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CEDAW  Committee on the Elimination of Discrimination against Women 

CPD  Commissioner for the Protection against Discrimination 
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SP  Socialist Party of Albania 

SPAK  Special Anti-Corruption Structure (Albanian: Struktura e Posaçme Anti-Korrupsion) 

TI  Transparency International 

UNDP  United Nations Development Programme 

USDoS  United States Department of State 

VN  Verenigde Naties 
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Inleiding 

Deze COI Focus geeft zicht op de actuele situatie in Albanië. De informatie in deze COI Focus loopt tot 

en met 24 november 2022.  

Dit document is een actualisering van de gelijknamige COI Focus van 15 juni 2020.  

De aandacht gaat hierbij specifiek uit naar de rechtstoestand, de toepassing van de rechtsvoorschriften 

in het democratische stelsel, de politieke omstandigheden, de mate waarin vervolging of mishandeling 

voorkomen en er tegen eventuele vervolging of mishandeling bescherming geboden wordt.  

Het eerste hoofdstuk analyseert de staat van de democratie. Hierbij gaat de aandacht naar de 

capaciteit van het kiesstelsel en naar de gang van zaken in de politiek tijdens de laatste jaren, maar 

ook naar de strijd tegen corruptie en de georganiseerde misdaad.  

In het tweede hoofdstuk gaat de aandacht naar de wetgeving in verband met de bescherming van 

burgers (inclusief de toepassing ervan) tegen eventuele schendingen van de mensenrechten. Verder 

is er aandacht voor het functioneren van het gerecht en de veiligheidsdiensten. Dit hoofdstuk biedt 

ook een overzicht van de mogelijke rechtsmiddelen in geval van een eventuele schending van bepaalde 

rechten en vrijheden.  

Het derde hoofdstuk onderzoekt een aantal heel specifieke situaties, met name de situatie van Roma 

en Egyptenaren; slachtoffers van huiselijk geweld; LGBTI-personen; journalisten en activisten en 

slachtoffers van een bloedwraak.  

Deze COI Focus is gebaseerd op een brede waaier van relevante en actuele COI-bronnen over Albanië. 

Het gaat hierbij over publicaties van andere lidstaten van de Europese Unie (EU), de European Union 

Agency for Asylum (EUAA)1, de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), de Raad 

van Europa en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken (United States Department of 

State, USDOS), alsook publicaties van internationale ngo’s en organisaties (Freedom House, Amnesty 

International (AI), Human Rights Watch (HRW), de Bertelsmann Stiftung, Reporters Without Borders). 

Ten slotte zijn ook een aantal Albanese bronnen opgenomen zoals de Ombudsdienst, nationale ngo’s 

en nationale en internationale mediakanalen. 

Ook de relevante informatie uit de jaarlijkse landenrapporten van de Europese Commissie (EC) maakt 

deel uit van dit overzicht. In deze rapporten evalueert de EC de lokale implementering van het EU-

uitbreidingsbeleid voor Albanië. Dit uitbreidingsbeleid is gebaseerd op vooropgestelde criteria waarvan 

sommige ook relevant zijn in dit COI-overzicht.  

Sinds jaren volgt Cedoca de situatie in Albanië op de voet. Informatie over de jaren vóór 2016 is, voor 

zover niet relevant, niet opgenomen in dit overzicht. 

 

 

  

                                                
 

1 Voorheen EASO. 
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1. Democratie 

1.1. Algemeen 

Albanië is sinds 1991 een parlementaire democratie waar de politieke rechten en vrijheden van alle 

burgers gewaarborgd zijn. Het gaat over een éénkamerstelsel met een parlement (de Kuvendi i 

Republikës së Shqipërisë) dat verkozen wordt via een evenredige vertegenwoordiging uit 12 regionale 

districten. De leden van het parlement zetelen voor vier jaar. De premier wordt door de meerderheid 

aangeduid en de president – die geen uitvoerende macht heeft maar aan het hoofd staat van het leger 

en ook een belangrijke rol speelt bij de aanstelling van de belangrijkste rechters – wordt verkozen 

door het parlement voor maximaal twee ambtstermijnen van vijf jaar.2 

Artikel 7 van de Grondwet stelt dat het bestuurlijk systeem van Albanië gebaseerd is op de scheiding 

en de uitbalancering van de wetgevende, uitvoerende en rechtelijke macht.3  

Volgens de Bertelsmann Stiftung (2022), een internationale instelling die onderzoek verricht naar 

sociale evoluties in Europa en de Verenigde Staten (VS) met het oog op een optimalisering van het 

ondernemersklimaat en van de trans-Atlantische samenwerking, zijn er in Albanië geen politieke of 

sociale groepen die de legitimiteit van de democratie of de Grondwet als basis ervan in vraag stellen. 

Als gevolg van de ervaring van de dictatuur staan de Albanezen, volgens deze bron, op solide wijze 

achter de democratie als ultieme doel van de transitie. Alle politieke en sociale actoren hebben 

eensgezind de democratie aanvaard als de enige te bewandelen weg. Alle grote hervormingen, de 

voortdurende institutionele veranderingen, de politieke agenda’s en de openbare debatten worden 

allemaal gezien als vooruitgang op de weg naar democratie en, nog steeds volgens deze bron, ook 

naar de Europese integratie.4 

Niettemin brengt de Europese Commissie (EC) in 2018 een officiële communicatie uit waarin de staat 

van de democratie in Albanië (net als in de andere landen van de westelijke Balkan) in verband wordt 

gebracht met het fenomeen state capture (het kapen van de staat). Het gaat over een sterke 

verwevenheid tussen politieke en economische elites waarbij ook corruptie (zie 1.3.) en 

georganiseerde misdaad (zie 1.4.) een fundamentele rol spelen. Het gevolg van de verwevenheid is 

dat de politiek (op alle niveaus) uitgebreid tussenkomt bij het gerecht, de overheidsadministraties en 

de media. Het fenomeen geeft aanleiding tot een gevoel van straffeloosheid en ongelijkheid in de 

samenleving.5  

Het fenomeen state capture is in 2020 ook door het Clingendael-instituut en door Transparency 

International (TI), een internationale watchdog die de internationale anticorruptiebeweging aanvoert, 

in detail uit de doeken gedaan: 

“State capture is understood as efforts by private actors and public actors with private interests to 

redirect public policy decisions away from the public interest, using corrupt means and clustering 

around certain state organs and functions.”6  

“State capture can be defined as systemic political corruption in which politicians exploit their 

control over a country’s decision-making processes to their own advantage.”7  

                                                
 

2 Freedom House, 25/08/2016, url 
3 Euralius, 29/04/2021 (last check), url  
4 Bertelsmann Stiftung, 23/02/2022, p.15, url  
5 EC, 06/02/2018, p.3, url  
6 TI, 2020, p.6, url  
7 Clingendael Institute, 20/09/2020, p.1, url  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/albania
https://euralius.eu/index.php/en/library/albanian-legislation?task=download.send&id=178&catid=9&m=0
https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2022_ALB.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf
https://images.transparencycdn.org/images/2020_Report_ExaminingStateCapture_English.pdf
https://www.clingendael.org/sites/default/files/2020-09/Policy_brief_Undermining_EU_enlargement_Western_Balkans_September_2020.pdf
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“State capture refers to a process in which (political) actors infiltrate state structures with the help 

of clientelist networks and use these state structures as a mantle to hide their corrupt actions. 

These political elites can exploit their control over state resources and powers for private or 

partypolitical gain. In its most extreme form, state capture entrenches itself into every part and 

level of society and state, leading to the monopolisation of power in the hands of one political party 

and its leadership.”8 

Volgens het Clingendael-instituut (2020) is cliëntelisme het essentiële onderdeel van state capture. 

De machtsbasis voor de politieke elites zijn cliëntelistische netwerken waarbij politici hun kiezers 

bedienen met overheidsmiddelen. Het kapen van de staat gaat, volgens deze bron, dan ook veel verder 

dan kleinschalige corruptie ten voordele van het eigen netwerk. Het gaat over een systematisch 

misbruik van de overheidsmiddelen dat het democratische principe van checks en balances aanvreet, 

in het voordeel van de heersende partij.9 

In het rapport van TI (2020) staat hierbij nog uitgelegd dat er na de val van het communisme in 

Albanië eigenlijk nog geen vruchtbare grond voorhanden was om een echt democratiseringsproces 

(met burgermaatschappij) van start te laten gaan. Zo wijst het rapport op de blijvende aanwezigheid 

van clanstructuren in Albanië die er (via nepotisme en vriendjespolitiek) nog altijd een invloed blijven 

hebben op het politieke leven, op de ontwikkeling van rechtstaat, op sociale interacties, op politieke 

allianties, op politieke voorkeuren en op de samenstelling en op de opbouw van de openbare 

administratie.10 

TI heeft in 2021 ook nog een ander rapport over state capture gepubliceerd dat exclusief over Albanië 

gaat. Hierin staat dat het begrip lang als een stadslegende werd gezien maar dat intussen in alle 

domeinen van de  Albanese samenleving tendensen van state capture zijn blootgelegd. De vrees voor 

het kapen van het gerecht door machtige individuen en door corrupte politici heeft uiteindelijk aan de 

basis gelegen van alle grote hervormingen van dit specifieke domein (zie 2.).11 

De volgende hoofdstukken behandelen een aantal aspecten van de staat van de democratie in Albanië 

meer in detail. Het gaat hierbij over de politieke omstandigheden en de manier waarop verkiezingen 

worden georganiseerd (1.2.), over de strijd tegen corruptie en tegen de georganiseerde misdaad (1.3. 

en 1.4.) en over de inspanningen om zich te voegen naar de waarden en normen van de EU (1.5.). 

1.2. Politieke omstandigheden en organisatie van verkiezingen  

Algemeen gesproken schrijft het jaarlijkse USDoS mensenrechtenrapport (2021 en 2022) dat burgers 

in Albanië over het (grondwettelijke) recht beschikken om hun regering te kiezen via vrije, eerlijke en 

regelmatig georganiseerde verkiezingen (gebaseerd op algemeen en gelijk stemrecht).12  

Freedom House (2019, 2022), een Amerikaanse ngo die onderzoek verricht naar democratie, politieke 

vrijheden en mensenrechten, schrijft hierover in het algemeen dat het meerpartijensysteem van 

Albanië ruime kansen biedt voor oppositiepartijen om deel te nemen aan het politieke proces en dat 

verkiezingen al geresulteerd hebben in machtswissels van de ene partij naar de andere.13 Anderzijds 

schrijft deze organisatie in 2021 en 2022 ook nog dat individuen wel over een vrije politieke keuze 

                                                
 

8 Clingendael Institute, 20/09/2020, pp.2-3, url  
9 Clingendael Institute, 20/09/2020, pp.2-3, url  
10 Transparency International, 2020, p.10, url 
11 Transparency International, 2021, p.2, url  
12 USDoS, 30/03/2021, url; USDoS, 13/04/2022, p.16, url 
13 Freedom House, 28/02/2022, url; Freedom House, 04/02/2019, url 

https://www.clingendael.org/sites/default/files/2020-09/Policy_brief_Undermining_EU_enlargement_Western_Balkans_September_2020.pdf
https://www.clingendael.org/sites/default/files/2020-09/Policy_brief_Undermining_EU_enlargement_Western_Balkans_September_2020.pdf
https://images.transparencycdn.org/images/2020_Report_ExaminingStateCapture_English.pdf
https://images.transparencycdn.org/images/2021_Report_DeconstructingStateCaptureAlbania_English.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/ALBANIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/02/313615_ALBANIA-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://freedomhouse.org/country/albania/freedom-world/2022
https://freedomhouse.org/country/albania/freedom-world/2019
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beschikken maar dat machtige economische actoren, mediaholdings en criminele organisaties 

evenzeer invloed op de politiek uitoefenen.14 

Freedom House wijst er ook op dat de politieke cultuur in Albanië georganiseerd is rond een aantal 

leidende persoonlijkheden.15  Dezelfde analyse is ook te lezen op de website van Osservatorio Balcani 

e Caucaso Transeuropa (een denktank en online krant die gespecialiseerd is in Zuid-Oost Europa). De 

politieke omstandigheden in Albanië worden niet alleen gekenmerkt door een grote polarisatie tussen 

de partijen maar ook door de grote macht die in deze partijen gecentraliseerd is bij een beperkt aantal 

kopstukken en persoonlijkheden. De analyse wijst erop dat dit het gevolg is van een oud politiek 

akkoord uit 2008 dat de partijleiders absolute macht verleent over de lijst van kandidaten bij de 

parlementsverkiezingen. Sindsdien leggen politici enkel rekenschap af aan hun leider en niet aan hun 

kiezers. Volgens de denktank gaan de debatten in het parlement daarom eerder over politici dan over 

inhoudelijke onderwerpen.16  

Op 29 april 2017 heeft het Albanese parlement Ilir Meta verkozen tot president.17 In het Nations in 

Transit Report (2018) wijst Freedom House erop dat zijn verkiezing, die door veel Albanezen als hét 

symbool van corruptie wordt gezien, afbreuk doet aan de effecten van de vooruitgang in de strijd 

tegen corruptie (zie 1.3.).18  

In juni 2017 hebben ook parlementsverkiezingen plaatsgevonden. In de aanloop naar deze 

stembusslag heeft de Democratic Party (DP) een parlementsboycot van vier maanden gehouden.19 De 

verkiezingen konden uiteindelijk plaatsvinden door een politieke overeenkomst (cross party 

agreement) hierover tussen Edi Rama (de leiders van de Socialist Party (SP)) en Lulzim Basha 

(toenmalig leider van de DP). Deze overeenkomst voorzag de (tijdelijke) benoeming van een aantal 

DP-politici op sleutelposities in Albanese instellingen om de organisatie en opvolging van vrije en 

eerlijke verkiezingen te garanderen. Het ging over regeringsposities in zes ministeries (waaronder het 

vice-premierschap) en posities bij de Ombudsdienst (zie 2.5.1.) en in kiescommissies.20  

De verkiezingen zijn gewonnen door de (regerende) SP met 74 zetels (48.30 %), vóór de DP met 43 

zetels (28,80 %). De Socialist Movement for Integration (van Ilir Meta SMI) heeft 19 zetels (14,20 %) 

veroverd. 46 % van de stemgerechtigden heeft zijn stem uitgebracht.21  

Op 27 augustus 2017 kondigt zittend premier Rama (SP) de start van zijn nieuwe kabinet aan met als 

sleutelwoorden werk en voorspoed.22 Het Nations in Transit rapport van Freedom House (2018) ziet 

in de nieuwe, grote meerderheid van de SP in het parlement een kans om de corruptie in het gerecht 

(en omkoping bij de ambtenarij) (zie 1.3.) te verminderen maar ook een risico dat de SP op een 

autoritaire manier zal beginnen te regeren. Volgens dit rapport houdt de totale controle van premier 

Rama over de SP en zijn stabiele meerderheid in het parlement, gecombineerd met zijn grote controle 

over de regering een gevaar in dat er autoritaire tendensen zullen ontstaan en dat meer en meer 

overheidsinstituten onder de controle van Rama gebracht zullen worden.23  

Het Albania 2018 Report van de EC wijst op het probleemloze en ordelijke verloop van deze 

verkiezingen.24 Een rapport van het Albanian Helsinki Committee (internationale, ngo en watchdog die 

via juridische bijstand de menselijke waardigheid en de rechtspraak beschermt, AHC) stelt dat het 

                                                
 

14 Freedom World, 11/05/2021, url 
15 Freedom House, 04/02/2019, url 
16 Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, 09/01/2020, url 
17 EWB, 29/04/2017, url 
18 Freedom House, 11/04/2018, url 
19 Freedom House, 20/04/2018,  url 
20 Nottingham University, 28/06/2017, url; OSCE/ODIHR, 28/09/2017, p.1, url 
21 OSCE/ODIHR, 28/09/2017, url 
22 Balkan Insight, 27/08/2017, url 
23 Freedom House, 20/04/2018, url 
24 EC, 17/04/2018, url 

https://freedomhouse.org/country/albania/freedom-world/2021
https://freedomhouse.org/country/albania/freedom-world/2019
https://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/Albania/Albania-the-winter-of-representative-democracy-198553
https://europeanwesternbalkans.com/2017/04/29/ilir-meta-elected-as-new-president-of-albania/
https://www.ecoi.net/de/dokument/1429166.html
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2018/albania
https://whogoverns.eu/elections-in-albania-a-country-in-need-of-democratic-representation-towards-european-integration/
http://www.osce.org/odihr/elections/albania/346661?download=true
http://www.osce.org/odihr/elections/albania/346661?download=true
http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-pm-reveals-new-cabinet-08-27-2017
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2018/albania
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-albania-report.pdf
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verkiezingsproces van 25 juni 2017 in alle etappes de wil van de kiezer heeft gerespecteerd en 

zodoende het vertrouwen heeft verhoogd in het beheer van de verkiezingen.25  

Maar, volgens een observatiemissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 

(OVSE) (2017), is er opnieuw sprake van een selectieve en inconsistente toepassing van de wet, 

politisering van verkiezingsinstellingen, beweringen van het kopen van stemmen en druk op kiezers. 

Verder zijn belangrijke procedures niet volledig gerespecteerd in een groot aantal kiesbureaus.26   

Het Schweizerische Flüchtlingshilfe, een Zwitserse koepelorganisatie die asielzoekers en vluchtelingen 

bijstaat, heeft in januari 2019 via het Balkan Investigative Reporting Network (BIRN, een netwerk 

voor ngo’s die mensenrechten, vrijheid van meningsuiting en democratische waarden in de Balkan 

ondersteunen) aan het licht gebracht dat hooggeplaatste SP-politici, met de steun van actoren uit de 

georganiseerde misdaad, in verschillende steden stemmen zouden gekocht hebben bij de 

parlementsverkiezingen van 2017. In de Duitse krant BILD (geciteerd in het rapport van 

Schweizerische Fluchtlingshilfe) zijn in juni 2019 transcripties gepubliceerd van afgeluisterde 

gesprekken waarbij ook premier Rama hierover zou te horen zijn. Volgens Balkan Insight (5 juni 2019) 

(eveneens geciteerd in het rapport van Schweizerische Flüchtlingshilfe) tonen deze transcripties aan 

dat verschillende SP-politici (onder wie burgemeesters en parlementsleden) nauw verbonden zijn met 

criminele netwerken die actief zijn in de drugshandel. Zo is op de tapes aan het licht gekomen dat SP-

politici met een zekere Astrit Aydylai (lid van een crimineel netwerk) overlegd hebben over hoe SP-

kandidaten geholpen kunnen worden om de verkiezingen te winnen door druk uit te oefenen op de 

kiezers.27   

Ook het rapport van TI (2020) over het kapen van de staat (zie 1.1.) schetst het voorbeeld van een 

lokale burgemeester (van Durrës) die met een lokale clan heeft samengewerkt. In ruil voor hun 

stemmen kregen de leden van de clan een voorkeursbehandeling van lokale instellingen.28 

Vanaf eind 2018 en het voorjaar van 2019 worden in Tirana grote en aanhoudende protesten gehouden 

tegen de regering van Edi Rama. De DP sluit zich bij deze protesten aan en kiest opnieuw voor een 

parlementsboycot. Alle 65 (DP) parlementsleden trekken zich terug uit het parlement. Ook de 

parlementsleden van de SMI sluiten zich bij de parlementsboycot aan. Hierdoor is het politieke bestel 

enige tijd zonder zetelende oppositie waardoor de legitimiteit van het parlement in het gedrang komt. 

Vanaf maart 2019 worden de straatprotesten ook gewelddadig. Premier Rama kan uiteindelijk verder 

regeren omdat een aantal opvolgers binnen de twee oppositiepartijen de vrijgekomen zetels 

aanvaarden.29 

Het AHC merkt in 2019 op dat Albanië er vooralsnog niet in geslaagd is om wijzigingen (zoals 

aanbevolen door de OVSE) aan te brengen in de kieswet. Volgens het AHC gijzelt het monopolie van 

de politieke partijen deze hervormingen.30  

In 2019 stelt Freedom House dat de twee belangrijkste partijen scherp gepolariseerd zijn en 

overgeleverd zijn aan de rivaliteit van een aantal persoonlijkheden.31 Ook het Albania 2019 Report 

van de EC stelt dat de sterke polarisatie in de politieke sfeer aanhoudt. Dit rapport verwijst eveneens 

naar de boycot van het parlement door de oppositie en het vervangen van de parlementsleden door 

opvolgers om het vereiste quorum voor een functionerend parlement te kunnen bereiken.32   

                                                
 

25 AHC, 06/2017, url 
26 OSCE/ODIHR, 28/09/2017, p.1, url 
27 SFH-OSAR, 03/09/2019, url 
28 TI, 2020, p.13, url 
29 DW, 21/02/2019, url; Balkan Insight, 16/02/2019, url; IBNA, 18/02/2019, url 
30 AHC, 03/2019, url 
31 Freedom House, 04/02/2019, url 
32 EC, 29/05/2019, url 
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In juni 2019 zijn er berichten dat westerse landen steeds bezorgder zijn over de gespannen politieke 

sfeer in Albanië en over het geweld bij de straatprotesten in de aanloop naar de lokale verkiezingen.33 

In de aanloop naar de lokale verkiezingen van 30 juni 2019 beslissen de belangrijkste oppositiepartijen 

DP en de SMI om deze verkiezingen te boycotten.34 

Op 9 juni 2019 annuleert toenmalig president Meta de verkiezingen in een context van aanhoudende 

en soms gewelddadige straatprotesten. Vervolgens dreigt premier Rama ermee om via het parlement 

de president te laten afzetten door het Grondwettelijk Hof. Dit hof kan echter niet optreden omdat het 

op dat moment nog te weinig rechters telt als gevolg van de algemene doorlichtingsprocedure voor 

rechters en procureurs (zie 1.3. en 2.3.2.).35 Het parlement stemt op 13 juni 2019 een resolutie die 

stelt dat de beslissing van president Meta om de verkiezingen te annuleren ongeldig is.36 

De verkiezingen vinden uiteindelijk plaats maar dit gebeurt met een bijzonder lage opkomst en zonder 

deelname van de oppositiepartijen tegen de SP.37 

Volgens het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2020) hebben verschillende oppositiepartijen de 

lokale verkiezingen geboycot uit bezorgdheid voor het samenspannen tussen regering en de 

georganiseerde misdaad met de bedoeling om verkiezingsfraude te plegen. Nog volgens dit rapport is 

bij deze verkiezingen opnieuw sprake van het gebruik van publieke fondsen voor 

verkiezingscampagnes en van politieke beïnvloeding van de media.38 

De OVSE–observatiemissie trekt eerder negatieve conclusies uit het verloop van de verkiezingen van 

juni 2019 en verwijst hiervoor naar het gebrek aan belangstelling van het electoraat, de 

oppositieboycot, de grote druk en de wettelijke onzekerheid. De OVSE-observatiemissie wijst er in 

haar voorlopige rapport op dat 31 van de 61 kandidaat-burgemeester geen tegenkandidaat hadden, 

dat er een klimaat van polarisatie heerste en dat de kiescommissie nog altijd niet gedepolitiseerd is.39 

In haar eindrapport (september 2019) beklemtoont de OVSE nogmaals de negatieve effecten van het 

uitblijven van een akkoord over een kieshervorming.40  

In november 2019 hebben de co-rapporteurs van de Parliamentary Assembly of the Council of Europe 

(PACE) voor de monitoring van Albanië een bezoek gebracht aan Tirana en eveneens uitdrukkelijk 

gesteld dat een electorale hervorming cruciaal is om de aanslepende politieke crisis te overwinnen.41 

Op 31 juli 2020, één jaar voor de nieuwe parlementsverkiezingen, ratificeert president Meta een 

vernieuwde kieswet. Dit is het resultaat van politieke onderhandelingen op 14 januari en 5 juni 2020.42 

De EC verwelkomt dit onmiddellijk via een twitterbericht.43 Maar, in het Albania Report van de EC 

(2020) wordt erop gewezen dat de uiteindelijke overeenkomst (inclusief amendementen) pas op 5 

oktober 2020 door het parlement is goedgekeurd en dat de politieke dialoog over de hervorming (en 

de implementering) van de kieswet voor verbetering vatbaar blijft.44 Volgens een artikel in Le Courrier 

des Balkans (2020) verzwakt de vernieuwde kieswet zelfs de positie van de oppositiepartijen omdat 

                                                

 

33 Balkan Insight, 03/06/2019, url 
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38 USDoS, 11/03/2020, p.14, url 
39 OSCE/ODHIR, 01/07/2019, url 
40 OSCR/ODHIR, 05/09/2019, url 
41 CoE, 07/11/2019, url 
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het bij verkiezingen voortaan verboden is om coalities te vormen en gemeenschappelijke lijsten samen 

te stellen.45 

De nieuwe parlementsverkiezingen vinden op 25 april 2021 plaats. Er is hierbij opnieuw sprake van 

een campagne met wederzijdse beschuldigingen, verdelende retoriek, publieke intimidaties, gewonden 

en zelfs dodelijke slachtoffers tijdens demonstraties.46 Zittend premier Rama roept achteraf de 

overwinning uit.47 In september 2021 stelt hij zijn nieuwe kabinet voor. De meerderheid van de 

ministers zijn vrouwen.48 

Volgens een verslag van PACE voorziet het wettelijk kader een adequate basis voor het houden van 

democratische verkiezingen. Volgens het verslag zijn de electorale hervormingen van 2020 gebaseerd 

op een brede politieke consensus. Toch is in dit verslag ook nog sprake van ambiguïteiten, 

inconsistenties en niet aangepakte adviezen uit het verleden.49  

Volgens het verslag van de OVSE-observatiemissie waren de parlementsverkiezingen 

(keuzemogelijkheden, campagne, wettelijk kader) vrij en hebben ze plaatsgevonden in een wettelijk 

kader dat de basisvrijheden respecteert. De belangrijkste stakeholders hebben genoeg vertrouwen in 

de organisatie om eraan deel te nemen. Anderzijds schrijft dit rapport over de grote voordelen 

waarover de regerende partij tijdens deze verkiezingen beschikt (controlemogelijkheden, misbruik van 

administratieve middelen, positieve verslaggeving door media). Ook is er, volgens dit verslag, opnieuw 

sprake van het kopen van stemmen.50 Volgens een artikel in Balkan Insight noemen internationale 

verkiezingswaarnemers stemmenkoperij een blijvend ernstig probleem.51 

Na zijn poging om de lokale verkiezingen in 2019 te annuleren, blijft de president in een ernstig conflict 

met het parlement verwikkeld. In maart 2020 organiseert de president zelfs een betoging tegen de 

regering. De president verwijt premier Rama een poging tot putsch uit te voeren. Uiteindelijk start het 

parlement in mei 2021 een afzettingsprocedure tegen president Meta.52  

In september 2021 keren de parlementsleden van de DP terug naar het parlement na een boycot van 

30 maanden (twee en een half jaar). De historisch prominente leider Sali Berisha maakt geen deel uit 

van de parlementaire groep van zijn eigen partij omdat hij omwille van zijn betrokkenheid bij 

corruptiezaken op 19 mei 2021 in de Verenigde Staten als persona non grata is uitgeroepen.53 

Het Albania 2021 Report van de EC wijst erop dat het parlement, ondanks de restricties door de 

coronapandemie, haar werkzaamheden (280 wettelijke besluiten en 21 afwijzingen van presidentiële 

decreten over een periode van één jaar) en toezichtsrol op de regering (18 interpellaties) nooit heeft 

opgegeven.54 In februari 2022 richt het parlement, op initiatief van de DP, twee speciale commissies 

op voor electorale en territoriale hervorming.55 Het jaar 2022 wordt niettemin opnieuw gekenmerkt 

door politiek gekrakeel, hoog oplopende twisten tussen persoonlijkheden en een algemene polarisering 

tussen de partijen. Begin 2022 bereikt een intern conflict een hoogtepunt met de uitzetting van de 

historisch prominente DP-leider Sali Berisha uit zijn eigen partij.56 Nog in februari 2022 vernietigt het 

Grondwettelijk Hof de afzettingsprocedure door het parlement van president Meta.57 Nadat de leider 
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van de DP, Lulzim Basha, zijn functie binnen de partij verliest, probeert Sali Berisha terug te keren 

naar het parlement waar president Rama hem “een dode man” noemt. Vervolgens duwt Berisha een 

ander DP-parlementslid fysiek van het spreekgestoelte.58 Op 22 mei 2022 wordt Berisha opnieuw 

verkozen tot leider van de DP.59 

Op 4 juni 2022 verkiest het Albanese parlement Bajram Begaj, een voormalig generaal bij het leger, 

tot nieuwe president. De meeste parlementsleden van de oppositie hebben deze verkiezing geboycot.60 

Naar aanleiding van twijfels over de geldigheid van de uitslag van de lokale verkiezingen in 2019 (zie 

supra) vinden op 6 maart 2022 in een aantal steden tussentijdse verkiezingen plaats. Dit keer worden 

de resultaten niet meer in vraag gesteld. De verkozenen zullen slechts één jaar aan de macht blijven, 

tot de nieuwe verkiezingen in 2023.61 

1.3. Strijd tegen corruptie  

Albanië heeft de voorbije jaren een aantal belangrijke wetgevende initiatieven genomen in de strijd 

tegen corruptie. Zo is in juni 2016 de Wet op de algemene doorlichtingsprocedure (Vetting law) 

aangenomen. Deze wet vormt de basis voor een grondige doorlichting van de onkreukbaarheid van 

alle rechters en magistraten (zie 2.3.2. Algemene doorlichtingsprocedure). Daarnaast is in 2016 ook 

een tweede initiatief van de overheid aangekondigd dat de corruptie bij ambtenaren en beleidsmakers 

probeert tegen te gaan: de oprichting van een bijzonder anticorruptieorgaan (de Special-Anti-

Corruption Structure of Struktura e Posaçme Anti-Korrupsion, SPAK). Bedoeling van deze nieuwe 

rechterlijke instantie is om alle misdrijven die te maken hebben met corruptie en georganiseerde 

misdaad door huidige en vroegere beleidsmakers te onderzoeken en te berechten. De SPAK bestaat 

uit de Special Prosecution Office (SPO) en een aantal Special Courts. De SPAK wordt ook bijgestaan 

door een National Bureau of Investigation (NBI) dat uitgedacht is naar het voorbeeld van de 

Amerikaanse FBI.62 Het duurt meer dan drie jaar (tot eind 2019) voordat de acht openbaar aanklagers 

en de directeur van de SPO zijn ingezworen en dit nieuwe anticorruptie-orgaan van start kan gaan. 

(zie ook 2.3.1.)63 

In juni 2016 heeft Albanië ook een verbeterde Wet op de klokkenluiders en de bescherming van 

klokkenluiders aangenomen. Deze wet voorziet kanalen om vergrijpen te melden en procedures om 

de gemelde zaken te vervolgen. Daarnaast voorziet de wet dat klokkenluiders beschermd worden.64 

In het jaarrapport over 2019 stelt het AHC dat de Wet op klokkenluiders en de bescherming van 

klokkenluiders nog tekort schiet en door het parlement herzien moet worden omdat er heel weinig 

meldingen zijn. Op het einde van 2019 is er nog maar één (externe) melding van corruptie op een 

ministerie (en geen enkele interne melding). Als belangrijke redenen hiervoor haalt het AHC onder 

meer aan: gebrek aan info over de wet op de klokkenluiders, gebrek aan vertrouwen in de onpartijdige 

en professionele afhandeling van een melding, schrik voor vergelding … .65 

Het gezamenlijke Progress Report van de Verenigde Naties (VN) en de Albanese overheid beschrijft 

nog een andere belangrijke stap van de Albanese regering in de strijd tegen corruptie.  In de loop van 

2018 is niet alleen de Intersectoriële Strategie tegen Corruptie 2018-2020 gelanceerd maar is ook de 
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Interinstitutionele Anti-corruptie Taskforce tegen corruptie opgericht. Verder is de minister van Justitie 

als nationale anticorruptiecoördinator benoemd.66 

De jaarlijkse rapporten van de EC over Albanië maken elke keer gewag van een “zeker niveau van 

voorbereiding” of een “zekere mate van vooruitgang” in de strijd tegen corruptie. Ze verwijzen hierbij 

steevast naar bovengenoemde initiatieven.67  

In 2016 verwijst de EC nog naar de verbeterde toegang tot digitale databases voor procureurs en 

politie. Het aantal gerechtelijke onderzoeken, vervolgingen en veroordelingen voor corruptiezaken is 

volgens dit rapport (2016) ook blijven stijgen. Deze omvatten ook een veroordeling van een rechter, 

een aanklager en een voormalige minister.68  

In 2018 schrijft de EC dat ook de Strafprocedurewet verbeterd is en dat het aantal veroordelingen van 

ambtenaren uit de lagere- en middenkaders voor corruptiefeiten nog verder gestegen is.69  

Volgens het Albania Report van de EC van mei 2019 is er ook sprake van verbeteringen aan de Law 

on the Declaration and Audit of Assets en the Law on Public Procurement. Er is dan bovendien ook 

sprake van een gedragscode voor leden van het parlement.70 Nog in 2019 verwijst de EC opnieuw 

naar gerechtelijke onderzoeken, inbeschuldigingstellingen en veroordelingen van ambtenaren (zowel 

lagere als hogere ambtenaren) omwille van corruptie. 71  

Het Albania 2020 Report van de EC wijst erop dat het Actieplan voor de implementering van een 

intersectorale aanpak van corruptie verlengd is (voor de periode 2020-2023). Verder wijst dit rapport 

op verbeteringen in de Wet op de partijfinanciering en de aanname van de nieuwe Wet op de 

administratie van inbeslagnames en geconfisqueerde bezittingen.72 Volgens dit rapport brengt de 

algemene doorlichtingsprocedure (zie 2.3.2. ) wel degelijk resultaat in de strijd tegen corruptie. Verder 

stelt dit rapport dat de operationele slagkracht om corruptiezaken aan te pakken voldoende is en de 

institutionele coördinatie en monitoringsstructuren versterkt zijn. De oprichting van een taskforce 

tegen corruptie heeft, volgens de EC, de pro-activiteit van administratieve onderzoeken verhoogd en 

de creatie van een toegewijd directoraat tegen corruptie heeft, nog altijd volgens de EC, bijgedragen 

tot een betere performantie bij het onderzoeken, vervolgen en berechten van highlevel 

corruptieonderzoeken. De EC schat ook de oprichting van een netwerk van coördinatoren tegen 

corruptie in 16 agentschappen positief in.73   

In het Albania 2021 Report van de EC staat dat het SPO intussen 15 procureurs (waaronder een Chief 

Special Prosecutor) heeft aangesteld. Ook zijn er op dat moment al 28 onderzoekers operationeel bij 

het NBI.74 De implementering van de intersectoriële strategie tegen corruptie zit, volgens dit rapport, 

op het goede spoor. Op het lokale niveau maakt dit rapport ook melding van vijf gemeentes die 

integriteitsplannen hebben aangenomen.75 Volgens dit rapport brengt het afzetten van corrupte 

rechters en procureurs (in het kader van de algemene doorlichtingsprocedure) nog altijd een positieve 

impact teweeg in de strijd tegen corruptie. In oktober 2021 heeft 62% van de doorlichtingsdossiers 

geresulteerd in afzetting of ontslag (onder meer van hoge rechters bij het Hooggerechtshof en het 

Grondwettelijk Hof).76 
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Nog volgens dit rapport (2021) maken burgers intussen volop gebruik van de mogelijkheden om 

corruptie te melden. Er is nu een onlineportaal waarop burgers en bedrijven klachten over corruptie 

kunnen registeren. In 2020 heeft dit portaal 29.871 klachten ontvangen, waarvan er 1.083 

onmiddellijk aan de politie zijn overgemaakt, maar dit leidde in geen enkel geval tot strafrechtelijke 

vervolging. Er zijn wel 3.426 administratieve maatregelen genomen.77 

In juli 2021 wordt de burgemeester van Lushnja gearresteerd in een corruptieonderzoek en in 

december 2021 wordt Lefter Koka, een voormalig minister (LSI), gearresteerd door het SPAK.78  

In het Albania 2022 Report van de EC staat dat de SPAK opnieuw onderzoeken gevoerd heeft in een 

aantal belangrijke zaken. Tegen een aantal gezagsdragers van hoog niveau zijn eindveroordelingen 

uitgesproken. Volgens dit rapport levert de doorlichtingsprocedure positieve resultaten in de strijd 

tegen corruptie bij het gerecht. Ook is er sprake van een nieuwe algemene afdeling tegen corruptie 

(General Anti-Corruption Directorate) bij het ministerie van Justitie om de coördinatie van de strijd te 

verbeteren.79 

Toch schrijft de EC jaarlijks dat corruptie, ondanks alle inspanningen, in veel domeinen aanwezig blijft 

en veel bezorgdheid oproept. De EC (2020, 2021, 2022) verwijst naar heel kwetsbare domeinen 

(douane, belastingadministratie, onderwijs, gezondheidszorg, openbare aanbestedingen, public 

private partnership-contracten) waar de impact van de maatregelen tegen corruptie beperkt blijft.80 

Ook andere bronnen halen het onderwijs aan als een domein dat kwetsbaar blijft voor corruptie. Zo 

stelt Freedom House dat de toegang tot het hoger onderwijs onderhevig is aan corruptie.81 Het AHC 

maakt eveneens melding van een ernstige bezorgdheid over de praktijk van het eisen van seksuele 

gunsten in ruil voor diploma’s in de academische wereld. Volgens onderzoek bij 1.799 studenten in 4 

universiteiten door het AHC krijgt 25 % van de studenten hiermee te maken.82  

Volgens de meeste bronnen richt de strijd tegen corruptie zich bovendien al vele jaren niet genoeg op 

gevallen van highlevelcorruptie:  

Zo wordt in een OVSE-rapport over de samenwerking tussen parket en gerechtelijke politie (2019) 

wel erkend dat Albanië vooruitgang heeft gemaakt in het succesvol vervolgen van corruptie op laag 

en medium niveau, maar is er nog geen substantiële vooruitgang in de vervolging van de hoge 

ambtenaren.83  

Het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2020) geeft cijfers van nieuwe geregistreerde 

onderzoeken door het parket naar corruptie, van definitieve gerechtelijke veroordelingen voor 

corruptie en ook van administratieve en disciplinaire maatregelen tegen personen omwille van 

corruptie. Volgens dit rapport wordt criminaliteit op hoog niveau zelden onderzocht. Dit rapport geeft 

bovendien aan dat de regering de wetgevende initiatieven tegen corruptie niet doeltreffend 

implementeert en dat er sprake is van straffeloosheid voor ambtenaren die zich aan corrupte 

praktijken bezondigen.84 Ook in 2021 schrijft het USDoS dat er vooral veel vooruitgang is bij de aanpak 

van zaken op laag niveau (hierbij worden ook rechters en procureurs gerekend). Ondanks gerechtelijke 

stappen tegen een aantal voormalige toppolitici en –ambtenaren blijft de vervolging van verdachten 

van een hoger niveau zeldzaam. Volgens dit rapport is dit uit schrik voor vergeldingen, gebrek aan 

middelen en corruptie binnen het gerecht zelf.85 
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Freedom House (2021) brengt verontrustende trends rond corruptie in verband met een alarmerend 

hoog niveau van state capture (zie 1.1.). Het rapport heeft het over de druk van de businessklasse op 

de regering; het opmaken van specifieke wetgeving door politici met de bedoeling het belang van 

machtige personen en hun netwerken te dienen; de weinig succesvolle vervolging van highlevelpolitici 

en van ambtenaren.86 

Volgens de Corruption Perceptions Index van TI is er voor 2021 weinig tot geen vooruitgang te zien 

in de strijd tegen corruptie in de landen van de Balkan. Albanië doet het het minst goed en staat op 

de 110de  plaats (van de 180 landen wereldwijd) op de Global Corruption Perceptions Index-lijst.87   

1.4. Strijd tegen de georganiseerde misdaad  

In december 2015 heeft het parlement de wet goedgekeurd die personen die veroordeeld zijn voor 

zware misdaden uitsluit uit de openbare dienst (Decriminalization law).88  

Ook in de voorbije jaren is de Albanese regering een groot aantal initiatieven blijven nemen tegen de 

georganiseerde misdaad. De rapporten van de EC spreken jaarlijks over een “zekere graad van 

voorbereiding” in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.89 In het Albania 2018 Report van de EC 

staat dat er een zekere vooruitgang is in de strijd tegen cannabisteelt, verbeteringen aan de 

Antimaffiawet en de Strafprocedurewet. Albanië heeft ook succesvol deelgenomen aan internationale 

politiesamenwerkingen.90  

In het Albania 2019 Report van de EC  is er sprake van een intensifiëring van politieoperaties om 

criminele organisaties te ontmantelen, van arrestaties, veroordelingen en internationale 

samenwerkingsverbanden. Ook is er sprake van successen in de aanpak van de cannabisproductie en 

–handel (onder meer een aantal belangrijke aanklachten en veroordelingen). Dit rapport vermeldt 

verder grootschalige operaties van de veiligheidsdiensten en de arrestatie en vervolging van gekende 

leiders in de georganiseerde misdaad. Dit rapport verwijst ook naar de samenwerking met de 

Italiaanse luchtmacht om het grondgebied te controleren op het verbouwen van cannabis.91  

Volgens het Albania 2020 Report van de EC heeft Albanië opnieuw goede vooruitgang geboekt in het 

versterken van de aanpak van georganiseerde misdaad. Het rapport vernoemt hierbij samenwerking 

met EU-landen, intensifiëring van succesvolle politieoperaties, de aanpak van de cannabisproductie en 

de monitoring hiervan door de Italiaanse luchtmacht. De samenwerking tussen politie en parket is ook 

intenser geworden.92  

In het Albania 2021 report en Albania 2022 Report van de EC staat opnieuw dat Albanië een goed 

niveau van voorbereiding heeft bereikt bij het implementeren van het EU acquis op het gebied van de 

strijd tegen de georganiseerde misdaad. Albanië blijft ook inspanningen leveren om de productie van 

narcotica tegen te gaan. In de context hiervan verwijst de EC naar de samenwerking met andere 

Europese landen, Europol en Eurojust. Deze samenwerking wordt in 2022 sterk en vruchtbaar 

genoemd. Er is dan ook vooruitgang gemaakt bij het in beslag nemen en confisqueren van rijkdom 

gelinkt aan de georganiseerde misdaad. Volgens deze bron zijn bijkomende inspanningen nodig om 

betrokkenen van hoog niveau te vervolgen en te veroordelen. In 2021 is er sprake van 181 

politieoperaties tegen 802 verdachte personen. Er zijn 35 criminele groepen ontmanteld (stijging met 

46 % in vergelijking met 2019), 125 leden van criminele groepen zijn gearresteerd en er is voor 15 
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miljoen euro in beslag genomen. In 2020 is de SPO 200 strafonderzoeken gestart (42 voor 

georganiseerde misdaad). Er zijn ook 16 strafprocedures voor de rechtbank gestart in verband met 

georganiseerde misdaad. Ook in 2022 is er sprake van nieuwe onderzoeken en veroordelingen door 

de SPO. De NBI beschikt voortaan ook over aanklagers en onderzoekers.93 

In juli 2021 wordt een jarenlang, internationaal onderzoek naar drugstrafiek afgesloten met de 

arrestatie van politieagenten en de inbeslagname van tonnen drugs.94 

Personen die besluiten om met de autoriteiten samen te werken om tegen de georganiseerde misdaad 

op te treden, kunnen een beroep doen op het getuigenbeschermingsprogramma. Volgens het Albania 

report van de EC (2020 en 2021) werkt het getuigenbeschermingsprogramma van de Albanese politie 

op een bevredigende wijze. In 2019 heeft de politie 20 beschermingsoperaties uitgevoerd (drie meer 

dan in 2018) en in 2020 waren het er 19.95 

In een analyse van de Overseas Security Advisory Council (OSAC) (2017) van het Amerikaanse 

ministerie van Buitenlandse zaken staat dat Albanië, ondanks een stijgend aantal arrestaties en 

vernielingen van cannabisplantages, een belangrijk land van oorsprong van cannabis blijft. De drugs 

worden via complexe netwerken van de georganiseerde misdaad verdeeld.96  

Ook in het jaarlijkse rapport van Freedom House (2019) staat dat drugcriminaliteit een probleem blijft 

omdat Albanië een transitland is voor heroïnesmokkel en een sleutelregio voor de Europese 

cannabisproductie.97 Dit rapport wijst op de banden tussen netwerken van drugshandelaars en SP-

politici van het allerhoogste niveau. Zo verwijst het rapport naar twee ministers van Binnenlandse 

Zaken die omwille van dit soort banden ontslag hebben genomen (respectievelijk Fatmir Xhafaj in 

2018 en Samir Tahiri 2017).98 

Ook TI stelt in een rapport (2021) over het kapen van de staat (state capture) dat de gebrekkige 

implementering van anticorruptiewetgeving, –instellingen en –strategieën in de westelijke 

Balkanlanden geleid heeft tot wat de organisatie georganiseerde corruptie noemt. TI omschrijft dit als 

een frauduleus ecosysteem dat gepaard gaat met georganiseerde misdaad, criminele methodes en 

highlevel corruptie. Zij die toegang hebben tot macht worden in dit systeem verrijkt en beschermd. 

Dit rapport illustreert deze praktijk aan de hand van het voorbeeld van de afgetreden minister van 

Binnenlandse Zaken, Samir Tahiri. 99 

Volgens een rapport van de Zwitserse organisatie Schweizerische Flüchtlingshilfe over georganiseerde 

misdaad in Albanië (2021) behoren de Albanese misdaadgroepen tot de machtigste in heel Europa. In 

dit rapport is er sprake van een crimineel ecosysteem waarin criminele netwerken verbonden zijn met 

maffiafamilies en dat zich toelegt op drugs- en mensenhandel. Criminelen uit dit ecosysteem treden 

vaak in dienst bij de overheid om de ontwikkeling van hun activiteiten te garanderen en hebben nauwe 

banden met politici en personen in hoge posities omdat ze in staat zijn om voor hen de 

verkiezingsresultaten te beïnvloeden. Ook zijn ze, volgens dit rapport, goed geconnecteerd met 

ambtenaren bij de politie en het gerecht. De georganiseerde misdaad kan, volgens dit rapport, 

verantwoordelijk zijn voor ernstige misdrijven zoals moord (zie ook 3.5).100  

In 2022 schrijft de Bertelsmann Stiftung in haar rapport over Albanië dat de politie ook de strijd 

aangebonden heeft tegen witwaspraktijken door de georganiseerde misdaad. Er is sprake van een 
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gecoördineerde actie sinds 2017 onder leiding van de Albanese politie (genoemd de Power of Law). In 

2018 waren al 300 criminelen gearresteerd en in januari 2020 heeft de actie een nieuwe boost 

gekregen door nieuwe wettelijke initiatieven van de regering tegen de economische macht van de 

georganiseerde misdaad. Volgens de Bertelsmann Stiftung hebben internationale handelspartners in 

Albanië de hele actie positief onthaald.101 

1.5. Toetredingsproces tot de EU 

Sedert 15 december 2010 zijn Albanese staatsburgers vrijgesteld van de visumplicht voor de landen 

van de EU. Albanië heeft op dat moment immers voldaan aan de ijkpunten van het stappenplan dat 

was vastgelegd door de Raad, met name op het vlak van de strijd tegen de georganiseerde misdaad 

en de corruptie, alsook inzake de versterking van de controlecapaciteit aan de grenzen. Dit 

visumtraject is een belangrijke hefboom om verdere hervormingen van het rechtssysteem en 

rechtswezen af te dwingen en past in de brede EU-inzet ten aanzien van de rechtsstaat. Begin 2011 

is ook een opvolgingsmechanisme geïnstalleerd voor deze vrijstelling van de visumplicht.102  

Op 11 december 2013 hebben het Europees Parlement en de Raad een wijziging van Verordening nr. 

539/2001 aangenomen. De EC kan aldus beslissen tot een tijdelijke schorsing van de vrijstelling van 

de visumplicht.103 Volgens een artikel in Le Courrier International hebben 360.699 Albanezen 

(hoofdzakelijk jongeren) hun land verlaten in 2019.104 

In juni 2014 heeft de Europese Raad beslist om aan Albanië de status van kandidaat-lidstaat te 

verlenen. Het besluit van de Europese Raad vormt niet alleen de erkenning voor de doorgevoerde 

hervormingen maar ook een stimulans om die hervormingen voort te zetten.105 

Op 20 december 2017 publiceert de EC het zogenoemde First Report under the Visa Suspension 

Mechanism. Hierin staat over Albanië onder meer te lezen dat het aantal asielaanvragen door 

Albanezen gedaald is maar dat de meeste asielzoekers uit de visumvrije landen nog steeds uit Albanië 

komen. De erkenningsgraad in de EU-landen is laag en het aantal bevelen tot terugkeer uit de EU 

stijgt. Volgens het rapport functioneert de readmissie goed en stijgen de terugkeercijfers.106 

Begin 2018 vindt een ontmoeting plaats tussen premier Edi Rama en commissievoorzitter Jean-Claude 

Juncker. Tijdens deze ontmoeting bevestigt Rama het onwrikbare engagement om verder werk te 

maken van de hervormingsinspanningen voor een integratie in de EU.107   

In april 2018 stelt de EC dat de toetredingsonderhandelingen geopend mogen worden “in het licht van 

de bereikte vooruitgang.” Een definitieve beslissing hierover moet nog volgen.108 

In het Albania 2019 Report van de EC staat dat Albanië verder werk heeft gemaakt van de 

implementering van het Stabilisation and Association Agreement en van de voor de EU cruciale 

hervormingen. De toetredingsonderhandelingen kunnen voor de EC in 2019 geopend worden.109 
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In mei 2019 beveelt de EC officieel aan om de toetredingsonderhandelingen te laten starten.110 Maar 

de lidstaten in de Europese Raad raken het hierover niet eens waardoor de beslissing om effectief te 

starten wordt uitgesteld.111 

De EU-ministers voor Europese Zaken hebben op 24 maart 2020 een politiek akkoord bereikt om 

de toetredingsonderhandelingen met Albanië (en de Republiek Noord-Macedonië) te openen. Op 

25 maart 2020 zijn de conclusies over de uitbreiding en het stabilisatie- en associatieproces formeel 

via schriftelijke procedure goedgekeurd. Op 26 maart 2020 hebben de leden van de Europese Raad 

de conclusies bekrachtigd.112 

Het Albania 2020 Report van de EC stelt vast dat Albanië haar eerste ambitie om 

toetredingsonderhandelingen te kunnen starten is blijven nastreven. Zo zijn er hervormingen op het 

gebied van het rechtswezen en binnenlandse zaken. In april 2019 heeft de regering ook het 2019-

2021 Nationaal Plan voor de Europese Integratie aangenomen.113 

Anno 2021 is de officiële start van de onderhandelingen voor Albanië gekoppeld aan de start van de 

onderhandelingen voor Noord-Macedonië. Wat Albanië betreft, gaan alle 27 landen wel akkoord om 

de onderhandelingen te starten maar wat Noord-Macedonië betreft ligt Bulgarije nog steeds dwars.114  

Begin 2022 stelt het European Court of Auditors in een rapport geciteerd door EWB dat de 700 miljoen 

euro die de EU in de voorbije jaren in de landen van de westelijke Balkan heeft gepompt om problemen 

omtrent de rechtstaat (zie 2.) aan te pakken, weinig effect hebben gehad als gevolg van een gebrek 

aan politieke wil.115 Op 19 juli 2022 zijn de toetredingsonderhandelingen met Albanië (en Noord-

Macedonië) uiteindelijk dan toch officieel van start gegaan.116 
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https://europeanwesternbalkans.com/2021/06/23/eu-again-without-decision-on-starting-accession-talks-with-albania-and-north-macedonia/
https://europeanwesternbalkans.com/2022/01/11/european-court-of-auditors-eu-support-for-rule-of-law-in-western-balkans-ineffective/
https://www.europa-nu.nl/id/vlur7hvgjxyg/nieuws/start_onderhandelingen_eu_lidmaatschap?ctx=vh9iemje6jx6&tab=0
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2. Rechtstoestand/rechtsbescherming 

2.1. Wetgeving in verband met bescherming en toepassing in de praktijk 

De fundamentele mensenrechten en –vrijheden zijn in Albanië verankerd in de hoogste nationale wet, 

de Grondwet. De fundamentele mensenrechten en –vrijheden zijn ondeelbaar, onvervreemdbaar en 

onschendbaar en ze gelden als de basis van de hele wetsorde (artikel 15). Verder is er in de Grondwet 

expliciet sprake van de volgende rechten: waardigheid van de persoon, zijn rechten en vrijheden 

(artikel 3); gelijkwaardigheid voor de wet (artikel 18); recht op leven (artikel 21); vrijheid van 

meningsuiting (artikel 22); vrijheid van informatie over activiteiten van de overheidsorganen (artikel 

23); verbod op foltering, gruwelijke, onmenselijke of vernederende behandeling (artikel 25); recht op 

vrijheid (artikels 27-28); recht op een eerlijk en openbaar proces (artikel 42); vrijheid van 

samenkomst (artikel 46); vrijheid van vereniging (artikel 46); ….117  

In een rapport van de ngo Civil Rights Defenders (2019) staat dat Albanië ook alle belangrijke VN-

verdragen heeft onderschreven en dat het land duidelijke vooruitgang heeft gemaakt bij de ratificatie 

van alle belangrijke internationale mensenrechtenverdragen. Ze worden in dit rapport ook allemaal 

opgesomd: het Europees Verdrag over de Mensenrechten (EVRM) met ratificatie op 2/10/1996; het 

Verdrag over de Rechten van het Kind; het Europese Sociale Charter; de Conventie over de Eliminatie 

van alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen (inclusief het optionele protocol hierbij); de 

Internationale Overeenkomst over economische, sociale en culturele Rechten; de Conventie tegen 

Foltering of een andere gruwelijke, onmenselijke en vernederende Behandelingen of Straf (ratificatie 

op 11/05/1994). Het Internationale Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO-

verdrag) is op 4/10/1991 geratificeerd. Al deze internationale mensenrechtendocumenten zijn 

(overeenkomstig de Grondwet) geratificeerd en in nationale wetgeving omgezet.118 

De Grondwet stipuleert dat alle internationale overeenkomsten, die door de Albanese wet geratificeerd 

zijn, voorrang hebben over de binnenlandse wetten die er eventueel niet compatibel mee zouden zijn 

(artikel 122). 119 

Het Albania 2020 Report van de EC bevestigt dat Albanië voldoet aan de internationale 

mensenrechteninstrumenten en de meeste internationale verdragen in verband met de bescherming 

van de grondrechten heeft geratificeerd. Ook bevestigt de EC dat Albanië inspanningen heeft geleverd 

om tegemoet te komen aan verplichtingen die voortspruiten uit internationale conventies in verband 

met de bescherming van deze grondrechten.120 Dit wordt herhaald in rapporten van 2021 en 2022. 

Volgens dit rapport is er op het gebied van een aantal grondrechten ook nog verdere vooruitgang 

gemaakt: met name op het gebied van het onderwijs voor de minderheden; de rechten van personen 

met een handicap en op het gebied van gendergelijkheid. Wat dit laatste betreft, verwijst dit rapport 

naar de aanname van de nieuwe strategie voor gendergelijkheid 2021-2030 in juni 2021 (zie ook infra 

anti-discriminatiewetgeving). In 2022 schrijft de EC dat er vooruitgang is gemaakt met de aanname 

van een nieuw nationaal actieplan voor LGBTI-personen (zie 3.3.); een nationale strategie voor 

gendergelijkheid en een nationaal actieplan voor de gelijkheid, inclusie en participatie van Roma en 

Egyptenaren in Albanië (zie verder 3.1.).121 

                                                
 

117 Euralius, 29/04/2021 (last check), url    
118 Civil Rights Defenders, 12/2019, pp. 8-9, url 
119 Euralius, 29/04/2021 (last check), url   
120 EC, 06/10/2020, p.28, url 
121 EC, 12/10/2022, p.22, url; EC, 19/10/2021,p.26, url 

https://euralius.eu/index.php/en/library/albanian-legislation?task=download.send&id=178&catid=9&m=0
https://crd.org/wp-content/uploads/2020/06/200611_HRD-REPORTS-ALL_ENGa_Web_Redused.pdf
https://euralius.eu/index.php/en/library/albanian-legislation?task=download.send&id=178&catid=9&m=0
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/albania_report_2020.pdf
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-10/Albania%20Report%202022.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2021-10/Albania-Report-2021.pdf
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Volgens het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2022) respecteert de overheid algemeen 

gesproken alle bovenstaande wetgeving.122 Nog volgens deze bron respecteert de Albanese regering 

ook het grondwettelijk verbod op willekeurige arrestaties en detenties. Bovendien kan iedereen altijd 

de wettelijkheid van zijn arrestatie aan een rechtbank voorleggen. Er zijn geen berichten over 

verdwijningen door of voor rekening van de autoriteiten. Evenmin zijn er berichten over politieke 

gevangenen of gedetineerden. Ook zijn er geen berichten dat de regering of haar agenten moorden 

zouden hebben begaan die willekeurig of niet wettig zijn. In december 2020 heeft een politieagent wel 

een man doodgeschoten tijdens een betoging tegen de COVID-19-maatregelen. De agent is hiervoor 

vervolgd, berecht en veroordeeld (zie ook 2.2.2.).123  

In het USDoS-International Religious Freedom Report staat niet alleen dat de Grondwet de vrijheid 

van godsdienst en geweten garandeert maar ook dat er geen officiële godsdienst is. Verder stelt deze 

bron dat de overheid neutraal is in geloofszaken, de gelijkheid en onafhankelijkheid van religieuze 

groeperingen erkent en ook discriminatie op grond van godsdienst verbiedt. De laatste jaren zijn er in 

dit rapport geen berichten geweest over mensenrechtenschendingen of discriminatie omwille van 

geloof.124 Ook volgens Freedom House (2021 en 2022) wordt de grondwettelijk gegarandeerde vrijheid 

van godsdienst en geweten ook in de praktijk gehandhaafd.125 

Volgens Freedom House (2021) wordt ook de vrijheid van samenkomen gerespecteerd. 

Protestbetogingen komen vaak voor in Albanië.126 De jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapporten 

bevestigen dat de regering in 2020 en 2021 de wettelijk voorziene vrijheid van vredevol samenkomen 

en van vereniging gerespecteerd heeft en dat er ook geen restricties geweest zijn op de academische 

vrijheid en op culturele evenementen. De overheid heeft ook de grondwettelijk gegarandeerde vrijheid 

van binnenlandse verplaatsingen, buitenlandse reizen, emigratie en terugkeer gerespecteerd.127 

Ook volgens de EC (2022) wordt (algemeen gesproken) de vrijheid van mening, geweten en religie 

gehandhaafd.128 

Albanië heeft ook de Verklaring van Poznan (Declaration of Western Balkans Partners on Roma 

Integration within the EU Enlargement Process) onderschreven: een verbintenis uit juli 2019 van de 

Balkanlanden i.v.m. de integratie van Roma.129 Op 15 oktober 2020 heeft het Albanese parlement (op 

initiatief van de Commissioner for Protection against Discrimination (CPD) zie 2.5.2.) een aantal 

verbeteringen goedgekeurd aan de Wet op de bescherming tegen discriminatie (zie ook 3.1., 3.2. en 

3.3.). De vernieuwde wet pakt meer vormen van discriminatie aan, verleent meer mogelijkheden om 

via burgermaatschappijorganisaties (zie 2.5.3.) of de CPD (zie 2.5.2.) structurele discriminatievormen 

aan te klagen. Openbare en private instellingen krijgen ook meer verantwoordelijkheden om 

discriminatie tegen te gaan en gelijkheid te promoten. De klachtenprocedures zijn breder en efficiënter 

gemaakt. Sinds de verbeteringen aan de wet is de Albanese antidiscriminatiewetgeving (op centraal 

en lokaal niveau) conform geworden met het EVRM en met de aanbevelingen van de ECRI, vooral dan 

wat betreft de bescherming van LGBTI-personen (zie 3.3.) en de strijd tegen haattaal en -

criminaliteit.130 

                                                
 

122 USDoS, 13/04/2022, pp.8,10,13,  url 
123  USDoS, 13/04/2022, pp.2,5-6,8,  url;   USDoS, 30/03/2021, url; USDoS, 14/04/2016, url; USDoS, 20/04/2018, 
url; USDoS, 03/2019, url; USDoS, 11/03/2020, url 
124 USDoS, 10/08/2015, url Freedom World, 11/05/2021, url USDoS, 03/2021, url USDoS, 14/04/2016, url 
125 Freedom House, 28/02/2022, url; Freedom House, 11/05/2021, url 
126 Freedom House, 11/05/2021, url  
127 USDoS, 13/04/2022, p.13, url; USDoS, 30/03/2021, url 
128 EC, 12/10/2022, P.29, url 
129 Regional Cooperation Council, 05/07/2019, url  
130 CoE, 18/11/2020, url  

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/02/313615_ALBANIA-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/02/313615_ALBANIA-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/ALBANIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/253027.pdf
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2017&dlid=277133#wrapper
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/ALBANIA-2018.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/ALBANIA-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/269026.pdf
https://freedomhouse.org/country/albania/freedom-world/2021
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/05/240282-ALBANIA-2020-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2015/eur/256157.htm
https://freedomhouse.org/country/albania/freedom-world/2022
https://freedomhouse.org/country/albania/freedom-world/2021
https://freedomhouse.org/country/albania/freedom-world/2021
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/02/313615_ALBANIA-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/ALBANIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-10/Albania%20Report%202022.pdf
https://www.rcc.int/docs/464/declaration-of-western-balkans-partners-on-roma-integration-within-the-eu-enlargement-process
https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/-/legislative-amendments-enacted-to-strengthen-protection-from-discrimination-in-albania
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Volgens de EC (2022) is het wettelijk- en beleidskader in verband met discriminatie in lijn met de EU-

standaarden. De implementering moet nog verbeterd worden door gespecialiseerde vormingen voor 

rechters en aanklagers.131 

Sinds 18 augustus 1992 is Albanië ook lid van de Conventie van Genève (VN-vluchtelingenconventie). 

Het land heeft hiermee het non-refoulement beginsel onderschreven. Dit wordt – algemeen gesproken 

– ook nageleefd. In juli 2019 wordt echter de Turk Harun Celik op de luchthaven van Tirana 

gearresteerd omdat hij niet in het bezit zou zijn van geldige reisdocumenten. Hij vraagt asiel maar op 

1 januari 2020 wordt hij uitgeleverd aan Turkije waar hij beschuldigd wordt van betrokkenheid bij de 

staatsgreep van 2016.132 De Ombudsdienst (zie 2.5.1.) heeft een onafhankelijk administratief 

onderzoek naar deze uitwijzing ondernomen en ook aanbevelingen geformuleerd om in de toekomst 

illegale uitwijzingen te vermijden.133  

Na de machtsovername in Afghanistan door de Taliban, heeft Albanië zich bereid verklaard een 

contingent vluchtelingen onderdak te bieden.134 

Naar aanleiding van het bezoek van de Turkse premier Erdogan aan Albanië en diens verklaringen dat 

hij van Albanië medewerking verwacht bij zijn aanpak van Gülenisten, heeft premier Rama verklaard 

dat Albanië niets aan Turkije verschuldigd is.135 

In april 2022 wordt het AHC geweerd uit een commissie die beslissingen over de uitwijzing van 

asielzoekers moet nakijken.136 

Belangrijke mensenrechtenproblemen situeren zich, volgens het jaarlijkse USDoS 

mensenrechtenrapport (2021 en 2022) bij de onafhankelijkheid van justitie (zie 2.3.), de 

alomtegenwoordige corruptie (1.3.), het falende beleid inzake kinderarbeid en een aantal restricties 

op de persvrijheid (zie infra en 3.4.).137 Wat de restricties op de persvrijheid betreft, meldt ook het 

Albania 2019 Report dat het wettelijk kader voor de vrijheid van meningsuiting bevorderlijk is maar 

dat de implementering ervan meer inspanningen vereist.138 (zie verder 3.4.).139  

2.2. Veiligheidsdiensten 

2.2.1. Algemene werking 

De politie (Albanian State Police (ASP) of Policia e Shtetit) is de hoofdverantwoordelijke voor de 

binnenlandse veiligheid. Daarnaast is de Republikeinse Garde (Guard of the Republic) verantwoordelijk 

voor de bescherming van officiële gezagsdragers, officiële buitenlandse vertegenwoordigers en 

bepaalde overheidseigendommen. Volgens het jaarlijkse USDoS mensenrechtenrapport (2020, 2021) 

heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de effectieve controle over deze veiligheidsdiensten.140  

Er is sprake van een uitgebreid wettelijk kader dat de werking van de veiligheidsdiensten op 

succesvolle wijze regelt. Zo wijst een rapport van de Britse asielinstanties (2021) op het belang van 

de Wet over de overheidspolitie van 2014 die de politietaken vastlegt: de bescherming van het leven, 

                                                
 

131 EC, 12/10/2022, P.33, url 
132 Exit News, 03/01/2020,url; Le courrier des Balkans, 03/01/2020, url 
133 International Ombudsman Institute, 24/06/2020, url; Republic of Albania Ombudsman, 2020, url 
134 IBNA, 24/08/2021,  url  
135 Exit News, 21/01/2022, url  
136 Exit News, 14/04/2022, url  
137 USDoS, 13/04/2022, p.1, url; USDoS, 30/03/2021, url 
138 EC, 29/05/2019, url 
139 USDoS, 13/04/2022, p.10, url 
140 USDoS, 13/04/2022, p.1, url; USDoS, 30/03/2021, url 

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-10/Albania%20Report%202022.pdf
https://exit.al/en/2020/01/03/deported-turkish-teacher-was-denied-political-asylum-dp-calls-for-independent-investigation/
https://www.courrierdesbalkans.fr/Les-autorites-albanaises-expulsent-vers-la-Turquie-un-enseignant-turc-soupconne
https://www.theioi.org/ioi-news/current-news/recommendations-of-the-people-s-advocate-of-albania-regarding-the-deportation-of-turkish-citizen
https://www.theioi.org/downloads/5mmva/Recommendation_People%E2%80%99s%20Advocate%20of%20Albania.pdf
https://balkaneu.com/rama-the-albanian-code-of-honor-obliges-us-to-be-hospitable/
https://exit.al/en/2022/01/21/rama-rejects-erdogans-demand-to-crack-down-on-gulenists/
https://exit.al/en/2022/04/14/albanian-helsinki-committee-critizes-exclusion-from-asylum-commission/
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/02/313615_ALBANIA-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/ALBANIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-albania-report.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/02/313615_ALBANIA-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/02/313615_ALBANIA-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/ALBANIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
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gezondheid en persoonlijk eigendom; de preventie, detectie en het onderzoek van misdaden; de 

identificatie, bescherming en doorverwijzing naar bijstand van slachtoffers van mensenhandel en 

huiselijk geweld (vooral jongeren en vrouwen). Deze wet stipuleert ook dat de politie het principe van 

non-discriminatie en de mensenrechten moet respecteren. Volgens de Britse asielinstanties (2021) 

functioneert de Albanese politie op afdoende wijze. Er zijn ook genoeg agenten (260 per 100.000 

personen). In Tirana en de andere grotere steden is de politie duidelijk zichtbaar in het straatbeeld.141  

Een OVSE-rapport (2019) over de samenwerking tussen het parket en de gerechtelijke politie in 

Albanië wijst nog op een hele reeks nieuwe of vernieuwde wetten142 uit de periode 2016-2017 die de 

werking van de politie (aanpak corruptie maar ook verbetering van samenwerking tussen gerechtelijke 

politie en parketmagistraten) proberen te verbeteren.143  

Volgens een nationale opiniepeiling in juni 2018 is 63 % van de Albanezen tevreden over de nationale 

politie. Het aantal deelnemers dat een positief beeld heeft van het politiewerk is verdubbeld sinds 

2013. Het aantal deelnemers is ook verdubbeld dat van oordeel is dat de politie de burger met respect 

behandelt en dat de nationale politie criminaliteit verhindert. Volgens deze opiniepeiling blijft de 

bereidheid om samen te werken met de politie wel laag.144    

Het Zweedse Lifos heeft in 2018 een fact-finding mission (FFM) naar Albanië gedaan en schrijft in 

maart 2019 eveneens dat er een functionerende justitie- en veiligheidssector aanwezig is dat over de 

basiscapaciteiten beschikt om te voldoen aan de noden van de samenleving. Verder schrijft Lifos dat 

de politie snel reageert en in het belang van het publiek werkt, maar dat het voor een individu niet 

altijd mogelijk is absolute politiebescherming te krijgen. Volgens Lifos kan dit probleem te maken 

hebben met integriteitsproblemen: corruptie en politieke beïnvloeding zijn (net als bij het gerecht zie 

2.3.) wijdverspreid bij de politie. Maar, nog steeds volgens Lifos, kan absolute politiebescherming in 

bepaalde situaties even goed verhinderd worden door een gebrek aan bewijsmateriaal. Verder is in dit 

rapport nog sprake van een gebrek aan middelen en over moeilijke werkomstandigheden voor 

individuele agenten. Volgens de bronnen die dit rapport geconsulteerd heeft, is er niettemin ook een 

positieve verandering van attitude waar te nemen bij de politie. Er is een algemene consensus bij de 

bevolking dat de meeste agenten in moeilijke omstandigheden hun uiterste best doen. Alleen in 

situaties waarin een belangenconflict heerst, kunnen nog problemen rijzen.145  

De Bertelsmann Stiftung bevestigt in 2022 in dit verband dat de Albanese staat het monopolie bezit 

over het gebruik van geweld en voegt er – algemeen gesproken - aan toe dat de staat in de voorbije 

jaren een succesvolle campagne heeft gekend in de versterking van haar gezag in de strijd tegen 

informele groepen, in het bijzonder de machtige maffia en de criminele netwerken (zie 1.4.).146 

                                                

 

141 UK Home Office, 01/02/2022, url  
142 The process of the justice reform in Albania commenced in 2016 with adopting amendments to the Constitution 
of Albania (hereafter “The Constitution”) aiming to establish an independent and self-governing judiciary and to 

strengthen the legislative framework to fight corruption more effectively. The so-called “justice reform package” 
following the Constitutional amendments, included inter alia Law No 95/2016 on the Organization and Functioning 
of Institutions for Combating Corruption and Organized Crime, Law No 96/2016 on the Status of Judges and 
Prosecutors in the Republic of Albania, (hereafter referred to as “Law on the Status of Judges and Prosecutors”), 
Law No. 97/2016 on the Organisation and Functioning of the Prosecution office in the Republic of Albania (hereafter 
referred to as “Law on the Organisation and Functioning of the Prosecution office”). In 2017 amendments were 
introduced to the Code of Criminal Procedure of Albania (CCP) increasing the autonomy of prosecutors and 
strengthening their leading role in the investigative stage of criminal proceedings. The adoption of Law No.25/2019 
on the Organization and Functioning of the Judicial Police (hereafter “Law on Judicial Police”) in 2019 further aimed 
to improve the structural and functional organisation of judicial police and reaffirmed the role of the prosecutor as 
the leader of preliminary investigation: OSCE, 2019, url 
143 OSCE, 2019, pp.2,9, url 
144 IBNA, 11/06/2018, url  
145 Lifos, 29/03/2019, pp.4-5, url 
146 Bertelsmann Stiftung, 23/02/2022, p.6, url 

https://www.gov.uk/government/publications/albania-country-policy-and-information-notes/country-policy-and-information-note-actors-of-protection-albania-december-2021-accessible
https://www.osce.org/files/f/documents/3/f/442660.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/3/f/442660.pdf
http://balkaneu.com/op-edmedium-term-achievements-and-long-term-challenges-of-the-albanian-police/
https://www.ecoi.net/en/file/local/2006051/190329200.pdf
https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2022_ALB.pdf
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Naast hun positieve inschattingen over de effectiviteit van de Albanese politie in de hedendaagse 

samenleving, geven de bronnen ook veel aandacht aan de al vermelde integriteitsproblemen bij de 

politie. Het jaarlijkse USDoS mensenrechtenrapport gaat jaarlijks (2020 en 2021) in op 

bovengenoemde (integriteits)problemen. Er staat dat de politie de wet niet altijd gelijk afdwingt en 

dat persoonlijke, politieke of criminele connecties samen met gebrekkige infrastructuur en middelen 

invloed hebben. Toch stelt ook deze bron stelt dat de autoriteiten blijven proberen om deze problemen 

aan te pakken door het renoveren van politiegebouwen, het upgraden van voertuigen en – vooral - 

het publiekelijk benadrukken van alle anticorruptiemaatregelen (zie 1.3.).147  

Ook andere bronnen geven aan dat de Albanese overheid al vele jaren probeert om corruptie bij de 

politie tegen te gaan: het Institute for Democracy and Mediation (IDM, 2016) geeft een gedetailleerde 

kijk op alle maatregelen die de overheid heeft genomen in de strijd tegen corruptie binnen de politie. 

Zo heeft het Albanese parlement in de jaren voorafgaand aan 2016 een reeks nieuwe wetten 

goedgekeurd die specifiek gericht zijn op de preventie van corruptie binnen de politie: de Law on State 

Police (2014), de State Police Regulation (2015), de Strategy on Public Order (2015-2020) met 

bijhorend Action Plan (2015-2017). Belangrijke, concrete maatregelen op het terrein die het probleem 

aanpakken van corruptie binnen de politie zijn onder meer de oprichting van one-stop-shops (plaats 

waar verschillende diensten tegelijk verleend worden en die zo de tussenkomst van meerdere 

ambtenaren vermijdt) op de politiecommissariaten, het installeren van camera’s in 

patrouillevoertuigen en van bodycams bij de verkeerspolitieagenten (met de bedoeling om 

kleinschalige corruptie tegen te gaan) en de invoering van nieuwe kanalen voor de burger om corruptie 

te melden of om klacht neer te leggen over politiegedrag (zie 2.2.2.).148  

Het Nations in Transit Report (2018) bevestigt dat de politie in Tirana nu is uitgerust met een bodycam 

om corruptiesituaties tegen te gaan. Ook dit rapport stelt dat omkoping vooral bij de verkeerspolitie 

een aanhoudende bezorgdheid is in Albanië.149 Het systeem van de on-stop-shops bij de politie is 

sindsdien uitgerold bij alle gemeentes van het land en leidt, volgens de Swedish International 

Development Agency (SIDA) en UNDP, tot meer transparantie en minder risico op corruptie.150   

Op 26 februari 2018 heeft het Albanese parlement een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor 13.000 

politieagenten gescreend zullen worden (doorgelicht) op hun integriteit en professionalisme (vetting 

procedure).151 Andere bronnen (2018) stellen dat Albanië intussen is gestart met een 

doorlichtingsprocedure van de politie, de Republikeinse Garde en de Service for Internal Affairs and 

Complaints (SIAC zie 2.2.2.). De 13.000 agenten zullen in de loop van een periode van twee jaar 

allemaal (door het ministerie van Binnenlandse Zaken) gescreend worden in verband met hun 

competentie en integriteit.152 Volgens het OVSE-rapport uit 2019 is de doorlichting van de politie van 

start gegaan.153  

Volgens IDM is dankzij de doorlichtingsprocedure van de politie intussen een groter en concreter 

bewustzijn gegroeid over wat corruptie allemaal kan inhouden (omkoping, ontvangen van giften, 

gunsten of remuneraties). Volgens het Albania Report van de EC hadden in 2019 al 250 agenten 

ontslag genomen vooraleer de doorlichtingsprocedure goed en wel begonnen was.154 

In 2020 is de Albanese politie twee keer in opspraak gekomen omwille van het gebruik van excessief 

geweld tegen burgers. In mei 2020 heeft de politie volgens Amnesty International disproportioneel 
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veel geweld gebruikt tegen deelnemers aan een protestactie tegen de afbraak van het Nationaal 

Theater van Tirana.155 Eind 2020 is de politie ernstig in opspraak gekomen nadat een agent een 

ongewapende jongeman had doodgeschoten tijdens zijn deelname aan verboden protestacties tegen 

de coronamaatregelen.156 De agent die hiervoor verantwoordelijk was, is gearresteerd en er is een 

onderzoek bezig naar de feiten.157 

In oktober 2021 is er sprake van 45 hooggeplaatste agenten die gescreend zijn. Hierbij is één agent 

afgezet en heeft één agent ontslag genomen.158  

Ook het gewone gerecht treedt soms op tegen corruptie bij de politie. Zo verschijnt in april 2022 een 

bericht dat het SPAK (zie 1.3. en 2.3.) bij een grensovergang met Kosovo niet minder dan 17 agenten 

heeft gearresteerd op beschuldiging van corruptie.159 

In de zomer van 2022 wordt het toeristische seizoen opgeschrikt door een reeks moorden. In de 

context hiervan is het hoofd van de ASP vervangen.160 

2.2.2. Klachten in verband met de politie 

Volgens een rapport van de Britse asielinstanties zijn er verschillende mogelijkheden om klacht in te 

dienen tegen de politie en om eventueel schadeloos gesteld te worden ingeval van wangedrag door 

de politie. De Service for Internal Affairs and Complaints (SIAC) bij het ministerie van Binnenlandse 

zaken heeft als taak een doeltreffend klachtensysteem op te zetten dat burgers moet aanmoedigen 

om klacht neer te leggen bij politioneel wangedrag. Dit rapport vernoemt ook nog de Professional 

Standards Department (DPS) bij het Police State Directorate dat eveneens klachten over de politie 

moet onderzoeken. Ten slotte wordt de politie ook nog gesuperviseerd door het parlement en 

onafhankelijke instellingen zoals de Ombudsdienst, de Supreme State Audit en de Commissioner for 

the Protection of Personal Data.161 

Sinds de Law on Service for Internal Affairs and Complaints in 2014 is deze dienst het belangrijkste 

interne mechanisme om het werk van de politie te controleren. Deze wet is volledig geïmplementeerd 

sinds 2015. In de periode van januari tot oktober 2016 heeft de SIAC 657 klachten behandeld. 9 

politieagenten zijn hierdoor strafrechtelijk vervolgd. 79 politieagenten zijn doorverwezen voor 

disciplinaire maatregelen door de DPS.162 In het Pointpulse-rapport (2016) staan ook de verschillende 

soorten (interne) disciplinaire maatregelen die het DPS in de periode van 1 januari 2016 tot 6 

september 2016 heeft genomen tegen leden van de politie (46 verwijderingen uit de politie, 2 gevallen 

van ontheffing van een opdracht, 5 gevallen van degradatie voor 6 maand, 114 gevallen van uitstel 

van promotie voor twee jaar, 2 gevallen van intrekking van loon tot 5 dagen) omwille van 

misdragingen en onethisch gedrag.163  

In 2017 zijn 128 agenten gestraft omwille van hun betrokkenheid in cannabissmokkel.164 

Ook in het USDoS-mensenrechtenrapport (2020) wordt niet alleen verwezen naar het aanhoudende 

probleem van corruptie maar ook naar de klachten die hierover overgemaakt worden aan de SIAC. 

Andere klachten hebben te maken met het (beweerde) nalaten om in te grijpen, willekeurige 
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handelingen, misbruik van het ambt of een inbreuk tegen de standaardprocedures. De SIAC heeft, 

volgens deze bron, opnieuw administratieve inbreuken vastgesteld en voor 116 politieagenten 

disciplinaire maatregelen voorgesteld. De SIAC heeft in twee gevallen (waarbij sprake was van 

vervalsing van officiële documenten) gerechtelijke vervolging voorgesteld.165  

Klachten in verband met de politie kunnen in Albanië ook neergelegd worden bij de Albanese 

Ombudsdienst (zie 2.5.1.). De beschikbare data voor 2019 wijzen uit dat er 145 klachten zijn 

neergelegd over een verscheidenheid van politie-interventies (psychisch of psychologisch misbruik 

tijdens arrestatie, escorte of ondervraging; onmenselijke of onwaardige behandeling; illegale escorte 

of overschrijden van de wettelijke deadline van een detentie; verzuim om klachten of verklaringen op 

te nemen; obstructie van het grondrecht op samenkomen; gebruik van traangas).166  

Ook in 2020 heeft de SIAC klachten ontvangen en onderzocht. Deze dienst heeft 202 dossiers 

overgemaakt aan het parket (in verband met 299 agenten). De Ombudsdienst heeft in dat jaar eerder 

klachten ontvangen die te maken hadden met problemen rond arrestaties en detenties.167 

Volgens het rapport van de Britse asielinstanties (2021) blijven er meldingen komen van wangedrag 

door de politie maar probeert de overheid hiertegen in te gaan door dit gedrag met camera’s te 

documenteren en ook te vervolgen.168 

2.3. Gerecht 

2.3.1. Algemene werking 

Uit een rapport van de Britse asielinstanties blijkt dat het rechtssysteem van Albanië een 

civielrechtelijk systeem is, gemodelleerd naar het Franse rechtssysteem. De gerechtelijke macht in 

Albanië wordt uitgeoefend door rechtbanken van eerste aanleg, beroepshoven en daarboven het 

Hooggerechtshof, de ultieme beroepsinstantie. Beslissingen en standpunten van lagere rechtbanken 

kunnen geen aanleiding zijn voor juridische precedenten. Voor de rechtspraak in de Albanese 

gerechtshoven heeft de Grondwet het hoogste wettelijke gezag, gevolgd door de geratificeerde 

internationale verdragen die voorrang hebben over binnenlandse wetten en gerechtelijke beslissingen 

van de uitvoerende macht (zie ook 2.1.).169 

Nog volgens deze bron beschikt Albanië over een functionerend rechtssysteem. In 2020 beschikt het 

land over 307 voltijdse rechters en 300 voltijdse procureurs. Dit is respectievelijk 10.8 en 10.5 per 

100.000 burgers (de Europese gemiddeldes zijn respectievelijk 21 rechters en 12 procureurs per 

100.000 burgers). Deze bron citeert ook het Albanese Instituut voor Statistieken dat gemeld heeft dat 

er in 2020 een totaal van 32.736 misdrijven zijn begaan. In datzelfde jaar zijn er 27.852 strafzaken 

ingeleid en zijn er 25.295 strafzaken afgerond, afgewezen, geschorst of naar de rechtbank gestuurd 

voor proces.170    

In het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport staat over de rechtstoestand in Albanië al jaren (2018-

2022) dat de gangbare rechten binnen een moderne rechtstaat formeel verworven zijn en dat de 

regering die ook respecteert. Het gaat over het vermoeden van onschuld, informatieplicht, recht op 

openbaar en eerlijk proces, recht op een advocaat, recht op getuigen, recht om in beroep te gaan, 
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recht op gratis vertaling, recht op een gratis advocaat, recht op voldoende tijd en middelen om een 

zaak voor te bereiden, verbod op gedwongen verklaringen, bekentenissen, …. 171   

Ook in 2022 schrijft deze bron dat de Albanese (grond)wet in een eerlijk en openbaar proces voorziet 

(zonder buitensporige vertragingen) en dat alle gangbare rechten van een moderne rechtsstaat 

voorhanden zijn. Hoewel processen niet altijd in het openbaar gevoerd zijn, heeft de overheid 

bovenstaande rechten (algemeen gesproken) opnieuw gerespecteerd.172  

Freedom House (2019) stelt wel dat de grondwettelijke rechten voor een eerlijk proces op 

inconsistente wijze gehandhaafd worden vermits de processen niet altijd in het openbaar gevoerd 

worden, processen door interne corruptie (zie infra) beïnvloed kunnen worden en vermits kosteloze 

juridische bijstand (zie infra) niet altijd voorzien is voor wie het nodig heeft.173 Ook de EC (2022) 

meldt, in verband met de procedurele rechten, nog een aantal resterende problemen op het gebied 

van het recht op informatie over een lopende rechtszaak. Wanneer het recht op informatie geweigerd 

wordt, zou er nog een beroepsmogelijkheid tegen deze beslissing mogelijk moeten zijn; rechtbanken, 

aanklagers en de politie zouden ook de mogelijkheid beter moeten garanderen om een advocaat te 

kunnen zien.174 

Vooral in de periode voorafgaand aan 2016 is het Albanese gerecht systematisch in verband gebracht 

met onderfinanciering, corruptie, politieke druk en beïnvloeding van buitenaf. Volgens het EASO-

rapport over Albanië (november 2016) blijft corruptie in het domein van justitie op dat moment wijd 

verspreid. In dit rapport staat onder meer dat rechters smeergeld betalen om een rechtbank in rijkere 

regio’s toegewezen te krijgen (met de bedoeling om daar zelf potentieel meer smeergeld op te kunnen 

strijken). 175 In 2017 schrijft het AHC dat corruptie en straffeloosheid in Albanië in 2016 verontrustende 

problemen blijven voor burgers die hun vertrouwen in de gerechtelijke instanties verloren hebben.176 

Volgens Freedom House is het toenmalige algemene vertrouwen in de gerechtelijke instituten laag 

omwille van de perceptie van de endemische corruptie, de beperkte aansprakelijkheid en de attitudes 

van de rechters en de aanklagers. De voorzitter van de parlementaire commissie inzake hervormingen 

van justitie heeft in augustus 2015 gesteld dat vooral het Hooggerechtshof (dat rechters benoemt en 

zo nodig sanctioneert) nog te gepolitiseerd is en nog te weinig effectief is tegen corruptie bij het 

gerecht.177 

Op 22 juli 2016 is het Albanese parlement erin geslaagd om een reeks van 46 grondwettelijke 

amendementen (“the justice reform package”) goed te keuren die toelaten om het gerechtelijke 

systeem grondig te hervormen. De hervormingen (o.a. de oprichting van nieuwe gerechtelijke 

instellingen) zijn gericht op de aanpak van corruptie en op het versterken van de onafhankelijkheid 

van het gerecht ten aanzien van georganiseerde misdaad en politiek. Het voorziet onder meer in de 

oprichting van een Special Prosecutions Office (SPAK) (zie ook 1.3.) dat onafhankelijk zal opereren 

van het algemeen parket. Verder voorziet het in de oprichting van een National Bureau of Investigation 

for Corruption and Organized Crime (NBI, zie 1.3.). Ten slotte heeft het parlement ook de zogenoemde 

Wet op de algemene doorlichting (vetting law) goedgekeurd. 178   
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De Wet op de algemene doorlichting heeft de bedoeling om het gerecht te zuiveren door middel van 

een gedetailleerd onderzoek bij elke rechter, magistraat en kandidaat-medewerkers van het gerecht 

naar hun bezittingen, professionalisme en mogelijke banden met de georganiseerde misdaad.179  

Achterliggende redenen om de algemene doorlichtingsprocedure (vetting) in te voeren is niet alleen 

de grote problematiek van de corruptie, van gebrek aan integriteit en aan aansprakelijkheid bij de 

medewerkers van het gerecht sinds de val van het communistische regime. Na de val van dit regime 

heeft Albanië ook nooit een proces van lustratie (uitzuivering) van regimegetrouwen gekend in de 

rangen van rechters en parketmagistraten.180 

Freedom House geeft in 2016 aan dat er belangrijke positieve stappen zijn gezet door het parlement 

inzake de hervormingen van justitie en prijst het feit dat de hele gerechtelijke hervorming in 

samenspraak gebeurt met de Commissie van Venetië.181  

In het kader van de strijd tegen corruptie binnen het gerecht blijven in 2017 en 2018 artikels in de 

pers verschijnen die arrestaties en ook vervolging rapporteren van corrupte rechters of aanklagers.182    

De researchdienst Lifos van de Zweedse asieldiensten heeft in 2018 een FFM naar Albanië gedaan en 

schrijft in maart 2019 dat het rechtssysteem in Albanië tegemoetkomt aan de basisnoden van de 

maatschappij. Er is, volgens dit veldonderzoek, bij justitie wel nog steeds sprake van problemen in 

verband met capaciteit (gebrek aan middelen) en integriteit (corruptie en politieke beïnvloeding) die 

de effectiviteit en de betrouwbaarheid ervan belemmeren.183  

In het Freedom of the World Report van 2019 stelt de organisatie dat corruptie binnen het gerecht 

een probleem blijft. Er zijn maar weinig toprechters die voor corruptie veroordeeld worden.184 Ook 

volgens het USDoS mensenrechtenrapport (2020) is er vooruitgang in de aanpak van 

corruptiegevallen op lagere niveaus (ook bij rechters en procureurs).185 

Begin 2020 heeft de regering-Rama een pakket nieuwe noodwetten voorgesteld waarbij de politie 

uitgebreide bevoegdheden krijgt om corruptie bij rechters en hun eventuele banden met criminele 

netwerken te onderzoeken. Mensenrechtenorganisaties hebben hiertegen geprotesteerd en wijzen op 

het gevaar dat de scheiding der machten hierdoor vervaagt.186   

In 2021 omschrijft het USDoS politieke druk, intimidatie en wijdverspreide corruptie in 2021 nog altijd 

als factoren die een onafhankelijke, betrouwbare en efficiënte rechtsgang in de weg staan. 

Hoorzittingen in een gerechtsgebouw zijn vaak niet publiek. Corruptie, intimidatie en politieke druk 

hebben het gezag van justitie ondermijnd en geleid tot controversiële gerechtelijke beslissingen en 

een inconsistente toepassing van de burgerlijke wetgeving. Om hiertegen in te gaan zijn de 

rechtbanken begonnen met het gebruiken van opnamemateriaal.187 

Ook in 2021 spreekt Freedom House opnieuw over politieke druk en invloed op de ondergefinancierde 

rechtbanken. Corruptie bij het gerecht blijft een ernstig probleem en uiteindelijke veroordelingen van 

hoge rechters voor corruptie en machtsmisbruik blijven historisch zeldzaam.188  
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Volgens een rapport van de Britse asielinstanties is het gemiddelde salaris van rechters en procureurs 

tussen 2018 en 2020 met respectievelijk 40 % en 73 % gestegen. Dit wordt gezien als een positieve 

ontwikkeling in de context van de prevalentie van corruptie bij het gerecht.189 

In januari 2021 verschijnt een rapport van een groep burgermaatschappijorganisaties (Helsinki 

Committee (AHC), Civil Rights Defenders (CRD), the Institute for Political Studies (IPS), Balkan 

Investigative Reporting Network in Albania (BIRN Albania), Center for Legal Civic Initiatives, Civic 

Initiatives (CLCI), en de Tirana Legal Aid Society (TLAS)): Evaluation of Human Rights and Rule of 

Law during the Albanian Presidency of OSCE. In dit rapport staat over grondige hervorming van het 

gerecht dat de implementering hiervan in de praktijk een uitdaging blijft. Als redenen hiervoor verwijst 

het rapport enerzijds naar het politieke klimaat (zie 1.2.) maar anderzijds ook naar een tekort aan 

personeel: de moeilijkheden om geschikte kandidaten te vinden voor de nieuwe gerechtelijke 

instellingen en naar de moeilijkheden om gespecialiseerde personeelsdiensten te voorzien die de 

nieuwe medewerkers van het gerecht moeten bijstaan.190 

In het Albania 2022 Report van de EC staat dat de wettelijke voorzieningen voortaan in voege zijn om 

onafhankelijke procedures te garanderen voor het benoemen, promoveren, evalueren en ontslaan van 

rechters. De remuneratie van rechters en aanklagers voldoet aan de hoogste salarissen in de openbare 

sector van het land.191 

2.3.2. Algemene doorlichtingsprocedure 

In concreto moeten alle rechters en procureurs die in functie zijn één voor één verschijnen voor een 

screeningsinstituut dat bestaat uit twee instellingen (de First Instance Commission en de Appeal 

Chamber) en een monitoringscommissie International Monitoring Operation (waarvan de leden 

geselecteerd zijn door verschillende EU-landen) die de hele operatie superviseert.192 De uitvoering van 

de Vetting law wordt daarnaast ook nauwgezet gemonitord door het AHC.193  

De oprichting van de twee instellingen loopt, onder meer door weerstand bij het gerecht zelf, initieel 

vertraging op maar op 16 juni 2017 verkiest het parlement de 27 leden van drie nieuwe gerechtelijke 

commissies die de doorlichting (vetting) moeten uitvoeren.194   

In het Albania 2018 Report van de EC staat dat de hervorming van justitie bezig is en een goede 

vooruitgang boekt. De EC verwijst hierbij expliciet naar de start van de algemene 

doorlichtingsprocedure en de tastbare resultaten hiervan.195 

Sinds de start van de procedure nemen geregeld rechters en magistraten ontslag. In december 2018 

slaagt de hoofdrechter van het Grondwettelijk Hof er niet in om de vetting procedure door te komen 

waarna hij wordt afgezet.196 Volgens een artikel in Balkan Insight (3/2019) moeten sinds het begin 

van de procedure dermate veel rechters ontslag nemen dat het hele gerecht onthoofd is waardoor zich 

een grote achterstand in de behandeling van rechtszaken ontstaat.197 Het jaarlijkse USDoS 

mensenrechtenrapport stelt in 2019 dat er door de vetting procedure slechts twee van de negen 

rechters in het Grondwettelijk Hof overblijven. Hierdoor is het vereiste quorum voor rechters bij dit 

hof niet langer bereikt. Bovendien zijn ook vijftien van de negentien zetels in het Hooggerechtshof 

                                                
 

189 UK Home Office, 01/02/2022, url 
190 AHC (e.a.), 01/2021, p.10,  url  
191 EC, 12/10/2022, P.19, url 
192 Group for Legal and Political Studies, 06/2017, url 
193 AHC, s.d., url  
194 Freedom House, 20/04/2018, url 
195 EC, 17/04/2018, url 
196 IBNA,17/12/2018, url  
197 Balkan Insight, 07/03/2019, url  
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vacant geworden.198 Op 26 juli 2019 moet ook hoofd van het Hooggerechtshof aftreden in het kader 

van de vetting procedure.199 

In november 2019 bezoeken twee vertegenwoordigers van de Raad van Europa Albanië. Na afloop 

van hun bezoek wijzen ze erop dat er nog steeds geen Hooggerechtshof, Grondwettelijk Hof en Special 

Anti-Corruption Court is. In november 2019 bedraagt de achterstand van het Albanese gerecht 28.863 

zaken en is ze verdubbeld in vergelijking met 2015. Dit wordt als kritiek ingeschat voor het 

hervormingsproces.200 

Ook AI wijst in 2020 op het grote aantal ontslagen en de hierdoor ontstane achterstand die de vetting 

procedure met zich meebrengt. AI stelt dat de procedure cruciaal is om de onafhankelijkheid van het 

gerecht (ten aanzien van politiek en georganiseerde misdaad) te garanderen maar dat ze de werking 

van het gerecht ook ondermijnt.201 

Op 5 mei 2020 zijn volgens de website die de vetting procedure monitort 86 rechter en procureurs 

bevestigd in hun functie na screening. 100 rechters en procureurs hebben ontslag moeten nemen en 

39 onder hen hebben ervoor gekozen zich niet laten screenen waardoor ook zij niet langer in functie 

zijn.202 

In april 2020 telt het Grondwettelijk Hof vier van de negen rechters, waardoor een plenaire zitting van 

dit hof niet meer mogelijk is. Achtergrond voor deze situatie is een aanslepend conflict tussen de 

president en de regering rond eerder door de president benoemde rechters voor dit hof. Het 

Hooggerechtshof telt op dat moment nog maar vier van de negentien rechters.203 

In augustus 2020 zijn 284 rechters gescreend. 105 zijn uit hun functie ontheven. 117 hebben zich 

door de procedure gehandhaafd.204 

In 2021 geeft het jaarlijkse USDoS mensenrechtenrapport aan dat de internationaal gemonitorde 

vetting procedure gewoon verdergezet wordt en dat het Grondwettelijk Hof sinds december 2020 

opnieuw over genoeg rechters beschikt om rechtsgeldig te kunnen functioneren. Het Hooggerechtshof 

beschikt op dat moment slechts over drie van de negentien rechters.205 In het Albania 2021 Report 

van de EC staat dat de vetting procedure in 62 % van de onderzochte gevallen leidt tot afzetting, 

ontslag of beëindiging van het mandaat. Magistraten die ontslaan worden, worden ook nog eens 

vervolgd.206 

Op 30 december 2021 stemt het Albanese parlement in met de nodige mandaatverlengingen om de 

doorlichtingsprocedure van rechters en procureurs verder te kunnen zetten met een periode van vijf 

jaar.207 

Op 12 september 2022 zijn 554 vetting dossiers afgesloten. Van al deze zaken heeft 64 % geleid tot 

een ontslag of stopzetting van het mandaat. Bij ontslag worden de betrokkenen nog steeds 

vervolgd.208 

                                                
 

198 USDoS, 03/2019, url 
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200 BFM, 25/11/2019, url 
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205 USDoS, 30/03/2021, url 
206 EC, 19/10/2021, url 
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2.3.3. Andere hervormingen in het kader van het justice reform package 

In januari 2019 verklaart Genoveva Ruiz Calavera, directeur voor de Westelijke Balkan bij de EC, dat 

er, naast de doorlichtingsprocedure, nog een aantal zeer belangrijke verwezenlijkingen zijn gebeurd 

in het kader van de uitvoering van het justice reform package. Het gaat over de oprichting van nieuwe, 

onafhankelijke gerechtelijke instituten (High Judicial Council, High Prosecutorial Council, Justice 

Appointment Council) die bevoegd zijn voor het personeelsbeheer bij justitie.209 Beide instellingen 

vormen de basis voor het hele justitiesysteem en maken de oprichting mogelijk van de Special Anti-

Corruption and Organized Crime Structure (SPAK, zie ook 1.3.), als ook de National Bureau of 

Investigation (NBI). Daarnaast zijn deze instanties bevoegd om een Prosecutor General te kiezen.210 

Ook in het Albania 2019 Report staat dat de oprichting van de HJC en de HPC (en ook de Justice 

Appointment Council) een cruciale stap is voor een onafhankelijk en verantwoordelijk gerecht.211 

Eind 2019 worden de acht openbaar aanklagers en een directeur van het SPAK ingezworen en kan dit 

nieuwe anticorruptieorgaan (voor zaken op hoog niveau) van start gaan. Dat is méér dan drie jaar 

nadat het door het parlement is opgericht.212 Op 5 december 2019 wordt, zoals voorzien in het justice 

reform package, uiteindelijk ook de procureur-generaal aangesteld: Olsian Cela.213 

In januari 2020 zijn negen (van de  vijftien) Special Prosecutors bij het SPAK ingezworen alsook het 

hoofd van de Special Prosecution Office (SPO).214  

De definitieve installatie van het SPAK maakt de benoeming mogelijk van een directeur van het 

National Bureau of Investigation for Corruption and Organized Crime (NBI). Deze instelling wordt ook 

de Albanese FBI genoemd. Ze moet onderzoek voeren naar misdrijven die onder de bevoegdheid van 

het SPAK vallen en deze (samen met de Special Prosecutor Office) ook vervolgen. De NBI dient ook 

als contactpunt inzake corruptiemisdrijven met gerechtelijke autoriteiten van andere landen.215 

In januari 2020 wordt ook de High Inspector of Justice aangesteld. De oppositie heeft hiertegen 

geprotesteerd door te stellen dat de regering het gerecht controleert.216 

Het Albania Report 2020 van de EC stelt dat Albanië gematigd is voorbereid op het gebied van de 

implementering van het Europese acquis en de Europese standaarden in verband met de rechtsstaat. 

Goede vooruitgang is geboekt in de aangehouden implementering van de allesomvattende 

justitiehervorming (vooral door het oprichten van een aantal nieuwe gerechtelijke instellingen: SPAK, 

SPO, NBI en bepaalde rechtbanken voor corruptie en georganiseerde misdaad). De EC vermeldt verder 

een aantal belangrijke benoemingen of aanstellingen: directeur NBI, nieuwe algemeen aanklager, 

nieuwe hoge inspecteur van justitie. Volgens het Albania 2020 Report leveren de operationele 

inspanningen tegen corruptie resultaten en komt de grondige hervorming van het gerecht op 

beduidende wijze ten goede aan de onafhankelijkheid van rechters en parketmagistraten. De 

gerechtelijke instellingen beheren hun benoemingen (evaluaties en promoties) nu volledig zelf. Nieuwe 

rechters en magistraten zijn (vooraleer ze in dienst treden) voortaan ook verplicht een training te 

volgen bij de School of Magistrates, wat eveneens hun onafhankelijkheid ten goede komt. Het 

rekruteringsproces bij de School of Magistrates is verbeterd, net zoals het niveau van deze instelling. 

Rechters kunnen voortaan niet meer overgeplaatst worden zonder hun toestemming. Hun ontslag is 

enkel aan de orde in geval van ernstig wangedrag of wanneer ze veroordeeld zijn voor een misdrijf. 
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Magistraten krijgen dankzij de hervorming een grotere autonomie.217 In 2021 stelt de EC dat het 

gerecht zelf steeds meer benoemingen en afzettingen organiseert waardoor de afhankelijkheid van de 

politieke klasse vermindert.218 

Het Nations in Transit Report van Freedom House (2021) verwijst naar de (langzame) vooruitgang 

van de hervorming van het gerecht (onder meer naar nieuwe benoemingen van rechters bij het 

Hooggerechtshof en het Grondwettelijk Hof). Maar dit rapport wijst er tegelijk op dat bij de uiteindelijke 

vervolgingsprocedures van bekende zaken van verkiezingsfraude of de zaak van voormalig minister 

van Binnenlandse Zaken (Samir Tahiri) kansen worden gemist om te bewijzen dat high profile figuren 

niet boven de wet staan.219 

Volgens een onderzoek van Le Courrier International heeft het SPAK eind 2020 al resultaten kunnen 

voorleggen maar wacht het brede publiek nog steeds op de vervolging van de “grote vissen”.220 

In maart 2021 wordt een omstreden figuur (Elisabeta Imeraj) benoemd aan het hoofd van de High 

Council of Prosecution. Zij had op dat moment de doorlichtingsprocedure nog niet doorlopen. Op 1 

april 2021 is dat uiteindelijk toch van start gegaan.221 

Het USDoS mensenrechtenrapport van 2021 wijst erop dat straffeloosheid een ernstig probleem blijft. 

De vervolging en vooral de veroordeling van ambtenaren die zich schuldig gemaakt hebben aan 

misbruik blijft sporadisch en inconsistent. Ambtenaren, politici, rechters en personen met grote 

zakenbelangen slagen er nog steeds vaak in om vervolging te vermijden.222 In 2022 schrijft het USDoS 

opnieuw dat straffeloosheid een probleem blijft maar voegt er nu aan toe dat het SPAK (en andere 

anticorruptieinstellingen) beduidende vooruitgang hebben gemaakt in het onderzoeken, berechten en 

veroordelen van topambtenaren en georganiseerde misdadigers.223   

In oktober 2022 kan Arbena Ahmetaj (op voorstel van de High Judicial Council) aangesteld worden als 

rechter bij het Hooggerechtshof. Dit hof telt nu tien van de negentien leden waardoor de drie 

resterende vacatures bij het Grondwettelijk Hof eveneens ingevuld zullen kunnen worden.224 

In april 2022 kondigt de Appeals Chamber van de algemene doorlichtingsprocedure aan dat Elizabeta 

Imeraj (zie supra) alsnog ontslagen wordt omdat ze niet in staat was om haar vermogen te 

rechtvaardigen of uit te leggen.225  

Volgens de EC (2022) is er intussen goede vooruitgang geboekt met de implementering van de 

hervormingen bij justitie. Voor het eerst in zes jaar is het Hooggerechtshof erin geslaagd om de 

achterstand van dossiers te verminderen (een gevolg van de benoeming van nieuwe rechters). De EC 

wijst er ook op dat de SPAK verscheidene belangrijke beslissingen heeft getroffen tegen gezagsdragers 

op hoog niveau (onder meer een minister van Binnenlandse Zaken en een voormalige topaanklager). 

De grote achterstand bij justitie verhindert wel nog steeds de efficiëntie.226 
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2.4. Systeem van daadwerkelijke rechtsmiddelen tegen schending van 

rechten en vrijheden zoals neergelegd in het EVRM, BUPO-verdrag en anti-

folterverdrag  

2.4.1. Beroepsmogelijkheden 

Volgens het jaarlijkse USDoS mensenrechtenrapport (2021 en 2022) kunnen individuen en 

organisaties burgerlijke zaken aanhangig maken die verband houden met de mensenrechten. Wie alle 

beroepsmogelijkheden heeft uitgeput bij de rechtbanken in Albanië kan bovendien ook beroep 

aantekenen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Deze bron haalt wel aan dat 

de regering – in veel gevallen - geen gevolg geeft aan de uitspraken van deze laatste instelling, vooral 

dan de uitspraken die gaan over het recht op een eerlijk proces. In verband met de rechtsmiddelen 

binnen de gewone rechtsgang, citeert deze bron ook nog de dienst van de Ombudsman die zijn 

ongerustheid heeft geuit over het stijgend aantal zaken bij het EHRM, de lage graad van naleving van 

Albanië van gerechtelijke beslissingen en het verzuimen van het uitvoeren van definitieve uitspraken 

van gerechtshoven en ook van het EHRM.227  

Nog volgens het jaarlijkse mensenrechtenrapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse 

Zaken (2020 en 2022) zijn willekeurige arrestaties en detenties verboden (zie 2.1.) en kan iedereen 

de wettelijkheid van zijn of haar arrestatie aan een rechtbank voorleggen.228 

Volgens de EC (2020, 2022) blijft Albanië een goede samenwerking verzekeren met het EHRM. Sinds 

oktober 2021 zijn opnieuw 75 nieuwe zaken ingediend bij het EHRM.229  

2.4.2. Juridische bijstand in de gewone rechtsgang 

Op 9 januari 2018 is wet nr 111/2017 On State Guaranteed Legal Aid van kracht geworden. Zodoende 

is het pad geëffend voor de inwerkingtreding van een wet die vanaf juni 2018 de organisatie, 

administratie en functionering van een systeem van juridische bijstand zal verzekeren. Deze wet 

voorziet een geheel nieuw schema voor kosteloze juridische bijstand dat effectief en op een 

gelijkwaardige wijze werkt voor iedereen die in nood is, of toegang tot het gerecht nodig heeft.230 

Kwetsbare groepen zoals kinderen, jongeren, Roma’s en mensen die het financieel moeilijk hebben, 

maakten voor de invoering van de wet voornamelijk gebruik van kosteloze rechtsbijstand aangeboden 

door ngo’s (zie 2.5.3.). De wet  nr 111/2017 On State Guaranteed Legal Aid voorziet in de oprichting 

van een departement kosteloze rechtsbijstand en verschillende centra voor juridische 

eerstelijnsbijstand. Onder de wet kunnen meer categorieën van mensen genieten van gratis 

rechtsbijstand van de staat. Toch willen een aantal ngo’s nog verdere aanpassingen aan deze wet 

zodat iedereen een beroep kan doen op gratis juridische bijstand. In een aantal bronnen staat dat het 

niet gelukt is om het nieuwe departement in het ministerie van Justitie, zoals voorzien, tegen oktober 

2018 op te richten.231   

Sinds 2018 bestaat er ook een hulplijn waar kinderen en jongeren naar kunnen telefoneren voor gratis 

rechtsbijstand.232 
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In 2020 schrijft het AHC dat er nog steeds maar één centrum voor (kosteloze) juridische bijstand 

actief is (in de gemeente Elbasan). Er zijn op dat moment nog steeds geen gesubsidieerde 

rechtsbijstandkantoren (legal aid clinics) in de hogere onderwijsinstellingen of door de overheid 

erkende non-profit organisaties voorhanden om juridische bijstand aan te bieden (zoals voorzien in de 

wet van 2018). Het AHC citeert als redenen hiervoor vertragingen in de implementering van het 

wettelijke kader en financieringstekorten.233 

In het Albania 2020 Report van de EC is sprake van zes nieuwe centra en een nieuwe directie binnen 

het ministerie van Justitie om het systeem van gratis juridische bijstand te besturen.234 

In een uitgebreid VN-rapport over gendergelijkheid in Albanië (2020) worden de positieve gevolgen 

van de vernieuwde wetgeving rond gratis juridische bijstand aangehaald voor kwetsbare vrouwen. Alle 

slachtoffers van huiselijk geweld, mensenhandel en seksueel misbruik hebben immers recht op gratis 

juridische bijstand (onafhankelijk van hun inkomen). In het rapport is verder sprake van vijf Primary 

Legal Aid Service Centres (PLASCs), twaalf erkende non-profit organisaties en negen legal aid clinics 

bij instellingen van het hoger onderwijs. Blijvende gebreken aan de wetgeving, tekorten aan pro-

Deoadvocaten en ook weerstand bij bepaalde rechters zorgen er, volgens dit rapport, wel voor dat de 

feitelijke verstrekking van gratis juridische bijstand gehinderd wordt voor mensen in een moeilijke 

economische situatie, kinderen, gemarginaliseerde en benadeelde groepen. Volgens het rapport raken 

her en der in het land gemarginaliseerde vrouwen aan de bijstand, maar het aantal vrouwelijke 

slachtoffers van huiselijk geweld dat gebruik maakt van gratis juridische bijstand blijft laag. Bij wijze 

van voorbeeld stelt dit rapport dat het aantal protection orders (zie 3.2.) dat wordt uitgesproken in 

zaken waar vrouwen niet bijgestaan worden door een advocaat hoog blijft (17 % in een studie bij de 

Tirana District Court). Volgens het rapport is er een dringende nood om gratis juridische bijstand 

toegankelijker te maken voor de meest kwetsbare vrouwen, vooral in de afgelegen gebieden.235 

Het AHC somt in een rapport van 2021 de volgende organisaties op die gratis juridische bijstand 

voorzien: Primary Legal Aid Service Center in Tirana, Lushnjë, Fier, Durrës, Lezhë, Shkodër en Dibër. 

Het Directory for Free Legal Aid heeft ook overeenkomsten met de Schools of Law  (University of 

Tirana, Beder University, Wisdom University College, Aleksandër Moisiu University, Durrës, Ismail 

Qemali University, Vlora en de European University of Tirana). Het ministerie van Justitie staat ook 12 

burgermaatschappijorganisaties toe om gratis juridische bijstand te voorzien. 236 

In 2022 verschijnt een artikel op de website van UNDP-Albanië waarin sprake is van de opening van 

een achtste Free Legal Aid Centre. Voortaan zijn er centra in Shkodër, Lezhë, Dibër, Durrës, Fier, 

Vlorë, Pogradec en Gjirokastër. Volgens dit artikel hebben de acht centra in 2021 gratis juridische 

bijstand verleend aan 2.242 kwetsbare personen (zoals personen met een handicap, LGBTI-personen, 

Roma en Egyptenaren en teruggekeerde migranten).237 

Volgens het jaarlijkse USDoS mensenrechtenrapport vinden de laatste jaren nog steeds weinigen de 

weg naar de kosteloze juridische bijstand.238 Het ministerie van Justitie heeft intussen wel het Free 

Legal Aid Directorate opgericht en er zijn intussen ook zogenoemde law clinics op de 

rijksuniversiteiten. Om meer mensen op weg te zetten naar gratis juridische bijstand heeft dit 

ministerie ook een telefoonnummer ter beschikking gesteld.239 

In het Albania 2021 Report van de EC staat dat er meer personeel voor het Free Legal Aid Directorate 

is aangenomen en dat er twee extra centra zijn geopend (intussen zeven operationele centra in totaal) 
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die gratis juridische bijstand verlenen. Toch zijn het, volgens deze bron, nog steeds voornamelijk 

burgermaatschappijorganisaties die deze bijstand blijven verlenen. Volgens de EC moeten de 

inspanningen aangehouden worden om effectieve gratis juridische bijstand te voorzien en om de 

kwaliteit ervan te verzekeren. Er moeten ook bewustmakingscampagnes hieromtrent ontwikkeld 

worden.240 In 2022 schrijft de EC dat het personeelsbestand van het Free Legal Aid Directorate nu 

volledig is. Er zijn intussen tien centra operationeel, verspreid over het hele land. Zowel op het lokale 

als het centrale niveau wordt eerstelijns- én secundaire bijstand geleverd. Het aantal mensen dat 

bijstand gekregen heeft is ook merkbaar gestegen. Ook het toegekende overheidsbudget voor deze 

dienstverlening blijft stijgen.241 

2.5. Bijkomende toegangsmogelijkheden tot bescherming  

Naast de wettelijke voorzieningen binnen de gewone rechtsgang zijn er ook nog andere onafhankelijke 

instellingen waartoe zowel burgers als ngo’s zich kunnen wenden en die eveneens waken over de 

bescherming van de mensenrechten.  

2.5.1 Albanese Ombudsdienst  

De werking van de Albanese Ombudsdienst (Avokatit i Popullit) is sinds november 1998 wettelijk 

voorzien in de Grondwet en wordt sinds 4 februari 1999 verder beregeld door de Wet over de 

Ombudsdienst. De Ombudsdienst verdedigt de rechten, vrijheden en wettelijke belangen van 

individuen tegen onwettelijke of onjuiste handelingen of nalatigheden door de overheid of door derden. 

De dienst handelt op basis van een klacht of op eigen initiatief. De Ombudsdienst beslist uiteindelijk 

niet zelf om een (geschonden) recht te herstellen maar formuleert aanbevelingen voor een betrokken 

overheidsadministratie. In het geval dat deze partij niet reageert, kan de Ombudsdienst zich tot een 

hogere instantie (zelfs tot het parlement) door middel van een rapport met een concreet voorstel tot 

herstel van een geschonden recht richten.242 

In april 2017 is Errinda Ballanca aangesteld als nieuwe ombudspersoon. In het jaarrapport over 2018 

noteert de ombudspersoon dat steeds meer mensen hun weg vinden naar de regionale kantoren om 

klacht in te dienen of juridische bijstand te vragen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om online of 

met de post een klacht in te dienen. In 2018 ontving de Ombudsdienst 5.516 klachten. Hiervan 

klasseerde de dienst 2.915 klachten onder de categorie “adviseren en oriënteren”, wat betekent dat 

burgers geïnformeerd worden over de wettelijke stappen die zij moeten ondernemen om hun klacht 

te laten behandelen. De overige 2.601 klachten die wel onder de juridische bevoegdheid van de 

Ombudsdienst vallen, nam de dienst zelf in behandeling. In 2018 sloot de dienst 1.831 zaken af. 

Hiervan zijn 743 klachten afgehandeld in het voordeel van de burger, waren 556 klachten ongegrond, 

vielen 173 klachten buiten de jurisdictie en 290 buiten de bevoegdheden van de ombudsman, werden 

er 14 geweigerd en deden 55 personen afstand van hun klacht.243 

Het Albania 2019 Report van de EC schrijft dat de Ombudsdienst sinds 2014 een A-status krijgt van 

de Global Alliance of National Human Rights Institutions en dat alle nog vacante posities binnen deze 

dienst intussen opgenomen zijn. Sinds oktober 2018 beschikt de dienst over een onlineapplicatie 

waarop burgers een klacht kunnen indienen over een mensenrechtenschending of over corruptie. Het 

EC-rapport wijst er wel op dat de aanbevelingen van de Ombudsdienst beter kunnen worden opgevolgd 

door de overheid.244 In het Albania 2020 Report van de EC worden de talrijke activiteiten, 
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aanbevelingen en tussenkomsten van de Ombudsdienst opgesomd in zaken die te maken hebben met 

de mensenrechten. Het rapport verwijst naar aanbevelingen in verband met politiegeweld (in verband 

met de beteugeling van de protesten de afbraak van het Nationaal Theater). Dit rapport wijst er wel 

(opnieuw) op dat een doeltreffende implementering van de aanbevelingen door de overheid 

systematischer zou moeten verlopen.245 In het Albania 2021 Report van de EC staat dat het aantal 

aanbevelingen van de Ombudsdienst stabiel is gebleven. De Ombudsdienst heeft het aantal zaken ex 

officio ook aanzienlijk verhoogd. Wat betreft de aanbevelingen in verband met de verbetering van de 

omstandigheden in de gevangenissen en bij de behandeling van gevangenen staat in dit rapport dat 

52 van de 85 aanbevelingen volledig geïmplementeerd zijn.246 In 2022 schrijft de EC dat de 

Ombudsdienst de mensenrechten verder gepromoot en afgedwongen heeft. Van de 267 aanbevelingen 

die de dienst in 2021 heeft uitgevaardigd is ongeveer de helft ook opgevolgd. 247 

Het jaarlijkse USDoS mensenrechtenrapport stelt in 2021 over de Ombudsdienst dat deze de 

belangrijkste onafhankelijke instelling is die de mensenrechten bevordert en afdwingt (ook al heeft de 

dienst niet de macht om beslissingen af te dwingen). De dienst monitort mensenrechtenschendingen 

(onder meer de toestand in de gevangenissen en detentiecentra). De dienst is, volgens deze bron, wel 

onderbemand en ondergefinancierd.248 In 2022 stelt deze bron dat de Ombudsdienst ook klachten 

tegen de politie heeft behandeld (vooral over problemen rond arrestaties en detenties) (zie 2.2.2.).249  

Ook volgens de Bertelsmann Stiftung (2022) is de Ombudsdienst de belangrijkste binnenlandse 

instelling die het afdwingen van de burgerrechten opvolgt. Volgens deze bron neemt de Ombudsdienst 

de laatste jaren een steeds proactievere rol op. De dienst komt vooral tussen in eigendomskwesties, 

misbruik van politiegezag, oneigenlijk lange juridische procedures, het niet afdwingen van vonnissen 

in burgerlijke rechtszaken, inadequate omstandigheden in de gevangenissen en de 

leefomstandigheden voor de Roma-minderheid.250 

2.5.2. Commissioner for Protection against Discrimination (CPD) 

De missie van de CPD staat omschreven in hoofdstuk Vijf van de Wet over de bescherming tegen 

discriminatie. Uit artikel 32 van deze wet blijkt dat de CPD klachten in ontvangst moet nemen en ook 

onderzoeken. De CPD kan vervolgens administratieve sancties opleggen (in dit verband is sprake van 

het innen van boetes) en kan ook (wanneer er een collectief probleem van discriminatie is vastgesteld) 

een rechtszaak starten.251   

De CPT gaat in 2010 van start houdt zich in het begin vooral bezig met bewustmaking en 

personeelsversterking. Volgens het EASO-rapport van november 2016 behandelt de CPD een stijgend 

aantal klachten. De CPD voert ook bewustzijns- en mediacampagnes over discriminatie en geeft 

opleidingen en trainingen.252 

In het Albania 2019 Report van de EC staat dat de CPD 205 zaken heeft behandeld in 2018 (173 in 

2017), betrokken partij is geweest in 66 rechtszaken (53 in 2017) en 7 straffen heeft opgelegd (11 in 

2017). Er zijn ook lokale kantoren geopend en de slagkracht is verhoogd.253 
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Ook het Progress Report van de VN en de Albanese overheid (2019) verwijst naar nieuwe antennes 

van de CPD op het terrein.254 

Een rapport van de ngo Civil Rights Defenders (2019) beschrijft de CPD als de enige onafhankelijke 

autoriteit die verantwoordelijk is voor de effectieve bescherming tegen discriminatie. De CPD kijkt 

erop toe dat de rechtbank wel degelijk boetes afdwingt die de CPD heeft opgelegd. Verder staat er dat 

de rollen van de Ombudsdienst (zie 2.5.1.) en van de CPD de laatste jaren zijn verbeterd maar dat er 

nog capaciteitsproblemen blijven. Belangrijkste reden hiervoor is dat hun beslissingen niet bindend 

zijn.255 

De ngo stelt ook nog dat het voor de CPD moeilijk is om bewijzen voor discriminatie te vinden. Om 

die reden zijn er verschillende situaties geweest waar de CPD uiteindelijk een zaak heeft moeten laten 

vallen. Het rapport haalt ook aan dat er altijd een vrees is dat de daders wraak zullen nemen na een 

klacht.256 

Het Albania 2020 Report van de EC schrijft dat het budget van de CPD in 2019 verhoogd is maar dat 

er nog meer versterking van de werkingsmiddelen vereist is.257 In het Albania 2021 Report van de EC 

staat dat de rol van de CPD opnieuw versterkt is.258 In 2022 schrijft deze bron dat de CPD gedurende 

2021 een stabiel aantal zaken in verband met (vermeende) discriminatie heeft behandeld (vooral op 

het gebied van tewerkstelling). De CPD heeft in 2021 ook zeven gevallen van haattaal behandeld.259 

2.5.3. Ngo’s en internationale mensenrechtenorganisaties  

Volgens het jaarrapport van het AHC over 2016 kunnen ngo’s en internationale organisaties vrij 

werken in Albanië en zijn burgermaatschappij-organisaties  wijdverspreid actief rond thema’s als 

jeugd,  kinderen, personen met een beperking, Roma Ashkali en Egyptenaren (RAE) (zie 3.1.), rechten 

en bescherming van vrouwen (zie 3.2.), problemen rond cultuur en onderwijs, milieu, gezondheid, 

versterking van de democratie, wet en orde. Al deze organisaties zijn wel ondergefinancierd en hangen 

meestal af van buitenlandse donoren. Een aantal van deze burgerrechtenorganisaties is actief 

betrokken bij het van start gaan van de CPD (zie 2.5.2).260 

In de loop van 2018 heeft het AHC zelf een aantal zaken ingeleid bij de CPD, bij verschillende 

binnenlandse gerechtshoven en zelfs bij het EHRM in Straatsburg.261 In de loop van 2019 heeft AHC 

ook onder meer gewerkt (gratis juridische bijstand, juridische vertegenwoordiging in de rechtbank) 

ten behoeve van journalisten (in zaken rond arbeidsrecht).262  

Over het hele grondgebied van Albanië is ook een ngo aanwezig die zich actief bezig houdt met 

kinderen in kwetsbare situaties (Terre des Hommes263) en er is ook de nationale hulplijn voor kinderen 

(alo 116) die altijd ter beschikking is.264 

De EC noemt het wettelijk en fiscaal kader voor burgermaatschappijorganisaties ongunstig en wijst er 

in haar jaarlijkse rapport (2020) op dat de wetgeving omtrent het functioneren van 

burgermaatschappijorganisaties aan verbetering toe is “vermits een versterkte burgermaatschappij 
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een cruciaal component van elk democratisch systeem is”. Een verbeterde wetgeving moet een 

betekenisvolle dialoog met de burgermaatschappij over alle hervormingen mogelijk maken.265  

In het Albania 2021 Report van de EC staat dat de burgermaatschappij steun en diensten heeft 

verleend aan de meeste kwetsbare groepen die door de coronapandemie zijn getroffen. Het wettelijke 

en fiscale kader waarin deze organisaties functioneren wordt nog steeds ongunstig genoemd maar er 

zijn ook een aantal verbeteringen doorgevoerd in verband met het wettelijk kader (aanpassing van de 

Wet over de registratie van non-profit organisaties).266 

Ook in het jaarlijkse USDoS mensenrechtenrapport (2021 en 2022) wordt bevestigd dat binnenlandse 

en internationale mensenrechtenorganisaties zonder overheidsrestricties kunnen werken. 

Beleidsmakers zijn coöperatief en staan open voor de visies van deze ngo’s.267 

Freedom House (2019 en 2021) stelt dat ngo’s zonder restricties actief kunnen zijn maar dat ze te 

kampen hebben met beperkte financiering en beperkte invloed op het beleid. 268 Volgens het Nations 

in Transit Report (2021) van Freedom House heeft de pandemie een negatieve impact gehad op de 

slagkracht en de activiteiten van de ngo-sector en van de burgermaatschappijactivisten (zie 3.4.). De 

autoriteiten hebben protestdemonstraties van burger(organisaties) ingeperkt, beboet en hardhandig 

aangepakt.269 

In het licht van het fenomeen van het kapen van de staat (zie 1.1.) is de jarenlange aanwezigheid van 

de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) in Albanië van belang. De 

organisatie blijft er onverminderd actief bij het ondersteunen van de democratische processen, de 

rechtsstaat en de mensenrechten. Deze organisatie ontwikkelt doorlopend een brede waaier van 

wettelijke en administratieve hervormingsinitiatieven die de strijd tegen corruptie en illegale handel 

moeten aanpakken; programma’s die de media moeten ontwikkelen; en trainingen voor agenten van 

de politie en de douane.270 

Volgens de Bertelsmann Stiftung (2022) heeft de burgermaatschappij (dankzij het formeel-wettelijke 

kader waarin het opereert) een groeiende rol opgenomen in de beleidsvorming. 

Burgermaatschappijorganisaties hebben sterk gemediatiseerde acties ondernomen, vooral in de 

hervorming van het onderwijs, de bescherming van kwetsbare groepen en de agenda van de Europese 

integratie.271  

De rol van ngo’s bij het verlenen van gratis juridische bijstand wordt beschreven in hoofdstuk 2.4.2. 

2.6. Detentieomstandigheden 

Het USDoS mensenrechtenrapport omschrijft de omstandigheden in de gevangenissen en 

detentiecentra jaarlijks als een mensenrechtenprobleem. In 2017 verwijst deze bron hiervoor naar de 

overbevolking, de verouderde infrastructuur en een gebrek aan medische behandeling voor de 

gedetineerden. Politieagenten en gevangenispersoneel gaan soms over tot mishandeling van 

gedetineerden. 272 In 2018 citeert het USDoS het AHC en de Albanese Ombudsdienst door te schrijven 

dat de omstandigheden in de gevangenissen zo armzalig zijn dat ze een onmenselijke situatie 

inhouden.273 In 2019 baseert deze bron zich op een rapport van het Committee for the Prevention of 
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Torture (Raad van Europa) om te stellen dat de Albanese autoriteiten strafrechtelijke en disciplinaire 

maatregelen genomen hebben in een aantal gevallen van vermeend geweld bij verhoren door 

politieagenten in een politiekantoor in Durrës.274 In 2020 en 2021 maakt het jaarlijkse USDoS 

mensenrechtenrapport opnieuw melding van mishandelingen van gevangenen (vooral in 

politiekantoren). De SIAC (zie 2.2.2.) en de Ombudsdienst (zie 2.5.1.) hebben opnieuw klachten over 

wangedrag door de politie ontvangen, wat geleid heeft tot het onderzoek van deze gevallen. De 

penitentiaire instellingen blijven overbevolkt maar als gevolg van amnestiemaatregelen en 

infrastructuurwerken neemt de overbevolking wel af.275  

In 2019 schrijft het AHC over de problematische zaak van de overbevolking waardoor gedetineerden 

en gevangenen in isoleercellen moeten verblijven. Het AHC schrijft ook over een tekort aan medisch 

personeel en medicatie. Verder schrijft het AHC over gevallen van passieve corruptie door het 

gevangenispersoneel. Positief is, volgens het AHC, dat de nieuwe strafwet voor minderjarigen geleid 

heeft tot een reductie van de minderjarigen in het penitentiair systeem.276 Ook het AHC is in 2019 

klachten blijven ontvangen in verband met geweld door de politie op gedetineerden.277 

In 2019 schrijft Freedom House dat mishandeling door de politie van gedetineerden aanhoudt.278  

In 2020 noteert de Raad van Europa dat de Albanese autoriteiten het gevangeniswezen verder 

proberen te moderniseren. Zo zijn er nieuwe of vernieuwde gevangenisgebouwen in Tirana 

(Gevangenis Nr. 313) en in Shkodër.279 

In april 2022 citeert de onlinekrant Exit News een rapport van de Europese Raad dat Albanië een van 

de landen is met het hoogste aantal zelfmoordcijfers bij gedetineerden.280 

Volgens een rapport van de Raad van Europa (2022) heeft het European Committee for the Prevention 

of Torture (CPT), tijdens een werkbezoek, geen verklaringen genoteerd over mishandeling van 

forensische psychiatrische patiënten door het personeel in het Kruja Special Instituut of het 

gevangenishospitaal. Integendeel, veel patiënten hebben verklaard dat ze correct worden 

behandeld.281 

In het Albania 2022 Report van de EC staat dat het National Preventive Mechanism (NPM) van de 

Ombudsdienst 68 periodieke inspecties (in detentiefaciliteiten) heeft uitgevoerd. Hierbij heeft het NPM 

76 aanbevelingen opgesteld en 38 klachten behandeld. Het NPM heeft ook vier klachten tegen 

politieagenten behandeld in verband met geweld. Volgens de Ombudsdienst valt geweld vooral voor 

in de context van openbare protestacties.282 
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3. Specifieke situaties 

3.1. Roma en Egyptenaren 

Volgens de laatste cijfers (2020) van de EC zijn er nog ongeveer 30.000 à 40.000 Roma en 

Egyptenaren in Albanië.283 

Op 13 oktober 2017 heeft het Albanese parlement de nieuwe Wet op de bescherming van nationale 

minderheden goedgekeurd. Sindsdien behoren Roma tot één van de erkende minderheden. De Raad 

van Europa schrijft hierover dat de nieuwe formele erkenning een heel belangrijke vooruitgang inhoudt 

voor de Albanese Roma met onder meer een verhoging van hun bescherming en een aantal andere, 

nieuwe rechten die de gelijke behandeling van Roma in de maatschappij (onder meer recht op 

onderwijs in de Romataal) moet bevorderen. Discriminatie op basis van culturele, etnische en 

linguïstische gronden is voortaan verboden. Roma zijn voortaan ook vertegenwoordigd in een Comité 

voor Nationale Minderheden dat rechtstreeks aan de premier rapporteert en een specifiek mandaat 

heeft om het beleid inzake Romarechten te promoten.284 Het Amerikaanse USDoS 

mensenrechtenrapport schrijft hierover in 2020 wel dat reguleringen met implementeringen van de 

minderhedenwet uit 2017 nog allemaal moeten goedgekeurd worden.285 In 2022 zijn nog steeds niet 

alle reguleringen voor de implementering van de minderheidswet goedgekeurd.286 

De Albanese politie beschikt, volgens een rapport van de UK Home Office (2017), op het lokale niveau 

over goede contacten en samenwerkingsmogelijkheden in de gemeenschap om diverse problemen 

tegemoet te treden. Bijgevolg stelt dit rapport ook dat doeltreffende overheidsbescherming (algemeen 

gesproken) beschikbaar is.287 

In 2018 schrijft de EC in haar Albania report 2018 dat het beleid en wettelijk kader in verband met 

non-discriminatie (zie 2.1.) algemeen gesproken in lijn is met de Europese standaarden. Volgens dit 

rapport zijn er belangrijke stappen gezet om het wettelijke kader voor de bescherming van 

minderheden te verbeteren.288 Albanië heeft bovendien ook de Verklaring van Poznan (Declaration of 

Western Balkans Partners on Roma Integration within the EU Enlargement Process) onderschreven: 

een verbintenis uit juli 2019 van de Balkanlanden i.v.m. de integratie van Roma.289 De nationale 

wetgeving in verband met Roma omvat veel wetten en statuten die alle domeinen van het leven 

bestrijken (mensenrechten, huisvesting, onderwijs, gezondheid, tewerkstelling, sociale bescherming, 

toegang tot justitie, burgerlijke registratie, cultuur, enz…).290 

De Albanese regering heeft in december 2015 een eerste Nationaal Actieplan voor de integratie van 

Roma en Egyptenaren (National Action Plan for the Integration of Roma and Egyptians 2016-2020 

(NAPIRE)) aangenomen met duidelijke en concrete aandacht hiervoor in de begrotingen van bevoegde 

ministeries.291 

Op 18 november 2021 heeft de Albanese regering het Nationaal Actieplan voor de Gelijkheid, Inclusie 

en Participatie van Roma en Egyptenaren (2021-2025) aangenomen. Hierbij zijn alle relevante 

ministeries, gemeentes, onafhankelijke instellingen, internationale organisaties, ngo’s en experten 
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alsook vertegenwoordigers van de beide gemeenschappen betrokken geweest. Het plan houdt nieuwe 

verbintenissen in; een opdrijving van vroegere maatregelen; en ook de lancering van nieuwe 

activiteiten. Het plan is ook zorgvuldig in lijn gebracht met het nieuwe EU Roma Strategic Framework 

for Equality, Inclusion and Participation 2020-2030.292 Dit nieuwe actieplan bevat voor het eerst een 

hoofdstuk dat gaat over de strijd tegen antiziganisme en dat systemische en structurele 

maatschappelijke veranderingen beoogt op dit gebied.293  

Om de implementering en de efficiëntie van de nationale beleidsplannen met betrekking tot de RAE in 

de hele westelijke Balkan te ondersteunen op het lokale niveau hebben de Raad van Europa en de EU 

in 2017 samen het zogenoemde ROMACTED-steunprogramma opgezet voor RAE. Bij de implementatie 

van de nationale strategieën en beleidsplannen moet de aandacht voortaan gaan naar de principes 

van goed bestuur en participatie. Hierbij gaat voortaan veel aandacht en voorbereiding naar de 

specifieke context van een of andere lokale gemeente voor de uitwerking van het nationale beleid.294 

Volgens de EC (2018 en 2019) is de implementering van het NAPIRE 2016-2020 “ongoing”.295 En, 

volgens de Raad van Europa heeft ROMACTED in de loop van 2018 en 2019 effectief als drijvende 

kracht gefungeerd bij het opzetten van workshops met als doel de implementatie van het nationale 

actieplan lokaal te verbeteren.296 Concreet betekent dit ook dat in de periode 2018-2019 een groot 

aantal lokale initiatieven, samenwerkingsverbanden en synergiën op poten zijn gezet. Onder meer 

initiatieven in verband met huisvesting, energievoorzieningen (Roskovec), onderwijs (Roskovec), 

lokale samenwerking met de CPD (Korçë, Pogradec, Vlorë), verkiezing van de Roma-vriendelijkste 

burgemeester van Albanië, ondersteuning van toegang tot arbeidsmarkt (Vlorë), versterking 

onderwijsmiddelen voor Romakinderen (Elbasan), ….297  

Het gezamenlijke Progress Report van de VN en de Albanese overheid (2019) wijst erop dat de sociale 

en economische inclusie van RAE eveneens verbeterd is door het coachen van 200 ambtenaren en ook 

door de zogenoemde Roma Focal Points. Deze ambtenaren en Roma Focal Points moeten het actieplan 

implementeren en monitoren. Volgens dit rapport is de toegang tot de openbare diensten verbeterd 

door de aanname van lokale actieplannen in vier belangrijke gemeentes (Berat, Durrës, Shkodër en 

Tirana).298  

Belangrijke mensenrechtenrapporten blijven in de loop van de voorbije jaren echter vooral wijzen op 

de precaire omstandigheden waarin Roma en Egyptenaren in Albanië leven. Er gaat in deze rapporten 

veel aandacht naar de wijze waarop de wetgeving (onvoldoende) geïmplementeerd wordt: 

In haar rapport van mei 2019 noteert de EC dat er vooruitgang is op het gebied van onderwijs voor 

Romakinderen. Toch blijft de kloof tussen Roma- en niet-Romakinderen groot. Ook de 

tewerkstellingsgraad van Roma blijft zeer laag. Meer dan de helft van de Roma op beroepsactieve 

leeftijd is werkloos. De EC stelt dat de aanpak om Roma tewerk te stellen moet worden gewijzigd. In 

verhouding tot de rest van de Albanese bevolking hebben weinig Roma een ziektekostenverzekering. 

Toegang tot openbare diensten blijft voornamelijk in landelijke gebieden moeilijk voor de Roma. 

Weinig Roma in Albanië hebben toegang tot leidingwater (46 %) en elektriciteit (84 %).299 In 2021 

schrijft de EC ook nog dat de COVID-19 pandemie een negatieve impact heeft gehad op de scholing 

van de Romakinderen en op de tewerkstellingsgraad van de volwassenen. 300 
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In het Albania 2019 Report van de EC staat verder nog dat er meldingen blijven over hindernissen bij 

de toegang tot het gerecht en over het gebrek aan toegang tot juridische bijstand bij kwetsbare 

groepen zoals Roma en Egyptenaren. De grote meerderheid van rechtszaken waarbij kwetsbare 

groepen betrokken zijn worden, volgens deze bron, overigens behandeld door 

burgermaatschappijorganisaties (die gesteund worden door donoren) (zie 2.5.3.).  

In 2020 stelt het AHC dat RAE nog altijd met discriminatie worden geconfronteerd.301 Ook Freedom 

House (2020) wijst erop dat veel RAE nog steeds problemen ondervinden om zich formeel te 

registreren in hun woonplaatsen.302 Ook het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2020) wijst erop 

dat discriminatie nog steeds voorvalt. Sommige scholen weigeren nog altijd kinderen van Roma en 

Egyptenaren in te schrijven. De CPD (zie 2.5.2.) behandelt wel klachten in dit verband en in sommige 

gevallen leidt dit tot boetes of dwangmaatregelen voor de discriminerende overheden.303 In dit rapport 

wordt ook nog verwezen naar (praktische) moeilijkheden voor RAE om zich te registreren bij de 

gemeente. Sommige Roma hebben hiervoor niet genoeg financiële middelen en anderen beschikken, 

volgens deze bron, over niet genoeg motivatie om door de hele procedure te gaan.304 In 2022 schrijft 

het USDoS mensenrechtenrapport dat er nog steeds meldingen zijn van discriminatie van Roma (in 

de huisvesting, gezondheidszorg, arbeidsmarkt, en het onderwijs).305  

Volgens een rapport van de Franse asielinstanties (2020) trouwen Roma(meisjes) nog vaak op 

minderjarige leeftijd. De overheid biedt weinig steun voor hen maar er zijn ngo’s (zie 2.5.3) die 

problemen ten gevolge van schooluitval of huiselijk geweld opvangen.306 

Volgens een artikel op de website Euronews hebben Roma en Egyptenaren in Albanië de meeste 

schade geleden als gevolg van de aardbeving die het land op 26 november 2019 getroffen heeft.307  

Volgens AI (2021) is de verbeterde wet op de bescherming tegen discriminatie (zie 2.2.) wel positief 

voor de Roma.308  

In juni 2019 heeft de Albanese regering zelf een tussentijds rapport gepubliceerd dat een overzicht 

biedt van de stand van zaken wat betreft de implementering van het NAPIRE 2016-2020. Hierbij wordt 

in de eerste plaats verwezen naar implementeringen op het vlak van registratie bij de burgerlijke 

stand, maar ook naar tal van verwezenlijkingen qua bijstand in verschillende domeinen (onderwijs, 

tewerkstelling, huisvesting, gezondheidszorg,…). Er is ook sprake van de concrete opvolging van alle 

verwezenlijkingen (en de begunstigden ervan) via een onlinesysteem ROMALB (dat alle gegevens 

verzamelt).309 In de bijhorende policy brief staat een overzicht van de concrete vooruitgang van het 

Albanese Romabeleid in deze verschillende domeinen (onderwijs, interculturele dialoog, 

tewerkstelling, beroepsonderwijs, gezondheidszorg, stedelijke integratie, registratie bij de burgerlijke 

stand, justitie, sociale bescherming) en in het ROMALB-systeem van opvolging. Per domein staan 

concrete verwezenlijkingen en ook een roadmap voor de verdere ontwikkeling ervan.310    

In augustus 2019 publiceert UNDP het rapport over het Economic and Social Empowerment for Roma 

and Egyptians - a booster for social inclusion –project. In dit rapport wordt gedetailleerd uit de doeken 

gedaan hoe lokale gemeenschappen (Berat, Durrës, Shkodër en Tirana) ondersteund worden. Het 

UNDP-project steunt de gemeenschappen van Roma en Egyptenaren om zelf deel te nemen aan lokale 
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planningsprocessen. Organisaties van Roma en Egyptenaren krijgen steun om zelf kleine projecten te 

implementeren in functie van hun echte noden. Ook individuen worden gesteund bij verwerving van 

vaardigheden, tewerkstelling en ondernemerschap.311 

Een rapport van de World Bank over de re-integratie van teruggekeerde Roma-asielzoekers naar de 

westelijke Balkan (2019) verwijst niet alleen naar het actieplan (NAPIRE) maar ook nog naar twee 

andere beleidsdocumenten die aandacht schenken aan Roma als kwetsbare groep (Nationale strategie 

voor werkgelegenheid en vaardigheden met bijhorend actieplan uit 2017 en de Sociale 

huisvestingsstrategie).312 De nieuwe wet rond sociale huisvesting dateert van mei 2018 en bepaalt dat 

5 % van de sociale woningen gereserveerd moet worden voor de kwetsbaarste leden van de Roma- 

en Egyptenarengemeenschap.313 Volgens de EC zijn Roma in 2020 blijven genieten van het voor hen 

wettelijke voorziene quorum (5 %) in de sociale huisvesting (zie infra).314 Volgens het AHC (2020) 

kunnen veel RAE-families nog altijd niet rekenen op steunmaatregelen qua sociale woningen (ondanks 

de vernieuwde wetgeving).315 

Het rapport van de World Bank bevat een overzicht van ngo’s (zie 2.5.3.) die momenteel op het terrein 

actief zijn ten behoeve van de RAE-gemeenschap: “Union for Development and Integration of Roma 

Minority in Albania; Roma Women’s Rights Centre; Institute of Romani Culture in Albania; Romani 

Baxt Albania; Romano Khan; Disutni Albania; Voice of Roma; National Association Education for Life; 

Tirana Legal Aid Society; Help for Children Foundation; Roma—Egyptian Youth Movement; Social 

Organisation for the Support for the Youth; Roma Gate to Integration; Roma Versitas Albania; 

USHTEN; TREJA en Romano Sezi.” 316  

Ngo’s in Albanië die zich inzetten voor de RAE krijgen brede ondersteuning vanuit het ERGO (European 

Roma Grassroots Organisations) netwerk in Brussel dat zelf netwerking onderneemt binnen de 

Europese instellingen. De antenne van ERGO in Albanië is Roma Active Albania.317 

In het gezamenlijke Progress Report van de UN en de Albanese overheid over 2019 staat opnieuw 

beschreven hoe UNDP de overheid heeft bijgestaan bij de implementering van het eerste NAPIRE. Zo 

zijn er in Berat, Durrës, Shkodër en Tirana effectief geïntegreerde tewerkstellingsmaatregelen voor 

RAE gerealiseerd. Ook andere effectieve verwezenlijkingen op het gebied van andere doelstellingen 

(schoolcurricula, burgerlijke registratie, gezondheid, sociale zorg, infrastructuur) staan hier 

opgenoemd. Zo staat, volgens deze bron, het ROMALB-systeem in 2019 helemaal op poten. De UNDP 

heeft ook een trainingsboek opgesteld met lessenmateriaal voor basisvaardigheden en voor 

basisgeletterdheid. Dit boek is goedgekeurd door drie ministeries voor gebruik in het schoolcurriculum, 

de beroepsopleidingen en de gemeenschapscentra. In 2019 hebben 368 Roma en Egyptenaren 

toegang gekregen tot inschrijving in de burgerlijke stand, onderwijs, gezondheidszorg en welzijn via 

een pilootmodel voor geïntegreerde sociale dienstverlening in de gemeenschap. Verder zijn de 

leefomstandigheden van 1.000 families van Roma en Egyptenaren verbeterd door een brede 

verscheidenheid aan infrastructuurprojecten (rioleringen, watervoorzieningen, bouw van crèches, 

…).318 

In februari 2020 heeft in Elbasan een tweedaagse workshop plaatsgevonden met de bedoeling om de 

deelnemers (lokale coördinatoren, focal points, begrotingsverantwoordelijken, specialisten en 
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ROMACTED-facilitators) beter wegwijs te maken in het budgetteren van lokale projecten volgens het 

Lokale actieplan voor de integratie van Roma- en Egyptenarenminderheden 2019-2022. 319 

Een rapport van de Britse asielinstanties (2021) vermeldt berichten over het hardhandig optreden van 

de politie tegen arbeiders in de informele sector (zoals Roma en Egyptenaren). Zo is een zekere Agron 

Cura (een Egyptenaar) in maart 2020 hardhandig aangepakt tijdens zijn werk. Achteraf heeft deze 

persoon zich met een pro-Deoadvocaat van de ngo Social Justice (zie 2.5.3.) tot het CPD (zie 2.5.2.) 

gewend. Deze organisatie heeft vervolgens discriminatie vastgesteld en klacht ingediend tegen de 

politie. Dit leidde uiteindelijk tot een rechtszaak waarin de discriminatie erkend is en aan het slachtoffer 

een schadevergoeding is toegewezen.320 

De European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), de onafhankelijke 

mensenrechtenorganisatie van de Raad van Europa, plaatst in zijn rapport over Albanië 

kanttekeningen bij het succes van de lokale implementering van het NAPIRE (2016-2020). Het lokale 

niveau speelt weliswaar een hoofdrol bij de implementeringen maar dient hiervoor wel over de vereiste 

middelen te beschikken. De doelstellingen worden dan ook soms niet gehaald.321 Ook het Albania 2020 

Report van de EC spreekt over beperkte vooruitgang bij de finale implementering van het NAPIRE 

2016-2020. Toch meldt dit rapport ook positieve elementen (onder meer op het gebied van de sociale 

huisvesting). 5 % van de sociale woningen wordt effectief voorbehouden voor Roma. In verband 

hiermee moet echter nog een groot aantal plaatselijke verordeningen goedgekeurd worden. Het EC-

rapport verwijst nog naar de nood aan blijvende inspanningen tegen antiziganisme en haattaal. Dit 

rapport wijst op het belang van het feit dat Albanië de Verklaring van Poznan heeft onderschreven (zie 

supra).322  

In 2021 situeert de EC enkele van de positieve resultaten van het NAPIRE (2016-2020) in de gebieden 

van de burgerlijke registratie, huisvesting, onderwijs en tewerkstelling.323 In 2022 schrijft de EC dat 

er eerder een beperkte vooruitgang is wat betreft sociale inclusie van beide minderheden. De 

institutionele capaciteit van het ministerie van Gezondheid en Sociale bescherming, dat instaat voor 

het Romabeleid, blijft zwak. De segregatie in het onderwijs moet nog altijd aangepakt worden. Roma 

en Egyptenaren blijven weinig gedekt door de ziekteverzekering.324 In mei 2022 spreekt het EHRM 

een richtinggevend vonnis uit tegen de Albanese regering in verband met segregerende maatregelen 

van een school in Korça. De regering moet de maatregelen opheffen en een boete betalen van 4.500 

euro per betrokken familie.325  

3.2. Huiselijk geweld 

Het Albanese parlement heeft de eerste Wet over huiselijk geweld (On measures against Violence in 

Family Relations) gestemd in 2006. Deze wet is sinds 1 juni 2007 van kracht.326 In 2011 is er ook een 

zogenoemd coördinatiemechanisme (referral mechanism against domestic violence) in het leven 

geroepen. Hierbij moeten verschillende lokale instellingen samen reageren op gedetecteerde gevallen 

van huiselijk geweld. Deze lokale instellingen (politie, ngo’s, gemeentediensten, school, 

gezondheidscentra) rapporteren elkaar wanneer ze een geval op het spoor komen. De coördinatie 

berust bij een coördinator van de gemeente. De betrokken instellingen proberen de gevallen ook 

samen te behandelen en op te lossen. Het mechanisme zorgt ervoor dat de politie onmiddellijk bij het 
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ontvangen van een melding overgaat tot het uitvaardigen van een voorlopige beschermingsmaatregel 

(preliminary protection order). Wanneer het tot een rechtszaak komt, vaardigt de rechtbank 

(maximaal 48 uur na indienen van de zaak) een onmiddellijke beschermingsmaatregel (immediate 

protection order) uit. En, zodra de zaak effectief aangespannen is, vaardigt de rechtbank een 

beschermingsmaatregel (protection order) uit die maximaal één jaar geldig is (verlengbaar). Wanneer 

de dader de maatregel niet naleeft, wordt hij hiervoor vervolgd. Bij een protection order ontvangt het 

slachtoffer ook een financiële tegemoetkoming. Het coördinatiemechanisme (referral mechanism) 

voorziet verder (afhankelijk van de noden) een shelter, psychologische of juridische bijstand en hulp 

bij het vinden van een job. Vermits huiselijk geweld ook een strafrechtelijk feit is, start (naast de 

uitvaardiging van de beschermingsmaatregelen) ook een strafrechtelijke procedure tegen de dader. 

Dit gebeurt op vraag van de politie, het parket of een forensisch geneesheer.327   

In maart 2012 is de strafwet aangepast waarna gevangenisstraffen tot vijf jaar mogelijk zijn op het 

misdrijf huiselijk geweld.328  

Albanië heeft de Conventie van Istanboel (Council of Europe Convention on preventing and combating 

violence against women and domestic violence) op 19 december 2011 ondertekend, op 4 december 

2013 geratificeerd en op 1 augustus 2014 in werking laten treden.329 In juni 2021 heeft de regering 

een nieuwe strategie voor gendergelijkheid 2021-2030 aangenomen.330 

Sinds 2017 is er ook één unieke, nationale hotline voor vrouwen die hulp zoeken tegen huiselijk geweld 

(116-117). De lijn is gratis en is de klok rond bemand.331 

In 2018 zijn belangrijke verbeteringen aangebracht aan de Wet over maatregelen tegen geweld in 

familierelaties. Vanaf september 2018 krijgen vrouwen en meisjes die geweld ervaren onmiddellijk 

politiebescherming wanneer ze hiervan een melding doen. Er is opnieuw sprake van preliminary 

protective orders, maar de wachtperiode van twee dagen vooraleer een protection order wordt 

uitgevaardigd is niet langer van kracht. Voortaan moeten slachtoffers onmiddellijk (samen met de 

kinderen) in een vluchthuis opgevangen worden. Voor het eerst beschermt de wet ook vrouwen zonder 

formele band (huwelijks- of samenlevingscontract) met de dader. De verbeteringen aan de wet stellen 

ook dat de verzoeningsprocedures in de rechtbank voortaan verboden zijn. Verder verzekeren de 

verbeteringen een betere dienstverlening, niet alleen voor de overlevenden van huiselijk geweld, maar 

ook op het gebied van rehabilitatiemogelijkheden voor de daders.332  

In november 2020 is de wet opnieuw aangepast met nieuwe provisies over de verwijdering van de 

dader uit de woning.333 Volgens de OVSE (2021) zijn de verbeteringen gericht op een betere 

implementering van de bestaande wetgeving. Ook deze bron bevestigt dat de verbeteringen de 

implementering van de beschermingsmaatregelen (Order of Preliminary Measures of Immediate 

Protection) betreffen. Ook is er ingevolge deze vernieuwde wetgeving een instructie gekomen van de 

HJC en het ministerie van Justitie om een speciale database te creëren die alle zaken die bij de 

rechtbanken hangende zijn samenbrengt en coördineert.334 

Eind 2019 is het coördinatiemechanisme (national referral mechanism) ingevoerd in 39 van de 61 

gemeentes in Albanië.335  Het AHC (2020) stelt wel dat de preventie- en doorverwijzingsmechanismes 

niet altijd werken vermits de politiekorpsen de meldingen van geweld op meisjes en vrouwen niet 
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altijd ernstig nemen.336 In oktober 2021 zijn de coördinatiemechanismes actief in alle 61 gemeentes. 

337 

Op de website van UNDP wordt in december 2019 verwezen naar een onderduikadres in de buurt van 

Tirana waar slachtoffers naast bescherming ook mogelijkheden krijgen om zich bij te scholen.338 Ook 

in het Albania 2020 Report van de EC wordt verwezen naar shelters voor slachtoffers van huiselijk 

geweld. Sommige andere gemeentes beschikken eveneens over noodvluchthuizen maar volgens deze 

bron zijn de capaciteit en financiële middelen van vluchthuizen beperkt. De instellingen zijn afhankelijk 

van donoren.339 

Tijdens de COVID-19-pandemie (in de zomer van 2020) heeft de Albanese overheid, samen met UNDP, 

een protocolhandvest verspreid waarin gedetailleerd uitgelegd staat wat de politie in de context van 

de pandemie moet doen wanneer een slachtoffer van huiselijk geweld om hulp en bescherming vraagt. 

Heel concreet staat uitgelegd hoe het lokale coördinatiemechanisme ingeschakeld moet worden en 

hoe alle beschermingsmaatregelen genomen moeten worden.340 Het protocol was heel belangrijk 

vermits de vluchthuizen bij aanvang van de pandemie aanvankelijk gesloten waren en geen 

slachtoffers meer ontvingen. Ook in het jaarlijkse USDoS mensenrechtenrapport (2021) is sprake van 

een officieel protocol om shelters te laten functioneren in de context van de pandemie. De overheid 

heeft ook een videoboodschap verspreid om burgers aan te zetten gevallen van huiselijk geweld te 

melden. Er is ook sprake van communicatie rond een hotline en andere contactmogelijkheden met de 

autoriteiten. Nog volgens deze bron beheert de overheid één shelter voor slachtoffers van huiselijk 

geweld en ook een (nieuw) crisismanagementcentrum voor slachtoffers van seksuele aanranding in 

het Tirana University Hospital Center. 341 Een rapport van onder meer het AHC (2021) geeft een 

uitgebreider en concreter overzicht van de voorzieningen in Albanië inzake vluchthuizen, adviescentra, 

gezondheidscentra en centra voor juridische bijstand. Er is sprake van 18 gespecialiseerde shelters 

die beheerd worden door de overheid, ngo’s (of samenwerkingsverbanden door beiden). Het gaat over 

zeven shelters voor langere periodes en tien noodshelters. Er is ook sprake van een nationaal centrum 

voor de behandeling van slachtoffers van huiselijk geweld. Ook is er sprake van het LILIUM Crisis 

Management Centre for sexual violence cases dat de klok rond gezondheidsbijstand verleent.342  

In februari 2022 heeft Albanië de International Labour Organisation Convention on Violence and 

Harassment in the World of Work geratificeerd. Om alle provisies te implementeren moet er wel nog 

een harmonisering volgen met nationale wetgeving. 343 

In het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2017) staat dat de wet gelijke rechten voor man en 

vrouw voorziet maar dat vrouwen in veel gemeenschappen met maatschappelijke discriminatie 

geconfronteerd worden. Deze discriminatie is gebaseerd op traditionele sociale normen in Albanië die 

vrouwen zien als ondergeschikt aan mannen.344 Daarnaast stellen de COI-bronnen al jarenlang dat 

ook geweld op vrouwen (en vooral huiselijk geweld) in Albanië een wijdverspreid en verontrustend 

fenomeen blijft. Hierbij gaat veel aandacht naar de (gebrekkige) implementering van de bestaande 

wetgeving. 

Zeker in de context van de lockdownmaatregelen tegen de Covid-19-pandemie is huiselijk geweld in 

Albanië gestegen. Dit is onder meer gebleken uit het aantal oproepen bij de nationale hulplijn voor 

                                                
 

336 AHC, 03/2020, p.10, url 
337 EC, 19/10/2021, url 
338 UNDP, s.d., url 
339 EC, 06/10/2020, url 
340 Republic of Albania, s.d.,url  
341 The Borgen Project, s.d., url; USDoS, 30/03/2021, pp.18-19, url 
342 AHC (e.a.), 01/2021, pp.96-97, url 
343 EC, 12/10/2022, p.34, url 
344 USDoS, 03/03/2017, url  

https://ahc.org.al/wp-content/uploads/2020/03/AHC-_-Report-on-HR-2019-En-Version.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2021-10/Albania-Report-2021.pdf
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/ourwork/democratic-governance-and-peacebuilding/successstories/light-at-the-end-of-domestic-violence-in-albania.html
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/albania_report_2020.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/al/Protocol_eng_2020.pdf
https://borgenproject.org/new-policies-to-protect-women-and-girls-in-albania/
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/ALBANIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://ahc.org.al/wp-content/uploads/2021/01/Evaluation-of-Human-Rights-and-Rule-of-Law-during-the-Albanian-Presidency-of-OSCE.pdf
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-10/Albania%20Report%202022.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/265600.pdf


 

 

ALBANIË. Algemene situatie  

15 december 2022 

 

 

 
Pagina 45 van 77

 
    

  

 

vrouwen en meisjes.345 Van januari tot mei 2021 hebben zes vrouwen de dood gevonden door huiselijk 

geweld.346 Van augustus 2021 tot december 2021 hebben 13 vrouwen de dood gevonden hierbij.347 

In een artikel van Le Courrier des Balkans (2021) staat dat ongeveer de helft van de volwassen 

vrouwen in Albanië blootgesteld is aan partnergeweld.348 Volgens de Bertelsmann Stiftung (2022) zijn 

er dagelijks nieuwsberichten die te maken hebben met gevallen van huiselijk geweld.349 De 

nieuwswebsite Exit Albania citeert in 2022 een rapport van het parket (2022) over een stijging van 

het aantal zaken in verband met huiselijk geweld en verkrachting in 2021. In dit rapport staat meer 

bepaald dat er 10,13 % meer klachten voor huislijk geweld zijn neergelegd bij de politie (dan in 2020) 

en dat er 13,12 % meer rechtszaken zijn gestart (dan in 2020). Ook het aantal veroordeelde 

beschuldigden is gestegen met 24,8 %.350 

Het jaarlijkse USDoS mensenrechtenrapport noemt huiselijk geweld een ernstig probleem (2017).351 

Ook de jaarlijkse rapporten (2018, 2019) van de EC beschrijven huiselijk geweld als een ernstig 

probleem. 352 Volgens het USDoS mensenrechtenrapport van 2022 berichten ngo’s nog altijd over hoge 

niveaus van huiselijk geweld tegen vrouwen.353 In 2020 schrijft het AHC dat het fenomeen dodelijke 

slachtoffers blijft eisen en dat vrouwen het geweld vaak zelfs niet melden bij de bevoegde autoriteiten 

(of hun eerdere klachten terug intrekken). Als redenen hiervoor wordt ofwel hun economische situatie 

ofwel de “sociale mentaliteit” opgegeven. Dit rapport geeft overigens ook aan dat kinderen en 

ouderlingen eveneens het slachtoffer van huiselijk geweld kunnen zijn. 354  

In 2019 verschijnt een OVSE-studie over de prevalentie van geweld op vrouwen in Albanië. Hieruit 

blijkt dat het aantal rechtszaken in verband met geweld op vrouwen gestegen is sinds de verstrenging 

en aanpassing van de wet. Dit rapport vermeldt ook de inspanningen op het vlak van 

mentaliteitsverandering bij de betrokken autoriteiten (politie, rechters, parketmagistraten, School of 

Magistrates,…).355 Uit de studie blijkt wel dat minder dan de helft van de bevraagde vrouwen op de 

hoogte is van wie ze kunnen contacteren wanneer ze met geweld worden geconfronteerd. Hierbij 

spelen opleidingsgraad, leeftijd en woonplaats een rol.356 

Volgens een rapport van UN Women (2020) blijven vrouwen grote problemen ondervinden bij de 

toegang tot het gerecht. Slachtoffers van huiselijk geweld worden, volgens dit rapport, ontmoedigd 

om gerechtigheid te zoeken. Ze ontberen de juiste informatie over hun wettelijk voorziene rechten en 

over het systeem van de beschermingsmaatregelen. Tegelijk ontberen de ambtenaren bij justitie zelf 

eveneens de juiste informatie en de juiste attitude.357 Dit rapport geeft ook nog aan dat de niet-

uitvoering van gerechtelijke beslissingen (vb. over alimentatie, beschermingsmaatregelen, …) een 

probleem blijft. Het aantal niet-uitgevoerde gerechtelijke beslissingen over alimentatie bedraagt 25 à 

40 %.358 

Het jaarlijkse USDoS mensenrechtenrapport (2020) meldt dat verkrachting binnen het huwelijk 

strafbaar is maar dat vervolging uitblijft. Dit rapport stelt verder dat de verbeteringen aan de Wet op 
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huiselijk geweld ertoe geleid heeft dat de politie sneller en meer protective orders uitvaardigt. Van 

januari tot augustus 2019 gaat het over meer dan 1.600 protective orders.359 

Het Albania 2020 Report van de EC heeft data over het aantal geïdentificeerde en behandelde gevallen 

van huiselijk geweld. In 2.836 gevallen is er een emergency protection order of een protection order 

uitgevaardigd in het kader van een rechtszaak. Er zijn 1.341 gevallen van huiselijk geweld 

geïdentificeerd (in de zin van artikel 130/a van de Strafwet), 1.439 daders vervolgd (hiervan zijn er 

535 gearresteerd, 76 gedetineerd). Het gerecht heeft 68 zaken afgewezen en heeft 760 daders 

vervolgd zonder vrijheidsberoving.360 In 2021 maakt deze bron melding van 4.701 gedetecteerde 

gevallen van huiselijk geweld (1.505 gevallen zijn doorgestuurd naar het parket en 535 daders zijn 

gearresteerd).361  

In 2022 schrijft de EC dat het huidige wettelijke kader nog niet volledig in lijn gebracht is met de 

belangrijkste internationale standaarden (onder meer de Istanboelconventie) en dat er voor 

slachtoffers en overlevenden van geweld nog geen focus is op herintegratie en ook geen toegang tot 

dienstverlening. In 2021 heeft de politie 5.312 gevallen van geweld (of andere criminaliteit) in de 

thuissituatie behandeld. Dit is een stijging met 13 % tegenover 2020. In 3.266 gevallen is een 

protection order uitgevaardigd en in 1.630 gevallen is de dader naar het parket doorverwezen. In 

2021 werden 638 daders gearresteerd en zijn 123 daders opgesloten.362 

In een artikel van Le Courrier des Balkans (2021) staat dat de feitelijke implementering van de 

beschermingsmaatregelen, de schaarste van de middelen, en het gebrek aan begrip van wat intra-

familiaal geweld is blijvende uitdagingen vormen.363 Bijstand voor vrouwen is, volgens dit artikel, 

afhankelijk van de woonplaats van het slachtoffer. Dit artikel wijst er wel op dat nog steeds een klein 

aantal slachtoffers aangifte doet van de feiten.364 

In het OVSE-rapport uit januari 2021 is sprake van 28 zaken van huiselijk geweld en protection orders 

waarin ook sprake is van gratis juridische bijstand.365 

Volgens AI zijn er in 2021 (januari tot december) 2.754 protection orders uitgevaardigd maar worden 

deze maatregelen maar zwak geïmplementeerd. Volgens de politie zijn 30 % van de moorden gevallen 

waarbij vrouwen door hun man om het leven zijn gebracht.366 

Ngo’s spelen een belangrijke rol bij de procedures om als slachtoffer van huiselijk geweld bescherming 

te vinden. De ngo Women Forum Elbasan (WFE) bijvoorbeeld voorziet in gratis dienstverlening voor 

overlevenden van geweld (sociale, psychologische en juridische hulp). WFE werkt ook samen met de 

politie, rechtbanken en met gezondheidsmedewerkers in de regio Elbasan om de hulp die van de 

instellingen komt nog te verbeteren. Tijdens de pandemie heeft deze nog bijna 300 online hulpsessies 

georganiseerd. Verder beheert WFE noodopvang.367 WFE biedt ook hulp op de langere termijn (door 

bijstand bij de inschrijving van kinderen  op school, en bij het zoeken naar werk). 368  In de stad Kamza 

is er de burgermaatschappijorganisatie Human Rights in Democracy Center (HRDC) die slachtoffers 

van huiselijk geweld bijstaat (economische hulp bij de huur van een woonst, juridische bijstand, 

vertegenwoordiging in de rechtbank). 369  
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3.3. LGBTI 

Homoseksualiteit is in Albanië niet strafbaar.370 Al in 2013 heeft Albanië de Strafwet aangepast door 

seksuele oriëntatie en genderidentiteit als gronden voor haattaal en haatcriminaliteit te erkennen. Dit 

wordt op dat moment gezien als een van de progressiefste beschermingsmaatregelen voor LGBTI-

personen in de westelijke Balkan.371 

In mei 2015 heeft het Albanese parlement een resolutie aangenomen over de bescherming van de 

rechten en vrijheden van personen die tot de LGBTI-gemeenschap behoren. In de resolutie wordt 

opgeroepen tot een actieplan, wetswijzigingen en andere maatregelen ter ondersteuning van de 

LGBTI-personen. De ombudsman is verantwoordelijk voor de implementatie van de resolutie.372  

Een rapport van UNDP wijst op alle gewone, wettelijke beschermingsmogelijkheden voor LGBTI anno 

2017: De Grondwet steunt gelijkheid zonder discriminatie; relaties tussen mensen van hetzelfde 

geslacht en de uitdrukking van LGBTI-identiteiten zijn in Albanië niet strafbaar; de 

antidiscriminatiewetgeving en de wet over haatmisdrijven erkennen seksuele oriëntering en 

genderidentiteit als gronden voor discriminatie of haatmisdrijven. Ook in andere wetgeving (rond 

arbeid, onderwijs, …) wordt expliciet verwezen naar de LGBTI. LGBTI-slachtoffers van huiselijk geweld 

hebben recht op gratis juridische bijstand (zie ook 2.4.2.). Toch blijft discriminatie aanwezig. Onder 

meer het ontzeggen van het recht op huwelijk en dus het hebben van een gezin worden in dit verband 

genoemd. Doorheen het rapport komen gevallen van geweld op leden van de LGBTI-gemeenschap 

(vooral in de familie en op school) uitvoerig aanbod. 373  

Volgens het UNDP-rapport (2017) stelt 92 % van de Albanezen liever geen interactie te hebben met 

LGBTI-personen. 48 % gelooft dat homoseksualiteit een ziekte is. 50 % denkt dat homoseksualiteit 

door het Westen is opgelegd. 76 % van de LGBTI-personen is al psychologisch of verbaal 

aangevallen.374 

Het UNDP-rapport spreekt niettemin over belangrijke vooruitgang sinds het National Action Plan on 

LGBTI People 2016-2020. Dit plan wordt het centrale beleidsdocument genoemd voor de bescherming 

van LGBTI-personen. Het voorziet immers ook in verbeteringen van hun rechten op het gebied van 

onderwijs, werkgelegenheid, gezondheid en huisvesting.375 Ook volgens een rapport van de Britse 

asielinstanties betekent dit actieplan een mijlpaal in de verbetering van de rechten van de LGBTI-

gemeenschap en heeft een Albanese LGBTI-ngo (PinkEmbassy) alvast positief gereageerd op het plan. 

Het plan voorziet immers in verdere verbeteringen in de wetgeving, het sociale beleid, de 

overheidsadministratie met de bedoeling de inclusie en de openheid voor diversiteit te verhogen. Er is 

ook sprake van een gestandaardiseerde training voor professionals en dienstverleners. In dit rapport 

wordt ook geschreven over initiatieven en inspanningen om een mentaliteitswijziging bij de bevolking 

in gang te zetten. Ngo’s hebben van het onderwijsnet de kans gekregen om informatie over LGBTI-

personen te verspreiden.376 

In 2018 hebben 150 politieagenten vanuit het hele land een training van twee maanden gevolgd over 

het identificeren en aanpakken van haatcriminaliteit tegen LGBTI-personen. Tegelijk heeft de Raad 

van Europa in dit verband een gids (Policing Hate Crime against LGBTI persons: Training for a 

Professional Police Response) gepubliceerd die de basis vormt voor zo’n training en die voortaan ook 
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deel uitmaakt van het curriculum (bacheloropleiding en bijscholingsprogramma’s) van de Academy of 

Security.377  

Nog in 2018 verschijnt een uitgebreid rapport over de situatie van LGBTI-personen in Albanië. De 

belangrijkste LGBTI-ngo’s in Albanië zijn Streha, Aleanca LGBT en Pro LGBT. Uit dit rapport blijkt dat 

de belangrijkste reden waarom LGBTI-personen contact zoeken met deze organisaties is dat zij door 

hun familie en omgeving verstoten worden. Deze organisaties bieden daarom allerlei vormen van 

ondersteuning (onder meer onlineraadgeving) en ook medische en psychosociale 

bijstandsmogelijkheden. Verder zijn de organisaties betrokken bij kunsttherapie, poëzieavonden, 

filmavonden, de jaarlijkse gay Pride, opvolging van schooluitval door LGBTI-jongeren, 

arbeidsbemiddeling, monitoring van haattaal, noodopvang, juridische bijstand, 

bewustwordingscampagnes in de samenleving (jaarlijkse Pride, festivals, …). Historia Ime is in 2018 

de belangrijkste mediabron die inspanningen levert om het bewustzijn rond LGBTI in de samenleving 

te verbeteren. Op hun initiatief zijn de eerste twee online-edities van het (online) magazine Trans 

Magazine gepubliceerd.  Historia Ime is ook betrokken bij een publieke campagne om de media op te 

leiden bij het bespreken van LGBTI-thema’s.378 

Volgens een rapport van de Franse asielinstanties (2020) blijft Streha instaan voor het enige vluchthuis 

voor LGBTI-personen van Albanië. Streha voorziet (behalve een onderkomen) ook medico-

psychologische bijstand, hulp bij sociale re-integratie en een afstandsprogramma voor wie niet (meer) 

in het vluchthuis kan verblijven. Elke persoon die zich tot Streha wendt kan rekenen op een 

geïndividualiseerd programma dat gebaseerd is op persoonlijke noden op het gebied van 

gezondheidszorg, hulp bij opleidingen, bij een tewerkstelling of bij socio-culturele activiteiten. Sinds 

2018 biedt Streha ook ondersteuningsmogelijkheden (Distance Case Management Program) voor zij 

die er nood aan hebben maar zich fysiek niet (kunnen) begeven naar het vluchthuis. In 2018 hebben 

25 personen hiervan gebruik gemaakt. Dit rapport merkt nog op dat er een contrast is tussen de 

vooruitstrevende wetgeving rond LGBTI-personen in Albanië en de financiële en menselijke middelen 

die de overheid voor hun gemeenschap voorziet.379 

In het Albania 2018 report van de EC staat dat een interministerieel team verantwoordelijk is voor de 

monitoring van het Nationaal Actieplan 2016-2020. Volgens LGBTI-organisaties is de houding en het 

bewustzijn van de politie opmerkelijk verbeterd. Niettemin zijn er geen gerechtelijke uitspraken 

geweest in verband met inbreuken omwille van seksuele oriëntering en genderidentiteit. Publieke 

perceptie, haattaal en discriminatoir taalgebruik zijn problematisch gebleven.380  

In het Albania 2019 Report van de EC staat dat politieagenten, parketmagistraten en zogenoemde 

gender focal points trainingen hebben gekregen in verband met de preventie van discriminatie op 

basis van genderidentiteit en seksuele oriëntering. Maar ook in dit rapport staat dat er geen 

gerechtelijke uitspraken geweest zijn in verband met inbreuken omwille van seksuele oriëntering en 

genderidentiteit. Het vluchthuis blijft operationeel in 2019.381 

In het Albania 2020 Report van de EC staat dat het nationale actieplan voor LGBTI-personen in 2020 

uiteindelijk is afgelopen zonder zichtbare resultaten. Toch is er opnieuw sprake van trainingen voor 

politieagenten, magistraten en ambtenaren bij de gender focal points. Het vluchthuis voor LGBTI blijft 

operationeel en ontvangt in 2019 voor het eerst overheidssubsidies ontvangen. Dit rapport noemt 

geweld op de transgemeenschap een verontrustend fenomeen.382 
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In het Albania 2021 Report van de EC staat dat het vluchthuis voor LGBTIQ-personen zorg is blijven 

verstrekken voor dakloze LGBTQI. De overheid staat intussen in voor 40 % van het budget. Geweld 

op en discriminatie van de transgemeenschap wordt opnieuw een verontrustend fenomeen 

genoemd.383 

Volgens het Albania 2022 Report van de EC is discriminatie tegen LGBTI-personen nog steeds heel 

aanwezig, vooral dan in verband met de toegang tot de gezondheidszorg, onderwijs, justitie, 

tewerkstelling en huisvesting. Leden van de LGBTI-gemeenschap blijven geconfronteerd worden met 

haattaal (vooral in de sociale media) en haatcriminaliteit. 384 

Anno 2022 erkent Albanië het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht nog steeds niet. In 

november 2021 is er wel een nieuw nationaal actieplan (2021-2027) aangenomen (National action 

plan for LGBTIQ persons). Het nieuwe actieplan bevat verscheidene maatregelen om de strijd tegen 

discriminatie aan te binden; om de toegang tot de dienstverlening te verbeteren; en om een wet op 

de erkenning van de wettelijke genderidentiteit te (laten) goedkeuren. Politieagenten, 

parketmagistraten en de gender focal points hebben in 2021 opnieuw training gekregen om 

discriminatie tegen LGBTI te voorkomen. Het vluchthuis voor thuisloze LGBTI is in 2021 nog 

steedsoperationeel. Op 21 mei 2021 is opnieuw een Tirana Pride georganiseerd maar het bewustzijn 

rond LGBTI blijft (vooral in de landelijke regio’s) laag. Volgens gegevens van 

burgermaatschappijorganisaties maakt slechts 7,1 % van de LGBTI melding van discriminatiegevallen. 

Hiervan is slechts 5,8 % aan de politie gemeld.385 

In februari 2019 verklaart de International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association 

(ILGA) dat een aantal (door de ngo Aleanca) gedocumenteerde gevallen van haatmisdrijven tegen 

LGBTI-personen niet door de politie zijn vervolgd.386 Volgens het jaarrapport van ILGA (2021) over de 

situatie van LGBTI-personen in Albanië, is het aantal gevallen van discriminatie en geweld tegen LGBTI 

gestegen tijdens de pandemie. Veel LGBTI-personen zagen zich immers verplicht om terug te keren 

naar hun gezin. In 2020 heeft Aleanca 33 gevallen van fysiek geweld en 16 gevallen van verkrachting 

gedocumenteerd. Er is ook sprake van afpersing. De ngo heeft ook enkele gevallen van discriminatie 

tegen transpersonen gemeld aan de CPD. Dit rapport verwijst wel naar een samenwerkingsverband in 

2020 waarbij onder meer enkele ngo’s trainingen gegeven hebben op de politieacademie aan aspirant-

agenten. De orde van psychologen verbiedt sinds 2020 ook zogenoemde bekeringstherapieën.387  

In 2022 schrijft deze bron dat de LGBTI-gemeenschap voortdurend belaagd wordt door religieuze 

groepen, de media en door publieke figuren. Vooral mensenrechtenactivisten die voor LGBTI opkomen 

blijven het doelwit van haat.  Veel LGBTI-scholieren en –studenten voelen zich niet veilig op school of 

de universiteit. Transvrouwen, Roma LGBTI-personen en LGBTI-personen met een handicap zijn de 

meest gemarginaliseerde personen uit de LGBTI-gemeenschap. Volgens ILGA blijft de implementering 

van het National Action Plan gebrekkig. Enkel het ministerie van Gezondheid en Sociale Bescherming 

is haar verantwoordelijkheden nagekomen en heeft nauw samengewerkt met 

burgermaatschappijorganisaties. De CPD (zie 2.5.2.) is er, volgens ILGA, niet in geslaagd om 

proactieve stappen tegen discriminatie en geweld te zetten. Mensen met hetzelfde geslacht kunnen 

nog steeds geen relatie laten registreren. Nog steeds volgens ILGA hebben politieagenten, procureurs 

en rechters wel (opnieuw) trainingen over cases met LGBTI-personen gekregen. Er is ook werk 

gemaakt van LGBTI Contact Points bij de politiediensten in bepaalde gemeentes (Vlorë, Gjirokastër, 

Korcë, Elbasan, Kavajë, en Fier) en van samenwerkingsverbanden tussen politie en ngo’s.388  
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Ook in het jaarlijkse USDoS mensenrechtenrapport staat dat het afdwingen van de wetgeving rond 

discriminatie op basis van seksuele oriëntering zwak verloopt.389 Ook vermeldt deze bron jaarlijks dat 

de CPD klachten in verband met discriminatie blijft ontvangen en erkennen.390 Deze bron verwijst 

expliciet naar de activiteiten van de ngo Aleanca. In 2019 heeft Aleanca 421 gevallen gedocumenteerd 

van geweld op LGBTI en ook een aantal gevallen van discriminatie gemeld bij de CPD. In één van die 

gevallen is het gekomen tot een boete.391 In 2020 zijn personen gearresteerd in verband met het 

aanvallen van een transgenderpersoon.392 

In november 2021 heeft de Albanese regering een nieuw actieplan (2021-2027) aangenomen. De ngo 

PinkEmbassy heeft gevraagd een instelling in het leven te roepen die moet waken over de 

implementering en de coördinatie van het plan. PinkEmbassy vraagt ook een Transgender Support 

Fund.393 

In april 2022 heeft de bekende LGBTI-activiste Xheni Karaj een prestigieuze internationale 

mensenrechtenprijs ontvangen.394 Op 21 mei 2022 is de jaarlijkse Pride opnieuw uitgegaan, na twee 

jaar uitgesteld te zijn omwille van corona.395 In het kader van de IDAHOT (International Day Against 

Homophobia, Biphobia and Transphobia) zijn in de weken voor en na de Pride overal in Albanië 

verschillende tentoonstellingen, debatavonden, lezingen, trainingen (in aanwezigheid van 

vertegenwoordigers van de politie en van ngo’s), workshops, dragshows, modeshows, 

panelgesprekken, filmvoorstellingen rond de LGBTI-thematiek gehouden.396  

3.4. Journalisten, activisten, vrijheid van meningsuiting 

De Bertelsmann Foundation schrijft in 2022 dat Albanese burgers, organisaties en massamedia 

(algemeen gesproken) in staat zijn om hun mening vrij te verkondigen. Het grondwettelijk kader 

garandeert vrijheid van meningsuiting, de organisatie van massamedia en het recht op informatie 

(artikels 22 en 23). Het medialandschap is, volgens deze bron, dynamisch en divers. Er zijn 15 

dagbladen, twee nationale en 53 lokale radiozenders, vijf digitale platformen, één openbare en 45 

lokale Tv-zenders. Het onlinemedialandschap bestaat uit ongeveer 800 onlinekanalen. De Albanezen 

zijn ook heel actief op de sociale media (vooral Facebook). Volgens deze bron bevinden deze media 

zich wel in een permanent tweespalt tussen hun rol als onafhankelijke watchdog en hun rol als 

spreekbuis voor de specifieke belangen van politici en zakenmensen. Gelet op het feit dat 

zakenmensen (die uit zijn op lucratieve contracten) mediakanalen financieren is de verslaggeving vaak 

onderworpen aan hun specifieke belangen en agenda’s.397    

In 2016 vestigt Transparency International (TI) de aandacht op het feit dat niet-statelijke actoren 

(pers, burgermaatschappij, …) die corruptie aanklagen te maken kunnen krijgen met verschillende 

vormen van druk (fysieke bedreigingen, aanvallen, smeercampagnes, smaadprocessen, 

belastinginspecties, censuur, ….)398  
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Volgens het jaarlijkse USDoS mensenrechtenrapport (2018) passen journalisten vaak zelfcensuur toe 

om geweld en pesterijen te vermijden en als antwoord op de druk van uitgevers en redacteurs die hun 

eigen economische en politieke belangen naar voor willen schuiven.399  

Het Albania 2018 Report van de EC bevestigt dat het wettelijk kader de uitoefening van de vrijheid 

van meningsuiting bevordert, hoewel de implementering ervan een uitdaging blijft. Er is sprake van 

intimidatie van journalisten. Geweld op journalisten blijft niettemin heel zeldzaam. Smaad is een 

strafrechtelijk feit maar hiervoor zijn gevangenisstraffen mogelijk. Journalisten riskeren wel hoge 

boetes.400  

In februari 2019 stelt ook Freedom House nog dat er geen belangrijke restricties zijn op de vrijheid 

van meningsuiting (met inbegrip van discussies op onlineblogs en sociale media), noch in de privé, 

noch in de publieke sfeer. Freedom House waarschuwt er wel voor dat de meeste media in handen 

zijn van ofwel de PS ofwel de PD. Machtige spelers uit de zakenwereld hebben eveneens hun invloed. 

Premier Rama eist dat nieuwswebsites zich (in het kader van antismaadreglementen) voortaan moeten 

registeren bij de belastingautoriteiten.401 

In een rapport van de ngo Civil Rights Defenders staat dat journalisten (na een klacht voor smaad 

door een privépartij) veroordeeld kunnen worden tot boetes die kunnen oplopen tot 25.333 euro.402  

In het Albania Report van de EC (2019) staat opnieuw dat de wetgeving persvrijheid mogelijk maakt 

maar dat de toepassing ervan een uitdaging blijft. Bedreigingen en intimidaties van journalisten zijn 

gestegen. Er is nu ook sprake van enkele gevallen van fysieke aanvallen op journalisten. Deze gevallen 

worden evenwel onderzocht door het gerecht. Een belangrijk probleem blijft dat veel audiovisuele 

media in privébezit blijven en dat de wetgeving hieromtrent niet transparant is.403 

In de zomer van 2019 komt premier Rama met een wetsvoorstel om smaad in de media tegen te gaan 

(antidefamation legal package). Volgens de Bertelsmann Foundation heeft premier Rama dit voorstel 

gericht tegen (in diens eigen woorden) “een jungle die geld van links naar rechts versluist …..een 

jungle die haat, desinformatie en wanhoop verspreidt”.404 

Het wetsvoorstel lokt onmiddellijk veel kritiek uit. Volgens een groep van 10 Albanese 

mensenrechtenorganisaties, het AHC (in deze aangelegenheid ook woordvoerder voor het Civic 

Solidarity Platform) strookt de inhoud van het wetsvoorstel niet met internationale standaarden en 

principes van de mediavrijheid en vrijheid van meningsuiting. Pijnpunten zijn een gepolitiseerd 

controleorgaan (Audio-visual Media Authority, AMA), excessief hoge boetes, strafrechtelijke 

aanklachten en het vermelden van een eventuele veroordeling in het strafblad voor journalisten die 

de antismaadwetten overtreden.405 Ook internationale journalistenorganisaties (RSF, International 

Press Institue, Article 19, Media Organisation of South-Eastern Europe) en de Council of Europe’s 

Commissioner for Human Rights hebben de Albanese regering opgeroepen de voorgestelde wetgeving 

niet door te voeren.406 407 

Een rapport van de ngo Civil Rights Defenders (2019) beklemtoont dat de AMA, die volgens het 

wetsvoorstel van premier Rama gevallen van smaad in de media zal controleren, problematisch is 

omdat de leden ervan door de politiek aangeduid zijn. Bovendien krijgt een deel van de AMA de quasi 

discretionaire bevoegdheid om onlinecontent te verwijderen of om boetes uit te vaardigen. Volgens 
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dit rapport blijft het belangrijkste pijnpunt voor journalisten echter het feit dat de wetgeving niet 

voldoende bescherming biedt aan journalistieke bronnen. Om het even wie kan een journalist “voor 

bedrog” voor de rechtbank brengen. In dat geval wordt een journalist gedwongen zijn bronnen prijs 

te geven.408 

Niettemin keurt het parlement in december 2019 het wetsvoorstel goed waarop de Albanese president 

Meta de nieuwe wet in januari 2020 terugstuurt naar het parlement.409 

In 2020 schrijft het USDoS mensenrechtenrapport dat de restricties op de vrijheid van meningsuiting 

en de pers (waaronder de smaadwetgeving) deel uitmaken van een reeks belangrijke 

mensenrechtenproblemen. Hoewel de Grondwet wel vrijheid van meningsuiting en persvrijheid 

voorziet en hoewel de regerering deze rechten doorgaans ook respecteert, maakt deze bron gewag 

van meldingen dat de regering, zakenwereld en criminele groeperingen de pers onder druk zetten.  Er 

is expliciet sprake van druk, bedreigingen en zelfs geweld op journalisten die berichten over 

criminaliteit en corruptie. Alleen al tijdens de eerste vier maanden van 2019 hebben rechters en politici 

16 rechtszaken gestart tegen journalisten. Extreem hoge boetes en rechtszaken tegen journalisten 

ondermijnen de vrijheid van meningsuiting. 410  

Ook het Albania 2020 Report van de EC vermeldt de bezorgdheden rond de potentiële wijzigingen in 

de wet rond smaad (anti-defamation legislation package), maar vermeldt ook dat de Albanese 

autoriteiten er zich toe verbonden hebben de richtlijnen van de Venetiëcommissie op te volgen.411 In 

het Albania 2021 Report van de EC is er opnieuw sprake van verbale aanvallen, smeercampagnes, en 

intimidaties tegen journalisten. Er staat ook dat de spanningen tussen politieke actoren en journalisten 

verhoogd zijn in de context van de pandemie en de verkiezingen. 412 Er zijn opnieuw meer rechtszaken 

voor smaad opgestart tegen journalisten (vooral door machtige bedrijven en politici die journalisten 

willen censureren).413 In 2022 schrijft deze bron dat er geen vooruitgang is gemaakt op dit gebied. De 

vrijheid van de media en de kwaliteit van de journalistiek blijven verhinderd door de intersectie van 

zaken- en politieke belangen. Er blijven gevallen van bedreigingen, intimidatie en 

onlinesmeercampagnes tegen journalisten die publiceren over de rechtsstaat; corruptie; en problemen 

bij justitie.414 

AI (2020) maakt melding van gepolariseerde media en een geval waarbij een journalist aangevallen 

is door politieagenten. Tegen de agenten is naderhand niets ondernomen.415 

In juni 2020 brengt de Commissie van Venetië een negatief advies uit over het wetsvoorstel van 

premier Rama. Volgens de commissie is het problematisch dat de AMA ook bevoegd zou worden voor 

onlinepublicaties omdat de vrijheid van meningsuiting van individuele internetgebruikers op die manier 

in het gedrang komt. Er moeten ook garanties komen dat de AMA onafhankelijk van de regering en 

de zakenwereld kan functioneren. Ten slotte vraagt de Commissie van Venetië ook meer 

geproportioneerde sancties (boetes).416    

Volgens de Albanian Journalist Union (geciteerd in het USDoS mensenrechtenrapport van 2021) waren 

er in augustus 2020 meer dan 20 rechtszaken hangende tegen journalisten (vooral in verband met 

smaad). In dit rapport is er ook sprake van een explosie bij het huis van een journalist.417 
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Eind 2020 geeft Balkan Insight een overzicht van alle pogingen van premier Rama om de wetgeving 

rond smaad door de media strenger te maken. Al deze pogingen zijn tot op dat ogenblik mislukt (onder 

meer door de internationale kritiek erop).418 Ook AI wijst er in haar jaarrapport (2021) op dat de 

regering een deel van haar wetsvoorstel over smaad heeft ingetrokken.419 In 2022 meldt de 

Bertelsmann Stiftung dat het antilasterwetsvoorstel definitief van tafel is.420 

In juli 2021 dringt het kantoor van de EU in Tirana er bij het parlement op aan om een vertrouweling 

van premier Rama niet aan het hoofd te benoemen van de AMA.421 Zij wordt uiteindelijk toch 

aangesteld.422 

In 2022 is Albanië diep gezakt op de Reports Without Borders World Press Freedom Index. In één jaar 

heeft het land 20 plaatsen verloren. Hiervoor zijn meerdere verklaringen: reguleringen rond 

massamedia bedreigen de onafhankelijkheid van de pers, de georganiseerde misdaad ondermijnt de 

fysieke integriteit van journalisten en de overheid slaagt er niet in  journalisten te beschermen, zelfs 

niet voor politiegeweld.423  

Volgens de ngo Civil Rights Defenders (2019) zijn mensenrechtenactivisten in Albanië niet altijd 

geneigd om een zaak bij het gerecht aan te spannen wanneer ze geconfronteerd zijn met bedreigingen 

en of geweld. De ngo geeft de volgende verklaringen: gebrek aan vertrouwen door de politisering en 

de ondoortastendheid van het gerecht; mogelijke persoonlijke gevolgen (omdat daders niet gestraft 

worden en persoonlijke informatie publiek is gemaakt); de kosten ervan; de lengte van een procedure; 

vergeldingen; corruptie … 424 

3.5. Bloedwraak 

Tijdens de Ottomaanse periode (1385 tot 1912) heerste, zeker in het afgelegen en bergachtige 

noorden van Albanië, geen rechtstaat maar wel het gewoonterecht. Om het sociale leven in goede 

banen te leiden bestonden er mondeling overgeleverde regels. Een raad van ouderlingen zag toe op 

de naleving van deze regels. Conflicten en geschillen tussen burgers werden volgens dit gewoonterecht 

geregeld door middel van verzoenende of gewelddadige handelingen. Deze principes werden door de 

hele gemeenschap aanvaard, zolang ze maar werden toegepast onder supervisie van de ouderlingen 

en volgens de geijkte procedures van het lokale gewoonterecht. Cruciaal concept in het gewoonterecht 

was de verplichting om de eer van een familie hoog te houden. Zodoende kon het in duidelijk 

omschreven situaties gebeuren dat iemand het maatschappelijk aanvaarde recht en zelfs de 

verplichting had om een andere persoon te doden (ter compensatie voor een eerdere misdaad en om 

de gekrenkte eer van de eigen groep te herstellen). Dit soort moorden werden bloedwraakmoorden 

genoemd. Omdat de rechtsstaat ook na de Ottomaanse periode soms onvoldoende aanwezig was en 

omdat het gewoonterecht in de mentaliteit van sommige burgers kon blijven doorwerken, zijn 

bloedwraakmoorden in Albanië nog lange tijd na de introductie van de moderne rechtstaat blijven 

voorvallen. Zelfs in de 21ste eeuw verschijnen er in de pers soms nog steeds berichten over 

bloedwraakmoorden (zie ook infra), hoewel Albanië ondertussen over een functionerend 

rechtssysteem beschikt (zie 2) en de brede maatschappij dit soort handelingen niet meer aanvaardt 

(zie infra).425    
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Ook in een rapport van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties uit 

2019 staat dat bloedwraakmoorden nog altijd voorvallen in Albanië.426 

In maart 2017 heeft Cedoca een onderzoeksmissie naar Tirana en de omgeving rond Shkodër 

ondernomen. Bedoeling was om te onderzoeken welke maatregelen de Albanese overheid tegen het 

fenomeen getroffen heeft en hoe deze op het terrein geïmplementeerd worden. Alle bevindingen van 

deze missie zijn opgenomen in een rapport (Blood Feuds in contemporary Albania: Characterisation, 

Prevalence and Response by the State, 29 juni 2017). Volgens het missierapport van Cedoca hebben 

hedendaagse bloedwraakmoorden (afhankelijk van het geval) eerder te maken met een hele reeks 

andere motieven dan enkel met de uitvoering van de wetten van het traditionele gewoonterecht (de 

Kanun) en het herstellen van een collectief (familiaal) eergevoel. In de jaren 90 van de 20ste eeuw 

hadden deze motieven eerder te maken met de toenmalige politieke instabiliteit en sociale onrust of 

met eigendomskwesties. In de 21ste eeuw hebben de motieven van een wraakmoord eerder te maken 

met allerlei vormen van (soms georganiseerde) misdaad.427 

In het licht van deze bijkomende, nieuwe motieven voor het plegen van een hedendaagse 

bloedwraakmoord, merkt het missierapport ook op dat er momenteel in juridische, sociologische en 

politieke contexten geen definitie gangbaar is van wat zo’n hedendaagse bloedwraak eigenlijk inhoudt. 

Zelfs de Strafwet voorziet geen juridische definitie. Het missierapport onderscheidt wel een aantal 

kenmerkende aspecten die waargenomen kunnen worden bij een hedendaagse bloedvete: 

zelfopsluiting, bedreigingen, moorden, onderhandelingen, bemiddeling, verzoening, tussenkomst van 

ouderlingen, interventies van de autoriteiten, socio-economische hulp, verborgen agendavoering, 

bijzondere kwetsbaarheid van de betrokken vrouwen…. Maar, deze kenmerken zijn, volgens de 

bevindingen van de missie, anno 2017 niet altijd allemaal tegelijk aanwezig en de lijst is ook niet 

exhaustief. De eigenschappen kunnen, volgens het rapport, wel gebruikt worden om de 

geloofwaardigheid en de ernst van een gegeven situatie in te schatten.428         

Uit het onderzoek dat Cedoca in het kader van de missie heeft gevoerd blijkt dat de Albanese overheid 

tussen 2012 en 2015 een hele reeks van maatregelen heeft genomen tegen het fenomeen: In 

september 2012 heeft het parlement de Strafwet aangepast om strengere minimumstraffen te 

voorzien voor onder meer bloedwraak, huiselijk geweld en de moord op politieagenten.429 Van belang 

zijn artikel 78/a en 83/a van deze wet: Artikel 78/a verwijst naar moord omwille van bloedwraak en 

artikel 83/a verwijst naar een dreigement in het kader van een bloedwraak.430 Op 21 mei 2013 is de 

Strafwet nog verder aangepast.431 Eén van de wijzigingen stelt dat gevallen van bloedwraak voortaan 

behandeld moeten worden door de Rechtbank voor Zware Misdrijven (Albanees: Gjykata e Krimeve të 

Rënda). Ook is de strafmaat voor moorden omwille van bloedwraak verhoogd van minimum 30 jaar 

tot levenslang.432    

Daarnaast hebben de Albanese autoriteiten in juni 2012 nog een ander initiatief ondernomen in de 

bestrijding van het fenomeen bloedwraak: de ontwikkeling van een databank. Bedoeling van de 

databank is een zicht te krijgen op alle personen en families die in een bloedwraak verwikkeld zijn. 

Volgens informatie die de Albanese autoriteiten in 2013 publiek gemaakt hebben, bevat de databank 

zowel informatie over zaken die voor een rechtbank zijn gebracht als over zaken die door niet-officiële 

kanalen worden gevolgd. Zowel de Albanese politie, het parket, vertegenwoordigers van de 

rechtbanken en de Ombudsdienst hebben toegang tot deze databank. De databank bestrijkt het 
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volledige land en wordt nog steeds regelmatig geactualiseerd.433 Volgens een rapport van de Albanese 

overheid aan het Committee against Torture van de VN (2022) en een rapport van de UK Home Office 

(2022) blijkt uit deze databank dat er in juli 2021 in Albanië nog 75 families (159 personen, onder wie 

25 kinderen) in zelfopsluiting leven.434 

De eerste regering-Rama heeft ook stappen ondernomen om het probleem van valse 

bloedwraakattesten aan te pakken. In 2014 zijn verschillende personen die hierbij betrokken waren 

gearresteerd.435  

In maart 2015 heeft het parlement ook een resolutie aangenomen met aanbevelingen over 

bloedwraak. De resolutie was gebaseerd op de bevindingen van een speciaal verslag van de toenmalige 

ombudsman.436 De resolutie vraagt de activatie van de reeds in 2005 opgerichte coördinerende raad 

voor de bestrijding van bloedwraak en voor de uitvoering van educatieve en sociale programma's op 

het platteland. De resolutie dringt erop aan dat zowel het openbaar ministerie als de politie hun 

inspanningen opdrijven om zaken te onderzoeken en om daders te vervolgen. Er wordt ook gevraagd 

om meer te investeren in het voorkomen van conflicten.437 

Het missierapport (2017) bevestigt de verstrenging van de Albanese wet voor bloedwraakmoorden en 

beschrijft de inspanningen die de autoriteiten in de periode 2012-2014 geleverd hebben om het 

fenomeen in dijken: Identificering van betrokken families, verhelpen van de situatie; aandachtige 

monitoring; onderzoek van nieuwe moorden in het licht van potentiële, toekomstige bloedwraak; start 

van gerechtelijke procedures tegen betrokkenen.438 Verder bevestigt het rapport dat de autoriteiten 

in 2017 nog steeds inspanningen leveren om personen en organisaties aan te pakken die valse 

bloedwraakattesten afleveren.439    

Volgens een ander rapport aan het Committee on the Elimination of Discrimination against Women 

van de VN (2022), heeft de Albanese politie in 2018 een nieuw actieplan (Action Plan 2057/2018) 

goedgekeurd voor de preventie, detectie, documentatie en bestrijding van criminele feiten in de 

context van bloedwraaksituaties. Er is ook een taskforce opgericht met de bedoeling om alle 

activiteiten van lagere afdelingen te aan te sturen en te coördineren in de strijd tegen het fenomeen.440 

Bedoeling van het actieplan is om de strijd tegen het fenomeen aan te gaan in nauwe samenwerking 

met lokale overheden en ngo’s door de oplossing van conflicten via verzoening; door samenwerking 

met het parket bij de snelle vervolging en berechting van de daders; door de organisatie van 

allesomvattende maatregelen om daders te arresteren; door de versterking van de samenwerking met 

scholen om de jongere generaties op te voeden in de geest van tolerantie en misdaadpreventie. In de 

periode 2013-2020 heeft de politie ontmoetingen georganiseerd met lokale overheden en ngo’s om 

het bewustzijn van de bevolking rond alle maatregelen te verhogen.441 

Volgens de ngo Global Initiative (against transnational organised crime, 2021) zal de Albanese 

overheid wel degelijk bescherming bieden aan wie meldt aan de autoriteiten dat hij (of zij) bedreigd 

wordt. De bescherming zal gebeuren door monitoring en/of door de arrestatie van de personen die de 

dreiging heeft geuit. Maar, volgens deze bron, staan families eerder weigerachtig om zich tot de politie 
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te wenden. In sommige gemeenschappen is eer nog steeds belangrijk en wordt het inroepen van 

bijstand van de politie als een zwakte en een schande ervaren.442 

Nog altijd volgens het Cedoca-missierapport blijft het Albanese gerecht (zowel parket als de 

rechtbank) bepaalde moorden als bloedwraakmoorden (onder artikel 78/a van de Strafwet) 

kwalificeren. De volgende cijfers verwijzen naar zaken die door de politie zijn overgemaakt en 

uiteindelijk – na onderzoek en proces - zijn uitgemond in een veroordeling voor artikel 78/a:  2013 

(3), 2014 (1), 2015 (0), 2016 (1).443 Recentere cijfers van veroordelingen voor bloedwraak zijn 

opgenomen in de jaarverslagen van het parket: 2017 (3)444, 2018 (1)445, 2019 (0)446, 2020 (0)447. 

Opvallend is dat in 2020 zeven gerechtelijke procedures in verband met bloedwraakmoord 

overgemaakt en gestart zijn.448 Sinds 2012 zijn 41 verdachten schuldig bevonden aan moord omwille 

van bloedwraak. Tegelijk zijn 39 verdachten vrijgesproken. Eén person is tot een boete veroordeeld 

omwille van het aanzetten tot een bloedwraak.449 

Volgens het missierapport zijn er altijd grote verschillen geweest tussen de officiële cijfers over 

bloedwraak en de veel hogere cijfers die ngo’s en nationale media weergeven.450 

In het Albania Report van de EC wordt al enkele jaren niet meer geschreven over bloedwraak, 

(bloed)wraakmoorden of over zelfopsluiting omwille van een bedreiging van bloedwraakmoord.451 In 

het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2020) is nog sprake van een aantal kinderen in Shkodër 

die nog steeds in zelfopsluiting leven in de context van een bloedwraak.452 De rapporten van 2021 en 

2022 verwijzen niet meer naar de praktijk.453  

Ook het AHC en AI maken in hun jaarrapporten van 2020 geen melding meer van bloedwraak of van 

de aanpak van de autoriteiten van dit fenomeen.454  

Freedom House schrijft in haar jaarrapport (2019) dat traditionele, tribale wetgeving nog toegepast 

wordt in bepaalde delen in het noorden van Albanië. Soms leidt dit, volgens deze bron, nog tot 

wraakmoorden.455 Freedom House schrijft (2021) ook nog dat traditionele wetten de 

bewegingsvrijheid verhinderen.456 In 2022 wordt niet meer verwezen naar de praktijk.457 

De ngo Operazione Colomba heeft in 2019 een studie gepubliceerd waaruit blijkt dat er in 2018 vijf 

moorden zijn gebeurd die als bloedwraak beschreven worden. Eén van die moorden is in de Albanese 

diaspora in Spanje gepleegd. Ook in 2019 maakt deze organisatie regelmatig gewag van situaties op 

het terrein (moorden, opsluiting, emigratie) die ze in verband brengen met het fenomeen bloedwraak. 

Operazione Colomba baseert zich enkel op persartikels.458 In februari 2020 heeft Operazione Colomba 

haar activiteiten in Albanië stopgezet. In een afsluitende evaluatie stelt de ngo dat ze bijgedragen 

heeft tot een geweldloze oplossing in vele bloedwraaksituaties via bemiddeling, escortes (naar 

gevangenissen, ziekenhuizen, familiebijeenkomsten, dagelijkse verplichtingen, …) , activiteiten voor 
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de betrokken vrouwen of jongeren, bewustmakingscampagnes, druk op politici, getuigenissen over 

verzoening, ….Tegelijk erkent de ngo ook dat het fenomeen nog niet is verdwenen.459  

Cedoca heeft op 30 juni 2022 aan de Albanese Ombudsdienst de vraag gesteld of deze dienst sinds 

2017 nog activiteiten (behandeling klachten, tussenkomsten, andere initiatieven, ….) heeft gehad in 

verband met het fenomeen bloedwraak. Op 24 november 2022 heeft een vertegenwoordiger van de 

Ombudsdienst geantwoord dat “ The institution of the People's Advocate has retaken the initiative to 

sensitize state institutions, civil society and individuals regarding this sensitive issue”. Verder schrijft 

de vertegenwoordiger dat “The General Directorate of the State Police informs us that, for the period 

2017-2021, it has been recorded a total of 4 murders for blood feud.”. Verder schrijft de 

vertegenwoordiger nog: 

“Also, the Institution of the People's Advocate has requested to the central and local institutions 

that public administration bodies to seriously assess the blood feud phenomenon, to strengthen 

cooperation and coordinate between them and with non-governmental organizations for the 

prevention of blood feuds and revenge.”  

De vertegenwoordiger besluit haar antwoord als volgt:  

“We emphasize that despite the increase in security and the development of political, economic, 

cultural and social activities, criminality still appears in various forms, even serious ones, that 

violate the right to life. Some of the forms of violation of life security are crimes for revenge or 

blood feud, conflicts based on property problems, crimes against morals, interwoven with various 

forms of trafficking, such as drug, human trafficking, etc.”460 

In april 2018 wordt in Tirana een man (Mario Majollari) doodgeschoten. Vermoed wordt dat deze 

moord gebeurd is als vergelding voor een dubbele moord die zijn vader heeft begaan. De vader (Avni 

Majollari) zit hiervoor een levenslange celstraf uit. De vermoedelijke dader van de moord (Kastriot 

Gjuzi) wordt enkele dagen later gearresteerd in Kosovo. In 2015 had het slachtoffer een asielaanvraag 

ingediend in Zweden maar die is niet ingewilligd.461 In 2022 heeft in de buurt van Lezhë een 

minderjarige jongen een bloedwraakmoord gepleegd op de broer van de moordenaar van zijn vader. 

Volgens dit krantenartikel was in januari ook al een poging tot bloedwraakmoord geweest. In 

Shkodër.462 

Naar aanleiding van de moord in de buurt van Lezhë  heeft het AHC een publieke reactie gepubliceerd. 

In de reactie stelt het AHC dat er anno 2022 nog steeds minderjarige kinderen worden opgedragen 

om een bloedwraakmoord te plegen, dat er nog steeds kinderen opgesloten leven, dat er nog steeds 

niet voldoende aandacht van de autoriteiten is bij aangifte van een bedreigende situatie en dat het 

fenomeen dus nog steeds onderschat wordt. Uit de reactie van het AHC blijkt ook nog dat de 

moordenaar van de vader van de minderjarige dader (in 2009) hiervoor slechts zeven en een half jaar 

gevangenisstraf had gekregen, waarvan hij slechts vier jaar effectief had uitgezeten.463  
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Samenvatting 

Albanië is sinds 1991 een parlementaire democratie waar de politieke rechten en vrijheden van alle 

burgers gewaarborgd zijn. De regering wordt periodiek verkozen via vrije en eerlijke verkiezingen die 

al meerder keren geleid hebben tot wissels aan de macht. Het bestuurlijk systeem van Albanië is 

gebaseerd op de scheiding en de uitbalancering van de wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke 

machten. 

Alle politieke en sociale actoren hebben eensgezind de democratie aanvaard als de enige te 

bewandelen weg. Alle grote hervormingen, de voortdurende institutionele veranderingen, de politieke 

agenda’s en de openbare debatten worden gezien als vooruitgang op de weg naar democratie en ook 

naar de Europese integratie. Voorbeeld hiervan is dat de kieswetgeving op regelmatige basis steeds 

nog meer in lijn gebracht wordt met de internationale standaarden en aanbevelingen.   

Toch wordt de politiek en het regeren vaak lamgelegd door politiek gekrakeel, hoogoplopende twisten 

tussen persoonlijkheden, een algemene polarisering tussen de partijen en steeds terugkerende 

parlementsboycots van de oppositie. Bij elke verkiezing duiken indicaties op dat politieke partijen een 

deel van hun stemmen “kopen” van hun kiezers. Cliëntelistische netwerken tussen politici en burgers 

zijn diep doorgedrongen in alle geledingen van de samenleving.  

Gezaghebbende bronnen brengen de staat van de democratie in Albanië (net als in de andere landen 

van de westelijke Balkan) bovendien ook in verband met het fenomeen state capture (het kapen van 

de staat). Hiermee wordt een sterke verwevenheid bedoeld tussen politieke en economische elites 

waarbij ook corruptie en georganiseerde misdaad een fundamentele rol spelen. Het gevolg van deze 

verwevenheid is dat de politiek (op alle niveaus) uitgebreid kan tussenkomen bij het gerecht, de 

overheidsadministraties en de media.  

Albanië neemt al jarenlang en op systematische wijze allerlei initiatieven tegen de alomtegenwoordige 

corruptie. Bij de belangrijkste initiatieven moet zeker de oprichting van een speciale anti-

corruptierechtbank (SPAK) geciteerd worden. Bedoeling van deze nieuwe gerechtelijke instelling is om 

alle corruptiemisdrijven van vroegere en huidige beleidsmakers te onderzoeken en te berechten. 

Verder moeten hier ook de Wet op de klokkenluiders en een aantal opeenvolgende intersectoriële 

strategieën tegen corruptie genoemd worden. Deze initiatieven hebben wel degelijk effect op het 

terrein maar richten zich vooralsnog onvoldoende op highlevelcorruptie.  

Albanië neemt ook al jarenlang initiatieven tegen de aanwezigheid van de georganiseerde misdaad. 

Er zijn regelmatig politieoperaties om criminele organisaties te ontmantelen en om de drugsteelt en –

handel tegen te gaan. Er zijn verschillende internationale (politionele) samenwerkingsverbanden 

afgesloten. Er is ook een getuigenbeschermingsprogramma. De Albanese misdaadgroepen blijven 

niettemin tot de machtigste in heel Europa behoren. Er is sprake van een crimineel ecosysteem waarin 

criminele netwerken verbonden zijn met lokale maffiafamilies en dat zich toelegt op drugs- en 

mensenhandel. Criminelen uit dit ecosysteem treden vaak in dienst bij de overheid om de ontwikkeling 

van hun activiteiten te garanderen en ze hebben ook nauwe banden met politici en personen in hoge 

posities. Ook zijn ze goed geconnecteerd met ambtenaren bij politie en gerecht. De georganiseerde 

misdaad kan verantwoordelijk zijn voor ernstige misdrijven zoals moord.   

De Albanese overheid heeft de effectieve en volledige controle over de veiligheidsdiensten. De werking 

van de politie wordt streng beregeld door uitgebreide en regelmatig geactualiseerde wetgeving. Bij de 

bevolking heerst een algemene consensus dat de meeste agenten in moeilijke omstandigheden hun 

uiterste best doen om de bescherming en veiligheid te garanderen. De politie functioneert dan ook op 

afdoende wijze, reageert snel en in het belang van de burger. Wie klachten heeft over de politie kan 

hier in de eerste plaats mee terecht bij de SIAC. Regelmatig leiden zo’n klachten tot administratieve 

sancties of (in mindere mate) tot gerechtelijke vervolging. Ook bij de Ombudsdienst kunnen burgers 

terecht met klachten over politieagenten of detentiepersoneel. Eventuele corruptie of onprofessioneel 



 

 

ALBANIË. Algemene situatie  

15 december 2022 

 

 

 
Pagina 59 van 77

 
    

  

 

gedrag bij agenten wordt tegengegaan door wetgeving en allerhande praktische initiatieven 

(bodycams, onestoposhops, meldingsapps,...). Politieagenten worden momenteel ook allemaal 

gescreend op hun integriteit en professionalisme.  

Albanië beschikt over een functionerend rechtssysteem uitgeoefend door rechtbanken van eerste 

aanleg, beroepshoven en daarboven het Hooggerechtshof, de ultieme beroepsinstantie. Voor de 

rechtspraak in de Albanese gerechtshoven heeft de Grondwet het hoogste wettelijke gezag, gevolgd 

door de geratificeerde internationale verdragen die voorrang hebben over binnenlandse wetten en 

gerechtelijke beslissingen van de uitvoerende macht. De Albanese Grondwet voorziet in een eerlijk en 

openbaar proces (zonder buitensporige vertragingen). Alle gangbare rechten van een moderne 

rechtsstaat zijn voorhanden. De overheid respecteert deze rechten (algemeen gesproken) ook, hoewel 

processen niet altijd in het openbaar gevoerd worden. 

Individuen en organisaties kunnen in alle omstandigheden burgerlijke zaken aanhangig maken die 

verband houden met de mensenrechten. Wie alle beroepsmogelijkheden heeft uitgeput bij de 

rechtbanken in Albanië kan bovendien ook nog beroep aantekenen bij het EHRM. 

Na de val van de dictatuur is het Albanese gerecht lange tijd in verband gebracht met problematiek 

van endemische corruptie, van gebrek aan integriteit en aansprakelijkheid. Om dit het hoofd te bieden 

heeft het Albanese parlement op 22 juli 2016 een reeks van 46 grondwettelijke amendementen (“the 

justice reform package”) goedgekeurd. Het pakket hervormingen voorziet niet alleen in nieuwe 

gerechtelijke instellingen (SPAK, NBI, HJC en de HPC) maar ook in de zogenoemde Wet op de 

algemene doorlichting (vetting law). Deze wet vormt de basis voor een grondige, internationaal 

gesuperviseerde doorlichting van alle rechters en magistraten. In 62 % van de gevallen heeft deze 

doorlichtingsprocedure intussen geleid tot afzetting, ontslag of beëindiging van het mandaat. Wie 

ontslaan wordt, wordt ook nog eens vervolgd. 

Sinds de wet nr 111/2017 On State Guaranteed Legal Aid (9 januari 2018) is er ook een wettelijk 

kader voor de organisatie, administratie en functionering van een systeem van gratis juridische 

bijstand. Intussen zijn er Primary Legal Aid Service Centers in Shkodër, Lezhë, Dibër, Durrës, Fier, 

Vlorë, Pogradec en Gjirokastër. In 2021 hebben deze centra gratis juridische bijstand verleend aan 

2.242 kwetsbare personen (zoals personen met een handicap, LGBTI-personen, Roma en Egyptenaren 

en teruggekeerde migranten). Het Directory for Free Legal Aid heeft ook overeenkomsten met een 

aantal rechtenfaculteiten en met 12 burgermaatschappijorganisaties om gratis juridische bijstand te 

voorzien.   

De Albanese overheid probeert in de laatste jaren dus tot een verbeterde toegang tot bescherming te 

zorgen voor personen uit deze groepen en dit door een steeds verbeterende wetgeving en verhoogde 

politionele aandacht.  Maar, niet alleen de wettelijke voorzieningen binnen de gewone rechtsgang 

waken over de bescherming van de mensenrechten. Burgers kunnen zich ook wenden tot andere 

onafhankelijke instellingen (de Ombudsdienst, de Commissioner for Protection against Discrimination) 

en tot een grote verscheidenheid aan nationale en internationale ngo’s. Organisaties uit de 

burgermaatschappij kunnen voor mensen uit kwetsbare groepen (Roma, slachtoffers van huiselijk 

geweld, LGBTI-personen, journalisten en activisten, slachtoffers van een bloedwraaksituatie,…) 

ongehinderd de toegang faciliteren tot de beschermingsmogelijkheden van politie en gerecht.  
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