padretja pavarësisht 

nga prania e personit që e zotëron atë në bazë të një titulli, sepse vendi në fjalë, mbetet i karakterizuar nga 

personaliteti i titullarit, edhe nëse ky i funidit,  nuk është i pranishëm”(Vendim nr. 26795, dt. 28.03.2006, i 

Kolegjeve të Bashkuara Penale të Gjykatës Italiane të Kasacionit).  
455

 Vendim i Gjykatës Italiane të Kasacionit,  seksioni i V-të, nr. 8107, dt. 29. 01. 2004 
456

 Fjala “telematike” është një neologjizëm i përftuar nëpërmjet bashkimit të dy fjalëve: telekomunikacion 

dhe informatikë. 
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2.2  Kodi penal i Francës 

 

Kodi penal francez përmban këto parashikime për mbrojtjen e fshehtësisë së 

korrespondencës: 

Neni 226-15 

Hapja, shkatërrimi, vonesa ose devijimi me dashje i korrespondencës së dërguar një 

pale të tretë, pavarësisht nëse ajo mbërrin apo jo në destinacion, ose marrja dijeni me 

anë të mashtrimit mbi përmbajtjen e saj dënohet me një vit burgim dhe me gjobë 45.000 

€. 

I njëjti dënim zbatohet ndaj përgjimit, devijimit, përdorimit ose zbulimit me dashje të 

korrespondencës së dërguar, transmetuar ose të marrë nëpërmjet mjeteve të 

telekomunikimit, ose ndaj krijimit të një paisjeje të projektuar për të siguruar të tilla 

përgjime. 

 

Neni 432-9 

Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe me ligj, urdhërimi, kryerja ose 

lehtësimi i devijmit, ndalimit, hapjes së korrespondencës si dhe përhapja e përmbajtjes 

së saj, nga një person i veshur me autoritet publik ose që ushtron një shërbim publik 

duke vepruar në zbatim apo në rrethana të funksionit apo detyrës së tij, dënohet me tre 

vjet burg dhe me gjobë 45 000 €. 

I njëjti dënim zbatohet ndaj personit të treguar në paragrafin e mësipërm,  ndaj 

punonjësit të një operatori të rrjetit publik të komunikimeve elektronike, ose ndaj 

punonjësit të një furnizuesi të shërbimeve të telekomunikimit, i cili përgjon ose devijon, 

korrespondencën e dërguar, transmetuar apo marrë me anë të mjeteve të 

telekomunikimit, me përjashtim të rasteve të parashikuara me ligj. 

 

 Fillimisht do të ndalemi në krahasimin e nenit 226-15 të kodit penal francez me 

nenin 123 të kodit tonë penal duke qenë se të dyja këto dizpozita trajtojnë rastin kur 

subjekti aktiv i veprës penale është i përgjithshëm. 

Rikujtojmë që sipas nenit 123 të kodit tonë penal me pengim ose shkelje të fshehtësisë së 

korrespondencës do të kuptohet “Kryerja me dashje e veprimeve të tilla, si asgjesimi, 

mosdorëzimi, hapja dhe leximi i letrave apo çdo korrespondencë tjetër si dhe nderprerja 

ose venia nën kontrroll, dëgjimi i bisedave telefonike, telegrafike ose çdo mjeti tjetër 

telekomunikimi, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer 

në dy vjet”. 

 Ndër ngjashmëritë që vëmë re në sanksionimin e kësaj vepre penale në dispozitat 

përkatëse të të dyja kodeve përmendim: (a) parashikohen si forma të kryerjes së veprës 

penale hapja, shkatërrimi (asgjësimi) i  korrespondencës,  marrja dijeni mbi përmbajtjen 

e saj si dhe; (b) kërkohet që të tilla veprime të kryhen me dashje. 

Ndërsa si dallime kryesore mund të përmendnim faktin se në kodin penal francez 

parashikohen disa forma të kryerjes së veprës penale,  të cilat nuk gjejnë shprehje në 

dispozitën përkatëse të kodit tonë penal. Këto forma janë: vonesa, devijimi i 

korrespondencës,  përdorimi i saj si dhe krijimi i një paisjeje të projektuar për të siguruar 

përgjimin e korrespondencës së dërguar, transmetuar ose të marrë nëpërmjet mjeteve të 

telekomunikimit. Parashikimi që bën kodi penal francez është më i plotë pasi përfshin  

në elementin material të kësaj vepre penale një numër me të madh veprimesh të 

paligjshme. 
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 Nga ana tjetër, neni 432-9 i Kodit penal francez është pak a shumë i ngjashëm me 

nenin 255 të kodit tonë penal.  Rikujtojmë se kjo dispozitë e kodit tonë penal trajton 

rastet kur pengimi ose shkelja e fshehtësisë së korrespondencës  kryhet nga një punonjës 

i ngarkuar me funksion shtetëror ose në shërbim publik dhe në ushtrim të tyre. Edhe 

dispozita në fjalë e K.P francez parashikon se subjekt i veprës penale në këtë rast është 

një person i veshur me autoritet publik ose që kryen një shërbim publik, i cili, kryen 

veprimet e padrejta ndaj korrespondencës,  gjatë ushtrimit të funksionit ose detyrës së tij.  

 Si ndryshim midis këtyre dy dispozitave përmendim faktin që  neni 432-9 i K.P 

francez parashikon në një paragraf më vete rastin kur përgjimi ose devijimi i 

korrespondencës kryhet nga punonjësit e një operatori të rrjetit publik të komunikimeve 

elektronike, ose nga punonjësit e një furnizuesi të shërbimeve të telekomunikimit.  

 Mbase një cilësim i tillë specifik është parë i arsyeshëm nga ligjvënësi francez 

duke pasur parasysh natyrën private të operatorëve që ofrojnë shërbime të rrjetit të 

komunikimeve elektronike publike dhe faktin që këto subjekte nuk janë të veshura me 

autoritet publik. Megjithatë, shërbimi që këta operatorë ofrojnë ka karakter publik. 

Shërbimi i ofruar në këtë rast  ruan cilësinë e të qënurit publik, pavarësisht natyrës 

private të subjektit që e ofron atë.   

 Ky interpretim na jep të drejtë të shprehemi se në kushtet aktuale të formulimit të 

nenit 255 të kodit tonë penal, veprimet që pengojnë ose shkelin fshehtësinë e 

korrespondencës të kryera nga një punonjës i një operatori të rrjetit të komunikimeve 

elektronike publike mund të ndëshkohen sipas kësaj dispozite. Qëllimi i ligjvënësit për të 

ndëshkuar të tilla veprime të kryera nga kjo kategori subjektesh del akoma më i qartë në 

ligjin nr.9918 “Për  Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë”. Në nenin 

137 të këtij ligji parashikohet se veprime të caktuara (përgjimi, ndërprerja, regjistrimi, 

devijimi i komunikimeve) të kryera ngë operatorët e rrjetit të komunikimeve elektronike 

publike, përbëjnë kundërvajtje administrative nëse nuk përbëjnë vepër penale.  

Nga interpretimi i kundërt i këtij parashikimi arrijmë në përfundimin që këto veprime 

nëse janë kryer me dashje dhe janë të një rëndësie të tillë sa për t’u ndëshkuar penalisht, 

mund të bien nën veprimin e nenit 255 të kodit penal. 

 

2.2.1 Vonesa me dashje e korrespondencës së dërguar një pale të tretë 
 Më sipër pamë se një nga format e konsumimit të veprës penale të parashikuar 

nga neni 226-15 i kodit penal francez, ishte vonesa me dashje e korrespondencës së 

dërguar një pale të tretë. Është me rëndësi që të ndalemi pak në shpjegimin e kësaj 

forme, të cilën nuk e kemi hasur as në dispozitat e kodit penal shqiptar,  dhe as në 

dispozitat e kodit penal italian që sanksionojnë veprat penale të lidhura me 

korrespondencën.  

 Me vonesë në dërgimin e korrespondencës do të kuptojmë mosdërgimin e saj në 

destinacion për një periudhë kohe të caktuar pa ndonjë shkak të arsyeshëm.  

Së pari theksojmë se vonesa  në dërgimin e korrespondencës duhet t’i korrespondojë një 

periudhe kohore, e cila të mund të merret në konsideratë dhe të vlerësohet si e 

mjaftueshme për të vënë subjektin para përgjegjësisë penale. Së dyti duhet që të mos 

ekzistojë një shkak i arsyeshëm, i cili të ketë vënë subjektin në fjalë në pamundësi për të 

dërguar në kohë korrespondencën që i adresohet një pale të tretë.  

 Të tilla shkaqe mund të vërtetohen në rastet e pamundësisë objektive: si p.sh 

vonesa në dërgimin e korrespondencës postare për shkak të bllokimit të rrugëve si pasojë 

e motit të keq apo në rastin e komunikimeve elektronike, kur vonesa është pasojë e një 

defekti teknik në sistemin nëpërmjet të cilit realizohen këto komunikime.  Në rastin e 

fundit kuptohet që defekti duhet të ketë ardhur në kushtet kur operatori i sitemit përkatës, 
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ka marrë të gjitha masat e mundshme për të shmangur defektin dhe përsëri ai ka 

ndodhur. Në qoftë se nuk i ka marrë këto masa, ai mund të mbajë përgjegjësi penale  për 

vonesën duke e interpretuar sjelljen e tij nga ana subjektive, si sjellje me dashje të 

tërthortë. Pra, subjekti e parashikon që mund të shkaktohet një defekt në sistem, i cili do 

të sillte si pasojë vonesën  në dërgimin e korrespondencës që transmetohet nëpërmjet 

këtij sistemi, megjithëse nuk e dëshiron ardhjen e pasojës. Në qoftë se vonesa në 

dërgimin e korrespondencës së drejtuar një pale të tretë nuk justifikohet nga një shkak i 

arsyeshëm, atëhere mund të shprehemi se janë të gjitha kushtet për ndëshkimin e 

subjektit sipas nenit 226-15 të kodit penal francez. 

 

2.3 Kodi Penal Gjerman 

 

 Veprat penale të drejtuara kundër paprekshmërisë dhe fshehtësisë së 

korrespondencës janë parashikuar në kapitullin 15 të kodit penal gjerman, të emërtuar 

shkelja e privatësisë dhe konfidencialitetit. Më poshtë po paraqesim dispozitat që 

sanksionojnë këto vepra penale: 

Neni 202 

Shkelja e fshehtësisë së letrave 

(1) Kushdo që pa autorizim: 

1.  hap një letër ose dokument tjetër të mbyllur që nuk i drejtohet atij; ose 

2.  merr dijeni për përmbajtjen e një dokumenti të tillë pa e hapur atë duke përdorur 

mjete teknike dënohet me burgim deri në 3-vjet ose me gjobë nëse akti nuk është i 

dënueshëm sipas nenit 206. 

.......................................... 

 Neni 206 

 Shkelja e fshehtësisë postare dhe të telekomunikimeve  

(1)  Kushdo, që pa autorizim i bën të ditura një personi tjetër fakte që i përkasin 

fshehtësisë postare ose të telekomunikimeve, me të cilat ai njihet si pasojë e cilësisë së tij 

si pronar ose punonjës një ndërmarrjeje që vepron në biznesin e sigurimit të shërbimeve 

postare dhe të telekomunikimeve, dënohet me burgim deri në 5-vjet ose me gjobë.  

(2) Dënohet në të njëjtën mënyrë kushdo, i cili si pronar ose punonjës i një ndërmarrjeje 

të treguar në paragrafin (1) dhe pa autorizim: 

1.  hap një pjesë të postës që i është besuar për transmetim një ndërmarrjeje të tillë e 

cila është e mbyllur ose merr dijeni për përmbjtjen e saj pa e prishur mbylljen duke 

përdorur mjete teknike; 

2.  pengon një pjesë të postës që i është besuar për transmetim një ndërmarrjeje të tillë; 

ose  

3. lejon ose inkurajon një nga aktet e treguara në paragrafin (1) si dhe në pikat 1 dhe 2 

të paragrafit 2.  

(3)  Paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni zbatohen gjithashtu edhe ndaj personave të cilët: 

1. Kryejnë detyra supervizimi mbi ndërmarrjen e treguar në paragrafin (1);  

2. Janë ngarkuar nga një ndërmarrje e tillë ose me autorizimin e saj për sigurimin e 

shërbimeve   postare dhe të telekomunikimeve; ose  

3. Janë ngarkuar me krijimin e lehtësirave që i shërbejnë veprimit të një ndërmarrjeje të 

tillë ose kryerjes së punës nga ana e saj.  

(4) Kushdo që pa autorizim, i bën të ditura një personi tjetër fakte për të cilat ai merr 

dijeni si një person zyrtar aktiv në bazë të një shkeljeje të autorizuar ose jo të fshehtësisë 

postare dhe të telekomunikimeve dënohet me burgim deri në 2-vjet ose me gjobë. 
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 Nga studimi i këtyre dispozitave vërejmë se në kodin penal gjerman sanksionimi 

i veprës penale të shkeljes së fshehtësisë së korrespondencës,  paraqitet disi më i 

ndryshëm në krahasim më atë që kemi parë në dispozitat përkatëse të kodit penal italian 

dhe atij francez. 

Karakteristikat që vihen re mund t’i përmbledhim si më poshtë: 

1.  Shkelja e fshehtësisë së letrave dhe  shkelja e fshehtësisë postare dhe të 

telekomunikimeve trajtohen në dispozita të veçanta. 

2.  Si forma të kryerjes së kësaj vepre penale parashikohen vetëm a) hapja e lertrave 

dhe e korrespondencës postare ose të realizuar me çdo mjet tjetër telekomunikimi; b) 

ndalimi i transmetimit të një pjese të postës nga ndërmarrja të cilës ajo i është besuar 

për transmetim; c)  tregimi një personi tjetër i fakteve që i përkasin fshehtësisë 

postare ose të telekomunikimeve. Nga interpretimi literal i këtyre dispozitave, me të 

drejtë mund të arrinim në përfundimin se nuk do të binin  nën fushën e zbatimit të 

tyre, veprime të tilla si asgjësimi i korrespondencës, venia nën kontrroll, dëgjimi i 

bisedave telefonike, telegrafike ose çdo mjeti tjetër telekomunikimi 

3.   Neni 206 paragrafi 3, pika 1 përcakton se përbën shkelje të fshehtësisë së 

korrespondencës edhe rasti kur një person zyrtar, pa pasur autorizim i bën të ditura 

një personi tjetër fakte  që i përkasin fshehtësisë postare ose të telekomunikimeve për 

të cilat ai merr dijeni për shkak të detyrës së tij. Ndërsa nëse i referohimi kodit tonë 

penal shohim që ky veprim kosumon një tjetër figurë vepre penale, atë të parashikuar 

nga neni 122 përhapja e sekreteve vetjake
457

. Në këtë dispozitë përcaktohet se            

“Përhapja e një sekreti që i përket jetës private të një personi nga ai që e siguron atë 

për shkak të detyrës ose të profesionit, kur detyrohet të mos e përhapë pa qenë i 

autorizuar, përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në 

një vit ”. Për të bërë një përcaktim të tillë nisemi gjithmonë nga premisa që në të 

drejtën e personit për jetë private përfshihet edhe respektimi i fshehtësisë së 

korrespondencës. 

4.  Përcakton si formë të konsumimit të kësaj figure vepre penale edhe marrjen dijeni 

mbi përmbajtjen e një dokumenti të mbyllur pa e hapur atë,  nëpërmjet përdorimit të 

mjeteve teknike. Një parashikim i tillë është i rëndësishëm në kushtet e zhvillimeve 

të sotme teknologjike dhe informatike. Në sajë të përdorimit të zbulimeve të bëra në 

kuadër të këtyre shkencave, fajtori për të kryer veprën penale jo domodsoshmërisht 

duhet të hapë korrespondencën.  

 Prandaj  konsiderojmë se do ishte e nevojshme që edhe në kodin tonë penal një 

veprim i tillë të përcaktohej si një nga format e konsumimit të veprës penale të 

shkeljes së fshehtësisë së korrespondencës. Përderisa ndëshkohen veprime të tilla si 

hapja dhe leximi i korrespondencës, të cilat sjellin si pasojë njohjen me përmbajtjen e 

një korrespondence private nga ana e një personi që nuk është marrësi i përcaktuar i 

saj,  nuk ka pse mos të ndëshkohet veprimi i përdorimit të mjeteve teknike për të 

marrë dijeni për përmbajtjen e një korrespondence të mbyllur duke mos e hapur atë. 

Kjo për faktin e thjeshtë se në të dyja rastet pasoja është e njëjtë. Nga veprimet e 

kryera nga fajtori shkelet fshehtësia e korrespondencës pavarësisht rrugës që ai ndjek 

për realizimin e qëllimit të tij. 

 

2.4 Kodi Penal Grek 

 Në Kodin penal Grek, dispozitat që trajtojnë veprat penale që prekin fshehtësinë e 

korrespondencës  janë vendosur në kapitullin njëzetë e dy “ Shkelja e sekreteve”.  
                                                                 
457

 Kjo çështje ka gjetur një trajtim më të zgjeruar në Kapitullin IV ” Vepra penale që lidhen me shkeljen e 

paprekshmërisë së korrespondencës” 
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Ajo që na bën veçanërisht përshtypje nga studimi i dispozitave është formulimi i tyre 

deri në njëfarë mase i ndryshëm nga formulimi i dispozitave penale përkatëse që kemi 

parë në kodet penale të shteteve të marra në studim deri tani.  

 

2.4.1 Shkelja e fshehtësisë së korrespondencës nga shtetasit e thjeshtë 

Konkretisht,  Kodi Penal Grek përmban këto parashikime lidhur me rastet kur  veprat 

penale të drejtuara kundër fshehtësisë së korrespondencës kryhen nga shtetasit e thjeshtë 

ose thënë ndryshe, kur subjekti i veprës penale është i përgjithshëm: 

Neni 370 

Shkelja e sekretit të letrave 

1. Cilido që, në mënyrë arbitrare dhe me qëllim për të mësuar përmbajtjen, hap një letër 

apo dokument tjetër të mbyllur, futet në mënyrë të paligjshme në ambjente të mbyllura në 

të cilat ato ruhen ose me çdo mënyrë depërton në sekrete të huaja duke lexuar, kopjuar 

apo duke stampuar me ndonjë mënyrë tjetër një letër apo një dokument tjetër, dënohet 

me dënim në të holla dhe me burgim të lehtë deri në një vit. 

2. Ndjekja penale ushtrohet vetëm me padi. 

Neni 370 A 

Shkelja e sekretit të telefonatave dhe të bashkëbisedimeve gojore 

1. Cilido që në mënyrë arbitrare përgjon ose me çdo mënyrë tjetër ndërhyn në një lidhje 

telefonike apo në një aparat me qëllim që të informohet apo të regjistrojë përmbajtjen e 

një bisede telefonike midis personave të tretë,  dënohet me burgim të lehtë të paktën një 

vit 

........................................... 

6. Cilido që disponon në treg, me ndonjë mënyrë tjetër ofron të instalojë mjete teknike të 

posaçme për kryerjen e veprave të paragrafëve 1 dhe 2 të këtij neni, publikisht reklamon 

ose ofron shërbimet e tij për kryerjen e tyre, dënohet me burgim të lehtë të paktën një vit 

dhe me dënim në të holla. 

 

Duke studiuar dispozitat e mësipërme mund të themi se: 

 Së pari, shkelja e sekretit të letrave dhe shkelja e sekretit të bisedave telekonike 

kanë gjetur sanksionim në dy dispozita të veçanta. Parashikimi në dy dispozita të veçanta 

na  duket i tepërt. Letrat  dhe bisedat telefonike janë mjete me të cilat mundësohet 

realizimi i korrespondencës, prandaj, në shkeljen eventuale të sekretit të tyre, objekti 

juridik i cënuar do të ishte i njëjtë. Si në rastin e shkeljes së sekretit të letrave ashtu edhe 

në rastin e shkeljes së sekretit të bisedave telefonike, objekt juridik i veprës do të ishin 

marrëdhëniet juridike të  vendosura për të siguruar fshehtësinë e korrespondencës.   

Duke pasur parasysh këtë, themi se mjaft mirë të dyja këto raste mund të ishin përfshirë 

në një dispozitë të vetme. Mbase ligjvënësi grek  e ka parë të arsyeshme  sanksionimin e 

këtyre dy rasteve në dispozita të veçanta, për shkak se secila nga këto mënyra të mbajtjes 

së korrespondencës ka veçoritë  dhe karakteristikat e saj specifike. Kështu, është 

menduar parashikimi i të dyja rasteve në mënyrë të diferencuar për të përfshirë në 

sanksionimin e  figurës së veprës penale, karakteristikat që mbart secila nga këto forma 

të korrespondencës.  Në fakt, edhe nëse qëllimi i ligjvënësit ka qenë ky, mund të themi 

se ky qëllim nuk mund të realizohet nëpërmjet formulimit aktual që kanë dispozitat 

përkatëse. Dispozita që bën fjalë për shkeljen e sekretit të telefonatave ka një formulim 

mjaft të përgjithshëm dhe nuk jep një cilësim  të paktën ilustrues në lidhje me mënyrat e 

ndërhyrjes në një lidhje telefonike apo në një aparat telefonik. 

 Së dyti, neni 370, shkelja e sekretit të letrave, përmend si veprime nëpërmjet të 

cilave shkelet fshehtësia e korrespondencës në letër, hapjen e letrave apo leximin e tyre, 
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por nga ana tjetër nuk përmend veprime të tilla si shkatërrimi apo asgjësimi i letrave, të 

cilat kanë pasoja akoma edhe më të rënda sepse e privojnë përgjithmonë  destinatarin e 

një letre nga mundësia për ta marrë atë dhe për t’u njohur me përmbajtjen e saj. 

 Së treti, në nenin 370 përmenden edhe disa forma të konsumimit të veprës penale 

të shkeljes së fshehtësisë së korrespondencës, të cilat nuk i kemi ndeshur në kodet e tjera 

penale që kemi studiuar.  Dispozita në fjalë, parashikon se jemi përpara kryerjes së kësaj 

vepre penale, edhe në rastin  kur një person futet në mënyrë të paligjshme në ambjente të 

mbyllura në të cilat ruhen letrat, me kusht, që qëllimi i këtij veprimi nga ana e tij të jetë 

mësimi i përmbajtjes së një letre. Arsyeja e ndëshkimit të këtij veprimi, mund të shihet 

në faktin që subjekti i veprës penale duke hyrë në ambjentet ku ruhen letrat ka mundësi 

që të bjerë në kontakt me to dhe më pas t’i hapë e t’i  lexojë, duke qenë se qëllimi i tij 

është të mësojë përmbajtjen e tyre. Pra, nëpërmjet  sigurimit të  këtij kushti, ai e ka 

shumë të lehtë të realizojë qëllimin e tij kriminal. Si rrjedhim, ligjvënësi ka menduar që 

ky veprim përmban rrezikshmëri shoqërore të tillë sa për t’u ndëshkuar penalisht.  

 Nga ana tjetër, neni 370 përcakton si formë të shkeljes së fshehtësisë së 

korrespondencës edhe kopjimin e letrave apo stampimin e tyre në ndonjë mënyrë tjetër.  

Kjo formë nuk ka gjetur parashikim të shprehur në nenin 123 të kodit tonë penal – 

pengimi dhe shkelja e fshehtësisë së korrespondencës. Megjithatë, kujtojmë se formulimi 

i kësaj  dispozite të  kodit tonë penal është i tillë që nuk përcakton në mënyrë shteruese 

format në të cilat shkelet fshehtësia e korrespondencës.  

Format e shkeljes së fshehtësisë së korrespondencës të parashikuara në këtë dispozitë 

kanë karakter ilustrues por jo shterues. Si rrjedhim, arrijmë në përfundimin se ndëshkimi 

i veprimit të kopjimit të një letre, bie në hapësirën e zbatimit të nenit 123 të Kodit penal 

shqiptar, si një formë e shkeljes së fshehtësisë së korrespondencës e nënkuptuar nga 

dispozita në fjalë. Shprehemi kështu duke u mbështetur edhe në emërtimin e dispozitës. 

Në emërtim përfshihet shprehja shkelja e fshehtësisë  së korrespondencës. Kjo do të 

thotë që në hapësirën e zbatimit të nenit 123 do të bien të gjitha ato veprime  që  cënojnë 

fshetësinë e korrespondencës dhe që janë të një rëndësie të tillë për t’u ndëshkuar 

penalisht. Kopjimi i një letre i përmbush të dyja këto kushte. Kopjimi apo stampimi në 

ndonjë mënyrë tjetër i një letre, mund të nënkuptojë pikësëpari hapjen e një letre të 

mbyllur. Nga ana tjetër edhe nëse letra është e hapur , në sajë të këtyre veprimeve 

subjekti mbart përmbajtjen e saj. Në të dyja këto rrethana ai vihet potencialisht në 

mundësi edhe për t’u njohur me përmbajtjen e një letre që nuk i është drejtuar atij. 

 Së katërti, dispozita që sanksionon shkeljen e sekretit të telefonatave si figurë 

vepre penale, është e ngarkuar me element, të cilët mjaft mirë mund të ishin përfshirë në 

një dispozitë më vete.  Do të ishte më mirë që veprime të tilla  si përgjimi i bisedave 

telefonike, regjistrimi i përmbajtjes së tyre, disponimi në treg i mjeteve teknike  të 

posaçme për kryerjen e këtyre veprimeve apo ofrimi i shërbimeve për kryerjen e tyre të 

gjenin sanksionim në një dispozitë më vete. 

 Së pesti,  neni 370/2 parashikon që ndjekja penale për veprën penale të shkeljes 

së sekretit të letrave fillon vetëm me padi. Këtë parashikim e kemi ndeshur edhe në disa 

nga kodet e tjera penale që kemi studiuar. Ashtu siç jemi shprehur edhe më lart ky 

parashikim duket i arsyeshëm. Duke qenë se nga vepra cënohen interesa private dhe jo 

interesa publikë, është tërësisht e kuptueshme që e drejta për të vendosur për fillimin apo 

jo  të  ndjekjes penale për këtë vepër t’i lihet subjektit të cënuar.  

 

2.4.2 Shkelja e fshehtësisë së korrespondencës nga nënpunësit postarë, telegrafikë 

ose telefonikë. 
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 Kodi penal Grek në kapitullin dymbëdhjetë “Vepra penale në lidhje me 

shërbimin” përmban disa dispozita në lidhje me shkeljet e kryera nga nënpunësit postarë, 

telegrafikë dhe telefonikë. Këto shkelje lidhen me korrespondencën që i’u është besuar 

për transmetim subjekteve për të cilët punojnë këta nënpunës.  

 Edhe pse veprimet e kryera prej tyre shkelin fshehtësinë e korrespondencës, 

dispozitat penale që ndëshkojnë të tilla veprime janë vendosur në kapitullin e 

sipërpërmendur dhe jo në atë që përmban veprat penale që lidhen me shkeljen e 

sekreteve (kapitulli 22). Kjo interpretohet me faktin se objekt i veprës penale në këto 

raste, janë në rradhë të parë marrëdhëniet e vendosura për të siguruar funksionimin e 

rregullt të shërbimit postar, telegrafik, telefonik në përputhje me kuadrin normativ 

rregullues përkatës, ndërsa marrëdhëniet e vendosura për të siguruar  fshehtësinë e 

korrespondencës, dalin në plan të dytë në objektin e këtyre  veprave penale.  

 Nënpunësi postar, telegrafik apo telefonik i kryen veprimet që shkelin fshehtësinë 

e korrespondencës pikërisht në sajë të cilësisë që ai ka. Duke kryer veprime të tilla, ky 

nënpunës  shkel në rradhë të parë detyrimet që lidhen me shërbimin e tij.  

Pikërisht në sajë të shkeljes nga ana e nënpunësit  të detyrimeve që lidhen me  shërbimin 

e tij,  mundësohet edhe kryerja e veprimeve që cënojnë korrespondencën e cila i është 

besuar për transmetim punëdhënësit të tij.  

Konkretisht, shkeljet e kryera nga nënpunësit postarë, telegrafikë ose telefonikë 

sanksionohen në nenet 248-250 të Kodit penal Grek. 

Sipas këtyre dispozitave do të konsiderohen si shkelje nga ana e nënpunësve postarë 

telegrafikë ose telefonikë, të cilat ndëshkohen penalisht hapja, shkatërrimi, vjedhja, 

zhdukja e një letre ose telegrafi, lejimi i një personi tjetër të ndërrmarrë një vepër të 

tillë, zbulimi i përmbajtjes së një bisede telefonike tek një person tjetër, ose lejimi i 

dëgjimit të një bisede telefonike nga një person tjetër.  

 Duhet theksuar se për të qenë sipas rastit para kryerjes së një prej veprave penale 

të parashikuar nga nenet 248-250, duhet që nënpunësi të ketë ardhur në kontakt me letrën 

apo telegramin ose të jetë njohur me përmbajtjen e bisedës telefonike për shkak të 

shërbimit të tij. Në rast të kundërt, veprimet e kryera prej tij mund të ndëshkoheshin 

sipas rastit në bazë të nenit 370 ose 370/A të kodit penal grek. Nëse do t’i referoheshim 

kodit penal shqiptar, në të nuk gjejmë ndonjë dispozitë që të ndëshkojë posaçërisht 

nënpunësit postarë apo telegrafikë për kryerjen e këtyre veprimeve.  

 Në situatën aktuale nëse një nënpunës postar apo telegrafik  me dashje hap ose 

shkatërron një letër ose telegraf të cilin ka për detyrë ta dorëzojë në destinacion, ai mban 

përgjegjësi sipas nenit 255 të kodit tonë penal. Në këtë rast nuk do ishim më përpara një 

kundërvajtjeje penale por përpara një krimi. Kjo është pasqyrim i drejtëpërdrejtë i rritjes 

së rrezikshmërisë shoqërore të veprës: 

 Së pari, kryerja e veprës penale nga punonjës postarë apo telefonikë, të cilët si rezulatat 

i pasjes së kësaj cilësie kanë mundësi më të mëdha praktike për të qenë në kontakt me 

korrespondencën e çdo personi, rrit pasigurinë  tek individët në lidhje me mbrojtjen që 

gëzon korrespondenca e tyre. 

Së dyti, kur vepra kryhet nga kjo kategori personash, nuk cënohen vetëm interesat privatë 

të individit korrespondenca e të cilit është dhunuar. Në këtë rast preket edhe interesi 

publik. Tashmë  shërbimet postare dhe telefonike janë privatizuar, por kjo nuk do të 

thotë se interesi që realizohet nëpërmjet këtyre shërbimeve është një interes privat. 

Përkundrazi, zyrat postare ashtu sikurse edhe operatorët e telefonisë fikse dhe celulare, 

me veprimtarinë e tyre të përditshme i shërbejnë realizimit të një interesi publik që është 

ai i adminisrimit të rregullt, sigurimit dhe mbarëvajtjes së shërbimeve postare dhe 

telefonike për një komunitet të gjerë njerëzish. 
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REKOMANDIME DHE KONKLUZIONE 

 

 

1. Masa me karakter normativ 

 

1.1 Mendojmë se do të ishte e rëndësishme që në kodin tonë penal të përfshihej një 

dispozitë e veçantë për përcaktimin e përgjegjësisë penale ndaj operatorëve të rrjeteve të 

komunikimeve elektronike publike, në rastin kur evidentohet shkelja e detyrimeve të tyre 

për mbrojtjen e sigurisë dhe fshehtësisë së komunikimeve që ata transmetojnë. Rrethanat 

e aplikimit të përgjegjësisë penale ndaj tyre mund të ishin si në vijim: 

Dënohet kushdo që,  në cilësinë e pronarit ose punonjësit të një  shoqërie që operon në  

fushën e rrjeteve të komunikimeve elektronike publike ose që ofron  këto shërbime: 

a)  hap, asgjëson, pengon një pjesë të postës që i është besuar për transmetim një 

shoqërie të tillë; 

 b)  ndërpret, vë nën kontrroll, përgjon bisedat telefonike, ose me anë të çdo mjeti tjetër 

telekomunikimi, të transmetuara nëpërmjet një shoqërie të tillë;  

c)  pa autorizim i bën të ditura një personi tjetër fakte që i përkasin fshehtësisë të 

telekomunikimeve, me të cilat ai njihet si pasojë e cilësisë së tij si pronar ose punonjës i 

kësaj shoqërie; 

Natyra e veprimtarisë që kryejnë,  operatorët e rrjeteve të komunikimeve elektronike 

publike si dhe ofruesit e këtyre shërbimeve, u krijon atyre mundësi të mëdha praktike për 

të qenë në kontakt me mesazhet ose bisedat e transmetuara nëpërjet një rrjeti të tillë. 

Këta operatorë kontrollojnë procesin e marrjes, përpunimit dhe shpërndarjes së të 

dhënave që lidhen me komunikimet e marra dhe të transmetuara prej tyre, duke mundur 

kështu të ndikojë në destinacionin dhe integritetin e tyre. Kjo do të thotë që edhe 

mundësitë për të cënuar paprekshmërinë dhe fshehtësinë e korrespondencës nga ana e 

këtyre subjekteve, janë shumë më të mëdha. Nga ana tjetër, nëpërmjet rrjeteve të 

komunikimeve elektronike publike përballohet pesha kryesore e komunikimeve si në 

nivelin kombëtar ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Kjo shton edhe më tepër nevojën e një 

mbrojtjeje të përshtatshme juridiko-penale të këtyre komunikimeve.  

   

1.2 Duhet vlerësuar mundësia e përfshirjes në kodin tonë penal e një dispozite që 

parashikon zbatimin e përgjegjësisë penale për veprimet e ‘vënies nën kontroll, 

përgjimit, marrjes dijeni mbi korrespondencën postare, telefonike etj., kur  këto kryhen 

në dëm të një personi në detyrë shtetërore ose në shërbim publik, gjatë ushtrimit të 

detyrës ose shërbimit, apo për shkak të saj.’  

Veprimet e kryera në këto rrethana, mund të cënojnë veprimtarinë e rregullt të aparatit 

shtetëror apo shërbimit publik, në të cilin ushtron detyrën punonjësi, korrespondenca e të 

cilit është përgjuar. Kjo, pasi të dhënat që përmbahen në korrespondencën e tij mund të 

jenë të dhëna që lidhen me ushtrimin e detyrës shtetërore ose shërbimit publik, dhe 

zbulimi apo përhapja e paautorizuar e tyre mund të kompromentonte realizimin e 

mëtejshëm normal të tyre. 

Këto veprime të paligjshme mund të përfshiheshin në një dispozitë të veçantë në kreun 

VIII, Seksioni I të Kodit Penal, të emërtuar “Vepra penale kundër veprimtarisë shtetërore 

të kryera nga shtetasit”.  

 1.3 Ligjvënësi shqiptar ka bërë përpjekje të shumta për t’iu përgjigjur krimit 

kompjuterik duke përfshirë rishtazi në kodin penal dispozita të veçanta për forma të 
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veçanta të këtij lloj kriminaliteti. Në situatën aktuale, dispozitat janë të shpërndara në 

mënyrë jo sistematike në krerë e seksione të ndryshme të kodit penal, kjo për shkak të 

kriterit kryesor të ndjekur për strukturimin e dispozitave në kodin tonë penal që është 

objekti juridik i prekur nga vepra penale. Në këtë mënyrë, pavarësisht karakteristikave të 

përbashkëta, veprat penale në fushën kompjuterike nuk janë të grupuara në një kre të 

veçantë. Për një rritje të efektivitetit të zbatimit të dispozitave në fjalë dhe për lehtësimin 

e zbatimit praktik të tyre do të ishte mirë që të tilla vepra penale të përfshiheshin në një 

ligj të veçantë. Kemi parasysh edhe faktin se në kodin penal, për shkak të natyrës së tij, 

nuk mund të përfshihen definicione të zgjeruara apo shpjegime termash të cilat janë të 

nevojshme për të kuptuar realisht veçoritë e kriminalitetit kompjuterik e për të lehtësuar 

identifikimin dhe hetimin e formave të tij nga ana e agjencive zbatuese të ligjit. 

 

1.4  Duhet të nxirret një raport shpjegues i Ligjit nr. 10023, të vitit 2008, me anë të të 

cilit në kodin tonë penal u përfshinë dispozita të reja mbi krimin kibernetik. Në raport 

duhet t’i kushtohet rëndësi shpjegimit teorik të rrethanave të zbatimit të dispozitave 

përkatëse si dhe ilustrimit praktik të formave në të cilat mund të kryhen shkeljet. Një 

raport i tillë,  do të ishte shumë i dobishëm për të shmangur çdo paqartësi në kuptimin 

dhe zbatimin e drejtë të këtyre dispozitave. 

 

1.5  Në kodin penal shqiptar nuk ka ndonjë dispozitë të veçantë që të ndëshkojë rastet e 

krijimit të profileve të rreme në rrjete sociale apo përdorimit mashtrues të profilit të një 

personi tjetër, kur këto kryhen për një qëllim të caktuar të paligjshëm.  

Fenomen ky, i njohur ndryshe si impersonifikimi online (online impersonation).  

Në këto kushte, mendojmë që zgjidhja më e mirë do të ishte përfshirja e një dispozite të 

re në kodin penal që të trajtojë çështjet  e impersonifikimit online. Kjo dispozitë mund të 

vendosej në seksionin VIII “Vepra penale kundër moralit dhe dinjitetit”, të Kreut II 

“Vepra penale kundër personit”, dhe në mënyrë të veçantë krahas neneve 121-123 të 

kodit penal që mbrojnë të drejtën e individit për jetë private.  

 

1.6 Sikurse jemi shprehur gjatë këtij punimi, ligji “Për Përgjimin e Komunikimeve 

Elektronike” i ka dhënë një rol kyç Prokurorit të Përgjithshëm në kontrollin dhe 

mbarëvajtjen e të gjithë  procedurave që lidhen me përgjimin parandalues. Përqëndrimi i 

të gjitha këtyre kompetencave tek një subjekt i vetëm mund të sjellë probleme në 

efektivitetin e ushtrimit të tyre  në praktikë. Në bazë të ligjit të posaçëm që rregullon 

organizimin dhe funksionimin e organit të Prokurorisë, Prokurori i Përgjithshëm është 

përgjegjës për përmbushjen e një sërë detyrash që e ngarkojnë atë me autoritet dhe 

përgjegjësi të tjera, krahas atyre që lidhen me kontrollin e veprimtarive të përgjimit 

parandalues.  

Mbingarkesa me përgjegjësi në përmbushjen e detyrave të ndryshme krijon vështirësi për 

menaxhimin e duhur të secilës prej këtyre detyrave. Si rrjedhim, objektivisht, ky organ 

nuk mund të jetë në gjendje që t’i kushtojë kohën e mjaftueshme të gjitha kërkesave të 

ardhura për përgjim nga ana e shërbimeve informative/policore, veçanërisht në periudha 

të intensifikimit të aktiviteteve kriminale apo situata të cënimeve serioze të rendit publik, 

ku numri i kërkesave të tilla rritet ndjeshëm.  

Në këto kushte, marrja e vendimit për autorizmin e përgjimit, do të shoqërohej nga 

vonesa, dhe kjo do të cënonte efektivitetin e masës së marrë duke pasur parasysh se në 

përgjimin parandalues, shpejtësia e veprimit ka rol thelbësor në përmbushjen me sukses 

të detyrave zbuluese apo parandaluese të veprimtarisë kriminale. 
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1.7 Duke qenë se sipas ligjit në fjalë, zyra e Prokurorit të Përgjithshëm administron 

“bërthamën komanduese elektronike”, që është pajisja teknike me anë të së cilës, lejohet 

ose ndalohet  përgjimi i një pajisjeje  fundore, është plotësisht e mundur nga ana praktike 

që Prokurori i Përgjithshëm të urdhërojë nisjen e përgjimit të komunikimeve të një 

subjekti, edhe pa pasur më parë një kërkesë nga strukturat e treguara me ligj. Kjo mund 

të ndodhë psh., kur për interesa të caktuara dhe bazuar në vlerësimin personal të tij, 

Prokurori vlerëson se një masë e tillë do të shërbente për mbledhjen e informacioneve 

më rëndësi për ndjekjen e një vepre penale. Lidhur me këtë aspekt, ligji nuk parashikon 

asnjë garanci për të shmangur abuzimet me bazën logjistike nga ana e vetë subjektit që e 

zotëron atë. 

 

1.8 Një problem tjetër që vihet re në ligjin “Për Përgjimin e Komunikimeve Elektronike” 

është mungesa e mekanizmave që garantojnë shmangien e abuzimeve të përgjimit të 

paligjshëm të komunikimeve  në rastet kur si subjekti kërkues, ashtu edhe institucioni 

autorizues bien dakord që të procedojnë me përgjimin edhe pse nuk plotësohen kërkesat 

ligjore. Në çdo rast, procesi i përgjimit parandalues është një proces i mbyllur që 

zhvillohet në sajë të ndëveprimit midis strukturës përkatëse informative/policore dhe 

Prokurorit të Përgjithshëm. Në kushtet aktuale, ligji nuk njeh të drejtën e ndonjë organi 

tjetër të pavarur,  për kontrollin e  kësaj veprimtarie dhe vlerësimin e respektimit të 

kërkesave ligjore dhe të drejtave të qytetarëve gjatë ushtrimit të praktikave të përgjimit 

parandalues. 

 

1.9 Në Shqipëri, kuadri rregullator i çështjeve që lidhen me kontrollin e postës 

elektronike të punëmarrësit nga punëdhënësi mbetet jo i plotë. Aktualisht, ekziston një 

rregullore mbi përdorimin e postës elektronike nga ana e punonjësve të administratës 

publike,  por problemi ende nuk ka gjetur rregullim në sektorin privat të punësimit.  

Për më tepër, edhe për sa i takon rregullave të vendosura për përdorimin e postës 

elektronike në administratën publike, zgjidhja e dhënë mbetet e diskutueshme për sa i 

takon balancimit të interesave përkatëse midis punëmarrësit dhe punëdhënësit duke qenë 

se rregullorja në fjalë, është një akt i nxjerrë nga pushteti ekzekutiv.
458

  

Ende nuk ka një udhëzim të Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, 

i cili të rregullojë rastet kur punëdhënësi ka të drejtë të kontrollojë  adresën e postës 

elektronike të punës të punëmarrësve të tij. Në përpjekjet për garantimin sa më të lartë të 

të drejtës së punëmarrësve për privatësi në vendin e punës do të ishte mirë që vetë 

autoriteti i Komisionerit të shprehej nëpërmjet udhëzimeve të veçanta në funksion të 

disiplinimit të rasteve të ndryshme se kur ndalohet dhe kur lejohet kontrolli i postës 

elektronike të punëmarrësit nga punëdhënësi.  

 

2. Masa të politikës penale 

 

2.2 Zhvillimi i kapaciteteve profesionale 

Zhvillimi i kapaciteteve profesionale në strukturat e drejtësisë penale të përfshira në 

hetimin dhe luftën kundër krimit kibernetik është i nevojshëm për të rritur nivelin e 

zbatimit të ligjit dhe përfshirjen në bashkëpunimin ndërkombëtar mbi këto probleme.  

Kjo nënkupton forcimin e njohurive dhe aftësive si dhe rritjen e performancës të 

organeve të drejtësisë penale, duke përfshirë bashkëpunimin e tyre me aktorë të tjerë në 

zhvillimin dhe mbajtjen e infrastrukturave operacionale dhe institucionale. 
                                                                 
458

 Rregullorja është nxjerrë nga Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit, e cila është në varësi 

direkte të Këshillit të Ministrave. 
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Programet për ngritjen e kapaciteteve profesionale në luftën kundër krimit kompjuterik 

duhet të synojnë të kontribuojnë  në këto drejtime: 

- Ngritjen e njësive të specializuara kundër krimit kibernetik,  

- Rritjen e aftësive të punonjësve të agjensive ligjzbatuese, prokurorëve, dhe 

gjyqtarëve,  

- Rritjen e numrit të rasteve të hetimit, ndjekjes dhe gjykimit të krimeve kompjuterike, 

- Përmirësimin e ndërveprimit midis subjekteve private dhe publike duke përfshirë 

këtu ndërmarrjet private, shoqërinë civile ose institucionet akademike,  

- Forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar,
459

 

- Ndërveprimi dhe ndërtimi i lidhjeve midis strategjive mbi krimin kompjuterik dhe 

strategjive të sigurisë kompjuterike pasi këto dy strategji janë të ndërvarura dhe 

përforcuese të njëra-tjetrës, 

- Menaxhimi i strategjive mbi krimin kompjuterik në mënyrë të tillë që ato të bëhen 

funksionale. Në këtë kontekst është e nevojshme që nga njëra anë, të 

mirëadministrohet, koordinohet dhe monitorohet zbatimi i tyre në praktikë, dhe nga 

ana tjetër progresi, rezultatet dhe ndikimi i tyre të vlerësohet për të mundësuar 

marrjen e masave korrigjuese.
 460

 

 

2.3 Trajnimi i  gjyqtarëve dhe prokurorëve 

Trajnimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve në lidhje me veçoritë që paraqesin ndërhyrjet e 

padrejta në komunikimet elektronike është mjaft i rëndësishëm për të kuptuar dhe 

vlerësuar drejt nëse në rastet e paraqitura për gjykim plotësohen elementët e nevojshëm 

për ekzistencën e veprës penale.  

Kështu, njohja e teknikave të përdorura nga keqbërësit për realizimin e veprave penale 

që shkelin fshehtësinë, integritetin dhe disponueshmërinë e të dhënave apo sistemeve 

kompjuterike është e nevojshme për të përcaktuar nëse shkelja e kryer, ka plotësuar 

elementin material (objektiv) si element i domosdoshëm për të vërtetuar kryerjen e 

veprës penale dhe zbatimin si rrjedhim të përgjegjësisë penale.  

Për më tepër, njohja e parametrave kryesorë të funksionimit të mjeteve që përdoren për 

realizimin e komunikimeve elektronike si dhe njohja e mënyrave të ndryshme të 

komunikimit, i shërben organeve të drejtësisë penale për të përcaktuar nëse sipas rastit 

kemi të bëjmë me një formë komunikimi, përmbajtja e të cilit mbrohet me ligj nga çdo 

ndërhyrje e personave të tretë.  

Trajnimi i gjyqtarëve  dhe prokurorëve mbi këto çështje përfshin trajnimin fillestar dhe 

vazhdues nëpërmjet përgatitjes së materialeve përkatëse trajnuese ashtu sikurse 

përfshirjen e moduleve trajnuese mbi temat në fjale, në kurrikulat e institucioneve që 

realizojnë edukimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të ardhshëm.  

 

2.4 Ngritja e njësive të specializuara  
Hetimi dhe ndjekja e veprave penale

461
 që prekin rrjetet dhe shërbimet e komunikimeve 

elektronike, si dhe analiza forense e provave elektronike kërkojnë posedimin e njohurive 
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 “Capacity building on cybercrime” (Discussion Paper),  Data Protection and Cybercrime Division, 

Council of Europe, Strasburg: 2013, f. 5. 
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 Po aty. f.14. 
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 Metodat tradicionale të mbledhjes së provave nuk mund të jenë efiçente në gjurmimin e aktivitetit 

kriminal të kryer nëpërmjet kompjuterit dhe sistemeve elektronike të komunikimit duke qenë se keqbërësit 

mund të vënë në jetë planet e tyre kriminale pa qenë të pranishëm në vendin ku ndodhet objekti që synohet 

të sulmohet falë përdorimit të teknologjisë. 
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të veçanta. Në këtë kuptim, autoritetet e drejtësisë penale duhet të mbështeten në krijimin 

dhe forcimin e elementëve të mëposhtëm :   

- Ngritja e njësive të posaçme të krimit kompjuterik brenda strukturës së forcave 

policore ose e njësive të larta teknike me përgjegjësi strategjike dhe operacionale ;  

- Ngritja e njësive të krimit kompjuterik pranë prokurorive ; 

- Rritja e nivelit të njohurive të specializuara brenda sistemit gjyqësor ; 

- Bashkëpunimi midis agjencive. Është shumë e rëndësishme që njësitë e krimit 

kompjuterik të bashkëpunojnë me shërbime të tjera të policisë (si psh. njësitë e krimit 

ekonomik, të mbrojtjes së fëmijëve) dhe institucione të tjera (si psh. njësitë e 

inteligjencës financiare, grupet e emergjencës kundër krimit kompjuterik etj). 

 

2.5 Nevoja për standarte të reja të drejtësisë penale  

Duhet theksuar se për shkak të ndryshimeve thelbësore që paraqet krimi 

kibernetik nga krimi tradicional, është e nevojshme të krijohet një përqasje e re në 

caktimin e përgjegjësisë penale në veçanti, si dhe në administrimin e drejtësisë penale në 

përgjithësi. Në përforcim të kësaj pikëpamjeje, qëndron ideja se krimet kibernetike 

përfaqësojnë veprime të kryera në hapësirën virtuale, brenda komunitetit përkatës virtual, 

i cili konsiston në një miksim të identiteteve reale dhe atyre virtuale, joekzistente në 

botën materiale.  

Në këtë këndvështrim, standartet aktuale të zbatimit të ligjit penal ndaj formave 

tradicionale të krimit nuk mund t’i përshtaten plotësisht veçorive specifike që paraqet 

kriminaliteti kibernetik. Në një perspektivë të ardhshme do të ishte mirë që këto forma të 

krimit të gjykoheshin nga seksione të veçanta brenda gjykatave të përbëra nga gjyqtarë 

me njohuri të specializuara në fushën përkatëse.  

Mes studiuesve të ndryshëm
462

 ka filluar të shfaqet mendimi se duhet gjithashtu 

të reformohet sistemi i dënimeve që mund të aplikohen ndaj personave përgjegjës për 

kryerjen e një krimi kompjuterik, në mënyrë të tillë,  që ato të jenë në pajtim me natyrën 

e veprës së kryer dhe të luajnë efektivisht rol parandalues. Kështu, propozohet që shtetet 

duhet t’u njohin punonjësve të agjensive ligjzbatuese të drejtën e përdorimit të 

‘sanksioneve elektronike’ për t’iu përgjigjur rreziqeve të krimit kibernetik, duke 

përfshirë këtu viruset, wormet, elementë të tjerë të dëmshëm kompjuterikë si dhe hyrje 

pirate në kompjuterat e subjekteve kriminale apo ndërmarrjen e sulmeve që çojnë në 

refuzimin e shërbimit. Sugjerohet që të përdoren teknika të hyrjes sa paautorizuar 

kompjuterike (hacking techniques) me qëllim që të ‘ngrihet’ aktiviteti i faqeve web 

nëpërmjet të cilave kryhet shkelja si dhe të ndërmerren  sulme të refuzimit të shërbimit 

(denial of service attacks) ndaj faqeve të përdorura për kryerjen e mashtrimit online.  

 Pra, ideja është që lufta kundër krimit kompjuterik të bazohet në të njëjtat mjete dhe 

mënyra që përdoren nga subjektet kriminale. Pavarësisht se mjetet janë të njëjta, 

përdorimi i tyre për qëllime të ligjshme e distancon aktivitetin e punonjësve ligjzbatues 

nga çdo lloj perceptimi si një aktivitet i rrezikshëm apo i dëmshëm.  

 

2.6 Bashëkpunimi midis aktorëve publikë dhe privatë 

Duhet të ngrihet dhe funksionojë efektivisht një model i vazhdueshëm 

bashkëpunimi ndërmjet organeve të zbatimit të ligjit dhe ofruesve të shërbimit të 

Internetit 
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 Reidenberg, J. (2004) ‘States and Internet enforcement’, University of Ottawa Law and Technology 

Journal, 1 (213). 
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Organet e zbatimit të ligjit dhe ofruesit e shërbimit të Internetit duhet të promovojnë një 

kulturë bashkëpunimi, përballë kulturës së përplasjes, përfshi ndarjen me njëri-tjetrin të 

praktikave të mira. Duhet të përkrahen takimet e rregullta që kanë si qëllim shkëmbimin 

e përvojës dhe zgjidhjen e problemeve; 

Organet e zbatimit të ligjit dhe ofruesit e shërbimit duhet të nxiten që të zhvillojnë 

procedura me shkrim për bashkëpunimin ndërmjet tyre. Aty ku është e mundur, të dyja 

palët duhet të nxiten që t’i japin njëri-tjetrit feedback të strukturuar në lidhje me 

funksionimin e këtyre procedurave; 

 Organet e zbatimit të ligjit duhet të nxiten që t’u vijnë në ndihmë ofruesve të shërbimit 

duke u angazhuar në një bashkëpunim të gjerë dhe strategjik me industrinë, që do të 

përfshinte kryerjen e seminareve të rregullta teknike dhe ligjore, si dhe dhënien e 

rezultateve të nxjerra nga hetimet e kryera në bazë të ankesave të ardhura nga ofruesit e 

shërbimit ose nga informacione, të cilat mblidhen duke u bazuar në aktivitetin kriminal 

që njihet dhe raportohet nga ofruesit e shërbimit
463

. 

 

2.7 Edukimi dhe ndërgjegjësimi i përdoruesve.  
Në literaturë ndeshen shumë modele, të cilat sugjerojnë parandalimin teknik të 

krimit kompjuterik nëpërmjet instalimit të mekanizmave të sigurisë. Megjithatë, këto 

modele nuk marrin në konsideratë një faktor shumë të rëndësishëm për 

mirëfunksionimin e mekanizmave në fjalë që qështe faktori human. P.sh. në një 

kompjuter mund të instalohen të gjitha mjetet e nevojshme për ta mbrojtur atë nga çdo 

ndërhyrje e paautroizuar, por nëse përdoruesi i kompjuterit nuk do të ishte në gjendje t’i 

përdorte këto mjete në mënyrë të përshtatshme atëhere ato do të bëheshin të padobishme. 

Një pjesë e madhe e përdoruesve të Internet-it, janë të predispozuar për t’u bërë 

viktimë e krimit kompjuterik për shkak të mungesës së njohurive përkatëse.  

Në implementimin e modeleve të sigurisë, si në nivel përdoruesish personalë, ashtu edhe 

në nivel ndërmarrjeje duhet marrë parasysh ndikimi i faktorit njerëzor. Pavarësisht se sa 

të sofistikuara mund të jenë paisjet e sigurisë të instaluara në një sistem kompjuterik, në 

eventualitetin e keqpërdorimit të kompjuterit apo injorimit të rreziqeve që mund të 

sinjalizohen nga mekanizmat mbrojtës të tij, roli i paisjeve të sigurisë bëhet joefektiv.  

Në këto kushte, është vetë përdoruesi i cili për shkak të neglizhencës apo padijenisë së tij 

e ekspozon kompjuterin e tij drejt rreziqeve të panumërta. Tashmë pranohet gjerësisht se 

një nga sfidat më të mëdha që shoqërojnë vendosjen e sistemeve të sigurisë së 

informacionit është  përdorimi tyre në mënyrë korrekte nga ana e njerëzve.
464

  

Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që në hartimin e strategjive për 

mbrojtjen nga krimi kibernetik t’i kushtohet vëmendja e duhur edhe marrjes së masave 

për edukimin e përdoruesve mbi rreziqet që vijnë nga përdorimi i Internetit dhe mbi 

mënyrat se si mund të mbrohen prej tyre. Është e rëndësishme që ata të kuptojnë qartë se 

cilat janë rolet dhe përgjegjësitë e tyre brenda sistemit.
465

 

Theksojmë gjithashtu se vetëm ndërmarrja e fushatave informuese nuk do të ishte 

e mjaftueshme për të arritur objektivat e synuar parandalues. Krahas edukimit, është 
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 Këto propozime bazohen në punimin“Udhëzime për bashkëpunimin ndërmjet organeve të zbatimit të 
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 Dourish, P. dhe Redmiles, D."An Approach to Usable Security Based on Event Monitoring and 
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gjithashtu shumë e rëndësishme që të bëhet ndërgjegjësismi i përdoruesve për natyrën 

reale dhe tejet të pranishme të rreziqeve që vijnë nga bota virtuale.  Studime të ndryshme 

kanë treguar se ndërmarrja e masave edukuese nuk është efektive nëse përdoruesit nuk 

janë të ndërgjegjshëm për faktin që janë në rrezik.
466

 

Në këtë kuptim theksohet se sidomos në organizime më të mëdha (psh. një institucion 

apo kompani private), marrja e masave edukuese duhet ndërthurur me zbatimin e 

teknikave motivuese për të përmirësuar parametrat e sigurisë në tërësi. 
467

  

Një element tjetër që duhet konsideruar kur analizohen probleme të efektivitetit të 

parametrave të sigurisë së sistemeve kompjuterike është edhe fakti që deri më tani 

projektimi i masave të sigurisë ka qenë i orientuar më shumë në perspektivën 

teknologjike se sa në perspektivën e përdoruesve të thjeshtë. Si rrjedhim, termat dhe 

kushtet e përdorimit të masave të sigurisë paraqiten shpeshherë komplekse dhe jo 

lehtësisht të kuptueshme çka vështirëson përdorimin me efektivitet të tyre.
468

 

Ndër masat që mund të merren me qëllim krijimin e një kulture të përgjithshme dixhitale 

janë: 

- Krijimi i webfaqeve publike që përmbajnë informacion mbi mënyrat e parandalimit 

të krimit kompjuterik, përgatitja e materialeve dhe zhvillimi i kurseve me natyrë 

edukuese, përpunimi i rekomandimeve për punonjësit e ndërmarrjeve publike apo 

private, mbështetja me kapacitetet e duhura teknike për të parandaluar rreziqet në një 

sektor apo ent specifik si dhe ndihma ndaj personave të dëmtuar nga krimi 

kompjuterik. 

- Ofruesit e shërbimeve të Internetit mund të ndërtojnë platforma që përmbajnë gjithë 

informacionin e nevojshëm për përdoruesit, sistemet e të cilëve janë infektuar si dhe 

të japin asistencë në pastrimin e sistemeve të përdoruesve
469

.  

- Mbështetja e studimeve shkencore në fushën e veprave penale që cënojnë sigurinë e 

rrjeteve të komunikimeve elektronike publike dhe të përdoruesve të tyre. 

- Përfshirja e njohurive për rreziqet që vijnë nga përdorimi i pakujdesshëm i Internetit 

dhe çështjeve të sigurisë në Internet, në lëndë të veçanta  në kurrikuluat e sistemit 

shkollor parauniversitar dhe atij universitar. 

 

2.8 Vetërregullimi i Industrisë së Internet-it.  

Operatorët dhe ofruesit e shërbimeve të Internetit, luajnë një rol kyç në luftën 

kundër veprave penale që kryhen nëpërmjet ose kundër sistemeve kompjuterike. Për këtë 

arsye është shumë e rëndësishme që kjo industri të implementojë strategjitë e saj 

vetërregulluese.  Në këtë drejtim do të ishte shumë e rëndësishme që të vendosej një Kod 

i Etikës dhe Praktikës të Ofruesve të Shërbimeve të Internetit, ku të gjenin trajtim 

rregullat e etikës nga të cilat duhet të udhëhiqen këto subjekte gjatë ushtrimit të 

aktivitetit si dhe të jepeshin udhëzime konkrete mbi praktikat e veçanta që duhet të 

ndërmerren prej tyre për përballjen me rreziqe të caktuara që kërcënojnë integritetin dhe 

fshehtësinë e sistemeve të komunikimit.
470

 Ndërkohë, zbatimi efektiv i detyrimeve të 
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interaction approach to usable and effective security”, BT Technology Journal, 19(3), fq. 122-131. 
468

 Shiko më sipër: Dourish , P. and Redmiles, D.,…fq. 75-81. 
469

 “Capacity building on cybercrime” (Discussion Paper),  Data Protection and Cybercrime Division, 

Council of Europe, Strasbourg: 2013, f. 16. 
470

 Aktualisht një model i tillë vetërregullues është zbatuar në Irlandë.  Industria e Internetit në këtë shtet, i 

nënshrohet një mjedisi vetë-rregullues sipas përcaktimeve të bëra në Kodin e Praktikës dhe Etikës të 
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vendosura prej Kodit do të mund të garantohej në sajë të monitorimit të vazhdueshëm 

nga një organizëm  përfaqësues i industrisë së internetit (sikurse mund të ishte një 

Shoqatë e Ofruesve të Shërbimeve të Internetit në Shqipëri) i asistuar deri diku edhe prej 

Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare. 

 

2.9 Duhet marrë në konsideratë mendimi i shprehur nga disa studiues
471

 se duhet të 

ndërtohet një model i ri përgjegjësie për kompanitë prodhuese të programeve 

kompjuterike të sigurisë, që të bazohet në ndëshkimin e  sjelljes së tyre neglizhente gjatë 

projektimit të paisjeve të sigurisë që ato shpërndajnë. Sipas tyre, prodhuesit e 

programeve kompjuterike mund të neglizhojnë praninë e mangësive në këto programe, të 

cilat lehtësojnë kryerjen e krimit kompjuterik, pasi industria e programeve ka 

eksternalizuar kostot e garantimit të sigurisë së programit në mjedisin e destinuar të 

përdorimit të tij, tek përdoruesit e fundit nëpërmjet marrëveshjeve tregtare të 

njëanshme
472

 

 

2.10 Rivlerësimi i mjeteve tradicionale të komunikimit 

Një masë praktike që nuk duhet neglizhuar është edhe ruajtja për aq sa është e 

mundur e mënyrave tradicionale të komunikimit nëpërmjet linjave kabllore dhe 

mbarëvajtja e mëtejshme e tyre pasi këto linja ofrojnë një nivel sigurie më të lartë se sa 

transmetimet elektromagnetike
473

. Rrjeti kabllor telefonik në një pjesë të konsiderueshme 

të tij ndodhet nën tokë dhe do të ishte më e vështirë që të realizohej një ndërhyrje e 

paligjshme në një rrjet të tillë, sidomos kur sulmuesi nuk ka akses fizik në zonën ku 

ndodhet rrjeti në të cilin synon të ndërhyjë. Nga ana tjetër, edhe në rastin kur linjat 

telefonike ndodhen mbi tokë, ndërhyrjet e paligjshme në rrjetin telefonik kabllor mund të 

vëzhgohen dhe evidentohen më lehtë se sa ato në hapësirën kibernetike. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
Industrisë së Shërbimeve të Interntetit. Monitorimi i zbatimit të parashikimeve të Kodit, bëhet nga Shoqata 

Irlandeze e Ofruesve të Shërbimeve të Internetit në bashkëpunim me Agjencinë Qeveritare përgjegjëse për 

Sigurinë në Internet. Modeli i zbatuar deri më tani ka rezultuar efektiv bazuar në raportet e dhëna nga 

subjektet e përfshira. 

http://www.internetsafety.ie/website/ois/oisweb.nsf/page/regulation-whoisresponsible-en 
471

 Rustad, M. L. dhe Koening, T. H. (2005). The Tort of Negligent Enablement of Cybercrime. Berkeley 

Technology Law Journal. Vol. 20. fq. 1553 – 1611.  
472

 Në bazë të këtyre marrëveshjeve nëse përdoruesi nuk pranon kushtet e vendosura nga kompania 

tregtuese e programit përkatës të sigurisë në lidhje me termat e sigurisë së produktit, ai nuk mund të blejë 

produktin. 
473

Shik :  Data Networking Systems, Wired vs. Wireless Report. (2010) Studim i ‘Antelope Valley 

Community College’. Vantage Technology Consulting Group. f. 8. 

http://www.avc.edu/aboutavc/common/documents/AVCWiredVsWirelessReport.pdf 

http://www.avc.edu/aboutavc/common/documents/AVCWiredVsWirelessReport.pdf
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