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Udhërrëfyes për Sinjalizimin dhe Sinjalizuesit në Sektorin e Sigurisë në Shqipëri

Megjithë përpjekjet e
vazhdueshme për të
çrrënjosur korrupsionin, ai
vazhdon të mbetet një nga
sfidat kryesore shoqërore
të Shqipërisë dhe një nga
pengesat kryesore për
progresin e mëtejshëm
ekonomik të vendit.
Janë të rralla ditët në
të cilat shqiptarët nuk
mësojnë nga mediat se
si nëpërmjet formave të
ndryshme të korrupsionit
shpërdorohen financat,
prona apo interesi publik,
rrezikohet mjedisi dhe
shëndeti, apo cënohet
ose shtrembërohet
drejtësia.
Punonjësit janë të parët që
konstatojnë dhe ndeshen
me shkelje të ligjit dhe
dëmtim të interesit publik.
Megjithatë, indiferenca,
frika e ndëshkimit,
besnikëria ndaj individëve
të gabuar, mendimi se
janë të pafuqishëm për të
parandaluar këto probleme,
apo kultura e përgjithshme
e heshtjes shpesh i
pengojnë për të reaguar.
Ligji për Sinjalizimin
dhe Mbrojtjen e
Sinjalizuesve, i miratuar
nga Kuvendi i Shqipërisë
në Qershor 2016,
përbën një instrument
të rëndësishëm
antikorrupsion pasi u
vjen në ndihmë të gjithë
punëmarrësve që të
sinjalizojnë veprimet
korruptive me të cilat
ndeshen.

Por, është e rëndësishme që
punonjësit ta kuptojnë dhe
zbatojnë ligjin në mënyrë
të tillë që bën të mundur
arritjen e qëllimit për të cilin
ai është miratuar. Mungesa
e të kuptuarit të qartë të
ligjit jo vetëm që nuk shpie
në arritjen e qëllimit të tij,
por mund të dëmtojë të
punësuarin apo interesat e tij.
Çdo person, i cili vendos
të sinjalizojë duhet të
jetë i qartë për sfidat
pozitive dhe negative
me të cilat ka gjasa të
ballafaqohet si dhe të jetë
i përgatitur psikologjikisht
dhe emocionalisht për
t’u përballur me këto
sfida. Po kështu është
e rëndësishme që
sinjalizuesit të jenë të
vetëdijshëm për llojet e
ndihmës dhe mbështetjes
që ata mund të marrin nga
institucionet përgjegjëse
sipas ligjit në mënyrë që
të kalojnë sa më lehtë
sfidat me të cilat mund të
përballen.
Sfidat mund të jenë më
komplekse për punonjësit
e sektorit të sigurisë që
vendosin të sinjalizojnë dhe
po kështu edhe shkalla
e njohjes dhe e vetëdijes
duhet të jetë më e madhe.
Institucionet e sektorit
të sigurisë kryejnë një
gamë të gjerë aktivitetesh
të cilat janë sensitive,
përfshirë planifikimin
dhe ekzekutimin e
operacioneve ushtarake,
luftën kundër terrorizmit,

hetimin e krimit të
organizuar apo edhe
të vetë korrupsionit.
Për shkak të natyrës
së kësaj veprimtarie,
pjesa më e madhe e
informacionit duhet të
mbahet konfidenciale
pasi publikimi i tij mund
ti pengojë institucionet
e sektorit të sigurisë të
përmbushin misionin dhe
detyrat e tyre.
Për pasojë, punonjësit
e sektorit të sigurisë
përballen me dilema më
të mëdha kur vendosin
të sinjalizojnë, pasi
ndryshe nga shumica e
punonjësve të sektorit
publik ata mund të
përballen edhe me
dënime për zbulimin
e paautorizuar të
informacionit që lidhet me
punën e tyre.
Ky udhërrëfyes është
zhvilluar me qëllim që të
prezantojë në mënyrë
sa më të thjeshtë dhe të
kuptueshme Ligjin për
Sinjalizimin dhe Mbrojtjen
e Sinjalizuesve duke
u munduar që t’u japë
përgjigje pyetjeve të cilat
sinjalizuesit mund t’i bëjnë
vetes përpara, gjatë apo
mbas sinjalizimit.
Udhërrëfyesi synon të
mbështesë punonjësit
e sektorit të sigurisë që
të njohin më mirë rrugët
dhe mënyrat ligjore për
sinjalizimin e akteve
korruptive dhe për ta
përdorur kuadrin ligjor në
mënyrë sa më të efektshme
për mbrojtjen e tyre.
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HYRJE
Korrupsioni është një
veprimtari e fshehtë dhe
zakonisht vetëm ata
që janë të përfshirë në
veprimtari korruptive ose
ata që punojnë me ta janë të
vetëdijshëm për këto akte.
Punonjësit që kanë dijeni
për janë të vetmit që janë
në gjendje të raportojnë
për këto veprimtari dhe të
ndihmojnë në zbulimin dhe
hetimin e tyre.
Nëpërmjet zbulimit të
rasteve të veprimeve
korruptive sinjalizuesit
luajnë një rol të
pazëvëndësueshëm në
thyerjen e rrethit vicioz
të korrupsionit, i cili
minon integritetin dhe
për pasojë shpie në më
shumë korrupsion. Zbulimi
i korrupsionit dhe hetimi i
rasteve nëpërmjet sinjalizimit
shpie në forcimin e
integritetit dhe ndryshimin e
kulturës ndaj korrpsionit.
Në këtë mënyrë sinjalizimi
ndihmon edhe në
parandalimin e korrupsionit,
pasi sinjalizimi ndihmon
për forcimin e integritetit
të institucioneve duke
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bërë që ato të jenë më
rezistente ndaj korrupsionit
dhe të shmangin rrezikun e
keqbërjeve në të ardhmen.
Qeverisja demokratike
e sektorit të sigurisë
parashikon një sërë
mekanizmash të kontrollit
të brendshëm dhe
mbikëqyrjes, ekzekutivin,
parlamentin, gjyqësorin,
institucionet e pavaruara,
mediat dhe shoqërinë civile.
Këta aktorë të ndryshëm
duhet të sigurojnë që
institucionet e sektorit të
sigurisë të jenë efektive
dhe efikase, të kryejnë
punën e tyre në përputhje
me sundimin e ligjit dhe të
jenë të përgjegjshme për
veprimtarinë e tyre.
Megjithatë, punonjësit
e sektorit të sigurisë
kanë gjithashtu një rol të
rëndësishëm në qeverisjen
e mirë të institucioneve
të sektorit të sigurisë.
Punonjësit e policisë, të
inteligjencës, të forcave të
armatosura dhe të sistemit
penitenciar mund të
shërbejnë për të plotësuar
dhe forcuar strukturat
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qeverisëse të përmendura
më lart.
Për shkak se institucionet e
sigurisë janë të mbrojtura nga
sekreti dhe kompetencat e
klasifikimit të informacionit,
ato nuk janë aq transparente
sa fushat e tjera të sektorit
publik, duke bërë që kjo
mungesë e hapjes t’i bëjë
këto institucione më të
prekshme ndaj keqbërjeve dhe
keqmenaxhimit.
Nga ana tjetër këto institucione
kanë kompetenca të shumta,
të cilat mund të keqpërdoren
si përdorimi i forcës,
kompetencat e arrestimit,
mbikëqyrjes së fshehtë,
përgjimit të komunikimeve,
hyrjes në pronën private, apo
dhe e kufizimit të lirisë.
Vlen të përmendet
gjithashtu se institucionet e
sigurisë shpenzojnë sasi të
konsiderueshme të parave
publike, dhe fusha të tilla
si prokurimi kanë qenë
historikisht vatra të korrupsionit
në këto institucione. Për shkak
të mungesës së transparencës
dhe mbikëqyrjes publike
në këto fusha, sinjalizuesit
mund të luajnë një rol të
rëndësishëm në ekspozimin e
keqbërjeve të mundshme në

këtë fushë të sektorit publik.
Për këto arsye personeli i
sektorit të sigurisë është në
pozitën më të mirë për të
ditur se çfarë ndodh brenda
institucioneve të tyre dhe për
të vënë në lëvizje pjesët e
tjera të sistemit të kontrollit
dhe mbikëqyrjes nëpërmjet
sinjalizimit të rasteve të
keqbërjes.
Për shkak të rolit aktiv që
punonjësit mund të luajnë
në zbulimin e korrupsionit
ky udhërrëfyes u vjen në
ndihmë si një mjet për të
njohur ligjin në një mënyrë sa
më të thjeshtë dhe praktike
dhe si ta përdorin ligjin për të
kërkuar mbrojtje nga çdo masë
hakmarrëse apo ndëshkimore
që mund të vijë si rezultat i
sinjalizimit.
Për shkak të funksionit si mjet
për forcimin e integritet dhe
antikorrupsionit udhërrëfyesin
do ta gjejnë të dobishëm edhe
zyrtarë dhe menaxherë të lartë
të institucioneve të sigurisë,
të cilët kanë rol në hartimin
dhe zbatimin e politikave
antikorrupsion. Njohja më e
mirë e ligjit prej tyre do të
ndihmojë në krijimin e një
mjedisi më të favorshëm për
zbatimin e ligjit.
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LIGJI
Në kuadër të përmirësimit
dhe forcimit të aftësisë
së vendit për të luftuar
korrupsionin dhe forma të
tjera të sjelljes së paligjshme
që ndikojnë negativisht në
zhvillimin e vendit, Kuvendi
i Shqipërisë ka miratuar
Ligjin për Sinjalizimin dhe
Mbrojtjen e Sinjalizuesve në
2 qershor të vitit 2016.
Qëllimi i ligjit është të
kontribuojë në parandalimin
dhe goditjen e korrupsionit
nëpërmjet nxitjes së
sinjalizimit ndaj veprimeve
ose praktikave të
korrupsionit dhe mbrojtjes
së individëve që sinjalizojnë
veprime ose praktika të tilla
në vendin e tyre të punës.
Ligji bazohet në supozimin
se në qoftë se punonjësve
u jepet kompetenca për të
zbuluar veprat korruptive
pa frikën e hakmarrjes
numri i veprave korruptive
do të zvogëlohet dhe kjo
do të shpjerë në forcimin e
mëtejshëm të integritetit të
institucioneve. Kjo sepse,
ka punëdhënës, të cilët
hakmerren ndaj punonjësve,
ose/dhe personave të
lidhur me ta, për zbulimin
e informacionit që tregon
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keqbërje brenda institucionit
ose organizatës së tyre. Dhe
së dyti, punonjësit, të cilët
do të donin të sinjalizonin
për akte keqbërje nuk do
ta bënin këtë nëse ata
nuk mendojnë se do të
mbrohen nga hakmarrjet e
mundshme. Rrjedhimisht,
ligji synon të pengojë
punëdhënësit të hakmarren
kundër sinjalizuesve si
dhe të ofrojë mbrojtje kur
ndodhin akte hakmarrje apo
ndëshkimi.
Bazuar në Kodin Penal,
Ligji për Sinjalizimin dhe
Mbrojtjen e Sinjalizuesve
konsideron si vepra penale
të korrupsionit për të cilat
mund të sinjalizohet të gjitha
ato veprime ose mosveprime
të kundërligjshme sipas
legjislacionit penal në fuqi
në lidhje me çdo formë të
korrupsionit aktiv dhe pasiv,
shpërdorimin e detyrës ose
të kompetencave, ushtrimin
e ndikimeve të paligjshme
në kryerjen e detyrave
apo marrjen e vendimeve,
shpërdorimin e të ardhurave
të buxhetit të shtetit,
përfitimin e paligjshëm të
interesave, mitdhënien apo
mitmarrjen, si dhe çdo akt

tjetër të ngjashëm me sa më
sipër.
Fryma e ligjit mbështet vlerat
demokratike të dinjitetit
njerëzor, lirisë së shprehjes
dhe barazisë përpara ligjit.
Ligji është i mbështetur në
premisën se korrupsioni
është i papranueshëm dhe
se çdo punëdhënës duhet
të garantojë që punonjësit,
të cilët sinjalizojnë akte
të korrupsionit të jenë të
mbrojtur nga hakmarrja
dhe viktimizimi. Ai synon
të garantojë që punonjësit
të mund të flasin për aktet
korruptive por dhe që këtë
ta bëjnë në mënyrë sa
më të përgjegjshme duke
parashikuar rregullat për
kryerjen e sinjalizimit.
Ligji parashikon tri
elementet themelore të
një ligji gjithëpërfshirës mbi
sinjalizimin:
Sinjalizimin dhe mekanizmat
për sinjalizimin e veprave
korruptive.
Organet përgjegjëse
dhe afatet për hetimin e
sinjalizimeve të kryera.
Mbrojtjen e sinjalizuesve nga
hakmarrja.
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UDHËRRËFYESI
Edhe pse lufta kundër
korrupsionit ka qenë një
nga prioritetet kryesore për
Shqipërinë, dhe sinjalizimi
shihet si një nga mjetet
kryesore në mbështetje
të kësaj lufte, numri i
sinjalizimeve ka qënë i ulët: 16
sinjalizime gjatë vitit 2017 dhe
21 sinjalizime gjatë vitit 2018.

sfida më specifike, punonjësit
e këtij sektori kanë nevojë
informacion dhe njohuri të
hollësishme në mënyrë që të
jenë në gjendje ta kapërcejnë
ngurrimet dhe dilemat që
hasin nëse dëshirojnë të
sinjalizojnë mbi veprimtari
korruptive në vendin e tyre të
punës.

Asnjë rast sinjalizimi nuk është
rregjistruar nga institucionet e
sigurisë, pavarësisht nga rastet
e shumta të korrupsionit dhe
abuzimit me kompetencat
të raportuara nga mediat,
duke prekur veçanërisht
institucionet e zbatimit të ligjit.

Ky udhërrëfyes synon ti vijë
në ndihmë punonjësve të
institucioneve të sigurisë që
të kuptojnë dhe zbatojnë ligjin
për sinjalizimin dhe mbrojtjen e
sinjalizuesve pa rrezikuar që të
shkelin legjislacionin në fuqi.

Një nga faktorët që ndikojnë
negtivisht në zbatimin e
ligjit për sinjalizimin dhe
mbrojtjen e sinjalizuesve
janë paragjykimet kulturore
dhe konotacioni negativ në
lidhje me sinjalizimin. Një
sondazh publik mbi qëndrimet
ndaj sinjalizimit në Ballkanin
Perëndimor i realizuar në vitin
2016 ka treguar se vetëm një e
treta e njerëzve të anketuar e
konsiderojnë si të pranueshëm
sinjalizimin.
Po duke qenë se sinjalizimi
është një praktikë komplekse,
dhe sinjalizimi në institucionet
e sigurisë përmban edhe

Nëpërmjet zbatimit më të
mirë të ligjit për sinjalizimin
dhe mbrojtjen e sinjalizuesve
udhërrëfyesi synon të
mbështesë këto institucione
në luftën kundër korrupsionit
dhe forcimin e integritetit.
Udhërrëfyesi është i ndërtuar
në një format pyetjesh dhe
përgjigjesh, të cilat sinjalizuesit
mund ti ngrenë në mënyrë më
të shpeshtë. Pyetjet janë të
ndara në tre grupe: në pyetje
që lidhen me sinjalizimin, në
pyetje që lidhen me hetimin
e sinjalizimeve, dhe në pyetje
në që lidhen me mbrojtjen e
sinjalizuesve.
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1.

Çfarë është sinjalizimi?

2.

Çfarë është një sinjalizues?

3.

Ndaj kujt mund të kryhet një sinjalizim?

4.

Ku mund ta kryej sinjalizimin?

5.

Ku mund të sinjalizoj nëse institucioni ku punoj nuk ka njësi përgjegjëse për
sinjalizimin?

6.

Çfarë duhet të bëjë personi apo personat tek të cilët do të sinjalizoj?

7.

A është detyrim sinjalizimi vetëm tek njësia përgjegjëse e institucionit?

8.

Çfarë detyrimesh ka njësia përgjegjëse për sinjalizimin?

9.

Si njoftohem nëse ka filluar hetimi administrativ?

10. Në ç’formë mund ta bëj një sinjalizim?
11. A mund të bëj një sinjalizim nëpërmjet telefonit ose e-mailit?
12. A mund të sinjalizoj në mënyrë anonime?
13. A mund të sinjalizoj për një akt korrupsioni në një institucion të ndyshëm nga
ai ku punoj?
14. A jam i detyruar të sinjalizoj?
15. Pse duhet të sinjalizoj?
16. A mund të sinjalizoj për këdo?
17. A mund të sinjalizoj kur ka kaluar një periudhë e gjatë nga koha kur kam
patur informacion mbi rastin?
18. A mund të sinjalizoj një rast në të cilin jam përfshirë personalisht?
19. Çfarë duhet të mbaj parasysh kur vendos për të sinjalizuar një akt korrupsioni?
20. Ku mund të këshillohem përpara se të vendos të kryej një sinjalizim?
21. A mund të denoncoj tek institucionet e zbatimit të ligjit si policia ose prokuroria në vend të sinjalizimit?
22. A mund të sinjalizoj nëse nuk jam në marrëdhënie të përhershme pune?
23. Cilat janë shkeljet për të cilat mund të sinjalizoj?
24. A mund të sinjalizoj për një gamë të gjerë informacioni, i cili është i dëmshëm
për interesin publik?
Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes
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25. A mund të sinjalizoj për disa raste të ndryshme, të cilat janë në dëm të interesit publik?
26. A mund të sinjalizojnë më shumë se një person për të njëjtën problematikë
apo veprim të dyshuar korrupsioni? A mund të sinjalizohet në grup?
27. Çfarë mund të pres mbasi kam bërë një sinjalizim?
28. A mund të nisem nga një interes personal për të sinjalizuar?
29. A ka ndryshim ndërmjet sinjalizimit dhe denoncimit?
30. A mund të sinjalizoj për një pakënaqësi personale?
31. A mund të sinjalizoj nësë kam ndërprerë marrëdhëniet e punës me institucionin ku kam punuar?
32. A mund të sinjalizoj edhe pse nuk kam nënshtetësi shqiptare, por jam në
marrëdhënie pune me një institucion në vend?
33. A cilësohen si raste për t'u sinjalizuar mosmarrëveshjet profesionale mbi
çështje të ndryshme?
34. A mund të sinjalizoj për mosmarrëveshje me kolegë apo eprorë për çështje
miratimi politikash?
35. A mund të informohem në institucionin ku punoj mbi hapat dhe praktikën e
duhur të sinjalizimit?
36. Çfarë hapash duhet të ndërmarr përpara se të sinjalizoj?
37. A mund të sinjalizoj një veprim apo akt të dyshuar korrupsioni pa patur evidenca mbi rastin?
38. Çfarë nënkuptohet me “dyshim në mirëbesim” sipas ligjit, si kusht për të
pranuar një sinjalizim?
39. Kur sinjalizimi nuk është në mirëbesim?
40. A ka të drejtë punëdhënësi të provojë në rastet e dëmeve të shkaktuara si
rezultat i sinjalizimit se këto veprime të dëmshme nuk kanë lidhje me aktin
e sinjalizimit?
41. A ka format të paracaktuar për kryerjen e sinjalizimit?
42. A mund të sinjalizoj tek kushdo?
43. A mund të autorizoj avokatin për të bërë sinjalizimin?
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44. A mund të sinjalizoj nëse punoj në një institucion, i cili trajton informacione
të klaisifikuara sekret?
45. A është i ndaluar sinjalizimi nëse çështja është e klasifikuar?
46. Çfarë parashikon ligji për sinjalizimin në lidhje me informacion të klasifikuar?
47. A mundet që sinjalizimi të dëmtojë institucionin ku punoj?
48. Çfarë ndodh kur një sinjalizim rezulton i pasaktë, por ndërkohë është cënuar
imazhi i institucionit apo ai i individëve të caktuar?
49. A rrezikoj nëse sinjalizoj për një çështje që përmban informacion të klasifikuar?
50. A mund të paditem për kryrjen e një sinjalizimi të pasaktë?
51. Çfarë ndodh nëse njësia përgjegjëse ose personi tek i cili raportoj nuk e
mban konfidencial informacionin e dhënë?
52. A gjobitet njësia përgjegjëse për sinjalizimin në rast se hetimi i kryer për
rastin e sinjalizimit është realizuar në mënyrë të paligjshme apo të pasaktë?
53. A rrezikoj të humbas çertifikatën e sigurisë mbas sinjalizimit nëse çështja ka
përfshirë informacion të klasifikuar?
54. A jam i detyruar të zbuloj burimet e informacionit mbi sinjalizimin?
55. A mund të sinjalizoj nëse punonjësit e njësisë përgjegjëse nuk kanë të drejtë
të kenë akses në informacion të klasifikuar?
56. A mund ta bëj sinjalizimin në media?
57. Cili është ndryshimi i sinjalizimit në krahasim me raportimin tek mediat?
58. Mbasi ta kem kryer sinjalizimin, a mund ta bëj atë publik tek mediat?
59. Si duhet ti trajtoj kërkesat e medias për intervista dhe komente nëse sinjalizimi bëhet publik jo për shkakun tim?
60. A ndryshon sinjalizimi nga rrjedhja e informacionit?
61. A rrezikoj të ndiqem penalisht nëse sinjalizoj mbi një çështje që përbën informacion të klasifikuar?
62. A duhet të sinjalizoj nëse sinjalizimi mund të krijojë një situatë të pakëndshme
për institucionin?
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PËRMBAJTJA
63. A mund të sinjalizoj nëse konstatoj shkelje gjatë një shërbimi apo misioni
jashtë vendit?
64. Sinjalizimi përmban procedura kohore të caktuara. Si mund të sinjalizoj për
një çështje urgjente?
65. A mund të raportoj nëse jam punonjës i një kompanie që ofron shërbime si
kontraktor?
66. A mund të ndodhë që nëpërmjet sinjalizimit të dëmtoj pa dashje interesat e
institucionit dhe të vendit?
67. A mund të sinjalizoj për mospërputhje pikëpamjesh ose dallimesh në raport
me mënyrën e interpretimit të një ligji, strategjie, apo politike të caktuar?
68. A nuk do të ishte më mirë dhe më e sigurtë të sinjalizoj në media?
69. Po në qoftë se interesi i publikut është më i madh se dëmi që mund të shkaktohet?
70. Cili është përfitimi nga sinjalizimi i brendshëm?
71. A mund të aplikoj për të qenë pjesë e njësisë përgjegjëse të sinjalizimit?
72. Çfarë ndodh nëse punonjësit e ngarkuar me detyrën e njësisë përgjegjëse
largohen nga institucioni?
73. A mund të shpërblehem apo nderohem pasi kam sinjalizuar një veprim apo
praktikë të dyshuar korrupsioni?
74. A mund të marr informacion më të gjerë mbi rastet e sinjalizimit të rregjistrura?
75. Çfarë ndodh mbasi kam kryer një akt sinjalizimi?
76. Kush është përgjegjës për hetimin e sinjalizimit?
77. A ka afat për përfundimin e hetimit administrativ?
78. Si njoftohem pasi ka përfunduar hetimi administrativ?
79. A ka të drejtë njësia përgjegjëse të vendosë për mos fillimin e hetimit?
80. Çfarë ndodh nëse njësia përgjegjëse nuk e heton sinjalizimin?
81. A mund të marr pjesë në hetim nëse jam sinjalizues?
82. A mund të marrin pjesë në hetimin administrativ edhe persona të tjerë të
lidhur me çështjen?
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83. A mund të zbuloj burimet e informacionit gjatë hetimit administrativ?
84. Çfarë ndodh nëse hetimi vërteton se sinjalizimi mbi aktin e korrupsionit
është i bazuar?
85. Kur një sinjalizim është i mbrojtur?
86. Cilat veprime përbëjnë hakmarrje?
87. Si duhet të veproj nëse ndihem i kërcënuar nga hakmarrja për shkak të sinjalizimit?
88. A ka afat për shqyrtimin dhe dhënien e mbrojtjes?
89. Çfarë ndodh nëse njësia përgjegjëse ose ILDKPKI nuk e miratojnë kërkesën
për mbrojtje?
90. A mund të përfitoj mbrojtjen nëse sinjalizoj me qëllim për t'u hakmarrë ndaj
dikujt?
91. Cili institucion është përgjegjës për të vërtetuar se sinjalizimi është kryer në
mirëbesim?
92. Çfarë ndodh nëse ndaj meje janë shkaktuar pasoja nga akti i hakmarrjes?
93. Çfarë ndodh nëse institucioni nuk merr masat për riparimin e dëmit të shkaktuar?
94. A mund të kërkoj të ndryshoj vendin e punës nëse jam duke u viktimizuar?
95. A mund të dëmshpërblehem në rast se ndaj meje rezulton se është kryer
një akt i hakmarrjes?
96. Çfarë ndodh nëse institucioni ku punoj nuk e zbaton vendimin për riparimin
e dëmit të pësuar nga akti i hakmarrjes?
97. A mund të detyrohem nga dikush të nënshkruaj ndonjë akt që më ndalon
të sinjalizoj?
98. A mbrohen të dhënat personale të sinjalizuesit?
99. A garanton ligji mbrojtje për personat e lidhur me sinjalizuesin?
100. A i gëzoj të drejtat e konfidencialitet të miat dhe të burimeve të mia si edhe
mbrojtjen nga hakmarrja edhe pasi ka përfunduar procedura e hetimit administrav të sinjalizimit?
101. A i gëzoj të drejtat e konfidencialitet të miat dhe të burimeve të mia si edhe
mbrojtjen nga hakmarrja edhe pas përfundimit të marrëdhënies së punës?
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1

Çfarë është sinjalizimi?
Sinjalizimi është akti i raportimit të
keqbërjes, mashtrimit, abuzimit dhe
korrupsionit në mënyrë të ligjshme
tek ata që mund të korrigjojnë këto
akte.
Sipas ligjit në fuqi, sinjalizimi
është raportimi nga sinjalizuesi
i informacionit për veprime apo
praktika të dyshuara korrupsioni
të kryera në vendin e punës së
sinjalizuesit.

2 Çfarë është një sinjalizues?

16

Nuk ka një përkufizimi të vetëm
për sinjalizuesin.
Këshilli i Evropës përkufizon
si sinjalizues çdo person, i cili
raporton ose zbulon informacion
mbi një kërcënim apo dëm të
interesit publik në kontekstin e
marrëdhënieve të tij të punës.
Komisioni Evropian përkufizon si
sinjalizues njerëzit që flasin kur
hasin në kontekstin e punës së tyre
keqbërje që mund të dëmtojnë
interesin publik, për shembull
duke dëmtuar mjedisin, shëndetin
publik dhe sigurinë e konsumatorit
dhe financat publike të BE-së.
Ligji nr. 60/2016 për Sinjalizimin
dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve,
përkufizon si sinjalizues një individ,
i cili sinjalizon një veprim ose
praktikë të dyshuar korrupsioni.
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kujt mund të
3 Ndaj
kryhet një sinjalizim?
Sinjalizimi mund të kryhet ndaj një
ose më shumë personave në lidhje
me një veprim ose praktikë të
dyshuar korrupsioni. Personi ndaj
të cilit kryhet sinjalizimi sipas ligjit
quhet “i sinjalizuari”

4 Ku mund ta kryej
sinjalizimin?

Sinjalizimi mund të kryhet tek
njësia përgjegjëse për sinjalizimin,
e cila ndodhet pranë institucionit
tuaj nëse ai ka të paktën 80
punonjës.
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mund të sinjalizoj
5 Ku
nëse institucioni ku
punoj nuk ka njësi
përgjegjëse për
sinjalizimin?
Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe
Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të
Interesave shërben si njësi përgjegjëse për
sinjalizimin për institucionet, të cilat nuk
kanë një njësi përgjegjëse.

6 Çfarë duhet të bëjë

personi apo personat
tek të cilët do të
sinjalizoj?
Mbas kryerjes së sinjalizimit, personat
përgjegjës e rregjistrojnë sinjalizimin në
një regjistër të posaçëm.

7 A është detyrim

sinjalizimi vetëm tek
njësia përgjegjëse e
institucionit?
Nëse e gjykon të arsyeshme, sinjalizuesi
mund të kryejë sinjalizimin tek
Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe
Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të
Interesave, pavarësisht nga ekzistenca
e njësisë për sinjalizimin e brendshëm
në institucionin publik ose ndërmarrjen
private.
Nëse zgjidhni të sinjalizoni tek
Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe
Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit
të Interesave, atëherë nevojitet të
parashtroni shkaqet dhe rrethanat 		
e kësaj zgjedhjeje.
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8

Çfarë detyrimesh ka
njësia përgjegjëse
për sinjalizimin?
Njësia përgjegjëse, e cila mund të përbëhet
nga një ose më shumë punonjës, ka për
detyrë të shqyrtojë nëse mbas sinjalizimit
do të kryhet hetimi administrativ si dhe
të shqyrtojë kërkesën e sinjalizuesit për
mbrojtje nëse sinjalizuesi e kërkon.
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9 Si njoftohem nëse ka filluar hetimi administrativ?
Njësia përgjegjëse ose ILDKPKI, nëse sinjalizimi është bërë tek ky
institucion, njofton sinjalizuesin për çdo masë të marrë në përgjigje të
sinjalizimit jo më vonë se 30 ditë nga momenti i sinjalizimit.
Por, njësia përgjegjëse ose ILDKPKI janë të detyruar t’i përgjigjen kërkesës
për informacion nga sinjalizuesi në çdo kohë, në lidhje me çështjen e
sinjalizuar.

10

Në ç’formë mund ta bëj një sinjalizim?
Sinjalizimin mund ta bëni me shkrim ose me gojë përpara punonjësve të njësisë
përgjegjëse brenda institucionit publik ose ndërmarrjes private ose tek Inspektorati i Lartë
i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave.
Që të jetë i vlefshëm siaps ligjit sinjalizimi duhet të përmbajë:
Të dhënat e identitetit të sinjalizuesit dhe të dhënat e kontaktit të tij.
Përshkrimin e fakteve e të rrethanave për veprimin ose praktikën e dyshuar të korrupsionit.
Llojin e veprës së korrupsionit.

20

Udhërrëfyes për Sinjalizimin dhe Sinjalizuesit në Sektorin e Sigurisë në Shqipëri

11

A mund të bëj një sinjalizim nëpërmjet
telefonit ose e-mailit?
Ligji për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve parashikon se sinjalizimi
mund bëhet me çdo mjet komunikimi. Kjo presupozon edhe komunikimin
elektronik.
Megjithatë që sinjalizimi të quhet i vlefshëm nevojitet që sinjalizuesi të
kontakojë fizikisht njësinë përgjegjëse të sinjalizimit brenda institucionit ose
Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të
Interesave.

12

12

A mund të sinjalizoj në
mënyrë anonime?
Ju mund të zgjidhni të sinjalizoni në mënyrë
anonime dhe sinjalizimi të pranohet, nëse
arsyetoni shkaqet e anonimatit dhe nëse të
dhënat e sinjalizuara përbëjnë një bazë të
mjaftueshme për të hetuar administrativisht
veprimin ose praktikën e dyshuar të
korrupsionit.
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13

A mund të sinjalizoj për një akt
korrupsioni në një institucion 			
të ndyshëm nga ai ku punoj?
Në përgjithësi sinjalizimi rezulton nga njohja e mjaftueshme dhe aksesi në
detaje, prandaj dhe si rregull sinjalizuesit mund të kenë akses në të dhëna të
mjaftueshme për të qenë të bindur se po kryhet një veprim korruptiv vetëm
në institucionin ku punojnë.
Megjithatë, nuk përjashtohet që të sinjalizoni për një akt korrupsioni të një
institucioni tjetër. Është detyrë e njësive përgjegjëse dhe e Inspektoratit të
Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave që
të shqyrtojnë rastin kur të sinjalizuarit i përkasin institucioneve të ndryshme.

14

A jam i detyruar 		
të sinjalizoj?
Sinjalizimi është një veprim vullnetar dhe
askush nuk mund të detyrohet të sinjalizojë.
Megjithatë parandalimi dhe zbulimi i
korrupsionit dhe akteve të tjera të paligjshme
është detyrim i çdo punonjësi publik.
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15

Pse duhet të
sinjalizoj?
Sinjalizimi bën të mundur sigurimin e
informatave të rëndësishme për njerëzit
që kanë nevojë të dinë për të në mënyrë
që të ndërmarrin masat e duhura. Marrja e
informacionit të duhur tek njerëzit e duhur
nxit mirëqeverisjen efektive dhe efikase.
Gjithashtu, sinjalizimi inkurajon personelin
që të raportojë keqbërjet e konstatuara tek
autoritetet.

16

A mund të
sinjalizoj
për këdo?
Po. Ju mund të
sinjalizoni për çdo
person sa kohë që keni
arsye të qënësishme
për të besuar se
keni informacion të
besueshëm mbi një
akt korrupsioni.
Asnjë person nuk
është mbi ligjin, dhe
ju mund të sinjalizoni
për çdo person në
institucionin tuaj.

17

A mund të sinjalizoj
kur ka kaluar një
periudhë e gjatë nga
koha kur kam patur
informacion mbi
rastin?
Po. Sinjalizimi mund të kryhet në çdo
kohë, edhe në rast se sinjalizuesi është
larguar nga institucioni me të cilin
lidhet sinjalizimi.
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18

A mund të sinjalizoj
një rast në të cilin jam
përfshirë personalisht?
Përfshirja në një akt korrupsioni nuk do të thotë që
automatikisht nuk mund të sinjalizoni rastin. Kjo
vlen edhe më shumë kur keni qenë të detyruar
apo në trysni nga punëdhënësi apo organizata në
të cilën punoni të pëfshiheni në një rast të tillë.
Madje, duke qenë i përfshirë, informacioni që
mund të keni është edhe më i saktë.

19

Çfarë duhet të mbaj parasysh kur vendos 		
për të sinjalizuar një akt korrupsioni?
Një sinjalizues duhet të mbajë parasysh se pavarësisht detyrimit ligjor për të marrë
sinjalizime, përsonat përgjegjës për të marrë sinjalizimet mund të mos ndërmarrin
veprimet e duhura. Për këtë mund të ketë disa arsye: përsonat përgjegjës për të marrë
sinjalizimet mund të mos jenë të interesuar pasi mund të kenë interesa personale me
çeshtjen ose me personin/personat ndaj të cilit/cilëve bëhet sinjalizimi. Mundet që
personi përgjegjës për marrjen e sinjalizimit të paralajmërojë personat ndaj të cilit është
bërë sinjalizimi apo të shkatërrojë provat. Prandaj kur vendos të sinjalizojë një sinjalizues
duhet të të marrë parasysh disa faktorë:
Besimin e arsyeshëm apo frikën
se sinjalizuesi mund të shkarkohet,
pezullohet, diskriminohet ose
frikësohet;
Besimin e arsyeshëm apo frikën
se dikush mund të fshehë ose të
shkatërrojnë provat që tregojnë
për aktin korruptiv;
Besimin e arsyeshëm se personi
që merr sinjalizimin nuk do të
pengojë arritjen e qëllimit të
sinjalizimit;
Seriozitetin e aktit korruptiv të
kryer dhe shpejtësinë me të cilën
duhet vepruar;
Mundësinë e ruajtjes së një kopje
të provave mbi aktin korruptiv të
sinjalizuar.
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Ku mund të këshillohem përpara se
të vendos të kryej një sinjalizim?
Ligji për Sinjalizimin dhe Mbrojten e Sinjalizuesve si dhe aktet
nënligjore synojnë që të krijojnë kushtet që individët ta shohin
të pranueshme dhe të ndihen të sigurt për të denoncuar akte
korruptive në dëm të publikut.
Megjithatë sado të detajuara ligjet dhe rregulloret nuk mund të
parashikojnë të gjitha rrethanat e veçanta të çdo rasti. Kështu që
është normale që sinjalizuesit të kenë pyetje, shqetësime dhe
pasiguri në lidhje me atë që do të donin të sinjalizonin.
Për këtë qëllim ligji parashikon si detyrim të Inspektoratit të
Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të
Interesave për të ofruar këshillim dhe mbështetje për sinjalizuesit
në mënyrë konfidenciale për çdo aspekt që lidhet me
sinjalizimin, hetimin dhe mbrojtjen.
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A mund të denoncoj tek
institucionet e zbatimit të ligjit si
policia ose prokuroria në vend të
sinjalizimit?
Në thelb sinjalizimi është e njëjta gjë si denoncimi tek policia
ose prokuroria. Megjithatë ka një dallim ndërmjet të dyjave.
Nëse do të bëni një sinjalizim sipas kërkesave të ligjit për
Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve, njësia përgjegjëse ku
keni kryer sinjalizimin ka për detyrë që të përfundojë një hetim
administrativ të sinjalizimit sa më shpejt të jetë e mundur, por jo
më vonë se 60 ditë nga data e fillimit të hetimit.
Gjithashtu, sinjalizuesi mund të jetë pjestar i hetimit nëse e
dëshiron këtë.
Nëse e raportoni në polici ose prokurori, nuk do të jeni të
sigurtë kur dhe si do të hetohet çështja.

22

A mund të sinjalizoj nëse
nuk jam në marrëdhënie të
përhershme pune?
Po. Përveç punonjësve në marrëdhënie të përhershme pune
mund të sinjalizoni edhe nëse jeni aplikant ose keni punuar
më parë pranë subjektit privat apo publik, pavarësisht nga
natyra e marrëdhënies së punës ose kohëzgjatjes së saj, si
dhe nëse paguheni ose jo.
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Cilat janë shkeljet për 						
të cilat mund të sinjalizoj?
Shkelja e çdo ligji, akti nënligjor ose rregulli të përcaktuar në aktet që rregullojnë
veprimtarinë e institucionit, si për shembull: Shpërdorimi i fondeve, abuzim me
autoritetin, kryerja e akteve që cënojnë rëndë menaxhimin e institucionit, etj.

24

A mund të sinjalizoj
për një gamë të gjerë
informacioni, i cili
është i dëmshëm për
interesin publik?
Jo. Ligji për sinjalizimin dhe mbrojtjen
e sinjalizuesve parashikon vetëm
sinjalizimin e veprimeve ose praktikave
të dyshuara të korrupsionit, të cilat janë
veprime ose mosveprime, fakte ose
rrethana të kryera në një organizatë, për
të cilat sinjalizuesi dyshon në mirëbesim
se mund të përbëjnë korrupsion.

25

A mund të sinjalizoj për disa raste 			
të ndryshme, të cilat janë në 					
dëm të interesit publik?
Nëse mendon se ka të
dhëna, sinjalizuesi mund
të sinjalizojë për akte
korruptive që përfshijnë
më shumë se një person
apo më shumë se një
çështje.
Po kështu nuk ka
kufizim për numrin e
sinjalizimeve dhe një
sinjalizues mund të
sinjalizojë më shumë se
një herë.
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A mund të sinjalizojnë më
shumë se një person për
të njëjtën problematikë
apo veprim të dyshuar
korrupsioni? A mund të
sinjalizohet në grup?
Po. Sipas rastit sinjalizimi mund të jetë
edhe një akt kolektiv, i kryer nga më
shumë se një person.

27

Çfarë mund të pres mbasi
kam bërë një sinjalizim?
Në përgjithësi mund të ballafaqoheni me dy
forma reagimi kur sinjalizimi bëhet i njohur.
Së pari, shumë njerëz do t’ju respektojnë për
guximin dhe kurajon e treguar për të sinjalizuar
aktin e dëmshëm për interesin publik dhe
mund të merrni lëvdata apo edhe t’ju trajtojnë
si një hero. Së dyti, ju mund të bëheni viktimë e
hakmarrjes në vendin tuaj të punës. Mundet që
edhe miq dhe kolegë të distancohen apo dhe
t’ju braktisin. Dikush mund edhe t’ju sulmojë
verbalisht apo fizikisht. Të tjerët mund të
hakmerren duke u përpjekur t’ju dëmtojnë ju ose
anëtarë të familjes ose të përpiqen të dëmtojnë
pronën tuaj.
Nëse besoni se ju jeni duke u viktimizuar,
ose rrezikoheni të viktimizoheni për shkak
të sinjalizimit duhet të raportoni në njësinë
përgjegjëse ose në Inspektoratin e Lartë
të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe
Konfliktit të Interesave.
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A mund të nisem nga një interes
personal për të sinjalizuar?
Në parim, motivet që shpjenë dikë për të sinjalizuar mund
të jenë të shumëllojshme dhe mbi të gjitha nëse sinjalizimi
lidhet me dëmtimin e interesit publik ai duhet trajtuar. Por në
praktikë motivet janë të rëndësishme.
Për shembull, nëse sinjalizon një akt korruptiv të eprorit
dhe motivi yt për të sinjalizuar është dëshira për të marrë
postin e tij mbas largimit, atëherë kjo mund të shpjerë në
një perceptim të shtrembëruar të rëndësisë së çështjes që
sinjalizoni.
Nëse motivet tuaja janë të dyshimta atëherë nuk do të jeni
aq i efektshëm në trajtimin e problemit, dhe mbi të gjitha
njërëzit që ju rrethojnë do të shohin se sinjalizimi lidhet me
interesin personal.
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A ka ndryshim ndërmjet sinjalizimit
dhe denoncimit?
Po ka. Denoncimi është raportimi i një krimi, i cili është i dukshëm
dhe për të cilin ka pak dyshime se nuk është i tillë.
Sinjalizimi është një akt ose veprim me natyrë më së shumti etike
që lidhet jo vetëm me situata apo praktika që mund të shkaktojnë
dëm të konsiderueshëm ndaj interesit publik, por edhe me
mosfunksionim të aspekteve të caktuara brenda institucionit.

30

A mund të sinjalizoj për një
pakënaqësi personale?
Mund të ndodhë që të besoni se jeni duke sinjalizuar një akt
kurruptiv apo jo të ligjshëm kur në fakt bëhet fjalë për një ankesë
apo pakënaqësi personale. Kjo do të thotë se ligji për Sinjalizimin
dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve nuk mbulon ankesat personale. Kur
vendosni të bëni një sinjalizim duhet të jeni të bindur se jeni duke
vepruar në interes të publikut.
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A mund të sinjalizoj
nëse kam ndërprerë
marrëdhëniet e punës me
institucionin ku kam punuar?
Po, edhe ish punonjësit kanë të drejtë të sinjalizojnë.

32

A mund të sinjalizoj edhe
pse nuk kam nënshtetësi
shqiptare, por jam në
marrëdhënie pune me një
institucion në vend?
Po. Sinjalizimi mund të kryhet edhe nga shtetas të
tjerë, të cilët plotësojnë kriteret e përcaktuara në ligj
në lidhje me marrëdhëniet me institucionin.
Veprimi apo praktika e dyshuar e korrupsionit është
kryer në vendin e punës së sinjalizuesit.
Sinjalizuesi është në marrëdhënie pune ose
aplikant, ose ka punuar më parë në institucionin ku
është kryer sinjalizimi, pavarësisht kohëzgjatjes së
punësimit.
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A cilësohen si raste për t'u sinjalizuar
mosmarrëveshjet profesionale mbi
çështje të ndryshme?
Jo, mosmarrëveshjet profesionale mbi çështje të ndryshme profesionale nuk
mund të konsiderohen shkelje ligjore apo etike.

34

A mund të sinjalizoj për mosmarrëveshje
me kolegë apo eprorë për çështje
miratimi politikash?
Jo, mosmarrëveshje mbi çështje miratimi politikash nuk mund
të jenë subjekt i sinjalizimit. Sinjalizimi mund të kryhet vetëm për
shkelje të ligjeve, rregullave dhe politikave të miratuara.
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A mund të informohem në institucionin 		
ku punoj mbi hapat dhe praktikën 			
e duhur të sinjalizimit?
Ligji për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve nuk parashikon
informimin e detyrueshëm të punonjësve mbi mënyrën e sinjalizimit
të rasteve korruptive. Megjithatë informacion i saktë mbi procedurat
e sinjalizimit mund të merret tek njësia e brendshme e raportimit,
personat e së cilës trajnohen mbi sinjalizimin dhe mbrotjen e
sinjalizuesve.
Gjithashtu ILDKPKI mbetet
institucioni kryesor, i
cili ofron këshillim dhe
mbështetje në lidhje
me zbatimin e Ligjit për
Mbrojtjen e Sinjalizuesve.

Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes

33

36

Çfarë hapash duhet të ndërmarr
përpara së të sinjalizoj?

Hulumto mjaftueshëm
mbi çështjen për tu
siguruar se ka shkelje.

Përgatit një dokument ku të
përshkruhet në mënyrë të
përmbledhur ajo çfarë di.

Jep informata të vlefshme:
persona, adresa, shifra, etj,
në funksion të çështjes.

Dokumentoje: shëno përsonat me
të cilët ke komunikuar mbi çëshjten,
kohën kur e ke raportuar, etj.

Mbroji të dhënat e mbledhura
sipas rregullave të parashikuara
në legjislacionin për klasifikimin
e informacionit deri në
momentin e sinjalizimit.
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A mund të sinjalizoj
një veprim apo akt të
dyshuar korrupsioni
pa patur evidenca mbi
rastin?
Jo. Sinjalizimi duhet të përmbajë të
paktën përshkrimin e fakteve dhe të
rrethanave të njohura nga sinjalizuesi
për veprimin ose praktikën e dyshuar
të korrupsionit, shoqëruar me provat
përkatëse, për aq sa është e mundur.

38

Çfarë nënkuptohet me “dyshim në
mirëbesim” sipas ligjit, si kusht për të
pranuar një sinjalizim?
Një person, i cili ka për qëllim të zbulojë një akt korrupsioni duhet të ketë
shkaqe të arsyeshme për veprimin që ndërmerr. Kjo do të thotë se para se të
sinjalizojë një person duhet të jetë i sigurtë së pari se një akt korrupsioni ka
ndodhur, po ndodh ose ka të ngjarë të ndodhë. Kjo sepse vetëm dyshimet
nuk janë të mjaftueshme.
Sinjalizuesi duhet të ketë të dhëna që e
provojnë dyshimin qoftë edhe për shkak
se për të hetuar do të duhet të shpenzohet
kohë dhe burime njerëzore dhe materiale,
që në rast se dyshimet do të ishin të pa
mbështetura do të shkonin dëm. Së dyti,
sinjalizuesi duhet të jetë i bindur që është
duke u nisur nga interesi publik dhe jo
motive apo pakënaqësi personale.
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Kur sinjalizimi nuk është në mirëbesim?
Raste kur sinjalizimi nuk
është në mirëbesim mund
të jenë nëse ai motivohet
nga përfitimi personal,
tërheqja e vëmendjes
së medias dhe publikut
apo nga dëshira për t'u
hakmarrë ndaj institucionit
apo ndërmarrjes.

40

A ka të drejtë punëdhënësi të		
provojë në rastet e dëmeve të
shkaktuara si rezultat i sinjalizimit
se këto veprime të dëmshme nuk kanë
lidhje me aktin e sinjalizimit?
Ligji për Sinjalizimin dhe
Mbrojtjen e Sinjalizuesve
nuk parashikon që në
rastet kur sinjalizuesi
konsideron se ka pësuar
nga veprime të dëmshme
për shkak të sinjalizimit,
punëdhënësi e ka barrën
e provës të provojë se
veprimi i dëmshëm nuk
ka lidhje shkakore me
sinjalizimin.
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A ka format të paracaktuar për
kryerjen e sinjalizimit?
Sinjalizimi mund të kryhet me çdo mjet komunikimi, në formë të
shkruar ose verbalisht.
Megjithatë, edhe kur sinjalizimi kryhet verbalisht njësia përgjegjëse
rregjistron të dhënat e identitetit të sinjalizuesit, përshkrimin e fakteve
e të rrethanave të njohura nga sinjalizuesi për veprimin ose praktikën e
dyshuar të korrupsionit, dëmin që sinjalizuesi mendon se i shkaktohet
interesit publik nga akti i sinjalizuar.

42

A mund të sinjalizoj tek kushdo?
Sinjalizimi konsiderohet konform ligjit vetëm kur kryhet pranë njësisë
së sinjalizimit pranë institucionit ose tek Inspektorati i Lartë i Deklarimit
dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave.
Prezantimi i problemit të identifikuar tek institucionet si Parlamenti,
Avokati i Popullit, etj, është i dobishëm, por nuk hetohet sipas ligjit për
sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve.
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A mund të autorizoj avokatin
për të bërë sinjalizimin?
Ndërmjet të tjerave, ligji për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen
e Sinjalizuesve bazohet në parimin e konfidencialitetit
dhe hetimit administrativ të sinjalizimit në mënyrë të
shpejtë duke shmangur sistemin gjyqësor.
Për pasojë marrëdhënia e sinjalizuesit me njësinë
përgjegjëse të sinjalizimit është individuale dhe nuk
parashikohet që sinjalizuesi të përfaqësohet me
avokat për aq kohë sa ndonjë nga palët apo personat
e interesuar nuk i është drejtuar gjykatës.

44

A mund të sinjalizoj nëse
punoj në një institucion, 			
i cili trajton informacione 		
të klasifikuara sekret?
Po. Akte korruptive ndodhin dhe në institucionet e
sigurisë dhe për këtë ligji për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen
e Sinjalizuesve nuk i përjashton këto institucione nga
detyrimi për të ngritur njësitë përgjegjëse për të marrë
dhe hetuar sinjalizimet.
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A është i ndaluar
sinjalizimi nëse çështja
është e klasifikuar?
Jo. Sinjalizimi është një nga përgjegjësitë
ligjore të punonjësve dhe administratorëve
të sektorit publik dhe klasifikimi sekret
shtetëror nuk e ndalon sinjalizimin nëse
kryhet në përputhje me rregullat për
mbrojtjen e informacionit të klasifikuar.
Në përgjithësi, nëse nuk ndalohet me ligj,
çdo sinjalizim mbi veprimtari të paligjshme,
mashtrim financiar, shkelje mjedisore ose
kërcënimet e shëndetit publik dhe sigurisë
është i mbrojtur nga ligji për sinjalizimin dhe
mbrojtjen e sinjalizuesve.

46

Çfarë parashikon ligji për sinjalizimin në
lidhje me informacion të klasifikuar?
Për të mbrojtur informacionin e klasifikuar sekret, ligji parashikon detyrimin
e sinjalizuesve dhe njësive përgjegjëse për të ruajtur sekretin shtetëror
si gjatë marrjes së sinjalizimit ashtu edhe gjatë hetimit apo mbrojtjes së
sinjalizuesit.
Trajtimi sipërfaqësor i
rregullave dhe procedurave
për sinjalizimin dhe mbrojtjen
e sinjalizuesve përbën një
boshllëk në legjislacionin
aktual, por institucionet që
trajtojnë informacionin e
klasifikuar mund të nxjerrin
akte për të krijuar rregulla
dhe procedura shtesë
për sinjalizimin në këto
institucione.
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A mundet që sinjalizimi
të dëmtojë institucionin
ku punoj?
Sinjalizimi është një përgjegjësi profesionale
për çdo punonjës. E vërteta, ligjshmëria dhe
integriteti janë vlerat që qëndrojnë në themel
të institucioneve dhe shërbimit publik dhe
sinjalizimi shërben për forcimin e këtyre
vlerave dhe vetë institucioneve.
Për këtë sinjalizimi vetëm se ndihmon
në forcimin e kulturës së integritetit të
institucionit edhe nësë në pamje të parë dhe
për një kohë të shkurtër mund të duket se
mund ta dëmtojë atë.

48

Çfarë ndodh kur një sinjalizim
rezulton i pasaktë, por ndërkohë është
cënuar imazhi i institucionit apo ai i
individëve të caktuar?
Në rast se sinjalizimi kryhet sipas procedurave dhe parashikimeve
ligjore ai nuk mund të shpjerë në dëmtim të imazhit të institucionit
apo personave të caktuar pasi mbetet konfidencial dhe vetëm njësia
përgjegjëse merr dijeni për të dhënat e sinjalizimit.
Kjo mund të ndodhë vetëm në rastet kur sinjalizimi kryhet në media
apo në publik, prandaj dhe është e rekomandueshme që të përdoren
kanalet e parashikuara në ligj për të kryer një sinjalizim.

49

A rrezikoj nëse
sinjalizoj për një
çështje që përmban
informacion të
klasifikuar?
Jo, nëse sinjalizimi kryhet në përputhje
me rregullat e ruajtjes së informacionit të
klasifikuar.
Si çdo keqpërdorim i informacionit të
klasifikuar, nëse ky informacion keqpërdoret
gjatë sinjalizimit atëherë ai bëhet subjekt
hetimi sipas Kodit Penal.
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A mund të paditem për kryrjen
e një sinjalizimi të pasaktë?
Në rast se nga shqyrtimi parparak i sinjalizimit njësia përgjegjëse ose
Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit
të Interesave konkludojnë se sinjalizuesi nuk ka vepruar në kushtet e
mirëbesimit, apo se sinjalizimi nuk është depozituar sipas procedurës së
kërkuar, atëherë ata vendosin për mosfillimin e hetimit administrativ. Ky
vendim nuk ka sjellë ndonjë pasojë për sinjalizuesin.
Një sinjalizues mund të
paditet nëse sinjalizimi
përmban informacion të
klasifikuar dhe sinjalizuesi
është përgjegjës për
zbulimin e sekretit.
Po kështu sinjalizuesi mund
të rrezikojë të paditet nga i
sinjalizuari nësë sinjalizimi
është kryer në mënyrë
abuzive ose shpifëse dhe nëse
i sinjalizuari merr dijeni për
sinjalizimin. Edhe pse njësitë
përgjegjëse janë të detyruara
të ruajnë konfidencialitetin nuk
përjashtohet që kjo të ndodhë.

51

Çfarë ndodh nëse njësia përgjegjëse ose
personi tek i cili raportoj nuk e mban
konfidencial informacionin e dhënë?
Mbajtja në konfidencialitet
e informacionit të sinjalizuar
ka rëndësi për zbatimin me
sukses të ligjit. Për këtë
arsye ligji ka parashikuar
masa administrative dhe
gjoba në rast se njësia ose
personat përgjegjës shkelin
detyrimin për ruajtjen e
konfidencialitetit.

Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes

41

52

A gjobitet njësia përgjegjëse për
sinjalizimin në rast se hetimi i kryer për
rastin e sinjalizimit është realizuar në
mënyrë të paligjshme apo të pasaktë?
Ligji për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve nuk parashikon masa
administrative në rastin e hetimit në mënyrë të paligjshme të një rasti
sinjalizimi, përveç atyre të parashikuara në ligj.

53

A rrezikoj të humbas çertifikatën e
sigurisë mbas sinjalizimit nëse
çështja ka përfshirë informacion 			
të klasifikuar?
Humbja e çertifikatës së sigurisë ka pasoja negative për karrierën e një
personi dhe mund të shpjerë në humbjen e vendit të punës.
Ligji për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve nuk parashikon
klauzola specifike për mbrojtje ndaj një rreziku të tillë.

54

A jam i detyruar të zbuloj burimet e
informacionit mbi sinjalizimin?
Nësë e konsideron
të arsyeshme, një
sinjalizues nuk
është i detyruar të
zbulojë burimet
e informacionit si
gjatë sinjalizimit
ashtu edhe gjatë
procesit të hetimit
administrativ.
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A mund të sinjalizoj nëse punonjësit
e njësisë përgjegjëse nuk kanë
të drejtë të kenë akses në 		
informacion të klasifikuar?
Nëse personat e punësuar pranë njësisë përgjegjëse të sinjalizimit nuk
kanë çertifikatë sigurie ose çertifikata e sigurisë parashikon akses në
nivel më të ulët të klasifikimit sa sa ai që mund të përmbajë sinjalizimi,
atëherë nuk mund të sinjalizoni tek ajo njësi dhe duhet të gjeni mënyra
të tjera për ta sinjalizuar çështjen.

56

A mund ta bëj sinjalizimin në media?
Përveç sinjalizimit tek njësitë përgjegjëse të sinjalizimit, sinjalizuesi mund
të zgjedhë të zbulojë informacionet që tregojnë korrupsionin për mediat
dhe publikun në përgjithësi.
Megjithatë, edhe pse mund të rezultojë i dobishëm për nxjerrjen në dritë
të rasteve të rënda të keqbërjeve, një sinjalizim mund të jetë në shkelje
të ligjit, veçanërisht për sektorin e sigurisë.
Për këtë arsye nëse zgjidhni të sinjalizoni tek një gazetar apo subjekt
tjetër atëherë nuk gëzoni të drejtën e mbrojtjes nga hakmarrja sipas ligjit.
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Cili është ndryshmi i sinjalizimit në
krahasim me raportimin tek mediat?
Kryerja e sinjalizmit tek njësitë përgjegjëse sipas ligjit ka shumë
përparësi. Minimalisht sinjalizuesi ka garancinë se:
Informacioni i raportuar do të hetohet nga persona ose
institucione kompetente.
Njësia përgjegjëse ose Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe
Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave njoftojnë
sinjalizuesin për çdo masë të marrë në përgjigje të sinjalizimit.
Sinjalizuesi merr pjesë në hetimin administrativ.
Sinjalizuesi merret në mbrojtje ndaj çdo hakmarrje apo viktimizimi.
Hetimi mund të shpjerë në ndjekjen penale të personave të
përfshirë në korrupsion dhe në gjetjen apo rikthimin e vlerave të
humbura si pasojë e korrupsionit.

58

Mbasi ta kem kryer sinjalizimin, 			
a mund ta bëj atë publik tek mediat?
Jo. Sipas ligjit, sinjalizuesi është i detyruar të ruajë
konfidencialitetin e sinjalizimit dhe të mos e bëjë atë publik.
Po kështu sinjalizuesi nuk duhet ta diskutojë sinjalizimin me
njerëz të tjerë, të cilët mund ta bëjnë atë publik.
Në rast se sinjalizuesi e
bën publik sinjalizimin apo
është përgjegjës për bërjen
publike të sinjalizimint
atëherë ai e humbet të
drejtën e mbrojtjes.
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59

Si duhet ti trajtoj kërkesat
e medias për intervista dhe
komente nëse sinjalizimi
bëhet publik jo për
shkakun tim?
Pavarësisht procedurave dhe masave për ta
mbajtur sinjalizimin konfidencial mund të ndodhë
që të dhënat e sinjalizuara nga ju mund të bëhen
publike për shkak të pakujdesisë apo edhe për
arsye të qëllimta të personave të ngarkuar me
trajtimin e informacionit dhe hetimin e sinjalizimit.
Në rast se kjo ndodh duhet që të shmangni
nxjerrjen në media të çdo të dhëne apo
informacioni që lidhet me sinjalizimin, të paktën për
aq kohë sa të përfundojë hetimi i sinjalizimit.
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A ndryshon sinjalizimi nga
rrjedhja e informacionit?
Po. Sinjalizimi është një akt, i cili shërben për të mbrojtur
interesin publik dhe për të nxitur sigurinë publike dhe
llogaridhënien dhe për të evituar paligjshmërinë dhe shkeljet
e tjera të besimit të publikut.
Rrjedhja e informacionit është një veprim i qëllimshëm, i cili
shpesh përdoret për të delegjitimuar si burimin ashtu edhe
informacionin.
Rrjedhja e informacionit mund të jetë interesante
për publikun, por nuk ekspozon domosdoshmërisht
paligjshmërinë, keqbërjet, dëmtim të interesit publik.
Shpesh, rrjedhjet janë të motivuara politikisht dhe nuk kanë
për qëllim mbrojtjen e interesit publik.

61

A rrezikoj të
ndiqem penalisht
nëse sinjalizoj
mbi një çështje
që përbën
informacion të
klasifikuar?
Jo, nëse sinjalizimi është kryer
në përputhje me ligjin dhe
rregullat e miratuara.
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A duhet të sinjalizoj nëse
sinjalizimi mund të krijojë një
situatë të pakëndshme për
institucionin?
Edhe pse mund të duket si kërcënim për imazhin e
institucionit sinjalizimi në fund të fundit është parashikuar se
i shërben realizimit të qëllimeve dhe forcimit të integritetit të
institucionit. Për sa kohë sinjalizimi kryhet sipas procedurave
të parashikuara dhe kanaleve të parashikuara të raportimit.

63

A mund të sinjalizoj nëse
konstatoj shkelje gjatë një
shërbimi apo misioni jashtë
vendit?
Po, nëse akti apo veprimi për të cilin sinjalizohet lidhet me
legjislacion që ka fushëveprimi në juridiksionin e shtetit
shqiptar.

64

Sinjalizimi përmban
procedura kohore
të caktuara. Si mund
të sinjalizoj për një
çështje urgjente?
Aktualisht, kuadri ligjor nuk parashikon
klauzola për sinjalizimin në raste urgjente.
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A mund të raportoj
nëse jam punonjës
i një kompanie që
ofron shërbime si
kontraktor?
Kompanitë dhe shoqëritë tregtare
që ofrojnë shërbime dhe mallra
bien ndesh me akte dhe praktika
korruptive gjatë prokurimeve
apo dhënies së shërbimeve.
Administratorët dhe punonjësit e
këtyre kompanive dhe shoqërive
tregtare kanë të drejtë të sinjalizojnë
në të njëjtën mënyrë si punonjësit e
institucioneve ndaj të cilave ofrojnë
shërbime.

66

A mund të ndodhë që nëpërmjet
sinjalizimit të dëmtoj pa dashje
interesat e institucionit dhe të
vendit?
Çdo punonjës ka të drejtë por dhe detyrim që të mbrojë
interesat e institucionit dhe të vendit. Nëse sinjalizimi kryhet
në mirëbesim dhe konform procedurave dhe praktikave
të parashikuara, atëherë nuk ekziston mundësia që të
dëmtohen interesat e institucionit dhe të vendit.

67

A mund të sinjalizoj për
mospërputhje pikëpamjesh
ose dallimesh në raport me
mënyrën e interpretimit të një
ligji, strategjie, apo politike të
caktuar?
Jo, përveç nëse bëhet fjalë për kushtetueshmërinë ose
ligjshmërinë në zbatimin e këtyre akteve.
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A nuk do të ishte më mirë dhe më e
sigurtë të sinjalizoj në media?
Sinjalizimi në media mund të ketë pasoja për çështje që
lidhen me institucionet e sigurisë.
Sinjalizimi në media mund të shpjerë në dëmtim të
interesave të institucionit dhe të vendit, por edhe në
rrezikimin e jetës së personave.

69

Po në qoftë se interesi i 		
publikut është më i madh se 		
dëmi që mund të shkaktohet?
Sinjalizimi është akt individual dhe si i tillë mbetet në
vendimarrjen e sinjalizuesit të peshojë përfitimet në interes të
publikut dhe pasojat negative të mundshme.
Këshillimi me njerëz të aftërt dhe të besueshëm përpara
sinjalizimit do të ndihmonte për ndarjen e dilemave.
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Cili është përfitimi nga 		
sinjalizimi i brendshëm?
Për punonjësit e institucioneve të sigurisë në veçanti sinjalizimi
i brendshëm ka garancinë që sinjalizimi do të hetohet pa marrë
rrezikun e shkeljes së ligjeve që pengojnë publikimin e informacionit.
Si rregull, sinjalizimi për mashtrimet financiare, dëmtime mjedisore,
ose kërcënimet për shëndetin publik dhe sigurinë nuk rrezikon
shkeljen e ndonjë ligji.

71

A mund të aplikoj për të qenë pjesë
e njësisë përgjegjëse të sinjalizimit?
Personat e ngarkuar me përmbushjen e funksioneve të njësisë
përgjegjëse të sinjalizimit përcaktohen me akte nënligjore.
Aktualisht kriteret e përzgjedhjes dhe marrëdhëniet e punës së
punonjësve të njësisë përgjegjëse të sinjalizimit përcaktohen me
Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 816, datë 16.11.2016.
Sipas këtij vendimi, detyrën e njësive përgjegjëse e kryejnë 		
strukturat e auditimit të brendshëm ose të burimeve njerëzore.
Në mungesë të këtyre strukturave, detyrën e njësisë përgjegjëse të
sinjalizimit mund ta kryejnë ata punonjës të përhershëm të cilët:
Kanë jo më pak se dy vite vjetërsi në punë.
Kanë mbaruar arsimin e lartë
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Çfarë ndodh nëse punonjësit e
ngarkuar me detyrën e njësisë
përgjegjëse largohen nga
institucioni?
Punonjësit e njësisë përgjegjëse të sinjalizimit largohen nga kjo detyrë
vetëm kur:
Japin dorëheqjen me shkrim nga detyra e njësisë përgjegjëse.
Përfundojnë marrëdhënien e punës në institucionin ku punojnë.
Shkelin rëndë legjislacionin që rregullon sinjalizimin dhe mbrojtjen e
sinjalizuesve.

73

A mund të shpërblehem apo nderohem
pasi kam sinjalizuar një veprim apo
praktikë të dyshuar korrupsioni?
Jo. Ligji për Svinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve nuk parashikon
pagesë apo forma të tjera të shpërblimit material për sinjalizuesit.
Megjithatë, akti i sinjalizimit është gjest, i cili demonstron integritet
të lartë dhe përkushtim ndaj interest publik dhe për këtë merret në
konsideratë pozitivisht në vlerësimin e përgjithshëm dhe ecurinë në
karrierë të sinjalizuesit.
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A mund të marr informacion
më të gjerë mbi rastet e 		
sinjalizimit të rregjistrura?
Po. Individët, të cilët kanë interes të marrin një
informacion më të detajuar mbi numrin e rasteve
të sinjalizimit në institucione të ndryshme mund ti
referohen raportit vjetor të ILDKPKI, i cili publikohet
në faqen zyrtare të institucionit. Ky raport informon
gjithashtu mbi shkallën e ndërgjegjësimit dhe
besimit te mekanizmat e sinjalizimit nga publiku,
kohën e përcaktuar për shqyrtimin e rasteve si dhe
zbatimin e mekanizmave të mbrojtjes nga hakmarrja.
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Hetimi i sinjalizimeve

75

Çfarë ndodh mbasi kam kryer 		
një akt sinjalizimi?
Me marrjen e sinjalizimit, dhe nëse sinjalizimi është kryer në
mirëbesim, përmban dyshime për veprim ose praktikë korrupsioni
dhe është depozituar sipas formës dhe përmbajtjes së kërkuar,
atëherë njësia përgjegjëse fillon hetimin administrativ.

76

Kush është përgjegjës për 		
hetimin e sinjalizimit?
Hetimi i sinjalizimit kryhet nga njësia përgjegjëse ku është
rregjistruar sinjalizimi, që mund të jetë njësia përgjegjëse e
institucionit ose Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të
Pasurive dhe Konfliktit të Interesave.
Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe
Konfliktit të Interesave heton sinjalizimin për ato institucione, të
cilat nuk kanë një njësi përgjegjëse për këtë qëllim.
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A ka afat për 		
përfundimin e hetimit
administrativ?
Po, hetimi përfundon sa më shpejt
të jetë e mundur, por jo më vonë se
60 ditë nga data e fillimit të hetimit.
Megjithatë nësë njësia përgjgjëse
e arsyeton ajo mund të kërkojë afat
më të gjatë për hetimin.

78

Si njoftohem pasi ka përfunduar 		
hetimi administrativ?
Në përfundim të hetimit
administrativ të sinjalizimit,
njësia përgjegjëse ose ILDKPKI,
nëse sinjalizimi është bërë tek
ky institucion, merr masat sipas
rezultateve të hetimit dhe nëse
nevojitet i përcillet organeve
kompetente për veprim të
mëtejshëm.
Në përfundim të hetimit
administrativ të sinjalizimit,
njësia përgjegjëse ose ILDKPKI,
njoftojnë edhe sinjalizuesin për
rezultatet e hetimit.
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A ka të drejtë
njësia përgjegjëse
të vendosë për mos
fillimin e hetimit?
Po, njësia përgjegjëse mund të
vendosë për mos fillimin e hetimit
nëse sinjalizmi nuk përmban fakte
dhe rrethana që të vërtetojnë
shkeljet e parashikuara.

80

Çfarë ndodh nëse njësia përgjegjëse
nuk e heton sinjalizimin?
Përpara sinjalizimit është e rekomandueshme që të
informoheni mbi kohën dhe procedurat e hetimit si
dhe hapat që duhet të ndërmerrni nëse konstatoni
se ka mungesë vullneti për të hetuar sinjalizimin.
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A mund të marr
pjesë në hetim nëse
jam sinjalizues?
Po, sinjalizuesi mund të marrë
pjesë në hetimin administrativ.

82

A mund të marrin
pjesë në hetimin
administrativ
edhe persona të
tjerë të lidhur me
çështjen?
Po. Në hetimin administrativ
përveç sinjalizuesit merr pjesë çdo
person tjetër i tretë, kur dyshohet
se posedon dokumente ose ka
dijeni për rrethanat e sinjalizuara,
përfshirë dhe të sinjalizuarin,
nëse vlerësohet e nevojshme nga
drejtuesi i hetimit.

83

A mund të
zbuloj burimet
e informacionit
gjatë hetimit
administrativ?
Jo. Gjatë procesit të hetimit
administrativ, sinjalizuesi duhet
të mos zbulojë burimet e
informacionit.
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Çfarë ndodh nëse hetimi vërteton se
sinjalizimi mbi aktin e korrupsionit
është i bazuar?
Nëse nga hetimi rezulton e sinjalizimi për
veprimin ose praktikën e dyshuar të korrupsionit
është i bazuar atëherë Inspektorati i Lartë
i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe
Konfliktit të Interesave ia kalon hetimin
menjëherë Prokurorisë ose Policisë së Shtetit.

85

Kur një
sinjalizim është
i mbrojtur?
Një sinjalizim është i mbrojtur
kur shkelja e reportuar
është kryer duke përdorur
procedurën e duhur. Në
mënyrë që të jetë i mbrojtur
sinjalizuesi duhet të sinjalizojë
vetëm tek personat dhe
institucionet e përcaktuara
në ligjin për Sinjalizimin dhe
Mbrojtjen e Sinjalizuesve.

Raportim + Procedura e duhur = Sinjalizim i mbrojtur
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Cilat veprime përbëjnë hakmarrje?
Hakmarrje është çdo veprim, i cili dëmton sinjalizuesin në mënyrë të
drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë, kërcënimi, diskriminimi, marrja e
masave disiplinore, krijimi i mjedisit të ftohtë dhe jo miqësor, etj. Disa akte
hakmarrje janë:
heqja e të drejtës për të marrë pjesë në trajnime;
dhënia e vlerësimit negativ në punë;
reagime armiqësore në mjedisin e punës.
shkarkimi ose pezullimi nga puna;
mosngritja në detyrë;
transferimi;
ulja në detyrë;
ulja e pagës;

87

Si duhet të veproj nëse ndihem i
kërcënuar nga hakmarrja për
shkak të sinjalizimit?
Nëse mendon se është duke u ndërmarrë një akt hakmarrje
atëherë duhet t’i drejtoheni njësisë përgjegjëse për sinjalizimin
ose ILDKPKI-së për të kërkuar mbrojtje.

88

A ka afat për shqyrtimin dhe
dhënien e mbrojtjes?
Njesia përgjegjëse vendos për dhënien e mbrojtjes ose jo
brenda 10 ditëve. Nëse sinjalizuesi nuk është i bindur me
vendimin e dhënë, atëherë kërkesën për mbrojtje mund t’ia
parashtrojë ILDKPKI-së, e cila vendos brenda 10 ditëve.
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Çfarë ndodh nëse
njësia përgjegjëse
ose ILDKPKI nuk e
miratojnë kërkesën
për mbrojtje?
Nëse nuk je i bindur me vendimin
e njësisë përgjegjëse dhe/ose
ILDKPKI-së, atëherë mund të
parashtroni kërkesën për
mbrojtje në gjykatë.

90

A mund të përfitoj mbrojtjen nëse
sinjalizoj me qëllim për t'u hakmarrë?
Sinjalizuesit i ofrohet mbrojtja për sinjalizimin e kryer në kushtet e mirëbesimit,
të një veprimi ose praktike të dyshuar korrupsioni. Sinjalizimi nuk merret
parasysh nëse vertetohet se është kryer në mënyrë abuzive ose shpifëse.

91

Cili institucion është përgjegjës 			
për të vërtetuar se sinjalizimi 		
është kryer në mirëbesim?
Sinjalizimi prezumohet të jetë në mirëbesim derisa nuk provohet e
kundërta nga njësia përgjegjëse ose Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe
Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave.
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Çfarë ndodh nëse ndaj
meje janë shkaktuar
pasoja nga akti i
hakmarrjes?
Nëse në përfundim të hetimit
administrativ rezulton se ndaj sinjalizuesit
është kryer një akt hakmarrjeje, atëherë
Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe
Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit
të Interesave urdhëron institucionin
ku punoni për marrjen e masave për
riparimin e shkeljes së kryer apo/dhe
dëmit të shkaktuar.

93

Çfarë ndodh nëse
institucioni nuk
merr masat për
riparimin e dëmit
të shkaktuar?
Nëse institucioni nuk merr
masat për riparimin e dëmit të
shkaktuar, atëherë sinjalizuesi ka
të drejtë t’i drejtohet gjykatës.

94

A mund të kërkoj të
ndryshoj vendin e
punës nëse jam duke
u viktimizuar?
Po. Për të mbrojtur sinjalizuesin nga
reagime armiqësore në mjedisin e
afërt të punës, institucioni publik,
ndërmarrja private ose Inspektorati
i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të
Pasurive dhe Konfliktit të Interesave
merr masat që sinjalizuesi të vendoset
në një strukturë tjetër.
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95

A mund të
dëmshpërblehem në
rast se ndaj meje
rezulton se është kryer
një akt i hakmarrjes?
Po. Sinjalizuesi ka të drejtë të kërkojë në
gjykatë shpërblim për dëmin e pësuar nga
akti i hakmarrjes.

96

Çfarë ndodh nëse
institucioni ku punoj
nuk e zbaton vendimin
për riparimin e dëmit
të pësuar nga akti i
hakmarrjes?
Nëse institucioni publik apo subjekti
privat nuk merr masat e urdhëruara nga
Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit
të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave,
atëherë sinjalizuesi ose Inspektorati i Lartë
i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe
Konfliktit të Interesave kanë të drejtë t’i
drejtohen gjykatës për të kërkuar shpërblim
për dëmin e pësuar nga akti i hakmarrjes.

97

A mund të detyrohem
nga dikush të
nënshkruaj ndonjë
akt që më ndalon të
sinjalizoj?
Jo. Nënshkrimi i çdo akti marrëveshje
që përjashton ose kufizon të drejtat dhe
mbrojtjen e sinjalizuesit është i pavlefshëm.
Të drejtat e sinjalizuesit kanë epërsi ndaj
marrëveshjeve të konfidencialitetit ndërmjet
punëdhënësit dhe punëmarrësve.
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98

A mbrohen të dhënat 				
personale të sinjalizimit?
Në veprimtarinë e tyre njësitë përgjegjëse dhe Inspektorati i Lartë i
Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave zbatojnë
kërkesat e Ligjit për mbrojtje e të dhënave personale.
Të dhënat personale në dokumentacionin e mbajtur prej tyre ruhen për
një peridhë 60 ditë mbas marrjes së vendimit për përfundimin e hetimit
administrativ.
Në rastet ku nuk fillohet një hetim administrativ të dhënat personale
shkatërohen menjëherë mbas marrjes së vendimit për mosfillimin e hetimit.

99

A garanton ligji mbrojte
për personat e lidhur me
sinjalizuesin?
Jo. Ligji për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve nuk
parashikon mbrojtje të personave të lidhur me sinjalizuesin.
Ligji parashikon vetëm mbrojtjen e sinjalizuesit në përputhje
me procedurat e parashikuara në ligj.
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100

A i gëzoj të drejtat e
konfidencialitet të miat dhe
të burimeve të mia si edhe
mbrojtjen nga hakmarrja edhe
pasi ka përfunduar procedura
e hetimit administrav të
sinjalizimit?
Po. Sinjalizuesi gëzon të gjitha të drejtat e tij të parashikuara
në ligj edhe pas përfundimit të procedurës së hetimit
administrativ të sinjalizimit, me qëllim kryerjen normale të
detyrave funksionale të sinjalizuesit në organizatën e tij.

101

A i gëzoj të drejtat e
konfidencialitet të miat dhe
të burimeve të mia si edhe
mbrojtjen nga hakmarrja edhe
pas përfundimit të marrëdhënies
së punës?
Po. Sinjalizuesi gëzon të gjitha të drejtat e tij të parashikuara
në ligj edhe pas përfundimit të marrëdhënies së punës
me organizatën e tij, kur nga rrethana të bazuara dhe të
arsyeshme, sinjalizuesi ka kërkuar mbrojtjen nga ILDKPKI.
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