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pavarur për fëmijë. Ne besojmë se çdo fëmijë meriton një të 
ardhme të mirë. Në botë dhe në Shqipëri, Ne ndihmojmë fëmijët 
të kenë një fillim të mbarë në jetë, mundësi për të mësuar dhe 
mbrojtje ndaj cdo rreziku. Ne bëjmë më të mirën për fëmijët - 
çdo ditë dhe në kohë krize - për të sjellë ndryshime në jetën e 
tyre dhe të ardhmen e përbashkët.

Eksper te dhe har tuese e raportit
Zyhrada Kongoli

Tiranë, 2020 

Materiali u har tua dhe publikua në kuadër të projektit “Nga 
Fëmijët për Fëmijët”, i financuar nga Agjencia Suedeze për 
Zhvillim Ndërkombëtar dhe zbatuar nga Save the Children në 
bashkëpunim me Zyrën e Avokatit të Popullit dhe Agjencinë 
Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve.

@Të gjitha të drejtat të rezervuara. Përmbajtja e këtij botimi 
mund të përdoret apo kopjohet lirisht prej specialistëve të fushës, 
por jo për qëllime fitimprurëse, me kusht që çdo riprodhim të 
shoqërohet me njohjen e organizatave, të përmendura më lar t, 
si burim.

Këndvështrimet e autores të këtij raporti jo domosdoshmërisht 
pasqyrojnë pikëpamjet e Save the Children.
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SHKURTIME

BE Bashkimi Evropian

CRIA  Vlerësimi i Ndikimit tek të Drejtat e Fëmijës 
(Child Rigts Impact Assessement)

KDF Konventa e të Drejtave të Fëmijës

RIA Raporti i Vlerësimit të Ndikimit (Regulatory 
Impact Assessment)

VKM  Vendim i Këshillit të Ministrave
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HYRJE
Çështja e mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të fëmijës, gjithnjë 
e më shumë është kthyer në një çështje parësore për shkak të 
rëndësisë së tyre të veçantë. Për këtë arsye, mbrojtja e të drejtave 
të fëmijës po konsiderohet jo vetëm për ligjet dhe politikat që 
kanë në qendër fëmijën porse edhe për aktet që në mënyrë të 
drejtpërdrejtë ose të tërthortë i afektojnë ato. Jo më kot aktet në 
fushën e të drejtave të fëmijës targetojnë fëmijën si individ dhe jo 
vetëm si grup, për t’i dhënë rëndësi të spikatur mbrojtjes së interesit 
më të lartë të fëmijës, një standard i vendosur tashmë edhe në 
mjedisin shqipëtar. 

Në këtë kuadër ky material synon të sjellë për herë të parë një 
instrument të dedikuar për vlerësimin e ndikimit të politikave e 
ligjeve në të drejtat e fëmijës. Ky instrumet vlerësimi fokusohet në 
politikat dhe ligjet mjedisore porse është lehtësisht i aplikueshëm 
edhe për fusha të tjera të ligjit. 

Hartimi i këtij materiali është iniciuar nga Institucioni i Avokatit 
të Popullit dhe puna për zhvillimin e tij është mbështetur nga 
Save the Children, e cila angazhoi eksperten Zyhrada Kongoli 
për këtë qëllim. Ky dokument është konsultuar ngushtësisht 
me Seksionin për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave 
të Fëmijëve pranë Institucionit të Avokatit të Popullit, me 
angazhimimin dhe nën drejtimin e Komisioneres Nejla Peka.

Ky instrumet do të përdoret fillimisht nga Institucioni i Avokatit 
të Popullit, me shpresën që do të gjendet i vlefshëm e përdoret 
gjerësisht nga institucionet e tjera ligjbërëse dhe ligjzbatuese. Ai i 
referohet praktikave më të mira ndërkombëtare dhe përputhet me 
kuadrin ligjor dhe rregullator në Shqipëri. 
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KUPTIMI DHE RËNDËSIA E 
INSTRUMENTIT TË VLERËSIMIT 
TË NDIKIMIT TEK TË DREJTAT E FËMIJËS

Instrumenti i Vlerësimit të Ndikimit tek të Drejtat e Fëmijës i cili 
ndërkombëtarisht njihet si CRIA (Child Rights Impact Assessment) 
dhe që për lehtësi të leximit do të përdoret me të njëjtin shkurtim në 
këtë material është një instrument vlerësimi. 

Ky instrument rregullator përdoret përgjatë një procesi vlerësimi që 
finalizohet me një raport që analizon impaktin e një politike apo akti 
ligjor në të drejtat e fëmijës. CRIA është jo vetëm një instrument 
velrësimi porse edhe komunikimi për impaktin e një propozimi në të 
drejtat, nevojat dhe interesat e fëmijëve e të rinjve. 

Nisur nga objektivat e CRIA, praktika e vlerësimit të ndikimit kalon 
zakonisht kalon nëpër disa faza, që përfshijnë vlerësimin fillestar, 
mbledhjen dhe analizimin e të dhënave përkatëse, konsultimin e 
palëve të interesuara, vlerësimin e ndikimit përfshirë rekomandimet 
për zbutjen e ndikimeve të padëshirueshme porse dhe monitorimin 
dhe rishikimin. Pra, ky instrument përdoret për vlerësimin paraprak 
(ex-ante) të politikave e ligjeve për të vlerësuar impaktin që ajo 
politikë apo ligj do të ketë, bazuar në parashikime të mundshme 
por elementë të CRIA mund të përshtatet edhe për vlerësimin e 
mëpasëm (ex-post), që bëhet kur një politikë ose ligj është miratuar 
dhe ka për qëllim të vlerësojë impaktin real të saj.  

Arsyeja pse iniciativa për zhvillimin e këtij instrumenti është marrë 
nga Institucioni i Avokatit të Popullit lidhet ngushtësisht me faktin se 
CRIAështë një lloj vlerësimi i ndikimit tek të drejtat e njeriut. Nga 
kjo pikëpamje proçesi i realizimit të CRIA duhet ndërmerret duke u 
bazuar në parimet e gjithëpranuara të të drejtave të njeriut dhe si 
i tillë të jetë gjithëpërfshirës, jo-diskriminues, të angazhojë mbajtësit 
e të drejtave dhe të konsiderojë të drejtat e individit e grupeve 
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shoqërore të afektuara, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose tërthortë. 

Suksesi i zbatimit të CRIA dhe efektshmërisë së saj varet nga disa 
elementë që lidhen me mbështetjen e dhënë nga institucionet 
ligjbërëse e ligjzbatuese, qartësinë e lehtësinë e përdorimit të saj,  
trajnimin e vazhduar dhe ngritjen e kapaciteteve për të drejtat e 
fëmijës, marrjen e ekspertizës së duhur lokale dhe ndërkombëtare, 
disponueshmërinë e përdorimin e të dhënave cilësore e kryesisht 
përfshirjen domethënëse të vetë fëmijëve dhe të rinjve.

Nuk ekziston një model i CRIA që mund të përdoret nga të gjithë, por 
shtete të ndryshme zhvillojnë modele që i përshtaten kuadrit ligjor 
dhe institucional të vendit. Modeli që prezantohet në këtë dokument 
përputhet jo vetëm me legjislacionin shqipëtar por edhe me objektivat 
kombëtare në fushën e të drejtave e mbrojtjes së fëmijës si edhe 
prioritetin për zbatimin e interesit më të lartë të fëmijës.

Duke qenë se CRIA është një instrument relativisht i ri, nuk ka 
ende studime mbi vlerën e tij. Gjithsesi, vlerësimi i impaktit të ligjeve 
e politikave nga këndvështrimi e të drejtave të fëmijës është një 
garanci shtesë për sigurimin e një niveli të përshtatshëm mbrojtje 
dhe sigurimi të të drejtave të fëmijës.  

Përsa i përket zbatimit të CRIA në ambientin ligjor Shqiptar, zbatimi 
prej vitit 20181 i RIA (Regulatory Impact Assessment - Raporti i 
Vlerësimit të Ndikimit) që është një instrument i ngjashëm për nga 
natyra porse i një natyre të përgjithshme, është premisë për zbatimin 
efektiv të CRIA. 

Gjithsesi, në ndryshim nga RIA e cila është një instrumenti miratuar 
me një akt nënligjor, CRIA nuk ka një mandat ligjor ndaj kushtëzohet 
nga vullneti dhe mbështetja që do të marrë nga institucionet publike. 
Do të ishte e rekomandueshme që ky instrument të ketë gjithashtu 
një mandat ligjor si një instrument i veçantë ose si një seksion në 
instrumentin aktual RIA. 

1.  Vendimi Këshillit të Ministrave Nr. 197, datë 11.04.2018 “Për disa shtesa dhe 
ndryshime ne Vendimin Nr. 584, datë 28.08.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për 
miratimin e Rregullores së Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar”
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ZBATIMI I CRIA NGA 
KËNDVËSHTRIMI I KONVENTËS 
PËR TË DREJTAT E FËMIJËS

Kuadri ligjor dhe institucional në fushën e mbrojtjes dhe të 
drejtave të fëmijës është në proces të vazhdueshëm plotësimi e 
përmirësimi në zbatim të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë 
dhe Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Fëmijës 
(KDF). 

Sipas Nenit 4 të KDF2“Shtetet palë duhet të angazhohen të marrin 
të gjitha masat legjislative, administrative e të tjera të nevojshme, për 
të vënë në jetë të drejtat e njohura në këtë Konventë...”, rregullim 
i cili është elaboruar më tej në Komentin e Përgjithshëm Nr. 5 
(2003) të Komitetit të të Drejtave të Fëmijës. CRIA është pikërisht 
një instrument që siguron pajtueshmërinë me Konventën dhe 
kontribuon në përparimin e zbatimit të saj. 

Ky instrument i shërben më së miri zhvillimit të perspektivës së të 
drejtave të fëmijës nga qeveria e parlamenti fëmijës nga qeveria në 
kuadër të zbatimit efektiv të Konventës dhe veçanërisht nëdritën 
e parimit të interesit më të lartë të fëmijës si një konsideratë 
parësore për të gjitha veprimet dhe vendimet që ndikojnë fëmijët.

2.  Ligji Nr. 7531, datë 11.12.1991 “Për Ratifikimin e Konventës për të Drejtat e 
Fëmijës”
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ZBATIMI I CRIA NGA 
KËNDVËSHTRIMI I LIGJIT PËR TË 
DREJTAT DHE MBROJTJEN E FËMIJËS

Një nga qëllimet e ligjit për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës3 është 
parashikimi i parimeve bazë ku mbështeten politikat kombëtare 
për të drejtat e fëmijës. Në këtë kuadër pjesëmarrja, dëgjimi dhe 
respektimi i mendimit të fëmijës në përputhje me moshën dhe 
aftësinë për të kuptuar, është parimi që duhet të mbahet parasysh 
në procesin e draftimit e konsultimit të politikave dhe legjislacionit 
mjedisor. 

Ligji parashikon sistemin e integruar të mbrojtjes i cili është 
tërësia e akteve ligjore, politike dhe shërbimeve në të gjitha fushat 
e veçanërisht në ato të mirëqenies sociale, edukimit, shëndetit, 
sigurisë dhe drejtësisë. Ligjet dhe politikat mjedisore kanë ndikim 
të rëndësishëm në shëndetin e fëmijëve dhe cilësinë e tyre të jetës. 

Nga pikëpamja e pjesëmarrjes, ligji për të drejtat dhe mbrojtjen 
e fëmijës e përkufizon konceptin e “pjesëmarrjes së fëmijës” si 
një proces i vazhdueshëm i përfshirjes aktive të fëmijës dhe i 
respektimit të drejtës dhe lirisë së tij për t’u shprehur e për t’u 
dëgjuar në të gjitha nivelet e vendimmarrjes, për çështje që lidhen 
me të. Politikat dhe rregullimet mjedisore janë një çështje që lidhet 
ngushtësisht me jetën e shëndetin e fëmijës. 

Bazuar në këto rregullime të ligjit për të drejtat dhe mbrojtjen 
e fëmijës, ky dokument do të analizojë ndikimin e politikave e 
legjislacionit në fushën e mjedisit tek fëmijët si nga këndvështrimi 
i ndikimit në jetën e shëndetin e fëmijës ashtu edhe nga pikëpamja 
e përfshirjes së tyre ne procesin e konsultimit të akteve në fushën 
e mjedisit. 

3.  Ligji Nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”
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CRIA NË 
KONTEKSTIN EVROPIAN
Integrimi evropian është strategjia kryesore e zhvillimit të 
Shqipërisë dhe vendeve të tjera të rajonit. Në këtë kuadër, 
mbrojtja e të drejtave të njeriut është një nga prioritetet kyçe, 
përmbushja e plotë e të cilave kushtëzon vijimisinë e procesit të 
integrimit. 

Neni 3 i Traktatit të Lisbonës adreson mbrojtjen e promovimin e të 
drejtave të fëmijës. Në këtë frymë, Karta e të Drejtave Themelore 
të BE shprehet se fëmijët kanë të drejtë për një mbrojtje dhe 
kujdes të tillë që është i nevojshëm për mirëqenien e tyre. Ata 
mund të shprehin lirisht mendimet e tyre dhe pikëpamjet e tyre 
do të merren ne konsideratë për çështjet që i shqetësojnë ato por 
në përputhje me moshën dhe pjekurinë e tyre. 

Sipas Nenit 24 të Kartës, në të gjitha veprimet që kanë të 
bëjnë me fëmijët, të ndërmarra nga institucionet publike porse 
dhe private, interesi më i lartë i fëmijës do të jetë konsideratë 
parësore. 

Agjenda e BE për të drejtat e fëmijës (2011) vendosi një standard 
të ri që lidhej me kërkesën që “...në të ardhmen, politikat e BE që 
ndikojnë direkt ose indirekt tek fëmijët, duhet të hartohen, zbatohen 
e monitorohen duke marrë parashysh parimin e interesit më të lartë 
të fëmijës të mishëruar në Kartën ë BE për të Drejtat Themelore dhe 
Konventën e Kombeve të Bahskuara për Mbrojtjen e Fëmijës...”.  

Në nivelin e BE, vlerësimi i ndikimit ndërmerret në strategjisë 
për rregullim më të mirë, e cila synon të vlerësojë ndikimet e 
politikave në shoqëri, ekonomi dhe mjedis duke konsideruar 
një gamë të gjerë të palëve të interesuara. Komisioni Evropian 
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ka publikuar udhëzime praktike për të mbështetur vlerësimin 
e impaktit të një inisiative tek të drejtat e njeriut, përfshirë të 
drejtat e fëmijës. 

Edhe Këshilli i Europës ka angazhuar dhe mbështetur gjithashtu 
vendet anëtare për të siguruar zbatimin e Kartës Sociale 
Evropiane duke adresuar në Strategjinë për të Drejtat e 
Fëmijës 2016-2021 përmirësimin e cilësisë dhe efektshmërisë së 
vlerësimit të ndikimit tek fëmijët në kuadër të garantimit të të 
drejtave sociale të fëmijëve. 

INSTRUMENTA AKTUAL 
VLERËSIMI NË 
LEGJISLACIONIN SHQIPTAR

Këshilli i Ministrave e ushtron veprimtarinë bazuar në një rregullore 
që përcakton rregullat dhe procedurat lidhur me paraqitjen e 
projektakteve dhe shqyrtimin e tyre. Kjo rregullore është miratuar 
në vitin 20034 dhe ndër vite është ndryshuar dhe shtuar për t’ju 
përshtatur më mirë dinamikave të kohës. 

Ndryshimet e miratuara në vitin 20185 prezantuan konceptin e 
vlerësimit të ndikimit, RIA. Kështu, në kreun që flitet për “nismën 
për projektaktin”, që në fazën e hartimit të projekt programit të 
detajuar të projektakteve, i cili hartohet për çdo fushë veprimtarie 
dhe është i ndarë me katërmujorë, përveç listës së projektakteve që 

4.  Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 584, datë 28.08.2008 “Për miratimin e 
Rregullores së Këshillit të Ministrave”;

5.  Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 197, datë 11.04.2018 “Përdisa shtesa e 
ndryshime në Vendimin Nr. 584, datë 28.08.2008 të Këshillit të Ministrave “Për  
miratimin e Rregullores së Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar”;
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parashikohet të propozohen, afatit të paraqitjes dhe relacionit me 
shpjegimet e nevojshme lidhur me arsyet kryesore për propozimin, 
çështjet më të rëndësishme që parashikohen të rregullohen e 
përputhjen me programet sektoriale e kombëtare të zhvillimit 
të vendit, duhet të përshkruhen efektet e mundshme ekonomike, 
financiare, sociale dhe mjedisore6.  

Edhe ne fazën e përgatitjes së projektaktit, strukturat teknike të 
institucionit iniciues në bashkëpunim me strukturën juridike duhet të 
bëjnë velrësimin paraprak të nismës për propozimin e projektaktit 
ku duhet të përfshihen shpjegime për qëllimin e objektivat e 
projektaktit, përputhshmërinë me politikat relevante, parashikimet 
dhe masat që kanë tëbëjnë me zbatueshmërinë, shpenzimet 
buxhetore dhe efektet financiare të pritshme porse edhe ndikimet 
ekonomike, financiare, sociale dhe mjedisore të pritshme7. 

Më pas, në rregullore8 flitet me një raport të vlerësimit të ndikimit 
të projektaktit i cili duhet plotësuar në formën dhe sipas kërkesave 
të treguara në shtojcën e VKM. Ky raport i plotësuar duhet 
të shoqërojë projektaktin edhe në procesin e dërgimit të tij për 
mendim9. 

Përsa i përket raportit, në pjesën e parë në formë tabelare 
modeli i raportit ka për qëllim të mbledhë të dhëna të natyrës së 
përgjithshme përsa i përket përmbajtjes së projektaktit, të tilla si 

6. Pika 8 germa “ç” e Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 197, datë 11.04.2018 
“Për disa shtesa e ndryshime ne Vendimin Nr. 584, datë 28.08.2008 të Këshillit të 
Ministrave “Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar”;

7. Pika12 germa “dh” e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 197, datë 11.04.2018 
“Për disa shtesa e ndryshime ne Vendimin Nr. 584, datë 28.08.2008 të Këshillit të 
Ministrave “Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar”;

8. Pika16 e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 197, datë 11.04.2018 “Për 
disa shtesa e ndryshime ne Vendimin Nr. 584, datë 28.08.2008 të Këshillit të 
Ministrave “Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar”;

9. Pika 18 e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 197, datë 11.04.2018 “Për 
disa shtesa e ndryshime ne Vendimin Nr. 584, datë 28.08.2008 të Këshillit të 
Ministrave “Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar ;
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“burimi i propozimit të politikës”, “strategjitë e lidhura” por edhe 
të dhëna konkrete përsa i përket procesit, të tilla si “ministria 
udhëheqëse”, “faza e vlerësimit të ndikimit”, “data e konsultimit 
publik”, “data e vlerësimit të ndikimit”, “të dhëna kontakti”. 

Pas seksionit të përmbledhjes ekzekutive ku në 2 faqe duhet të jepen 
shpjegime të qarta dhe koncize për informacionet më të rëndësishme 
në lidhje me projektaktin, në një pjesë të dytë përshkruese jepet 
informacion në lidhje me problemin që tentohet të adresohet 
nëpërmjet projekt-aktit, objektivat e synuara, analizimin e opsioneve 
duke krahasuar përfitimet përkundrejt kostove që lidhen me ato, 
analizën e ndikimeve, arsyetimin për opsionin më të favorshëm, 
kontributin e marrë nga konsultimet si edhe mënyrën se si do të 
administrohet zbatimi dhe monitorimi i projektaktit objekt vlerësimi.

Në pjesën e dytë, forma e vlerësimit të ndikimit, rradhit çështje/
pyetje orientuese që duhet të marrin përgjigje gjatë plotësimit të 
secilës prej rubrikave, me qëllim për të udhëzuar plotësuesit. Rubrika 
që përfshin më shumë çështje pyetje është rubrika e “vlerësimit 
të opsioneve/analizimit të ndikimeve”. Kjo është edhe pjesa më 
relevante edhe për CRIA. 

Nëse i referohemi çështjeve/pyetjeve orientuese të listuara në 
rubrikën “vlerësimi i opsioneve/analizimi i ndikimeve”, në krye është 
identifikimi se kush preket si edhe lloji i ndikimeve për secilin grup 
duke analizuar në mënyrë të dalluar ndikimet e drejtpërdrejta 
përkundrejt atyre jo të drejtpërdrejta. Përsa i përket ndikimeve 
të drejtpërdrejta forma e RIA kërkon analiza e përshkrime nga 
pikëpamja cilësore dhe analiza nga ana sasiore për ndikimet mbi 
grupet e prekura. E njëjta analizë kërkohet edhe për ndikimet jo të 
drejtpërdrejta. 

Ndërsa çështjet e listuara janë të natyrës së përgjithshme që 
përshtaten për secilën natyrë projektakti, pavarësisht nga sektori 
që rregullon, ka vetëm 2 aspekte, të cilat adresohen në mënyrë 
të shprehur; analizimi i ndikimit mbi ndërmarrjet e vogla dhe të 
mesme dhe analizimi i ndikimit në konkurrencë.
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Kjo formë vlerësimi është e vlefshme për të gjitha politikat e ligjet 
që adresojnë të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës, porse në rastin 
e politikave e ligjeve mjedisore vlerësimi i ndikimit tëk fëmija nuk 
mund të realizohet nëpërmjet këtij raporti të velrësimit të ndikimit. 
Gjithsesi, përdorimi aktual i tij është një premisë për zbatimin me 
sukses të CRIA dhe ky model raporti ka shërbyer edhe për formën 
e propozuar për CRIA. 

Ndërsa kërkesa aktuale e vlerësimit të efekteve të mundshme 
sociale është shumë e përgithshme dhe ka pak gjasa të mbërrijë 
tek impakti tek fëmijët në rastin e analizimit të politikave e ligjeve 
mjedisore, në një të ardhme, kur praktika e zbatimit të CRIA të 
jetë formësuar, CRIA mund të përfshihet si seksion i raportit të 
vlerësimit të ndikimit (RIA) që zbatohet për të gjitha politikat e 
ligjet, përfshirë ato mjedisore. 

LEGJISLACIONI 
MJEDISOR DHE CRIA
Pavarësisht se legjislacioni mjedisor nuk i referohet fëmijëve në 
mënyrë të shprehur, vlerësimi i ndikimit të tij tek fëmija do të sillte 
një vlerë të shtuar përsa i përket realizimit së objektivave të këtij 
legjislacioni dhe veçanërisht mbrojtjessë jetës dhe shëndetit dhe 
përdorimit tëqëndrueshëm të mjedisit dhe përbërësve të tij. 

Nëse në dukje krijohet përshtypja se legjislacioni mjedisor nuk ka 
pse të vlerësohet për ndikimin tek fëmijët si grup i veçantë teza e 
prezantuar nga BE dhe UNICEF është shumë bindëse përsa i përket 
zbatimit të CRIA në çdo rast të hartimit të legjislacionit, në çdo fushë 
të së drejtës, përfshirë legjislacionin mjedisor.  Manuali për vlerësimin 
e ndikimit tek fëmijët i hartuar nga BE dhe UNICEF thekson që“...
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nuk ekzistojnë politika asnjanjëse për fëmijët, pavarësisht nëse ato janë 
ose jo grup i synuar. Çdo politikë ndikon pozitivisht ose negativisht në 
jetën e fëmijëve dhe qeveritë duhet të marrin në konsideratë efektet e 
mundshme të politikave tek fëmijët si një elemet kryesor i përcaktimit 
parimi i interesit më të lartë të fëmijës po zbatohet...”. Edhe në këtë 
kuadër, vlerësimi i impaktit tek fëmijët i politikave dhe legjislacionit 
mjedisor, ka një rëndësi të madhe për sigurimin e mirëqenies së 
fëmijës dhe mbrojtjen e jetës e shëndetit të tyre. 

Legjislacioni mjedisor është shumë voluminoz dhe për këtë arsye 
ky dokument ka përzgjedhur të analizojë shkurtimisht ligjin për 
mbrojtjen e mjedisit si edhe ligjin për të drejtën e publikut 
për informacion e pjesëmarrje për çështjet e mjedisit. Ligji 
për mbrojtjen e mjedisit është zgjedhur për shkak të rëndësisë 
që ka kjo çështje si praktikë e ruajtjes së burimeve natyrore dhe 
përdorimit të qëndrueshëm i natyrës dhe dhe përbërësve të saj. 
Mjedisi e natyra kanë rol thelbësor për mirëqenien e njeriut dhe 
zhvillimin e qëndrueshëm të vendit.   

Ligji për të drejtën e publikut për informacion e pjesëmarrje për 
çështjet e mjedisit është përzgjedhur për të analizuar pjesëmarrjen 
e konsultimin e fëmijëve në procesin e hartimit të politikave e 
legjislacionit mjedisor. 

 

LIGJI PËR MBROJTJEN E 
MJEDISIT
Mbrojtja e mjedisit dhe përdorimi i qëndrueshëm i komponentëve 
të tij nuk janë çështje e shkëputur por çështje nga të cilat ndërvaren 
shumë situata të natyrës ekonomike e sociale të cilat afektojnë 
fëmijët, në fusha të tilla si cilësia e ajrit e ujit, menaxhimi i mbetjeve, 
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mbrojtja e biodiversitetit, etj. Për më shumë, Shqipëria është një 
ndër vendet me të prekshme ndaj ndryshimeve klimaterike , 
krahasuar me vende të tjera të rajonit. Për këtë arsye, promovimi 
i qëndrueshmërisë mjedisore dhe përshtatja ndaj ndryshimeve 
klimaterike janë çështje të rëndësisë së veçantë dhe që ligji i 
deklaron si përparësi kombëtare. 

Ligji për mbrojtjen e mjedisit10 ka për qëllim të sigurojë një nivel të 
lartë mbrojtjeje. Ai synon të sigurojë jo vetëm ruajtjen por edhe 
përmirësimin e vazhdueshëm të mjedisit me qëllim pakësimin e 
rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut. 

Ligji përcakton parimet, kërkesat, përgjegjësitë, rregullat dhe 
procedurat e përgjithshme që lidhen me garantimin e mbrojtjes 
së mjedisit dhe që synojnë përmirësimin e cilësisë së jetës dhe 
krijimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, duke u 
kujdesur për brezat e sotëm porse dhe të ardhshëm. 

Ndër objektivat kryesore të mbrojtjes së mjedisit është përmirësimi 
i qëndrushmërisë mjedisore jo vetëm nëpërmjet ruajtjes e mbrojtjes 
së elementëve të mjedisit e natyrës porse edhe me pjesëmarrje 
publike. 

Mbrojtja e ruajtja e mjedisit është e lidhur edhe me Axhendën 
e vitit 2030 dhe është premisë për arritjen e shumicës së 
objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm. Në veçanti është e 
lidhur me përmbushjen e objektivit 3 “jetë e shëndetshme dhe 
mirëqenie”, objektivit 6 “ujë i pastër dhe kanalizime”, objektivit 7 
“energji e pastër dhe e përballueshme”, objektivit 11 “qytete dhe 
komunitete të qëndrueshme”, objektivit 13 “veprimet e klimës”, 
objektivit 14”jeta nën ujë”, objektivit 15 “jeta në tokë” porse dhe 
me përmbushjen e objektivit 1 “pa varfëri”, objektivit 2 “zero 
uri”, objektivit 3 “barazi gjinore” dhe objektivit 12 “konsumit dhe 
prodhimit të përgjegjshëm”. Realizimi i të gjithë këtyre objektivave 
ndikon drejt për së drejti në të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës. 

10.  Ligji Nr. 10431, datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”;
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LEGJISLACIONI PËR 
KONSULTIMIN E POLITIKAVE 
DHE LIGJEVE MJEDISORE

E drejta për informim dhe për pjesëmarrjen e publikut është një 
nga parimet kryesore të rregulluara në mënyrë të shprehur nga 
ligji për mbrojtjen e mjedisit, përveç rregullimit të përgjithshëm nga 
ligji specifik për të drejtën e informimit11 si edhe ligji për njoftimin 
dhe konsultimin publik12. Ky i fundit rregullon procesin e njoftimit 
dhe të konsultimit publik të projektligjeve, projektdokumenteve 
strategjike kombëtare dhe vendore si edhe politikave me interes të 
lartë publik mbi bazën e parimeve të trasnparencës, efektshmërisë 
së vendimmarrjes dhe përgjegjësisë së organeve publike. 

Për më shumë ligji për mbrojtjen e mjedisit ngarkon autoritetet 
publike përkatëse me përgjegjësinë për të siguruar që publiku 
dhe palët e interesuara të të kenë mundësi reale për të marrë 
pjesë në procedurat për hartimin dhe miratimin e strategjive, 
rregulloreve e akteve me karakter të përgjithshëm që kanë të 
bëjnë me mbrojtjen e mjedisit dhe përbërësve të tij. Ministria 
përgjegjëse për mjedisin është institucioni kryesor i ngarkuar 
me përgatitjen e strategjive dhe planeve mjedisore si edhe me 
rishikimin e përditësimin e tyre, sipas nevojave. 

Dokumente të tjera të rëndësishme për mbrojtjen e mjedisit 
në nivel lokal janë planet vendore të veprimit për mjedisin, të 
cilat hartohen, miratohen e përditësohen nga autoritetet e 
vetëqeverisjes vendore, nivel në të cilin përfshirja dhe konsultimi 
i fëmijëve është shumë i rëndësishëm si edhe më i realizueshëm.

11. Ligji Nr. 8503, datë 30.06.1999 “Për të drejtën e informimit në lidhje me 
dokumentet zyrtare”;

12 .  Ligji Nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”;
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Ligji për mbrojtjen e mjedisit rregullon dhe mënyrën e funksionimit të 
sistemit të informacionit mjedisor për të siguruar informimin e publikut 
por edhe si mjet i monitorimit të zbatimit të politikave mjedisore. 

Informimi dhe konsultimi i publikut është parashikuar edhe nga ligji 
për vlerësimin e ndikimit në mjedis13. Për shkak të qëllimit të këtij 
ligji për të parandaluar, minimizuar e kompensuar dëmet ne mjedis 
është synuar garantimi i një procesi të hapur e me përfshirjen e 
të gjitha palëve të interesuara, përpara miratimit të projekteve të 
propozuara gjatë vlerësimit të ndikimit të tyre të mundshëm në 
mjedis. Përveç veprimtarive të informimit të publikut, institucioni 
përgjegjës, në kuadër të konsultimit, zhvillon seancë dëgjimore 
me publikun dhe palët e interesuara për të tërhequr e reflektuar 
mendimin e tyre në vendimmarrjen përfundimtare për projektin. 

Përsa i përket pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrje të natyrës 
mjedisore, Shqipëria ka ratifikuar Konventën Aarhus14, për të 
drejtën e publikut për të pasur informacion, për të marrë pjesë në 
vendimmarrje dhe për tju drejtuar gjykatës për çështjet e mjedisit. 
Qëllimi i kësaj Konvente ka qenë zhvillimi dhe rregullimi më tej 
i të drejtës së informimit dhe pjesëmarrjes së publikut, përveç 
rregullimeve që këto të drejta kanë në ligjet specifike apo ligjet të 
veçanta të natyrës mjedisore. Kjo Konventë e përkufizon publikun 
dhe publikun e interesuar. Me publik të interesuar nënkupton 
publikun e ndikuar, që mund të ndikohet ose qëështë i interesuar 
për vendimmarrjen mjedisore. 

Çdo palë e kësaj Konvente kërkohet të marrë masat e nevojshme 
legjislative, rregullatore dhe masa të tjera për të përmbushur 
kërkesat e të drejtës së publikut për informim, pjesëmarrje dhe të 
drejtës për t’ju drejtuar gjykatës për çështje që lidhen me mjedisin. 
Në ushtrimin e këtyre të drejtave publiku duhet të ndihmohet dhe 
udhëhiqet nga zyrtarët dhe autoritetet publike. 

13.  Ligji Nr. 10 440 datë 07.07.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”; 
14.  Ligji Nr. 8672, datë 26.10.2000 “Për Ratifikimin e “Konventës së Aarhus për të 

drejtën e publikut për të pasur informacion, për të marrë pjesë nëvendimmarrje 
dhe për tju drejtuar gjykatës për çështjet e mjedisit”;
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PRAKTIKA DHE 
MODELE TË CRIA
CRIA është një instrument i ri vlerësimi dhe si i tillë nuk ka ende 
një përdorim masiv. Aktualisht CRIA njihet e zbatohet në pak 
vende evropiane. Gjithsesi në shumë vende të tjera është në fazën 
e advokimit, prezantimit dhe diskutimit. 

Pavarësisht modeleve të CRIA të hartuara e zbatuara ne vende 
të ndryshme, e përbashkëta e tyre është objektivi i vlerësimit dhe 
konkretisht vlerësimi nëse propozimet ligjore apo të politikave 
janë në përputhje me Konventën e të Drejtave të Fëmijës. 

Në rastin e shteteve si Belgjikë dhe Uells vlerësimi CRIA është i 
integruar në vlerësimin e ndikimit rregullator (RIA) dhe në disa 
të tjera është një vlerësim i veçantë. Në rastin e modelit të CRIA 
të zbatuar në Skoci në vlerësim përfshihet përveç të drejtave të 
fëmijës edhe komponenti i mirëqenies së tyre. 

Në disa vende zbatimi i CRIA ka një mandat ligjor në formëm 
e një akti që miraton dhe formën përkatëse dhe në disa vende 
të tjera CRIA zbatohet jo mbi bazën e një kërkese ligjore apo 
nënligjore. Është e preferueshme që CRIA të zbatohet që në fazat 
e hershme të hartimit të një politike apo ligji por aktualisht në 
disa shtete ajo zbatohet pasi ligji ose politika është formësuar dhe 
po konsultohet para miratimit.

Edhe fusha e zbatimit të CRIA në vende të ndryshme është e 
ndryshme; në disa zbatohet vetëm për politika kombëtare ndërsa 
në disa të tjera përfshin edhe politika vendore. Një element tjetër 
që shfaqet i ndryshëm në vende të ndryshme është shkalla e 
përfshirjes së vetë të rinjve e fëmijëve në zbatimin e CRIA dhe kjo 
lidhet dhe kërkesat e modelet e përdorura.
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MODELI I CRIA 
NË SHQIPËRI
Modeli i propozuar në këtë seksion është i bazuar në kuadrin 
ligjor në fuqi dhe bazohet në Udhëzuesit e Vlerësimit të Ndikimit 
të BE (2009). Zbatimi i tij duhet udhëhiqet nga katër shtyllat 
kryesore të Konventës së të Drejtave të Fëmijës; bazazia dhe 
mosdiskriminimi, interesi më i lartë i fëmijës, e drejta e fëmijës për 
të jetuar, për t’ju siguruar mbijetesë e zhvillim si edhe pjesëmarrja. 

CRIA do të fillojë të zbatohet si një formë e veçantë vlerësimi, 
që i referohet RIA, por nuk është pjesë e saj. Zbatimi i saj nuk ka 
ende një mandat ligjor, me shpresën se do të gjendet një formë e 
përshtatshme miratimi, që ti përgjigjet më së miri qëllimit të saj.  

Modeli i propozuar i CRIA do të administrohet nga institucioni i 
Avokatit të Popullit, institucion i cili do të ketë përgjegjësinë për të 
siguruar një raportim të nivelit të lartë dhe për të sjellë rezultate 
pozitive. 

Segmenti i akteve që do të mbulohet nga CRIA në këtë fazë do të 
përfshijë draft-ligje dhe draft-vendime të Këshillit të Ministrave që 
lidhen me fushën e mjedisit porse edhe planet vendore të veprimit 
për mjedisin. CRIA do të zbatohet në fazën më të hershme të 
mundshme të diskutimit të një akti apo politike dhe gjithshesi, në 
çdo rast, përpara miratimit të saj. 

CRIA do të zbatohet ndëpërmjet një procesi që përfshin palë të 
tjera të interesuara si organizata jofitimprurëse që merren me 
çështjet e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve apo që merren me 
çështjet e mjedisit, ekspertizë të specializuar dhe mbi të gjitha 
pjesëmrrjen e vetë fëmijëve e të rinjve.   
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Në Aneksin 1, bashkëngjitur e pjesë e këtij dokumenti jepet 
modeli i CRIA i cili do të përdoret nga institucioni i Avokatit të 
Popullit dhe në Aneksin 2 demonstrohet në mënyrë ilustruese e 
plotësimit të vlerësimit CRIA për të orientuar më mirë lexuesit 
dhe përdoruesit. 
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ANEKS 1

MODELI CRIA
RAPORTI I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT TEK TË DREJTAT E FËMIJËS

EMËRTIMI I PROPOZIMIT Projekt ligj / Projekt VKM / Projekt 
Plan Vendor “...”

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS Ministria e Mjedisit/Njësia e 
Vetëqeverisjes Vendore

FAZA E PROPOZIMIT Fillestare/Projekt/Në konsultim

BURIMI I PROPOZIMIT I brendshëm/Kërkesë ligjore/ 
Përafrim/International Transposition

DIREKTIVË / RREGULLORE E 
BE-së Numri 

DOKUMENTE LIGJORE 
E POLITIKASH TË 
NDËRLIDHURA

[Jepni titullin e strategjisë ose ligjit 
në zbatim të të cilit është hartuar 
projekt-akti]

DATA E VLERËSIMIT [Data e plotësimit të Vlerësimit të 
Ndikimit]

INSTITUCIONI TË CILIT I 
ËSHTË DËRGUAR CRIA

Ministria/Këshilli i Ministrave/Njësia 
e Vetëqeverisjes Vendore

NUMRI I CRIA Viti- Nr i CRIA

TË DHËNA KONTAKTI 
Emër, Mbiemër, e-mail dhe numri i 
tel i personit të kontaktit:

PËRMBLEDHJE EKZEK UTIVE E RAPORTIT CRIA (rreth 2 faqe)

SHQYRTIMI I PËRGJITHSHËM I PROJEKT AKTIT
Çështje indikative: Cili është qëllimi i përgjithshëm i projekt-aktit? 
Cilat aspekte të tij ndikojnë ose mund të ndikojnë tek fëmijët? 
Është ndikimi i drejtpërdrejtë ose jo? A ka mundësi që ndonjë grup 
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i veçantë fëmijësh të jetë më i ndikuar? A ka aktorë të tjerë që 
duhet të përfshihen në këtë vlerësim, qofshin publikë ose jo-publikë, 
institucione apo individë?

VLERËSIMI CRIA 
Çështje indikative: Cilat janë objektivat e këtij vlerësimi? Cilët 
janë nene të KDF kanë lidhje me projekt-aktin? Çfarë ndikimi 
mund të ketë projekt-akti në të drejtat e fëmijës? Është ndonjë 
grup fëmijësh veçanërisht i prekur nga projekt-akti? Nëse është 
identifikuar ndonjë ndikim negativ i mundshëm, çfarë është 
propozuar për të minimizuar apo eleminuar atë? A ka mundësi 
që miratimi i këtij akti të kontribuar në të drejtat, mbrojtjen dhe 
mirëqenien e fëmijës? Çfarë të dhënash keni përdorur në analizën 
tuaj dhe çfarë informacioni keni marrë nga ato të dhëna? A i kanë 
qenë fëmijët të përfshirë në procesin e diskutimit të projekt-aktit 
dhe a janë përfshirë ato në raportin CRIA?

RAPORTI CRIA
Çështje indikative: Cilat ishin grupet e konsultuara në kuadër të 
këtij vlerësimi? A u përfshinë vetë fëmijët në këtë proces dhe si? Cilat 
janë gjetjet kryesore të vlerësimit dhe si ndikonin ato tek të drejtat 
e mbrojtja e fëmijës? Si është vlerësuar ndikimi i mundshmëm, si 
pozitiv apo negativ? Çfarë propozimi është bërë për të minimizuar 
apo shmangur efektet e mundshme negative, nëse janë identifikuar 
të tilla? Cfarë ndikimi do të ketë miratimi i atij projekt - akti në 
situatën e të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijës dhe në plotësimin e 
detyrimeve të vendit në kuadër të KDF? Si mund të vlerësohet dhe 
monitorohet ndikimi i projekt-aktit pas miratimit?

MËNYRA E KOMUNIKIMIT DHE NJOFTIMI TË RAPORTIT CRIA

Nëpërmejt cilave kanale komunikimi do të njoftohet Raporti 
CRIA? Cilat janë grupet e synuara?
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ANEKS 2

SHEMBULL I RAPORTIT CRIA
Në këtë seksion të dokumentit do të plotësohet forma CRIA 
në mënyrë ilustrative për të udhëzuar më saktë lexuesit dhe 
përdoruesit e këtij dokumenti. Duke qenë se CRIA është një 
instrument vlerësimi paraprak do të supozohet për efekt të 
shembullit sikur ligji për mbrojtjen e mjedisit15është në fazën kur 
është ende projekt dhe po konsultohet me grupet e interesit. 

Ligji për mbrojtjen e mjedisit është një ligj i natyrës së përgjithshme 
që përcakton objektivat e mbrojtjes së mjedisit dhe komponentëve 
të tij dhe parimet bazë mbi të cilat duhet të bazohet mbrojtja. Në 
këtë kuptim, ndikimi këtij ligji tek të drejtat e fëmijës mund të jetë 
më i vogël se ndikimi i legjislacionit tjetër në fushën e mjedisit dhe 
që lidhet me cilësinë e ajrit, mbetjet, cilësinë e ujërave, mbrojtjen 
e biodiversitetit, mbrojtjen e pyjeve, kimikatet, rrezatimet, 
organizmat e modifikuar gjenetikisht apo edhe planet mjedisore 
kombëtare e planet vendore të veprimit për mjedisin.   

15.  Ligji Nr. 10431, datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”;
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RAPORTI CRIA PËR PROJEKT-LIGJIN 
“PËR MBROJTJEN E MJEDISIT”

RAPORTI I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT TEK TË DREJTAT E FËMIJËS

EMËRTIMI I PROPOZIMIT
Projekt ligji “Për mbrojtjen e 
mjedisit”

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

FAZA E PROPOZIMIT Projekt / Në konsultim

BURIMI I PROPOZIMIT
Përafrim/Rishikim legjislacioni të 
brendshëm

DIRECTIVË / RREGULLORE 
E BE-së

Direktiva 2004/35/KE e 
Parlamentit Evropian dhe 
Këshillit, datë 21 Prill 2004 
“Mbi përgjegjësinë mjedisore, 
parandalimin dhe riparimin 
e dëmeve mbi ambientin”e 
ndryshuar

DOKUMENTE LIGJORE 
E POLITIKASH TË 
NDËRLIDHURA

Nuk ka

DATA E VLERËSIMIT 15.06.2020

INSTITUCIONI TË CILIT I 
ËSHTË DËRGUAR CRIA Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit

NUMRI I CRIA 2020-Avokati i Popullit-Nr. 1

TË DHËNA KONTAKTI 

Nejla Peka
e-mail.
nejla.peka@avokatipopullit.gov.al 
dhe numri i tel i personit të 
kontaktit:
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE E RAPORTIT CRIA (rreth 2 faqe) 

Konventa për të Drejtat e Fëmijës, me qasjen e saj 
gjithëpërfshirëse ndaj zhvillimit të fëmijës, ka parashikime 
mbi bazën e të cilave të drejtat e fëmijës janë të ndërlidhura 
madje të ndërvarura me mbrojtjen e mjedisit. Detyrimet e 
shteteve palë, të përcaktuara në Nenet 24 dhe 29 të KDF 
e lidhin garantimin e të drejtave të fëmijës membrojtjen e 
mjedisit qoftë si përfitues por edhe si aktor. Në interpretim 
të KDF, mbrojtja e shëndetit është e lidhur ngushtësisht me 
mbrojtjen e jetës e shëndetit të fëmijës si edhe mirëushqyerjen 
e fëmijës. Nga ana tjetër,  KDF në kuadër të arsimimit të 
fëmijës thekson zhvillimin e respektit të fëmijës për mjedisin 
natyror. 

Në të gjitha veprimet që lidhen me fëmijë, interesi më i lartë 
i fëmijës do të jetë konsiderata parësore. Kjo përfshin edhe 
veprime në të cilat lidhja me interesat e fëmijës nuk është 
shumë e spikatur si në rastin e mbrojtjes së mjedisit që ka 
për qëllim mbrojtjen e jetës e shëndetit të njeriut si edhe 
përmirësimin e cilësisë së tij të jetës. Ndërsa, Komiteti i OKB-
së për të drejtat e fëmijës<?> ka përcaktuar që “Kur shtetet 
duhet të përcaktojnë shkallën e mbrojtjes së mjedisit, interesi më i 
lartë i fëmijës duhet të jetë një parim udhëzues në vendimmarrjen”. 
“Shtetet Palë ndjekin zbatimin e plotë të kësaj të drejte dhe në 
veçanti marrin masat e duhura: (c) Për të luftuar sëmundjen dhe 
kequshqyerjen, edhe në kuadrin e kujdesit shëndetësor parësor, me 
anë të përdorimit, ndër të tjera, të teknikave lehtësisht të arritshme 
si dhe të sigurimit të produkteve ushqimore të përshtatshme dhe 
ujit të pijshëm të pastër, duke pasur parasysh rreziqet e ndotjes së 
mjedisit natyror”

<?> Komenti i Përgjithshëm nr.7 “Mbi zbatimin e të drejtave të fëmijëve gjatë fëmi-
jërisë së hershme”.
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Nga ana tjetër, ligji për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës 
ka për qëllim mbrojtjen e fëmijës, nëpërmjet plotësimit të 
kuadrit ligjor e institucional, parashikimin e parimeve bazë 
ku mbështeten politikat kombëtare për të drejtat e fëmijës, 
mekanizmat efikasë, si dhe autoritetet përgjegjëse në nivel 
qendror e vendor, garantimin e mirëqenies dhe përmirësimin 
e cilësisë së jetës së fëmijës, duke promovuar e mundësuar 
zhvillimin e tyre në shoqëri, ndihmën dhe përkujdesin efektiv 
për fëmijën, shëndeti dhe mirëqenia e të cilit janë në rrezik; 
marrjen e masave për t’i siguruar fëmijës ushtrimin e të 
drejtave, në përputhje me zhvillimin e personalitetin, bazuar në 
interesin më të lartë të tij; marrjen e masave për të siguruar 
jetesën, mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës. 

Referuar kuadrit ligjor të mësipërm projekt-ligji “Për mbrojtjen 
e mjedisit”është në përputhje me kuadrin ligjor për të drejtat 
dhe mbrojtjen e fëmijës duke qenë se ka për qëllim mbrojtjen 
e mjedisit në nivel të lartë, ruajtjen dhe përmirësimin e 
vazhdueshëm, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj 
jetës e shëndetit të njeriut, përfshirë fëmijën, sigurimin dhe 
përmirësimin e cilësisë së jetës në dobi të brezave të sotëm 
dhe të ardhshëm. Projektligji ndikon drejtpërdrejt tek fëmijët 
duke qenë se ka në objektivat e tij parandalimin, kontrollin 
dhe uljen e ndotjes në ujë, ajër, tokë dhe për çdo lloj tjetër 
ndotje, ruajtjen, mbrojtjen dhe përmirësimin e natyrës dhe 
biodiversitetit, përdorimin racional të natyrës e burimeve 
të saj, mbrojtjen e përmirësimin e kushteve të mjedisit e për 
rrjedhojë mbrojtjen e përmirësimin e cilësisë së jetës dhe 
shëndetit të njeriut e fëmijës.
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SHQYRTIMI I PËRGJITHSHËM 
I PROJEKT AKTIT

• Cili është qëllimi i përgjithshëm i projekt-aktit? 
• Cilat aspekte të tij ndikojnë ose mund të ndikojnë tek fëmijët?
• Është ndikimi i drejtpërdrejtë ose jo? 
• A ka mundësi që ndonjë grup i veçantë fëmijësh të jetë më i ndikuar?
• A ka aktorë të tjerë që duhet të përfshihen në këtë vlerësim, qofshin 

publikë ose jo-publikë, institucione apo individë?

Qëllimi i Projektligjit është mbrojtja e mjedisit në një nivel të lartë, 
ruajtja e përmirësimi i tij, parandalimi dhe pakësimi i rreziqeve ndaj 
jetës e shëndetit të njeriut, sigurimi e përmirësimi i cilësisë së jetës 
si dhe sigurimi i kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. 

Pavarësisht se projektligji nuk u referohet fëmijëve si grup i 
veçantë të gjitha parashikimet e tij afektojnë drejtpërdrejt fëmijën. 
Ligji synon mbrojtjen e mjedisit për të siguruar mbrojtjen e jetës e 
shëndetit të njeriut, përfshirë fëmijën, dhe për të siguruar një cilësi 
të mirë të jetës. Të gjithë fëmijët e njerëzit ndikohen njëlloj nga 
ky ligj dhe nuk ka mundësi që një grup i veçantë të ndikohet më 
shumë osë me pak. 

Konsultimi duhet të përfshijë edhe vetë fëmijët si edhe organizatat 
ushtrojnë veprimtarinë në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijës. 

VLERËSIMI CRIA 

Cilat janë objektivat e këtij vlerësimi? 

• Cilët nene të KDF kanë lidhje me projekt-aktin? 
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• Çfarë ndikimi mund të ketë projekt-akti në të drejtat e fëmijës? 

• Është ndonjë grup fëmijësh veçanërisht i prekur nga projekt-akti?

• Nëse është identifikuar ndonjë ndikim negativ i mundshëm, 
çfarëështë propozuar për të minimizuar apo eleminuar atë?

• A ka mundësi që miratimi i këtij akti të kontribojë në të drejtat, 
mbrojtjen dhe mirëqenien e fëmijës?

• Çfarë të dhënash keni përdorur në analizën tuaj dhe çfarë 
informacioni keni marrë nga ato të dhëna? 

• A i kanë qenë fëmijët të përfshirë në procesin e diskutimit të projekt-
aktit dhe a janë përfshirë ato në raportin CRIA? 

Objektivat e këtij vlerësimi lidhen me rëndësinë që ka mbrojtja 
e fëmijës dhe të drejtave të tij. Ky vlerësim synon të analizojë 
nëse projekt-akti garanton mirëqenien e përmirësimin e jetës së 
fëmijës, nëse bazohet në parimet bazë të parashikuara në ligjin 
për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës dhe nëse ky projekt-ligj 
kontribuon në plotësimin e kuadrit ligjor dhe institucional në 
fushën e mbrojtjes së fëmijës dhe të drejtave të tij. 

Projektligji i përmbush njëherësh qëllimet e parashikuara në ligjin 
për të drejtat e mbrojtjen e fëmijës duke plotësuar kuadrin ligjor, 
duke konsideruar parimet e mbrojtjes së fëmijës dhe duke synuar 
sigurimin e përmirësimin e cilësisë së jetës së fëmijës. 

Fëmijët nuk janë një grup i veçantë i marrë në mbrojtje nga 
projektligji dhe ky akt nuk rregullon çështje që lidhen me zbatimin e 
mbrojtjen e të drejtave të fëmijës në mënyrë të veçantë ndaj zbatimi 
i parimit të interesit më të lartë të fëmijës nuk mund të analizohet. 

Projekt ligji adreson në mënyrë më të veçantë parashikimet e 
bëra në nenin 24 të KDF-se dhe që lidhen me mbrojtjen e jetës 
dhe shëndetit si edhe në nenin 29 që kanë të bejnë me edukimin 
e fëmijës me respekt ndaj mjedisit për të përfituar e shërbyer 
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mjedisit e përmirësimit të tij të vazhdueshëm. 

Projektakti ka ndikim të drejtpërdrejtë në të drejtat dhe mbrojtjen 
e fëmijës duke qenë se ka për qëllim parandalimin e pakësimin 
e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut e fëmijës. Të gjithë 
fëmijët afektohen nga ky projektakt dhe nuk ka ndonje grup të 
veçantë që ndikohet me shumë. 

Nga analiza nuk është identifikuar ndonjë ndikim negativ i 
mundshëm por përkundrazi parashikohet të ketë ndikime pozitive 
në shumë aspekte të garantimit të mirëqenies të të gjithë fëmijëve, 
në mënyrë të njëjtë e pa diskriminim. 

Në hartimin e kësaj analize është referuar tek parimet e mbrojtjes 
e të drejtave të fëmijës dhe praktikat më të mira ndërkombëtare në 
fushën e mbrojtjes sëmjedisit dhe mbrojtjes së fëmijës e të drejtave 
të tij. Ky projekt-akt përafron dhe akt të BE për përgjegjësinë 
mjedisore, parandalimin dhe riparimin e dëmëve mbi ambientin. 

Fëmijët janë ftuar nëpërmjet website të Avokatit të Popullit për të 
marrë pjesë dhe kontribuar në këtë analizë si edhe në konsultimin 
e përmbajtjes së projekt-ligjit. 

RAPORTI CRIA
Cilat ishin grupet e konsultuara në kuadër të këtij vlerësimi? 

• A u përfshinë vetë fëmijët në këtë proces dhe si? 

• Cilat janë gjetjet kryesore të vlerësimit dhe si ndikonin ato tek të 
drejtat e mbrojtja e fëmijës? 

• Si është vlerësuar ndikimi i mundshmëm, si pozitiv apo negativ? 

• Çfarë propozimi është bërë për të minimizuar apo shmangur efektet 
e mundshme negative, nëse janë identifikuar të tilla? 
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• Cfarë ndikimi do të ketë miratimi i atij projekt –akti në situatën e të 
drejtave dhe mbrojtjes së fëmijës dhe në plotësimin e detyrimeve të 
vendit në kuadër të KDF?

• Si mund të vlerësohet dhe monitorohet ndikimi i projekt-aktit pas 
miratimit?

Në kuadër të këtij vlerësimi janë konsultuar grupe fëmijës dhe 
organizata që ushtrojnë veprimtarinë në fushën e mbrojtjes së të 
drejtave të fëmijës. Janë konsultuar dhe organizata që ushtrojnë 
veprimtarinë në fushën e mbrojtjes së mjedisit. 

Gjetjet e vlerësimit tregojnë për ndikim ndikim pozitiv dhe të 
drejtpërdrejtë tek të drejtat dhe mbrojtja e fëmijës, qoftë si përfitues 
nga projekt-akti e qoftë si grup i cili duhet të konsultohet dhe 
dëgjohet në përputhje me zhvillimin dhe nivelin e kuptueshmërisë 
së çështjeve të adresuara nga projekt-akti. 

Miratimi i këtij projekt-akti do të kontribuojë në situatën e 
mbrojtjes dhe të drejtave të njeriut dhe në mënyrë të veçantë 
mbrojtjes së jetës e shëndetit të tyre e sigurimit të mirëqenies dhe 
zhvillimit në një mjedis të shëndetshëm.   

MËNYRA E KOMUNIKIMIT DHE 
NJOFTIMIT TË RAPORTIT CRIA

• Nëpërmjet cilave kalane komunikimi do të njoftohet Raporti CRIA? 

• Cilat janë grupet e synuara?

Ky raport do t’i dërgohet Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit me 
kërkesën për tu bërë pjesë e paketës së konsultimit të projekt-
aktit tek ministritë e linjës dhe publiku. 
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Ai do të jetë i disponueshëm edhe në faqen zyrtare të institucionit 
të Avokatit të Popullit me syninim për të arritur sa më shumë 
fëmijë, institucione e organizata jo fitimprurëse. 



Rruga: Mihal Popi, Ndërtesa 7, ish Pallatet 1 Maji, (Vila Lami); 

PO Box 8185, Tiranë - Shqipëri; Tel: +355 4 2261840 / 4 2261929 

Savethechildrenal

SaveChildrenAlb

savethechildreninalbania

info.albania@savethechildren.org

https:// albania.savethechildren.net

INSTRUMENTI I VLERËSIMIT  
TË NDIKIMIT TË 
TË DREJTAVE TË FËMIJËVE
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INSTRUMENTIT TEK POLITIKAT DHE 
LIGJET MJEDISORE
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