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Personat me aftësi të kufizuara në Shqipëri vazhdojnë të ndeshin barriera 
në infrastrukturë, në informacion apo komunikim, në ushtrimin e të drejtave të 
tyre ligjore.  

Këto barriera janë veçanërisht evidente për shkak të mjediseve të pamundura 
për tu arritur, informacionit apo materialeve shkresore jo në format të aksesueshëm 
apo mungesën e garancive ligjore sa i përket “njohjes së barabartë para ligjit” 
apo “përshtatshmërisë procedurale”. 

Gjatë gjithë analizës të këtij raporti monitorimi vërehet se këto barriera 
vazhdojnë të ekzistojnë në realitetin dhe kuadrin ligjor Shqiptar, çka e bën të 
pamundur ushtrimin e të drejtës për akses efektiv në drejtësi për personat me 
aftësi të kufizuara në baza të barabarta me të gjithë individët e tjerë në shoqëri. 

Në Shqipëri institucionet e sistemit të drejtësisë nuk garantojnë plotësisht 
përshtatshmërinë infrastrukturore për të gjitha kategoritë e aftësisë të kufizuar, 
për të bërë të mundur lehtësimin e marrjes të shërbimeve administrative apo 
ushtrimin e të drejtave procedurale. Problematike mbetet përshtatshmëria e 
godinave të Gjykatave për t’u aksesuar nga përdoruesit e karrigeve me rrota 
apo mjeteve lëvizëse, në rolin e palëve në proces. Godinat e institucioneve 
nuk mundësojnë aksesin fizik në çdo kat (ka mungesë ashensorësh) e për më 
tej nuk përmbushin elementet e  aksesueshmërisë për personat me aftësi të 
kufizuara ndijore apo intelektuale. E njëjta situatë paraqitet edhe në institucionet 
prokurorisë apo komisariatet e policisë. 

Nga ana tjetër, personat me aftësi të kufizuara në Shqipëri shpesh hasin barriera 
në përmbushjen e parimit të “barazisë së armëve” për shkak të dokumentacionit apo 
procedurave të pa përshtatura. Pikërisht mungesa e “përshtatshmërisë procedurale” 
sjell shkelje të parimit të “procesit të rregullt ligjor” e për më tepër përjashtim nga 
procedurat apo nënshtrimit ndaj dënimeve të padrejta. 

Kuadri ligjor Shqiptar, referuar kodeve të procedurave, nuk ka të përcaktuar 
në mënyrë eksplicite garantimin e të drejtës për “përshtatshmërinë procedurale” 
sa i përket aftësisë të kufizuar apo moshës, si  dhe garantimin e të drejtës për 
dëmshpërblim të drejtë, nëse kjo e drejtë shkelet. 

Personave me aftësi të kufizuar në dëgjim dhe në të folur, pavarësisht se 
iu është garantuar ligjërisht në procesin penal interpreti i gjuhës së shenjave, 
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falas nga shteti, numri i kufizuar i interpretëve të gjuhës së shenjave shqipe (4 
interpretë në rang kombëtar) e bën të pamundur mbulimin me këtë shërbim në 
të gjithë territorin e Shqipërisë. 

Problematike për këtë kategori paraqiten gjithashtu edhe rastet në gjykim 
gjatë procesit civil, ku personat me aftësi të kufizuar në dëgjim dhe në të folur 
ende janë të detyruar të mbulojnë individualisht shpenzimet gjyqësore sa i 
përket shërbimit të interpretit të gjuhës së shenjave gjatë gjithë fazave të procesit 
gjyqësor. E për më tepër Kodi i Procedurës Civile të RSh nuk e ka parashikuar 
taksativisht të drejtën e personit që nuk dëgjon dhe nuk flet për garantimin e 
“përshtatshmërisë procedurale” sa i përket asistimit me anë të interperetit dhe 
përdorimin e gjuhës së shenjave gjatë gjithë fazave të gjykimit, çka e vështirëson 
edhe më shumë në praktikën gjyqësore garantimin e kësaj të drejte. 

Dispozitat e Kodit të Procedurës Civile dhe Kodit të Procedurës Penale, për 
kategorinë e personave që nuk shikojnë (të verbër), nuk parashikojnë në mënyrë 
eksplicite aplikimin e mënyrës së njoftimit apo vënies në dijeni me aktet dhe 
provat, me forma apo formate të përshtatura, në përputhje me nevojat e aftësisë 
të tyre të kufizuar (p.sh. formatet braill) apo format dhe formatet e thjeshta për tu 
kuptuar nga personi me aftësi të kufizuar intelektuale apo me aftësi të kufizuara 
psiko- sociale. 

Gjithashtu, për kategorinë e personave me aftësi të kufizuara ndijore (të 
verbër dhe që nuk dëgjojnë dhe nuk flasin) kuadri ligjor kufizon të drejtën e tyre 
për “jetesë të pavarur” sa i përket kufizimit të të drejtës së tyre për të nënshkruar 
aktet personalisht, duke përcaktuar si detyrim në çdo rast shoqërimin e tyre nga 
një person i tretë, në cilësinë e dëshmitarit.

“Njohja e barabartë para ligjit” është një e drejtë thelbësore për të garantuar 
aksesin efektiv në drejtësi në shumë aspekte. Në mënyrë që personat me aftësi 
të kufizuara të kërkojnë zbatimin e të drejtave të tyre në baza të barabarta me të 
tjerët ata duhet të njihen si persona me të drejta të plota para ligjit. 

Kuadri ligjor dhe praktika gjyqësore Shqiptare kufizon apo mohon të drejtën 
e personave me aftësi të kufizuara, e në mënyrë të veçantë për kategorinë e 
personave me aftësi të kufizuara intelektuale apo psiko – sociale, për të ushtruar në 
mënyrë të plotë dhe të barabartë të drejtat e tyre, nëpërmjet heqjes apo kufizimit 
të “zotësisë për të vepruar”. Kjo kategori në shumë raste është e përjashtuar nga 
të ushtruarit e të drejtës për të qenë palë në proces, në rolin e kërkuesit, ankuesit, 
paditësit, të paditurit apo në cilësinë e dëshmitarit.

Në përputhje me standardet dhe parimet që KDPAK afirmon dhe në veçanti 
neni 12 i saj,  Shteti Shqiptar si një nga shtet palë nënshkruese të KDPAK, duhet 
të njohë plotësisht dhe  respektojë “zotësinë për të vepruar” të personave me 
aftësi të kufizuara për të marrë vendime në çdo kohë, përfshirë edhe në situata të 
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rënda shëndetësore. Nga ana tjetër duhet të sigurojnë që informacioni i plotë dhe 
i përshtatshëm ti ofrohet personit në lidhje me “vendimmarrjen e mbështetur” 
në ushtrimin e “zotësisë për të vepruar” përfshirë zotësinë për të dëshmuar në 
procedurat administrative, penale apo gjyqësore. 

Në vijim të standardeve që ka afirmuar KDPAK dhe rekomandimeve të 
udhëzuara nga Komiteti në “Komentin e përgjithshëm nr. 1 (2014)” duhet të 
theksojmë që kuadri ligjor Shqiptar duhet të hyjë në një proces rrënjësor rishikimi 
me synim përputhjen e tij të plotë me standardet dhe frymën e KDPAK, sa i 
përket “njohjes së barabartë para ligjit”. Sigurisht nuk duhet të lëmë pa theksuar 
që vitet e fundit me ndryshimet kushtetuese dhe standardet e vendosura në disa 
prej ligjeve të miratuara janë reflektuar disa nga qasjet e KDPAK, por mungesa 
e ngritjes së mekanizmave efektivë vazhdon ta bëjë shumë të vështirë zbatimin 
në praktikë të parimit të njohjes së barabartë para ligjit sa i përket personave me 
aftësi të kufizuara.

Duhet të theksojmë se ngritja dhe vënia në zbatim e “regjimit të vendimmarrjes 
së mbështetur”, kërkon jo thjesht vendosje afatesh në nxjerrjen e akteve nënligjore 
dhe ngritjen e strukturave formale për arsyen e thjeshtë atë të përmbushjes së 
afateve të përcaktuara në aktet ligjore. Sanksionimi i regjimit të “vendimmarrjes 
së mbështetur” është më tepër se nxjerrja e një akti nënligjor, në radhë të parë 
është ndryshim “mentaliteti juridik” “mendësie” e së pari profesionistëve të të 
drejtës, si dhe kërkon ngritjen e grupeve me përbërjen e profesionistëve të të 
drejtës si dhe fushave të tjera të ndërlidhura përfshirë fushën e psikologjisë, 
punonjësve sociale, mjekë sipas specialiteteve, etj.. Kërkon hulumtime dhe 
referim në eksperiencat më të mira ndërkombëtare për vënien efektivisht në 
praktikë të regjimit të vendimmarrjes së mbështetur. E për më tepër ngritja e 
regjimit të vendimmarrjes së mbështetur do të kërkonte paralelisht shfuqizimin 
dhe riformulimin e kuadrit ligjor në përputhje me standardet e KDPAK sa i takon 
njohjes së barabartë para ligjit nëpërmjet ushtrimit të “zotësisë të plotë për të 
vepruar” për të gjithë PAK”, duke përfshirë këtu Kodin Civil, rrjedhimisht Kodet 
e Procedurave, e në vazhdim aktet ligjore dhe nënligjore të ndërlidhura.

Në lidhje me ushtrimin e të drejtës për të kërkuar drejtësi, për t’u gjykuar 
dhe për të dëshmuar kuadri ligjor Shqiptar ka në fuqi dispozita që bien ndesh me 
KDPAK dhe në veçanti me garancitë e neni 13 “Aksesi në drejtësi”. 

Pikërisht heqja e “zotësisë juridike për të vepruar” me anë të vendimit 
gjyqësor, dispozitë e cila është ende në fuqi në Kodin Civil dhe Kodin e Procedurës 
Civile, si dhe gjerësisht e aplikueshme në praktikën gjyqësore Shqiptare, sjell 
përjashtimin nga proceset hetimore, penale apo gjyqësore dhe kufizon ushtrimin 
e të drejtës të personave me aftësi të kufizuara për një proces të rregullt ligjor. 
Konkretisht personat me aftësi të kufizuar intelektuale apo me çrregullime të 
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shëndetit mendor janë më së shumti të kushtëzuar në të drejtën e tyre për të 
filluar procedurat gjyqësore, për tu dëgjuar personalisht (ata vetë) apo për të 
kundërshtuar dëshmitë, për të ankimuar vendimet e gjyqësore, etj.. Dispozitat 
ligjore që zbatohen në territorin e RSh i favorizojnë këto kufizime ligjore që 
ndikojnë drejtpërsëdrejti në cenimin e parimeve të “barazisë të armëve” apo 
“mbrojtjes nga diskriminimi”. Këto kufizime janë ende në fuqi dhe në zbatim 
në Kodin e Procedurës Civile, Kodin e Procedurës Penale, Kodin e Familjes dhe 
madje edhe në Kushtetutën e Shqipërisë, sa i përket kufizimit të të drejtës për të 
votuar për personat që me vendim gjyqësor iu është hequr  apo kufizuar “zotësia 
për të vepruar”.

Në Kodin e Procedurës Penale vazhdon të aplikohet parimi i “mungesës 
të  përgjegjësisë penale për shkak të gjendjes mendore/ apo papërgjegjshmërisë 
penale” dhe me vendim të gjykatës personi i nënshtrohet ekspertimit për të 
vlerësuar aftësinë e tij për të vepruar, çka mund të jetë në kundërshtim me 
vullnetin e tij. Ndërkohë që nuk rezulton si në kuadrin ligjor por edhe në kuadër 
politikash, të jenë ndërmarrë masa efektive për kategorinë e  personave me aftësi 
të kufizuara intelektuale dhe me çrregullime të shëndetit mendor, si dhe tu jepet 
mundësia për të garantuar mbështetjen e nevojshme nëpërmjet “akomodimit 
të arsyeshëm/ vendimmarrjen e mbështetur”, që kjo kategori personash të 
ushtrojnë plotësisht të drejtat e tyre, në vend që tu “hiqet apo kufizohet zotësi 
për të vepruar”. 

Në lidhje me fushën e administrimit të drejtësisë dhe edukimit ligjor nuk 
rezulton që Magjistratët në formim nga Shkolla e Magjistraturës të kenë një temë 
specifike për formimin e tyre vazhdues sa i përket koncepteve të reja që ka sjellë 
neni 12 “njohja e barabartë para ligjit” dhe neni 13 “aksesi në drejtësi” i KDPAK. 
E njëjta situatë vërehet edhe në kurrikulat e Fakultetit të Drejtësisë, ku ende këto 
tema të rëndësishme nuk janë përfshirë në programin mësimor të studentëve të 
këtij fakulteti.

Pjesë e këtij raporti monitorimi ishte edhe analizimi i të dhënave sasiore të 
mbledhura nga institucionet e sistemit të drejtësisë dhe prej personave me aftësi 
të kufizuara. Të dhënat e mbledhura nga institucionet e drejtësisë u realizuan 
nëpërmjet hartimit të 3 pyetësorëve specifik për institucionet e drejtësisë, 
konkretisht për: gjykatat civile, gjykatat administrative dhe institucionet e 
prokurorisë. Nga 16 institucione të drejtësisë në 5 rajonet e targetuara: Tiranë, 
Lezhë, Mat, Durrës dhe Gjirokastër vetëm 11 prej tyre kthyen përgjigje zyrtare. 
Ndërkohë që  mbledhja e të dhënave sasiore nga personat me aftësi të kufizuara 
në 5 rajonet e targetuara, u realizua nëpërmjet hartimit të një pyetësori specifik 
dhe në gjuhë të thjeshtuar për kategoritë e ndryshme të aftësisë të kufizuar, ku 
gjithashtu 1/5 e pyetësorëve ishte dedikuar për tu plotësuar nga kujdestarët e 
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tyre ligjor apo ndihmësit personal. Analizë më të thelluar të të dhënave sasiore 
të mbledhura për të dy target grupet e synuara, gjeni në seksionin IV “Analiza e 
të dhënave sasiore”.

Si edhe vërehet, në gjithë rrugëtimin e këtij raporti monitorimi lind 
si domosdoshmëri marrja e masave dhe ngritja e grupeve të punës për 
përputhshmërinë e legjislacionit Shqiptar me standardet e KDPAK duke u 
përqendruar në mënyrë të veçantë në:
- Ngritjen e një grupi pune në përbërje të të cilit të përfshihet trupa e 

profesorëve dhe akademikëve në vend, në konsultim të ngushtë me personat 
me aftësi të kufizuara dhe organizatat e tyre përfaqësuese, si dhe stafin teknik 
të ministrive të linjës, për të iniciuar fillimin e një debati tekniko- ligjor mbi 
standardet e KDPAK, me qëllim  përputhshmërinë e plotë të kuadrit ligjor 
Shqiptar me KDPAK.

- Marrja e masave për përcaktimin dhe ngritjen e “Institucionin përgjegjës” 
për përcaktimin e formave/ elementeve të “përshtatshmërisë procedurale” 
dhe rishikimin paralelisht të kuadrit ligjor Shqiptar, përfshirë kuadrin ligjor 
administrativ, civil, penal dhe në vazhdim, me qëllim përfshirjen në mënyrë 
eksplicite të detyrimit për garantimin e “përshtatshmërisë procedurale” në të 
gjitha fazat dhe procedurat ligjore.

- Ngritja e grupit të punës ndërministror në konsultim të ngushtë me personat 
me aftësi të kufizuara dhe organizatat e tyre përfaqësuese, për ngritjen dhe 
standardizimin e regjimit të  “vendimmarrjes së mbështetur” nëpërmjet 
hartimit dhe miratimit të akteve ligjore dhe nënligjore, si dhe guidave 
udhëzuese për të ndihmuar punën e gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve 
dhe gjithë palëve që punojnë në sistemin e administrimit të drejtësisë. 

- Rishikimi dhe përmirësimi i legjislacionit lidhur me parimin penal të “mos 
përgjegjësisë penale për shkak të gjendjes mendore” si dhe eliminimin e 
masave të sigurisë që përfshijnë trajtim të detyruar mjekësor apo psikiatrik 
në institucionet përkatëse.

- Ngritja e një grupi pune nga ZABGj për të inspektuar të gjithë institucionet 
ku ushtrojnë veprimtarinë gjykatat në vend, me qëllim identifikimin e të 
gjitha elementeve që nuk përmbushin standardet e përshtatshmërisë si në 
ambientin e brendshëm dhe të jashtëm të godinave, si edhe në komunikim 
dhe informacion.

- Marrja e masave për planifikimin, realizimin dhe shpërndarjen e programeve 
të detyrueshme e të rregullta të trajnimit, për punonjësit e administratës 
dhe sistemit të drejtësisë, duke përfshirë punonjësit e organeve policore, 
administratës dhe profesionistëve që punojnë si mbrojtës publikë, që ofrojnë 
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ndihmë juridike apo ushtrojnë profesione të tjera të ngjashme, si dhe në 
mënyrë të veçantë të trupës së gjyqtarëve, prokurorëve, ndërmjetësve apo 
avokatëve. 

- Përfshirja e standardeve të KDPAK (neni 12-13) në kurrikulat e Fakultetit të 
Drejtësisë dhe Shkollës së Magjistraturës. 

- Marrja e masave për përkthimin dhe përshtatjen e duhur të tekstit të KDPAK 
në gjuhën shqipe, duke iu përmbajtur termave ligjor që aplikohen në kuadrin 
ligjor Shqiptar, veçanërisht sa i takon terminologjisë ligjore të aplikuar në 
nenin 12 dhe nenin 13 të KDPAK. 

- Kuadri ligjor Shqiptar, përfshirë Kushtetutën e RSh, ka ende në fuqi dispozita 
të cilat duhet të rishikohen dhe përmirësohen veçanërisht për terminologjinë 
jo të përshtatshme të aplikuar për personat me aftësi të kufizuara. Pikërisht 
përdorimi i terminologjisë diskriminuese, denigruese dhe përdorimi i pa 
unifikuar i termave vazhdon të jetë problematikë e ndeshur në mënyrë 
të herëpashershme në kuadrin ligjor Shqiptar, ku sërish theksohet nevoja 
e ngritjes të një grupi pune për përputhjen e kuadrit ligjor Shqiptar me 
standardet ndërkombëtare të vendosura nga KDPAK, ku pjesë e punës së 
këtij grupi të jetë edhe unifikimi i terminologjisë juridike në këtë drejtim.
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Metodologjia e këtij raporti monitorimi u ndërtua e tillë që të mund të 
merreshin rezultatet për të ndërtuar një tablo të qartë në lidhje me situatën 
aktuale të garantimit të aksesit në drejtësi për personat e aftësi të kufizuara, si në 
aspektin ligjor dhe atë praktik, duke kombinuar mbledhjen dhe analizimin e të 
dhënave cilësore dhe sasiore.

Metodologjia në aspektin cilësor është përqendruar në analizimin dhe 
vlerësimin e kuadrit rregullator, ligjor dhe politik, studimeve dhe punimeve 
kërkimore ndërkombëtare. Janë studiuar dhe analizuar legjislacioni ndërkombëtar 
dhe ai kombëtar, si dhe literatura ekzistuese sa i përket parimit të barazisë para 
ligjit, zotësisë juridike dhe asaj për të vepruar; dokumente ligjorë për të drejtat 
e njeriut dhe të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, aktet ligjore dhe 
nënligjore në fuqi në kuadrin ligjor Shqiptar.

Në nivel ndërkombëtar u shqyrtuan: KDPAK, Komentet e përgjithshme të 
Komitetit për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, Konventa për të Drejtat 
Civile dhe Politike, Konventa për Eliminimin e Formave të Diskriminimit kundër 
Grave, Konventa për të Drejta Ekonomike, Sociale dhe Kulturore, Konventën 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe vendimet e kësaj gjykate në lidhje me 
njohjen e barabartë para ligjit të personave me aftësi të kufizuara. Ndërsa sa i 
përket kuadrit ligjor në nivel kombëtar (Shqiptar) janë studiuar, analizuar dhe 
vlerësuar përputhshmëria e akteve ligjore me standardet që KDPAK afirmon, duke 
përfshirë kodet procedurale si në aspektin civil, penal, familjar, administrativ 
dhe të punës, si dhe aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi në fushën e aftësisë të 
kufizuar (Ligji për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë, Ligji për Noterinë, Ligjet për 
funksionim e organeve të drejtësisë etj..). 

Autorët e këtij studimi e konsiderojnë shumë të rëndësishme të evidentojnë 
parimet e të drejtës sipas standardeve që afirmon KDPAK nëpërmjet rekomandime 
të përgjithshme apo raporteve të tjera që kanë dalë në funksion të nenit 12 dhe 13 
të KDPAK. Në këtë këndvështrim një pjesë e analizës së parimeve të paraqitura 
në këtë raport janë marrë si referencë nga këto dokumente të rëndësishme, që 
KDPAK vë në dispozicion, për tu analizuar më pas nga autorët e studimit lidhur 
me përputhshmërinë dhe garancitë që  kuadri ligjor Shqiptar ka aktualisht në 
fuqi.

METODOLOGJIA
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Për mbledhjen e të dhënave sasiore nga institucionet e drejtësisë, ky raport 
monitorimit përfshiu gjykatat dhe prokuroritë kryesisht të nivelit të parë (gjykata 
dhe prokuroritë e shkallës së parë) duke u fokusuar në mënyrë të veçantë në 
pesë zonat e targetuara, Tiranën, Durrësin, Gjirokastrën, Lezhën dhe Matin. 
Realizimi i një dite trajnimi në secilin nga rajonet e targetuara i parapriu dërgimit 
zyrtarisht të një pyetësori me pyetje të strukturuar dhe gjysmë të strukturuara me 
qëllim mbledhjen e të dhënat primare. Tre pyetësorë standard u realizuan duke i 
përputhur me natyrën dhe funksionin e institucionit të drejtësisë, konkretisht: një 
pyetësor u hartua për gjykatat e rretheve gjyqësore (gjykatat civile); një pyetësor 
u hartua për gjykatat e shkallëve të para administrative dhe një pyetësor tjetër u 
hartua për prokuroritë e rrethe gjyqësore, në rajonet e targetuara.

Për mbledhjen e të dhënave sasiore nga target grupi, personat me aftësi të 
kufizuara, me qëllim vlerësimin e mundësimit të aksesit në drejtësi u aplikua e 
njëjta metodologji: u hartua një pyetësor duke marrë në konsideratë llojin dhe 
veçoritë që paraqesin kategoritë e ndryshme të aftësisë të kufizuar. Pyetësori kaloj 
në proces paraprak validimi nga grupi i vetë advokuesve me aftësi të kufizuara, 
për të vërejtur nëse pyetjet e hartuara ishin lehtësisht të kuptueshme nga PAK 
dhe kujdestarët e tyre. Pyetësori përmbante pyetje të strukturuar, gjysmë të 
strukturuara apo të pa strukturuara me qëllim mbledhjen e të dhënat primare dhe 
u shumëfishua në një numër total prej 250 pyetësorësh me një ndarje gjeografike 
në zonat e tragetuara prej 50 persona me aftësi të kufizuara në të 5 zonat e 
targetuara. Të 50 pyetësorët për çdo zonë të targetuar, me qëllim mbledhjen e 
të dhënave sa më gjithëpërfshirëse, u nëndanë në 5 grupe të tjera, si vijon: 10 
pyetësor për tu plotësuar nga përdorues të karriges me rrota apo me vështirësi në 
lëvizje; 10 pyetësor për tu plotësuar nga persona me aftësi të kufizuar në dëgjim 
dhe në të folur; 10 pyetësor për tu plotësuar nga persona me aftësi të kufizuar 
apo vështirësi në shikim (të verbër); 10 pyetësor për tu plotësuar nga persona 
e aftësi të kufizuar intelektuale apo shëndet mendor dhe 10 pyetësor për t’u 
plotësuar nga kujdestarët ligjor apo ndihmësit personal të personave me aftësi të 
kufizuara.
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Aksesi në drejtësi1 është një nga elementët thelbësor të shtetit të së drejtës, 
një e drejtë themelore dhe një parakusht thelbësor për mbrojtjen dhe promovimin 
e të drejtave të njeriut. Aksesi në drejtësi përfshin të drejtën për “proces të 
rregullt ligjor”, “njohjen e barabartë para ligjit dhe përpara organeve të sistemit 
të drejtësisë” si dhe “kërkimin dhe pasjen e mjeteve juridike për mbrojtjen e të 
drejtave të shkelura”. Garantimi i aksesit në drejtësi është i domosdoshëm për 
sundimin e ligjit në çdo shoqëri demokratike, si dhe për të luftuar margjinalizimin 
social dhe ekonomik në shoqëri.

Personat me aftësi të kufizuara ndeshin pengesa të mëdha në aksesin 
(qasjen) në drejtësi, përfshirë procedimet penale apo njohjen e të drejtave të tyre 
civile. Këto vështirësi përfshijnë mohimin e të drejtave të tyre ligjore për shkak 
të mungesës së aksesit fizik dhe në komunikim gjatë aplikimit dhe zhvillimit 
të procedurave në institucionet e administratës publike si dhe në institucionet 
e drejtësisë. Por nga ana tjetër është edhe vetë legjislacioni i shumë vendeve, 
përfshirë edhe Shqipërinë, që ka parashikime që mohojnë apo kufizojnë “aksesin 
në drejtësi” të të gjitha kategorive të personave me aftësi të kufizuara në baza 
të barabarta me të tjerët, ku më shumë informacion do të gjeni në seksionet në 
vijim të këtij raporti monitorimi.

KDPAK është instrumenti i parë ndërkombëtar  për të drejtat e njeriut që 
garanton në mënyrë eksplicite të drejtën për akses në drejtësi dhe vë theksin në 
eliminimin e pengesave për të siguruar efektivisht aksesin në drejtësi dhe mbi 

1 Gjatë gjithë zhvillimit të këtij studimi do të përdorim termin “Aksesi në drejtësi” në përshtatje të 
përkthimit nga anglishtja të togfjalëshit “access to justice”. Ndërkohë që në përkthimin e KDPAK në 
shqip është përdorur togfjalëshi “Mundësimi i drejtësisë” në përshtatje të togfjalëshit nga anglishtja 
të “access to justice” çka vlen të theksohet se është një formë e mirë e përkthimit nga anglishtja në 
shqip. Por në përmbajtjen e nenin 13 të KDPAK në versionin shqip është përdorur sërish togfjalëshi 
“akses në drejtësi” duke mos i qëndruar rigoroz përkthimit apo dhënies së kuptimit të plotë të 
termave të përdorura nga anglishtja. Kjo vjen edhe për shkak se kjo terminologji është e re dhe e 
pa përdorur deri tanimë në kuadrin ligjor Shqiptar, e si rrjedhim kërkon hulumtim dhe përafrim 
gramatikor dhe sa më të drejtë me terminologjinë ligjore Shqiptare, në mënyrë që të kemi edhe 
një përdorim dhe zbatim sa më të mirë të këtij parimi në praktikë. Si përfundim ky fakt konfirmon 
edhe njëherë nevojën për rishikimin e përkthimit të KDPAK në tërësinë e saj dhe veçanërisht të 
nenit 12 dhe nenit 13 të saj.

I. AKSESI NË DREJTËSI 
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baza të barabarta për të gjithë kategoritë e personave me aftësi të kufizuara. 
Konventa jo vetëm përcakton dhe qartëson se çfarë “aksesi në drejtësi” nënkupton 
për personat me aftësi të kufizuara, por gjithashtu mbështet pjesëmarrjen 
e barabartë dhe efektive në të gjitha fazat dhe në çdo rol brenda sistemit të 
drejtësisë për këdo, si një element thelbësor i së drejtës për akses në drejtësi. 
Risia e Konventës në këtë aspekt, lidhet edhe me faktin se Konventa e zgjeron më 
tej ketë të drejtë (aksesin në drejtësi) përtej nocionit të “procesit të rregullt ligjor” 
dhe mekanizmave efektiv, të cilat kanë qenë elementet thelbësor të proklamuara 
nga instrumentet ndërkombëtarë të të drejtave të njeriut dhe mekanizmave të 
tyre monitorues. Konventa nënvizon faktin se aksesi në drejtësi për personat me 
aftësi të kufizuara përfshin jo vetëm heqjen e barrierave për të siguruar akses në 
procedurat ligjore dhe për të pasur mjetet ligjore efektive në baza të barabarta 
me të tjerët, por gjithashtu thekson promovimin e përfshirjes aktive të personave 
me aftësi të kufizuara në administrimin e drejtësisë2. 

E drejta për akses në drejtësi është parashikuar në Konventë në dy pjesë. 
Neni 13 (paragrafi 1)3 kërkon që shtetet4 të garantojnë akses efektiv në drejtësi për 
personat me aftësi të kufizuara në baza të barabarta me të tjerët, duke përfshirë 
përshtatshmërinë e procedurave si në aspektin e aftësisë të kufizuar por edhe 
në saj të moshës, në mënyrë që të lehtësohet roli i tyre efektiv si pjesëmarrës 
direkt apo indirekt (përfshirë si dëshmitar) duke filluar me masat paraprake si në 
procesin civil, administrativ apo atë penal. Në përputhje me garancitë që ofron 
ky nen, aksesi në drejtësi po cilësohet për herë të parë si një garanci ligjore që 
është e lidhur më së shumti me personin më tepër se me palët në proces sa i 
përket procedurave ligjore. Ndërsa neni 13 (paragrafi 2)5 kërkon nga shtetet palë 
që të ofrojnë trajnime specifike për punonjësit e sistemit të drejtësisë. Në këtë 
linjë Konventa e konsideron sistemin e drejtësisë si një pjesë integrale të sistemit 
qeverisës që kërkon kontributin dhe pjesëmarrjen e shoqërisë për të funksionuar 
në mënyrë efektive. 

2 “Raporti i zyrës të Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut në UN. E drejta e aksesit në 
drejtësi garantuar nga neni 13 i Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara” 27 
Dhjetor 2017
3 Neni 13.1 “Shtetet palë duhet të sigurojnë akses efektiv në drejtësi për personat me aftësi 
të kufizuara në baza të barabarta me të tjerët, përfshirë nëpërmjet sigurimit të mundësive të 
përshtatshme procedurale dhe të moshës, me qëllim që të lehtësohet roli i tyre efektiv si pjesëmarrës 
direkt dhe jo direkt, përfshirë dhe si dëshmitarë, në të gjitha gjykimet, përfshirë hetimet dhe stade 
të tjera paraprake.”
4 Shtetet që kanë ratifikuar KDPAK
5 Neni 13.2 “Me qëllim që të jepet ndihmesë në sigurimin e mundësimit efektiv në drejtësi për 
personat me aftësi të kufizuara, shtetet palë duhet të promovojnë trajnime për ata persona që 
punojnë në fushën e administrimit të drejtësisë, përfshirë policinë dhe personelin e burgut.”
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Nga ana tjetër, Konventa nëpërmjet neneve të saj “thërret” për garantimin e 
“barazisë substanciale”  që përfshinë si barazinë e mundësive edhe të rezultateve. 
Neni 13 (paragrafi 1) i Konventës në mënyrë eksplicite kërkon nga shtetet anëtare 
për të “siguruar akses në drejtësi për personat me aftësi të kufizuar në baza të 
barabarta me të tjerët”. Barazia para ligjit dhe e drejta për një proces të rregullt 
ligjor janë element kyç për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe shërbejnë si një 
mjete procedurale për të garantuar sundimin e ligjit. 

Komiteti për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara (Komiteti)6 ka 
theksuar se personat me aftësi të kufizuara gëzojnë të gjitha të drejtat dhe mbrojtjen 
procedurale përgjatë gjithë fazave, paraprake, administrative, hetimore, penale, 
gjyqësore, si edhe pas mbylljes së procesit, përfshirë të drejtën për proces të 
rregullt ligjor, prezumimin e pafajësisë, të drejtën për të pasur avokat dhe të 
drejtën për tu dëgjuar personalisht, si dhe të gjitha të drejtat e tjera procedurale. 

Aksesi në drejtësi duhet të garantohet efektivisht në të gjitha rastet për të 
siguruar që çdo individi nuk i mohohet, në terma procedurial, e drejta e tij/ saj 
për të kërkuar drejtësi. Por sa i përket personave me aftësi të kufizuara, si në 
aspektin e procedurave administrative, penale apo në procedurat civile, aksesi 
në drejtësi në të shumtën e rasteve mohohet si rezultat i mungesës të:

- përshtatshmërisë infrastrukturore;
- përshtatshmërisë në komunikim dhe në informacion;
- kufizimit apo heqjes të “zotësisë për të vepruar”;
- përshtatshmërisë procedurale dhe për shkak të moshës;
- të drejtën për të ngritur një kërkesë apo për të filluar një proces gjyqësor; 
- respektimin e parimit të “prezumimit të pafajësisë”; 
- apo ofrimin e ndihmës ligjore falas7. 

Gjithashtu mungesa e “përshtatshmërisë procedurale” shkel parimin e 
“procesit të rregullt ligjor” dhe kjo mund të sjellë përjashtim nga procedurat dhe 
/ ose nënshtrimit të dënimeve të padrejta. Lidhur me këtë të fundit, mbështetja e 
kufizuar në aspektin e “përshtatshmërisë procedurale” për personat me aftësi të 
kufizuara intelektuale dhe kategorisë të shëndetit mendor në procedurat penale, 
ka rezultuar në mos përfaqësim të tyre, siç edhe ka rezultuar për personat e 
dënuar me dënim me vdekje8 në një sërë shtetet të tjera në botë.

6 Komiteti mbi të drejtat e personave me aftësi të kufizuara është ngritur në funksion të KDPAK
7 Marrë nga “Raporti i zyrës të Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut në UN. E drejta 
e aksesit në drejtësi garantuar nga neni 13 i Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të 
Kufizuara” 27 Dhjetor 2017(paragrafi 17-19)
8 Citim i Komitetit për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara: në vitet e fundit është raportuar 
se personat me aftësi të kufizuara intelektuale dhe me diagnoza të shëndetit mendor janë ekzekutuar 
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Konventa ka targetuar edhe diskriminimin e shumëfishtë apo të tërthortë që 
mund të ndeshin kategori të ndryshme të aftësisë të kufizuar përtej moshës apo 
seksit, duke adresuar sfidat specifike që ndeshin personat me dëmtime në fytyrë, 
personat me albinizëm, personat që nuk dëgjojnë, personat që nuk dëgjojnë 
apo shikojnë dhe personat me aftësi të kufizuara intelektuale apo psiko-sociale. 
Pikërisht Konventa i ka cilësuar veçanërisht edhe këto kategori, pasi janë ato 
të cilat ndeshin diskriminim të shumëfishtë jo vetëm në jetën e përditshme por 
edhe në aksesin në drejtësi.

Në vijim të gjithë këto element përbërës që garantojnë “procesin e rregullt 
ligjor” për zbatimin efektiv të parimit të aksesit në drejtësi (neni 13), do të 
analizohen në këndvështrimin e përputhshmërisë ligjore të kuadrit ligjor Shqiptar 
me standardeve që KDPAK afirmon dhe standardeve të  udhëzuara në “Raportin 
e zyrës të Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut në UN datë 27 Dhjetor 
2017”9.

I.1 Përshtatshmëria infrastrukturore

Përshtatshmëria infrastrukturore është një parakusht i rëndësishëm për 
garantimin e aksesit në drejtësi për të gjitha kategoritë e personave me aftësi të 
kufizuara. Kufizimi i kësaj të drejte fillon prej barrierave fizike që hasen çdo ditë 
duke filluar me trotuaret, rrugët e kalimit dhe ato automobilistike, të cilat janë 
konstruktuar jo në përputhje me parametrat për përdorim nga të gjitha kategoritë 
e personave me aftësi të kufizuara. Ndërkohë që kufizimi i kësaj të drejte bëhet 
akoma më evident kur personat me aftësi të kufizuara hasin barriera në përfitimin 
e shërbimeve publike apo në kërkimin e të drejtave të tyre pranë organeve të 
drejtësisë. Konkretisht mungesa e rampave hyrëse, ashensorëve për të mundësuar 
aksesin e godinës në çdo kat, papërshtatshmëria e sallave ku zhvillohen seancat 
gjyqësore e kufizojnë të drejtën e kësaj kategorie në ushtrimin e të drejtës së tyre 
për një proces të rregullt ligjor, si një nga elemente thelbësore në garantimin e 
aksesit efektiv në drejtësi. 

apo janë dënuar me “dënim me vdekje”, pavarësisht nga Rezoluta nr 1989/64 e Këshillit Ekonomik 
dhe Social, Asamblesë të Përgjithshme 71/187 dhe Rezolutës të Këshillit të të Drejtave të Njeriut 
36/17, ku është kërkuar nga Shtetet për të mos aplikuar vendimet për ekzekutim apo dënim me 
vdekje për personat me aftësi të kufizuara intelektuale apo me diagnoza të shëndetit mendor. 
Komiteti për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara ka shprehur shqetësimin që kjo kategori 
e personave (me aftësi të kufizuar intelektuale apo shëndet mendor) mund të jenë më shumë 
të riskuar në aplikimin e “dënimeve me vdekje “ për shkak të mungesës të “përshtatshmërisë 
proceduriale” në procedurat penale. 
9 A/HRC/37/25
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Gjithashtu në raportin e saj të parë mbi zbatimin e KDPAK10 Qeveria 
Shqiptare ka konfirmuar se personat me aftësi të kufizuara ndeshin barriera 
në ushtrimin e të drejtës të aksesit në drejtësi për shkak të mjediseve të pa 
aksesueshme, materialeve shkresore jo në format të aksesueshëm, procedurave 
jo të thjeshtuara. Pavarësisht se kanë kaluar rreth 4 vite nga raportimi i qeverisë 
ende sot situata mbetet e njëjtë, këto barriera vazhdojnë të ekzistojnë dhe e 
bëjnë të pamundur ushtrimin e të drejtës për akses në drejtësi për personat me 
aftësi të kufizuara në baza të barabarta me të gjithë individët e tjerë në shoqëri. 

Në Shqipëri institucionet e drejtësisë nuk garantojnë plotësisht aksesin fizik 
për të gjitha kategoritë e aftësisë të kufizuar11. Vitet e fundit janë bërë të mundura 
ndërtimi i platformave të pjerrëta (rampa) në godinat e disa gjykatave të rretheve12 
të cilat bëjnë të mundur lehtësimin e aksesit të shërbimeve administrative 
nga personat me aftësi të kufizuara. Ndërkohë që ende problematike mbetet 
përshtatshmëria e godinave të Gjykatave për tu aksesuar nga përdoruesit e 
karrigeve me rrota në rolin e palëve në proces. Godinat nuk mundësojnë 
aksesin fizik në çdo kat (ka mungesë ashensorësh)13, e për më tepër godinat nuk 
përmbushin asnjë parametër aksesueshmërie për personat me aftësi të kufizuara 
ndijore (të verbër, si dhe ata që nuk dëgjojnë dhe nuk flasin), me aftësi e kufizuara 
intelektuale apo shëndet mendor, qoftë në ambientet e brendshme të godinave 
të institucionit, qoftë në sallat ku zhvillohet procesi gjyqësor. 

E njëjta situatë problematike paraqitet edhe në institucionet e akuzës 
(prokurorisë) dhe komisariatet e policisë, ku elementet e përshtatshmërisë fizike 
si në ambientet e jashtme dhe të brendshme të godinave të këtyre institucioneve 
nuk garantojnë elementet që detyrohen për tu përmbushur nga standardet e 
Konventës, por edhe nga legjislacioni Shqiptar. 

I.1.1 Kuadri Ligjor Shqiptar

Në kuadër të përshtatshmërisë infrastrukturore kuadri ligjor Shqiptar 
ka të miratuara njësërë aktesh ligjore dhe nënligjore në të cilat parashikohet 
specifikisht detyrimi për tu përmbushur elementët e përshtatshmërisë për 
shfrytëzimin e hapësirave nga personat me aftësi të kufizuara përfshirë objektet 

10 VKM nr. 460, datë 27.5.2015 “Për miratimin e Raportit të Parë Kombëtar për zbatimin e 
Konventës së OKB-së “Për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara” paragrafi 83
11 ADRF, “Përshtatja e mjediseve dhe e shërbimeve në gjykata për personat me aftësi të kufizuara” 
Dhjetor 2010
12 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Mat, Lezhë, bazuar në vëzhgimin e ADRF në kuadër të 
projektit “Akses efektiv në drejtësi për personat me aftësi të kufizuara” 
13 Për më shumë informacion rreferoju seksionit IV. 1“Analizimi i të dhënave të institucioneve të 
drejtësisë”
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publike, private, godinat, ndërtesat, hapësirat publike që ndodhen në të gjithë 
territorin e Shqipërisë, konkretisht: 

• Në zbatim të Ligjit 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin 
e punimeve të ndërtimit” është miratuar VKM Nr.1503, datë 19.11.2008 
“Për miratimin e rregullores për shfrytëzimin e hapësirave nga ana e 
personave me aftësi të kufizuar” objekti dhe qëllimi i kësaj rregulloreje 
është përcaktimi i kërkesave dhe kritereve teknike për eliminimin e 
pengesave që përcaktohen si “barriera arkitektonike” me fushë veprimi 
në të gjitha objektet publike të ndërtuara me fonde të buxhetit të shtetit 
apo objekte private që ndodhen në territorin e Republikës të Shqipërisë.

• Ligji nr. 93/2014 datë 24.7.2014 “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë 
e personave me aftësi të kufizuara” në nenin 4 “Parimet” ndër të tjera 
ka parashikuar në pikën ç) “garantimi i aksesueshmërisë nëpërmjet 
mënjanimit të pengesave të të gjitha llojeve”.Ndërkohë që në nenin 11 të 
këtij ligji është parashikuar qartësisht që “institucionet shtetërore marrin 
gradualisht masat për sigurimin e fondeve të nevojshme për mënjanimin 
e pengesave mjedisore dhe infrastrukturore në ofrimin e shërbimeve 
publike”14.

• Në kuadër të Ligjit nr. 93/2014 është miratuar VKM Nr. 1074, datë 
23.12.2015 “Për përcaktimin e masave për mënjanimin e pengesave 
në komunikim dhe infrastrukturë në ofrimin e shërbimeve publike për 
personat me aftësi të kufizuara”15 ku në pikën 9 është përcaktuar qartësisht 
që çdo subjekt që ofron shërbime për publikun duhet të hartojë një plan 
masash, brenda 6 (gjashtë) muajve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, për 
evidentimin e barrierave fizike dhe planifikimin progresiv të fondeve 
të nevojshme buxhetore, për të garantuar një mjedis pa pengesa për 

14 Kreu IV “Financimi i aksesueshmërisë” Neni 11 “1. Nevojat për asistencë dhe mbështetje, në 
kuptim të pikës 1, të nenit 10, të këtij ligji, mbështeten nga Buxheti i Shtetit. Planifikimi i fondeve të 
nevojshme për këtë qëllim është kompetencë e ministrisë përgjegjëse në koordinim me ministritë e 
linjës për çështjet e aftësisë së kufizuar dhe bazohet në udhëzime të marra nga Këshilli Kombëtar për 
Aftësinë e Kufizuar. 2. Institucionet shtetërore, qendrore dhe vendore, marrin gradualisht masat për 
sigurimin e fondeve të nevojshme për mënjanimin e pengesave mjedisore dhe infrastrukturore në 
ofrimin e shërbimeve publike. 3. Masat për mënjanimin e pengesave mjedisore dhe infrastrukturore 
në ofrimin e shërbimeve publike përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 
15 Pika 9. Çdo subjekt, që ofron shërbime për publikun, është i detyruar që të miratojë një plan 
masash për zbatimin e kërkesave të këtij vendimi brenda 6 (gjashtë) muajve nga hyrja e tij në fuqi. 
10. Në planin e masave përfshihet detyrimi i subjektit për: a) evidentimin e objekteve ekzistuese 
dhe të shërbimeve, për të cilat nevojitet përshtatshmëria; b) planifikimin progresiv të fondeve të 
nevojshme për përshtatjen; c) përcaktimin e afatit kohor për realizimin e përshtatshmërisë. 
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kategorinë e personave me aftësi të kufizuara. Në kategorinë e subjekteve 
që ofrojnë shërbime publike hyjnë edhe gjykata, prokuroria, organet e 
policore, sa i përket shërbimeve administrative që ofrojnë, e në këtë 
drejtim edhe këto institucione duhet të aplikojnë detyrimet që burojnë 
nga VKM nr. 1074 në lidhje me përshtatshmërinë infrastrukturore dhe në 
komunikim (referoju seksionit më poshtë). 

Si edhe konstatohet edhe nga të dhënat e analizuara në seksionin IV.1 
“Analiza e të dhënave nga institucionet e drejtësisë” pothuajse pjesa më e 
madhe e institucioneve të drejtësisë16 nuk arrijnë të përmbushin elementët bazik 
të përshtatshmërisë infrastrukturore për tu përdorur nga personat me aftësi të 
kufizuara. Marrë shkas nga kjo situatë, vlerësojmë se e volitshme do të ishte 
ngritja e një grupi pune nga ZABGJ17 për të inspektuar të gjithë institucionet 
ku ushtrojnë veprimtarinë gjykatat në vend me qëllim identifikimin e të gjitha 
elementeve që nuk përmbushin standardet e përshtatshmërisë, si në ambientin 
e brendshëm dhe të jashtëm të godinave. Si dhe në çdo rast sugjerojmë që 
ZABGJ të hartojë një rregullore specifike ku të përcaktojë të gjithë elementet e 
përshtatshmërisë infrastrukturore dhe në informacion si udhëzues për gjykatat në 
këtë drejtim.

Gjithashtu, një vëmendje e veçantë duhet ti kushtohet edhe institucioneve 
të prokurorisë dhe organeve të policisë, institucione të cilat janë të ndërlidhura 
me gjykatat në ushtrimin e aksesit në drejtësi për personat me aftësi të kufizuara, 
ku edhe në këtë drejtim sugjerohet ngritja e një grupi pune për evidentimin 
e të gjitha godinave që nuk përmbushin standardet e përshtatshmërisë, si një 
parakusht thelbësor i aksesit në drejtësi të personave me aftësi të kufizuara. 

Nga ana tjetër hartimi i rregulloreve, duke marrë në konsideratë edhe 
dokumentet udhëzues “road map” të hartuara nga ADRF18, që udhëzojnë 
elementet që duhet të përmbushin institucionet e drejtësisë për të bërë të 
mundur aksesin efektiv në drejtësi të të gjithë kategorive të personave me aftësi 

16 Këtu i referohemi vetëm atyre institucione të sistemit të drejtësisë të cilat kanë qenë pjesë e 
raportit të monitorimit kryer nga ADRF
17 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor 
“Neni 3 -  Zyra ka këto kompetenca kryesore: a) Studion dhe përcakton nevojat për buxhet të 
të gjitha hallkave të gjykatave në bashkëpunim me sektorët financiare të gjykatave të të gjitha 
niveleve. b) Përpunon treguesit financiare që kanë lidhje me kërkesat dhe veprimtarinë e gjykatave. 
c) Kontrollon përdorimin e fondeve që u janë dhënë gjykatave sipas destinacioneve.
“Neni 5 - Fondet në dispozicion të Zyrës përdoren për këto qëllime: ....... c) Për ndërtimin ose 
meremetimin e godinave të gjykatave, si dhe për investime të tjera. ç) Për mbulimin e shpenzimeve 
të gjykatave, lidhur me dhënien e ndihmës së detyrueshme juridike në rastet e parashikuara në 
dispozitat ligjore të veçanta. 
18 ADRF, Mars 2019 Dokument Udhëzues “Përshtatshmëria fizike dhe në informacion në 
institucionet e sistemit të drejtësisë për personat me aftësi të kufizuara” 
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të kufizuara, do të ishte një bazë e parë e mjaftueshme, për tu përdorur nga 
ZABGJ, me qëllim përmbushjen e elementeve të përshtatshmërisë në godinat ku 
ushtrojnë veprimtarinë e tyre këto institucione.

I.2 Përshtatshmëria në komunikim dhe në informacion

Pengesat në komunikim dhe në informacion, që përfshijnë mungesën 
e interpretit të gjuhës së shenjave, mungesën e materialeve të prodhuara në 
versionin braill apo audio (për personat e verbër) apo në gjuhë të thjeshtuar (easy 
read format), kufizojnë të drejtën e PAK në të kuptuarin e procedurave ligjore 
apo komunikimin me palët në procesin administrativ, hetimor apo gjyqësor. 

Garantimi i përshtatshmërisë në komunikim dhe informacion i’u jep 
mundësi PAK të njohin dhe mbrojnë të drejtat e tyre. Përdorimi i teknologjive të 
aksesueshme dhe teknologjive të komunikimit, në veçanti përmes zbatimit të tyre 
për ofrimin e shërbimeve qeveritare19, mund të kontribuojë në përmirësimin e 
aksesit në drejtësi nëpërmjet përshtatshmërisë në komunikim dhe në informacion. 

Sot në botë ka praktika të mira që ilustrojnë domosdoshmërinë e garantimit 
të aksesit në drejtësi si nëpërmjet informacionit ligjor dhe komunikimit në këtë 
aspekt, për të gjitha kategoritë e PAK. Nga një raport gjithëpërfshirës i realizuar 
nga Komiteti20, u konstatua se në këtë drejtim Gjykata Kushtetuese e Kolumbisë 
dhe Gjykata e Lartë e Meksikës kanë kërkuar hartimin e vendimeve edhe në 
“formate të thjeshtuara”21 për ti ardhur në ndihmë, si PAK në tërësi (përfshirë 
personat me aftësi të kufizuara intelektuale) por edhe anëtarëve të shoqërisë si 
dhe praktikuesve të rinj të drejtësisë. Një model tjetër pozitiv është ai i Finlandës, 
Departamenti i Policisë, të cilët e kanë dizajnuar faqen e internetit të këtij 
institucioni për të ofruar formate të ndryshme të aksesueshme, të tilla si gjuha e 
thjeshtë, përmbajtja dhe videot në gjuhën e shenjave, disa prej tyre me titra dhe 
një formular ankimimi në shkronjë të zmadhuar. 

Një vend të rëndësishëm i ka kushtuar edhe Komiteti përshtatshmërisë në 
komunikim dhe në informacion bazuar në nenin 9/2 (h) të Konventës, duke iu 
bërë thirrje shteteve palë që të promovojnë aksesin në informacionet ligjore për 
personat me aftësi të kufizuara dhe për gjithë anëtarët e shoqërisë në përgjithësi 
duke përdorur gamën e plotë dhe të larmishme të formateve dhe mënyrave të 
komunikimit. Gjithashtu përdorimi i formave të reja të  teknologjisë mund të 
kontribuojnë edhe më tej për këtë qëllim22.

19 Ekuivalente mund te jetë në Shqipëri “e-albania”
20 Komiteti i Konventës të OKB për PAK
21 “easy read format”
22 Raporti i zyrës të Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut në UN. E drejta e aksesit 
në drejtësi garantuar nga neni 13 i Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara” 
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Në kuadër të projektit “Akses efektiv në drejtësi për personat me aftësi të 
kufizuara”23 sa i përket garantimit të “Elementëve të përshtatshmërisë në lidhje 
me ofrimin e informacionit të aksesueshëm në formën dhe formatet e përshtatura” 
ADRF ka hartuar një dokument udhëzues për institucionet e drejtësisë ku ka 
evidentuar standardet që garantohen ndërkombëtarësh për kategoritë e personave 
me aftësi të kufizuara, për ta bërë më të lehtë dhe të përshtatshëm komunikimin 
dhe marrje e informacionit zyrtar për këto kategori.

Ky dokument udhëzues mund të jetë një bazë e parë referuese për 
institucionet e drejtësisë për të hartuar rregullore të brendshme me qëllim 
garantimin e aksesit të plotë dhe efektiv në komunikim dhe në informacion gjatë 
përfitimit të shërbimeve administrative, duke marrë në konsideratë ndër të tjera, 
ofrimin e informacionit zyrtar:

- Në formatin e printuar;  
- Në format të printuar, përfshirë shkrimin e zmadhuar me madhësinë e 

shkrimit 18 / “fonti 18”; 
- Nëpërmjet materiale të printuara në shkrimin braill;
- Materialet e prodhuara të ofrohen nëpërmjet programit audio në faqet 

zyrtare online apo nëpërmjet programit audio të regjistrimit; 
- Në format të printuar ku informacioni të jepet në gjuhë sa më të thjeshtuar 

dhe i shoqëruar me figura, përfshirë foto apo figura që e bëjnë lehtësisht 
të kuptueshëm informacionin (të ashtuquajturat në anglisht “easy reading 
format”);

- Shpjegimi i informacionit personalisht personit – me zë, (kryesisht 
për PAK në shikim) kur është rasti dhe lejohet dhënia e informacionit 
verbalisht; 

- Nëpërmjet interpretit të gjuhës së shenjave apo përdorimit të aparatit të 
telefonit shkrues (Telephone Typewriter (TTY) për rastin e personave me 
aftësi të kufizuar në dëgjim apo vështirësi në dëgjim;

- Formatet elektronike, përfshirë nëpërmjet email apo nëpërmjet faqeve 
zyrtare online24.

27 Dhjetor 2017.
23 Financuar në kuadër të programit “Angazhim qytetar për një sistem gjyqësor funksional dhe 
akses në drejtësi në Shqipëri” me mbështetjen financiare të “Bashkimit Evropian” dhe i zbatuar nga 
“Save the Children” në partneritet me “Qendrën e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara”
24 Për më shumë referoju ADRF, Mars 2019 Dokument Udhëzues “Përshtatshmëria fizike dhe në 
informacion në institucionet e sistemit të drejtësisë për personat me aftësi të kufizuara”
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I.2.1 Kuadri Ligjor Shqiptar

Në Shqipëri pengesat në komunikim dhe në informacion në ushtrimin e të drejtës 
për akses efektiv në drejtësi janë evidente dhe kjo faktohet më së miri edhe nga 
të dhënat e analizuara në seksionin IV “Analiza e të dhënave sasiore” të këtij 
raport monitorimi. Ndërkohë që si koncept ligjor përshtatshmëria në komunikim 
dhe në informacion ka filluar të zërë vend vitet e fundit në kuadrin ligjor Shqiptar 
dhe konkretisht:

• Në kuadër të ligjit nr. 93/2014 datë 24.7.2014 “Për përfshirjen dhe 
aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara” u miratua VKM 
nr. 1074, datë 23.12.2015 “Për përcaktimin e masave për mënjanimin 
e pengesave në komunikim dhe infrastrukturë në ofrimin e shërbimeve 
publike për personat me aftësi të kufizuara” ku një vend i veçantë i është 
kushtuar mënjanimit të pengesave në komunikim dhe në informacion dhe 
ku çdo subjekt që ofron shërbime publike duhet të garantojë interpretin 
e gjuhës së shenjave, format dhe formatet e thjeshtuara, versionet e 
dokumenteve në audio dhe braill25.

• Ligji nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti” ka 
parashikuar detyrimin e Ministrisë të Drejtësisë për marrjen e masave 
të nevojshme për publikimin e formularëve në format të aksesueshëm26 
për PAK27 për përfitimin e ndihmës juridike. Ndërkohë që ky ligj nuk 
është vënë ende në zbatim, rrjedhimisht nuk ka ende evidenca për 
problematikat që pritet të nxjerri në pah praktika në përmbushje të 
standardit për përshtatjen në komunikim dhe informacion në përfitimin e 
ndihmës juridike nga shteti.

• Ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” ka parashikuar në nenin 
3 të tij pika 328 të drejtën e çdo personi për tu njohur me informacionin 
publik, duke marrë një kopje të tij në formën ose formatin që mundëson 
akses të plotë në përmbajtjen e dokumentit. Por në këtë drejtim, ajo 
çka është më e rëndësishme lidhet me zhvillimin e praktikës, çka do të 
lindte si domosdoshmëri nxjerrjen e akteve dhe udhëzimeve përkatëse të 

25 Pikat 11 - 24
26 Përfshirja e këtij parashikimi është bërë falë përpjekjeve dhe rekomandimeve të vazhdueshme të 
ADRF pranë grupit të punës të ngritur për hartimin e këtij ligji dhe mbrojtjes të bërë në Komisionin 
Parlamentar të Ligjeve. 
27 Neni 7 “Detyrat e Ministrit të Drejtësisë” “......Ministria e Drejtësisë merr masat e nevojshme 
për publikimin e formularëve të parashikuar në këtë paragraf në format të aksesueshëm nga 
personat me aftësi të kufizuar;....”.
28 Neni 3 “E drejta e informimit” “.... 3. Çdo person ka të drejtë të njihet me informacionin 
publik, nëpërmjet dokumentit origjinal ose duke marrë një kopje të tij në formën ose formatin që 
mundëson akses të plotë në përmbajtjen e dokumentit.” 
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cilat të standardizonin formën dhe formatet e përshtatshme për ofrimin 
e informacionit në përputhje me nevojat e çdo kategorie të aftësisë të 
kufizuar.

Sa më sipër evidentuam kuadrin ligjor që garanton aktualisht përshtat-
shmërinë në komunikim dhe në informacion sa i takon ofrimit të shërbimeve 
administrative dhe informacionin zyrtar që duhet të garantohet nga institucionet 
e drejtësisë, ndërsa sa i përket garantimit të këtyre elementeve në procesin 
gjyqësor dhe hetimor, ky element është trajtuar gjerësisht në seksionin në vijim 
I.3. “Përshtatshmëria procedurale dhe për shkak të moshës”. Por në përfundim 
të këtij seksioni ja vlen të theksohet se institucionet e drejtësisë duhet të hartojnë  
rregullore të brendshme me qëllim garantimin e aksesit të plotë dhe efektiv 
për personat me aftësi të kufizuara, të të gjitha kategorive, në komunikim dhe 
në informacion si për ofrimin e informacionit zyrtar por edhe gjatë ofrimit të 
shërbimeve administrative.

I.3 Përshtatshmëria procedurale dhe për shkak të moshës

“Përshtatshmëria procedurale dhe për shkak të moshës”29 rezulton të jetë një 
term i pa aplikuar deri tanimë nga legjislacioni dhe nga jurisprudenca Shqiptare. 
Nga ana tjetër vërehet që ky term është përfshirë rishtazi edhe në terminologjinë 
juridike të vendeve të tjera, si një detyrim i lindur me ratifikimin e KDPAK30. 
Pikërisht, detyrimi i shteteve për të garantuar “përshtatshmërinë procedurale 
dhe për shkak të moshës” lidhet drejtpërdrejtë me të drejtat civile dhe politike. 
Ky detyrim është i ndërlidhur me parimin e mos-diskriminimit dhe duhet të 
përmbushet i plotë dhe jo në mënyrë progresive. Në qëllim të përmbushjes së 
parimit të “përshtatshmërisë procedurale dhe për shkak të moshës” shtetet palë 

29 Terminologjia e përdorur në gjuhën angleze “Procedurial and age appropriate accommodation”. 
Në përkthimin shqip të KDPAK këtë term e gjejmë të përkthyer si vijon “....sigurimit të mundësive 
të përshtatshme procedurale dhe të moshës .....” Autorët e këtij studimi mendojnë që ta përshtatin 
këtë term në shqip “Përshtatshmëria procedurale dhe për shkak të moshës” duke qenë se shpreh 
më së miri standardin që KDPAK kërkon të sanksionojë, e për më tepër ende ky term nuk është 
unifikuar plotësisht në kuadrin ligjor Shqiptar apo në jurisprudencën Shqiptare, çka si edhe e 
kemi theksuar lind nevojën për të rishikuar edhe njëherë tekstin e përkthimit të KDPAK në gjuhën 
shqipe, me qëllim unifikimin e terminologjisë të KDPAK me atë të terminologjisë ligjore Shqiptare.
30 Fillimisht ky term është diskutuar në Komitetin Ad-Hoc ngritur në kuadër të KDPAK (UN 
Convention on the Human Rights of People with Disabilities - Ad Hoc Committee - Daily 
Summaries 18 January 2006) mbi terminologjinë që duhej të përdorej sa i përket të drejtës së 
PAK për të pasur në dispozicion elementet e përshtatshëm procedurial për garantimin e procesit 
të rregullt ligjor në baza të barabarta me të tjerët.  Vetëm në sesionin e 8 të këtij Komiteti datë 
13 Shtator 2006 u vendos të përdorej togëfjalshi  “Përshtatshmëria procedurale dhe për shkak të 
moshës” (IDA – OHCHR).
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duhet të garantojnë që “barazia e armëve”, si një nga komponentët kryesor të 
“procesit të rregullt ligjor”, të sigurojë garantimin e të njëjtave të drejta procedurale 
që iu mundësohen të gjitha palëve për të siguruar akses për të njëjtin informacion 
dhe për të njëjtat mundësi për të paraqitur dhe për të kundërshtuar prova31.

Lista e masave që Shtetet Palë duhet të ndërmarrin për të siguruar 
akses efektiv dhe të barabartë në drejtësi, të renditura në nenin 13 (1) 
të Konventës, nuk është shterues dhe Shtetet Palë janë të detyruara të 
ofrojnë një sistem procedural të përshtatshëm dhe në përputhje me 
moshën për të lehtësuar rolin e PAK si pjesëmarrës të drejtpërdrejtë dhe 
të tërthortë në të gjitha fazat procedurale, duke përfshirë fazat hetimore 
si dhe ato paraprake.
Komiteti ka dhënë një numër shembujsh se si mund të aplikohet në 
praktikë “përshtatja procedurale” për PAK, duke sugjeruar ndër të tjera:

- përmes ofrimit të interpretit të gjuhës së shenjave; 
- informacionit ligjor dhe gjyqësor në formate të aksesueshme/ të 

përshtatura; 
- forma të shumëllojshme të komunikimit;
- formatet e thjeshtuara të të lexuarit/ të kuptuarit të dokumenteve;
- formatet braill, përfshirë dëshmitë e dhëna në formatin braill apo në 

formën e “video dëshmive”.

Pjesë e komponentëve të “përshtatjes procedurale” janë edhe elementët që 
sigurojnë zgjatjen apo rregullimin procedural të afateve. Të gjithë këto elementë 
janë drejtpërdrejtë të lidhura me parimin e “mos diskriminimit”. 

Në vijim të sa u evidentua më sipër, ja vlen të theksojmë se edhe vetë 
Komiteti nuk e ka përcaktuar ende se cili do të ishte procesi praktik në sigurimin e 
“përshtatjes procedurale”. Por pavarësisht kësaj Komiteti në mënyrë konstante e 
ka pranuar që “përshtatja procedurale” duhet të sigurohet mbi bazën e “zgjedhjes 
së lirë dhe preferencave” të personit me aftësi të kufizuar. Në këtë linjë, gjyqtari 
apo institucioni përgjegjës duhet ti japi përparësi personit me aftësi të kufizuara 
për “përshtatjen e procedurave” duke qenë se vetë personi di më mirë se kush 
janë nevojat e tij/ saj. Gjithsesi përcaktimi i nevojës për “përshtatshmërinë 
procedurale” nuk duhet domosdoshmërish të bazohet në informacionin 
mjekësor dhe nuk mund t’i nënshtrohet ndonjë vlerësimi të aftësisë së kufizuar, 
për shembull ato që lidhen me dhënien e një “vërtetimi” të aftësisë së kufizuar. 
Por nëse kërkesat e personit me aftësi të kufizuara ndryshojnë me kalimin e 

31 Right to access to justice under article 13 of the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. A/
HRC/37/25
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kohës, “përshtatja procedurale” duhet të modifikohet apo të zëvendësohet, sipas 
rastit. 

Komiteti i të drejtave të personave me aftësi të kufizuara në mënyrë konstante 
i ka rekomanduar Shteteve anëtare që të rishikojnë kuadrin ligjor, përfshirë kuadrin 
ligjor administrativ, civil, penal, me qëllim që në mënyrë eksplicite të përfshihet 
detyrimi për garantimin e “përshtatjes të procedurave” në të gjitha fazat dhe 
procedurat ligjore. Komiteti gjithashtu rekomandon që kuadri ligjor kombëtar 
duhet nga ana tjetër të përcaktojë institucionin përgjegjës për përcaktimin e 
“përshtatjes të procedurave” që do të duhet të përfshijë detajet mbi kur dhe si PAK 
mund të kërkojnë për të aksesuar këto të drejta. Në çdo rast “përshtatshmëria e 
procedurave” duhet të ofrohet dhe duhet të jetë pa pagesë.32

Kërkesa për “përshtatshmërinë e procedurave” duhet të dokumentohet nga 
institucioni përgjegjës në mënyrë që të lehtësojë llogaridhënien dhe të përmirësojë 
menaxhimin e njohurive. Në këtë mënyrë, sistematizimi i praktikave të mira lejon 
identifikimin e atyre elementeve të përshtatshmërisë që më së miri i shërbejnë 
qëllimit për të garantuar pjesëmarrje efektive në të gjitha procedurat ligjore. Nga 
ana tjetër kjo shërben për të ngritur një “memorie institucionale” për procedurat 
e përshtatura në varësi të kategorisë të aftësisë të kufizuar, çka do të kontribuonte 
në arritjen e qëllimit për ta bërë sistemin juridiksional më të përshtatshëm dhe 
gjithëpërfshirës33. Në këtë linjë Komiteti udhëzon që procesi për përcaktimin e 
“përshtatjes procedurale” duhet të realizohet në kushtet e konfidencialitetit, në 
përputhje me nenin 22 të KDPAK dhe të gjitha këto specifika/ elementë duhet të 
përcaktohen qartësisht në kuadrin ligjor kombëtar. Në çdo rast PAK  nuk duhet të 
detyrohen të japin informacione apo të dhëna personale në lidhje me shëndetin 
apo rehabilitimin e tyre në kundërshtim me dëshirën dhe vullnetin e tyre, si dhe pa 
dhënë pëlqimin e plotë pasi iu është bërë i ditur qartësisht ky fakt dhe në përputhje 
me mjetet e përshtatshme për garantimin e përshtatshmërisë në komunikim dhe 
informacion34. 

32 Ibit
33 Ibit
34 Një numër i madh shtetesh kanë bërë progres të konsiderueshëm në miratimin e kuadrit 
ligjor dhe në zhvillimin e protokollove në kuadër të “përshtatjes së procedurave” për PAK në 
aksesin në drejtësi. Për shembull, Azerbajxhani ka aprovuar “Kodin e procedurave civile” që 
lejon dëshmitarët me aftësi të kufizuara për të dëshmuar në vendin e rezidencës së tyre, nëse kjo 
është e përshtatshme në varësi të rrethanave. Praktika të mira për shtetet dhe qeverisjen lokale 
në Amerikë, apo protokollet për aksesin në drejtësi për PAK në Argjentinë apo në Australi janë 
shembuj që duhen ndjekur pasi japin rekomandime dhe udhëzime se si të garantohen “procedurat 
e përshtatura”. 
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I.3.1 Kuadri Ligjor Shqiptar

Në Shqipëri PAK shpesh hasin pengesa në zbatimin e parimit të “barazisë 
së armëve” për shkak të dokumentacionit apo procedurave të pa përshtatura35. 
Mungesa e “përshtatshmërisë procedurale” mund të sjelli shkelje të parimit të 
“procesit të rregullt ligjor” e për më tepër përjashtim nga procedurat dhe / ose 
nënshtrimit ndaj dënimeve të padrejta. Referuar kuadrit ligjor dhe konkretisht 
kodeve të procedurave, nuk rezulton të jetë përcaktuar në mënyrë eksplicite 
garantimi i të drejtës të “përshtatjes procedurale” për të gjitha kategoritë e aftësisë 
të kufizuar apo garantimi i të drejtës për dëmshpërblim të drejtë, nëse kjo e drejtë 
shkelet.

Në vijim do të pasqyrojmë një analizë të hollësishme të kuadrit ligjor Shqiptar, 
duke u përqendruar në mënyrë ë veçantë tek kodet e procedurave, për të parë 
përputhshmërinë e tyre me standardet që janë afirmuar nga KDPAK, ku prej ratifikimit 
të saj këto standarde janë bërë tashmë pjesë e kuadrit ligjor Shqiptar.

• Kodi i Procedurës Penale të RSh (K.Pr.Penale)

Elementët e “përshtatshmërisë procedurale” në K.Pr.Penale36 lidhen 
kryesisht me dispozitat ligjore që kanë parashikuar rregullat që duhet të ndiqen 
gjatë gjithë fazave të procesit penal në lidhje me afatet, njoftimet, marrjen apo 
këqyrjen e provave, përfshirë hetimet paraprake. 

K.Pr.Penale nuk ka sanksionuar në një dispozitë të veçantë garantimin 
e “përshtatshmërisë procedurale apo për shkak të moshës” por në dispozita 
të caktuara ka garantuar disa elementë duke cilësuar në mënyrë të veçantë 
garantimin e “përshtatshmërisë procedurale” sipas llojit të aftësisë të 
kufizuar.

Konkretisht, dispozitat ligjore ku “përshtatja e procedurave” garantohet për 
shkak të aftësisë të kufizuar është parashikuar në procesin penal dhe cilësuar 
veçanërisht për personat me aftësi të kufizuar në dëgjim dhe në të folur. Por 
pavarësisht se është garantuar ligjërisht në procesin penal interpreti i gjuhës së 

35 Të pa përshtatura në formate të aksesueshme për të gjithë kategoritë e PAK
36 K.Pr.Penale i RSh (ndryshuar me ligjet: nr. 7977, datë 26.7.1995, 8027, datë 15.11.1995, 
nr. 8180, datë 23.12.1996, nr. 8460, datë 11.2.1999, nr. 8570, datë 20.1.2000, nr.8602, datë 
10.4.2000, nr. 8813, datë 13.6.2002, nr.9085, datë 19.6.2003, nr. 9187, datë 12.2.2004, nr. 
9276, datë 16.9.2004, nr. 9911, datë 5.5.2008, nr. 10 054, datë 29.12.2008, nr. 145/2013, datë 
2.5.2013, nr. 21/2014, datë 10.3.2014, nr.99/2014, datë 31.7.2014, nr. 35/2017, datë 30.3.2017; 
Vendimet e Gjykatës Kushtetuese nr. 55, datë 21.11.1997, nr. 15, datë 17.4.2003 dhe nr. 31, datë 
17.5.2012)
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shenjave falas nga shteti37 për këtë kategori, numri i kufizuar i interpretëve të 
gjuhës së shenjave shqipe (4 interpretë në rang kombëtar)38 e bën të pamundur 
mbulimin me këtë shërbim në të gjithë Shqipërinë. 

Dispozitat e K.Pr.Penale referojnë gjithashtu asistimin e  personit që nuk flet 
dhe nuk dëgjon gjatë procesit edhe nga një i afërm i tij, gjithsesi në çdo rast kur 
i afërmi nuk është në kushtet e papajtueshmërisë39. 

Por siç edhe rekomandohet nga Komiteti ngritja e një institucioni përgjegjës 
që do të përcaktonte nevojat e “përshtatshmërisë të procedurave” për PAK 
për të garantuar pjesëmarrje efektive në të gjitha procedurat ligjore, është një 
domosdoshmëri tashmë. 

K.Pr.Penale garanton disa nga garancitë procedurale për kategorinë e 
personave që nuk dëgjojnë dhe nuk flasin, por referuar kategorive të tjera të 
aftësisë të kufizuar konstatojmë se në K.Pr.Penale nuk janë parashikuar në mënyrë 
të cilësuar të drejtat e “përshtatshmërisë procedurale”: si për personat me aftësi 
të kufizuar në shikim (të verbër apo me vështirësi në shikim), persona me aftësi 
të kufizuar të intelektuale apo psiko-sociale40, persona me aftësi të kufizuar për 
shkak të amputacioneve të gjymtyrëve, persona me aftësi të kufizuara të cilët 
ndihmohen nëpërmjet teknologjisë asistuese, apo kategori të tjera me aftësi të 
kufizuara. Kjo situatë presupozohet të ketë ardhur edhe për shkak të faktit se 
organet e procedimit penal më së shumti kanë pasur raste ku palë në proces kanë 
qenë persona që nuk dëgjojnë apo nuk flasin (ku nevoja për interpret ka qenë 
edhe më evidente) dhe në numër shumë më të vogël ose aspak, ka pasur raste ku 
palë në proces kanë qenë persona me aftësi të tjera të kufizuara41. 

Me synim përmbushjen e standardit ligjor të “përshtatshmërisë procedurale” 
është i nevojshëm që K.Pr.Penale të parashikojë edhe detyrimin që aktet procedurale 

37 K.Pr.Penale- “Neni 8 -  Përdorimi i gjuhës shqipe”  “............. 2. .....Personat që nuk dëgjojnë 
dhe nuk flasin kanë të drejtë të përdorin gjuhën e shenjave. 3. Shpenzimet e përkthimit dhe 
interpretimit paguhen nga shteti.”
“Neni 34/a Të drejtat e të pandehurit” 1. Personi nën hetim ose i pandehuri ka të drejtë: a) të 
njoftohet në një kohë sa më të shkurtër, në gjuhën që kupton, për veprën penale për të cilën 
hetohet, si edhe për shkaqet e akuzave; b) të përdorë gjuhën që flet ose kupton ose të përdorë 
gjuhën e shenjave, si dhe të ndihmohet nga një përkthyes dhe interpretues nëse ka paaftësi të 
kufizuar në të folur dhe në të dëgjuar;
Neni 58 “Të drejtat e viktimës së veprës penale”...... c) të komunikojë në gjuhën e saj dhe të 
ndihmohet nga një përkthyes, interpretues i gjuhës së shenjave ose lehtësues i komunikimit për 
personat me aftësi të kufizuar në të folur dhe në të dëgjuar;
38 Referencë nga Shoqata ANAD
39 Neni 124 “Pazotësia dhe papajtueshmëria e përkthyesit”
40 Mungesa e garancive procedurale për këtë kategori është shtjelluar më e detajuar në seksionin 
II. “Njohja e barabartë para ligjit”
41 Dalë në pah dhe nga analizimi i të dhënave në seksionin IV.2  “Të dhëna të mbledhura nga 
PAK”
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penale (procesverbali4243, procesverbali i seancës44,  “letra e të drejtave”45 etj... ) 
me qëllim njohjen me përmbajtjen e tyre dhe nënshkrimin rregullisht nga palët në 
proces, të vihen në dispozicion në formën dhe formatin e përshtatur, duke përfshirë 
formatin braill apo në format të zmadhuar nëse personi është i verbër dhe paraqet 
një kërkesë të tillë, apo në format me gjuhë të thjeshtuar nëse personi ka aftësi të 
kufizuar intelektuale, si dhe në çdo format tjetër komunikimi të përshtatshëm për 
llojin e aftësisë të kufizuar që kjo kategori paraqet. 

Nënshkrimi i akteve është një element tjetër shumë i rëndësishëm që lidhet 
me parimin e “përshtatshmërisë procedurale” referuar kryesisht kategorive të 
aftësisë të kufizuar që kanë: mungesë të shikimit (janë të verbër); kanë vështirësi 
shikimi; kanë aftësi të kufizuara për shkak të amputacionit të gjymtyrëve apo 
pamundësisë të lëvizjes, si dhe çdo rast tjetër aftësie e kufizuar që e kanë të 
pamundur të nënshkruajnë. Për këto raste neni 99 i K.Pr.Penal “Nënshkrimi i 
akteve” parashikon që “Është i pavlefshëm nënshkrimi i vënë me mjete mekanike 
ose me shenja të ndryshme nga shkrimi. Kur personi nuk është në gjendje të 
nënshkruajë, nëpunësi para të cilit paraqitet akti i shkruar ose që regjistron aktin 
e bërë me gojë sigurohet për identitetin e personit dhe e pasqyron këtë fakt 
në fund të aktit, në praninë e një personi të tretë”. Pikërisht ky nen mund të 
jetë i aplikueshëm për atë kategori të PAK me amputacion të gjymtyrëve por 
ndërkohë bie ndesh me standardet që afirmon KDPAK në lidhje me parimin e 
“përshtatshmërisë procedurale” dhe “jetesës së pavarur” për kategoritë e tjera të 
aftësisë të kufizuar.

Të njëjtën problematikë e gjejmë edhe tek ligji i sapo miratuar i noterisë46 i 
cili kufizon të drejtën e personave me aftësi të kufizuara shqisore (të verbër) për 
të nënshkruar personalisht, por në çdo rast duhet të jenë të shoqëruar nga një 
person i tretë në cilësinë e dëshmitarit47. Si rrjedhim një formë pozitive e zgjidhur 

42 Neni 98 “Gjuha e akteve” 
43 Neni 117 “Nënshkrimi i procesverbalit”  “.... 2. Kur njëri nga pjesëmarrësit nuk do ose nuk është 
në gjendje të nënshkruajë, bëhet vërejtje ku tregohet edhe shkaku....”
44 Neni 115 “Procesverbali i seancës”
45 Neni 34/a “Të drejtat e të pandehurit”
34/b pika 2 të K.Pr.Penale Neni 34/b “Të drejtat e personit të arrestuar ose të ndaluar” .....  2. Organi 
procedues e njofton menjëherë personin e arrestuar ose të ndaluar për të drejtat e parashikuara në 
shkronjat “a”, “b”, “c”, “ç”, “d”, “dh” dhe “e”, të paragrafit 1, të nenit 34/a, të këtij Kodi, duke i 
dhënë, kundrejt nënshkrimit, letrën e të drejtave në formë të shkruar. Personi ka të drejtë ta mbajë 
letrën e të drejtave.
46 Ligj nr. 110/2018 datë 20.12.2018 “Për noterinë” 
47 Neni 100 “Gjuha e hartimit të akteve noteriale” “ ....... 3. Kur pala ose pjesëmarrësi në aktin 
noterial nuk dëgjon ose nuk flet, noteri vepron me ndihmën e një personi që di se si të komunikojë 
me ta, si dëshmitarë. Në rastin e personave të verbër, në aktin noterial merret i pranishëm një 
person i tretë, si dëshmitar. Noteri identifikon në aktin noterial dhe dëshmitarin, i cili firmos aktin 
noterial në pozicionin e palës.”
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nga praktika e huaj mund të jetë nëpërmjet “certifikimit të firmës digjitale” për 
personat e verbër dhe standardizimi i saj në formën e një vule, e cila mund ti 
jepte zgjidhje në praktikë nënshkrimit të akteve nga kjo kategori. 

Nga ana tjetër ende konstatojmë në K.Pr.Penale përdorimin jo të drejtë të 
terminologjisë të aftësisë të kufizuar (nenin 34/a të K.Pr.Penale) ku konstatohet 
se përdoren terma të tillë si “paaftësi e kufizuar” – përdorimi i duhur në këtë 
rast do të ishte “aftësi e kufizuar në të folur dhe në të dëgjuar”. Apo në nenin 
107 “Pjesëmarrja e shurdhit, memecit dhe e shurdhmemecit në bërjen e akteve 
procedurale”48 ku terminologjia e përdorur është edhe më denigruese. Sigurisht 
përdorimi i pa unifikuar i termave vazhdon të jetë problematikë e ndeshur në 
mënyrë të herëpashershme në kuadrin ligjor Shqiptar, ku sërish thekson nevojën 
e ngritjes së një grupi pune për përputhjen e legjislacionit Shqiptar me standardet 
ndërkombëtare të vendosura nga Konventa, ku pjesë e punës së këtij grupi do të 
ishte edhe unifikimi i terminologjisë juridike në këtë drejtim.

Më lart u evidentuan vetëm disa nga nenet nga moria e neneve të K.Pr.
Penale që nuk janë në përputhje me standardet e Konventës, ku sigurisht nuk do 
të ishte relevante përshkrimi i elementeve të “përshtatshmërisë procedurale” për 
çdo nen sipas kategorive të aftësisë të kufizuar, por në këtë aspekt sugjerohet që 
ligjvënësi të miratojë një dispozitë ligjore ku të parashikojë detyrimin e organit 
procedues për garantimin e “përshtatshmërisë procedurale dhe sipas moshës” 
për personat me aftësi të kufizuara në çdo fazë të procesit penal. Ndërkohë 
që një vlerë të madhe për zbatimin në praktikë të “përshtatjes procedurale” do 
të kishte pasurimi i praktikës gjyqësore penale me standardizimin e formave 
të përshtatshmërisë procedurale duke ju referuar sigurisht edhe praktikave 
ndërkombëtare në këtë drejtim.

Më poshtë po citojë disa nga nenet e K.Pr.Penale që kanë nevojë për rishikim/ 
shfuqizim apo për evidentimin e elementeve të “përshtatshmërisë procedurale” 
në përputhje me nevojat e  PAK:

-  Neni 58 “Të drejtat e viktimës së veprës penale” 49;

48 1. Kur shurdhi, memeci apo shurdhmemeci dëshirojnë ose duhet të japin shpjegime, veprohet 
në këtë mënyrë: a) shurdhit i paraqiten pyetjet dhe paralajmërimi me shkrim dhe ai përgjigjet 
me gojë; b) memecit i bëhen pyetjet dhe paralajmërimi me gojë dhe ai përgjigjet me shkrim; c) 
shurdhmemecit i paraqiten pyetjet dhe paralajmërimi me shkrim dhe ai përgjigjet me shkrim. 2. 
Në qoftë se shurdhi, memeci ose shurdhmemeci nuk dinë të lexojnë ose të shkruajnë, autoriteti 
procedues cakton një ose më shumë interpretë të zgjedhur ndërmjet atyre personave që janë të 
mësuar të merren vesh me ta.
49 Neni 58 parashikon masa pozitive në favor të personave me aftësi të kufizuar ndijore. Nevoja 
për përmirësim të këtij neni lidhet kryesisht me standartet që vendos KDPAK sa i përket “përshtatjes 
proceduriale” çka do të kërkonte një mire formulim dhe ngritjen e një mekanizmi efektiv për 
përmbushjen e këtij standarti nga legjislacioni penal Shqiptar. 
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-  Neni 107 “Pjesëmarrja e shurdhit, memecit dhe e shurdhmemecit në 
bërjen e akteve procedurale” 50;

-  Neni 108 “Dëshmitarët në aktet procedurale”51 1. Nuk mund të jenë 
dëshmitarë për të vërtetuar përmbajtjen e një akti procedural: a) të miturit 
deri katërmbëdhjetë vjeç dhe personat që kanë sëmundje të dukshme 
mendore .....;

-  Neni 140 “Njoftimi për herë të parë i të pandehurit të lirë”  “... 3. Kopja e 
njoftimit nuk mund t’i dorëzohet një të mituri nën 14 vjeç ose një personi 
me paaftësi të dukshme intelektuale.”;

-  Neni 155 “Zotësia për të dëshmuar”52 “1. Çdo person ka zotësi për të 
dëshmuar, me përjashtim të atyre që për shkak të të metave mendore ose 
fizike nuk janë në gjendje të dëshmojnë. 2. Kur për vlerësimin e thënieve 
është i nevojshëm verifikimi i aftësive fizike ose mendore për të bërë 
dëshmi, gjykata edhe kryesisht mund të urdhërojë verifikimet përkatëse.”;

-  Neni 156 “Papajtueshmëria me detyrën e dëshmitarit” “1. Nuk mund të 
pyeten si dëshmitarë: a) personat që, për shkak të aftësive të kufizuara 
fizike ose psikike, nuk janë në gjendje të bëjnë dëshmi të rregullt.....”;

-  Neni 165/a “Dëshmitari me identitet të fshehur” “......3.......Vetëm kryetari 
i trupit gjykues njihet me identitetin e vërtetë të dëshmitarit me identitet 
të fshehur dhe verifikon zotësinë dhe papajtueshmërinë me detyrën e 
dëshmitarit, sipas parashikimeve të këtij Kodi....”.

• Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur

“Përshtatja procedurale” kërkon edhe përshtatshmërinë “për shkak të 
moshës”. Komiteti e ka njohur këtë të drejtë si për të miturit me aftësi të kufizuara 
por edhe për madhorët të cilët për shkak të moshës kanë kufizim të ushtrimit të 
aftësive të tyre jetësore. Në vijim do të fokusohemi në përshtatjen e procedurave 
për shkak të moshës “qenies fëmijë”. Ky është një detyrim që buron edhe nga 
“Komiteti mbi të drejtat e fëmijëve” i cili në mënyrë të vazhdueshme ka theksuar 
se elementet e përshtatshmërisë duhet të garantojnë të drejtën për akses në 
drejtësi për fëmijët, përfshirë fëmijët me aftësi të kufizuara. Në këtë drejtim jepet 
si shembull, përshtatshmëria e procedurave “për shkak të moshës” që mund të 
kërkojë, ndër të tjera:

50 Përmbajtja e nenit 108 kërkon riformulim të terminologjisë të përdorur.
51 Ky nen bie ndesh si me nenin 12 dhe 13 të KDPAK dhe kërkon domosodoshmërisht riformulimin 
e tij. Për më shumë referoju seksionit të II.“Njohja e barabartë para ligjit”
52 Ibit
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- modifikimin e procedurave në sallën e gjyqit;
- përshtatja e vende të veçanta për tu ulur për fëmijët;
- asistim gjatë seancës të gjyqit për shkak të moshës, etj...

Pikërisht  në këtë drejtim Shqipëria ka bërë përparime në aspektin e 
garancive ligjore të afirmuar në “Kodin e Drejtësisë Penale për të mitur”53. Kodi 
ka parashikuar qartësisht konceptin e mos diskriminimit të të miturit, ndër të 
tjera të të miturit me aftësi të kufizuara54. Gjithashtu parimi i “përshtatshmërisë të 
procedurave” me qëllim garantimin e të drejtës të të miturit për akses efektiv në 
drejtësi është pasqyruar më së miri në këtë Kod në njësërë nenesh të tij, si përsa 
i përket njoftimit të të miturit por edhe pjesëmarrjes së tij në procesin gjyqësor55. 

Ky Kod ka sanksionuar një praktikë të re në terminologjinë juridike 
Shqiptare duke përfshirë për herë të parë termin e “përshtatshmërisë procedurale 
për shkak të moshës” që KDPAK afirmon nëpërmjet neneve të saj. Pikërisht ky 
standard garantohet më së miri nga neni 16 “Pjesëmarrja e të miturit në proces” 
pika 6. Përshtatja dhe mbështetja e nevojshme sigurohet përmes mënyrave 
të parashikuara në aktet ndërkombëtare të ratifikuara lidhur me personat me 
aftësi të kufizuar, si dhe në ligjin në fuqi për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e 
personave me aftësi të kufizuara”. 

Gjithashtu Kodi ka garantuar të miturin me aftësi të kufizuara për të 
përfituar pa pagesë shtesë  të gjitha shërbimet që i nevojiten për “përshtatjen e 
procedurave” gjatë gjithë fazave të gjykimit (neni 50)56.

53 Ligj nr. 37/2017, datë 30.3.2017, hyri në fuqi në 1 janar 2018
54 Neni 11 “Parimi i mbrojtjes nga diskriminimi” 1. Të drejtat që burojnë nga ky Kod i garantohen 
pa asnjë lloj diskriminimi çdo të mituri në konflikt me ligjin, viktimë ose dëshmitar, pavarësisht 
nga.....  aftësia e kufizuar, përkatësia në një grup të veçantë dhe çdo gjendje tjetër e të miturit, 
prindërve ose përfaqësuesve ligjorë të të miturit. 
55 Neni 16 “Pjesëmarrja e të miturit në proces” ... 6. Përshtatja dhe mbështetja e nevojshme 
sigurohet përmes mënyrave të parashikuara në aktet ndërkombëtare të ratifikuara lidhur me 
personat me aftësi të kufizuar, si dhe në ligjin në fuqi për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e 
personave me aftësi të kufizuara
Neni 33 Parime të përgjithshme 1. Organet kompetente, në çështjet me të mitur viktima dhe/ 
ose dëshmitarë, bëjnë kujdes të veçantë, me qëllim që: a) i mituri viktimë ose dëshmitar i veprës 
penale të trajtohet me përkujdesje, në mënyrë miqësore dhe të ndjeshme, të tilla që respektojnë 
dinjitetin e tij gjatë gjithë procesit, duke marrë në konsideratë gjendjen e tij personale, nevojat 
e menjëhershme dhe të veçanta, moshën, gjininë, aftësitë e kufizuara, nëse ka, dhe nivelin e 
pjekurisë
Neni 38 “Njoftimi i të miturit viktimë ose dëshmitar “ “1. Nëse i mituri është viktimë ose dëshmitar, 
organi procedues merr të gjitha masat, me qëllim që njoftimi i të miturit të bëhet: a) në mënyrë të 
tillë që informacioni të jetë i përshtatshëm dhe i kuptueshëm për të përfshirë edhe rastet e aftësisë 
së kufizuar të të miturit.....;”
56 Neni 50 “E drejta e të miturit për të komunikuar në gjuhën që kupton” “.....3. I mituri me aftësi 
të kufizuara ka të drejtë për të përfituar pa pagesë nga të gjitha shërbimet, për të cilat ai ka nevojë 
për t’u informuar dhe komunikuar lidhur me rastin dhe për të marrë pjesë në procedim”
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Kodi i drejtësisë për të mitur duhet të mbahet nga ligjvënësi si një pikë e 
fortë referimi për rishikimin e dispozitave ligjore në Kodet e tjera në fuqi. Por 
duhet theksuar se miratimi i dispozitave ligjore kërkon marrjen e masave për 
zbatimin në praktikë të tyre, çka do të thotë që çdo detyrim ligjor duhet të shkojë 
paralelisht me ngritjen e strukturave përgjegjëse për garantimin efektiv të aksesit 
në drejtësi për personat me aftësi të kufizuara.

• Kodi i Procedurës Civile i RSh (K.Pr.Civile)

Kodi i Procedurës Civile57 (ashtu si edhe K.Pr.Penale) nuk ka të parashikuar 
një dispozitë të mirëfilltë ligjore ku të jetë parashikuar detyrimi i organit procedues 
për garantimin e “përshtatjes procedurale” për PAK në çdo fazë të zhvillimit të 
procesit civil. 

Konkretisht për kategorinë e personave me aftësi të kufizuar në dëgjim dhe 
në të folur një nga problematikat madhore në mos garantimin e “përshtatjes 
procedurale” gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor civil, është interpreti i gjuhës 
së shenjave. K. Pr.Civile nuk garanton specifikisht këtë të drejtë dhe në çdo 
rast kjo kategori është e detyruar të mbulojnë individualisht shpenzimet 
gjyqësore sa i përket shërbimit të interpretit të gjuhës së shenjave gjatë gjithë 
fazave të procesit gjyqësor58. Në mënyrë të veçantë ky fakt është raportuar nga 
shoqata ANAD59 për shkak se një numër i konsiderueshëm i anëtarëve të kësaj 
shoqate ndeshin njësërë vështirësish gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor civil 
për shkak të pamundësisë për të paguar interpretin e gjuhës së shenjave. Kjo 
e lidhur specifikisht me çështje të cilat shqyrtohen nga gjykata si: proceset e 
zgjidhjes së martesës, ndarje pasurie, mosmarrëveshje administrative me organet 
e administratës publike etj. Mungesa e kësaj garancie procedurale “përshtatjes 
procedurale” sa i përket asistimit me anë të interpretit dhe përdorimin e gjuhës 
së shenjave shqipe gjatë gjithë fazave të gjykimit civil60, e vështirëson edhe më 

57 Ligj Nr. 8116, datë 29.3.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë” (ndryshuar 
me ligjet nr. 8431, datë 14.12.1998; nr. 8491, datë 27.5.1999; nr. 8535, datë 18.10.1999; 
nr. 8812, datë 17.5.2001; nr. 9062, datë 8.5.2003; nr. 9953, datë 14.7.2008, nr.10 052, datë 
29.12.2008, nr. 49/2012, datë 19.4.2012; 122/2013, datë 18.4.2013; 160/2013, datë 17.10.2013; 
nr. 114/2016, datë 3.11.2016; nr. 38/2017, 30.3.201
58 Pavarësisht faktit se Ligji “Për ndihmë juridike” nr. 111/2017, date 14.12.2017 ka hyrë në fuqi 
prej 1 Qershor 2018, në bazë të të cilit garantohet  përjashtimi nga shpenzimet gjyqësore (pjesë e 
shpenzimeve gjyqësore janë edhe shpenzimet për ekspertët apo përkthyesit) të të gjitha kategorive 
të personave me aftësi të kufizuara, ende nuk është bërë efektive zbatimi në praktikë i kësaj të 
drejte për shkak të mungesës nxjerrjes së akteve nënligjore në këtë drejtim.
59 Shoqata Kombëtare e Personave që nuk dëgjojnë dhe nuk flasin.
60 K.Pr.C Neni 27 “Përdorimi i gjuhës shqipe në gjykim” “Në të gjitha fazat e gjykimit përdoret 
gjuha shqipe. Personat që nuk dinë shqip, përdorin gjuhën e tyre. Ata marrin dijeni për provat dhe 
për gjithë zhvillimin e gjykimit me anë të përkthyesit.”
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shumë në praktikën gjyqësore garantimin e kësaj të drejte dhe rrjedhimisht cenon 
“procesin e rregullt ligjor”. 

Ndërkohë që për kategorinë e personave që nuk shikojnë (të verbër) dispozitat 
e K.P.Civile nuk parashikojnë gjithashtu në mënyrë eksplicite aplikimin e mënyrës 
së njoftimit, paraqitjes apo marrjes dijeni të akteve procedurale apo provave 
gjyqësore në forma apo formate të përshtatshme në përputhje me nevojat e tyre 
të aftësisë të kufizuar (p.sh. formatet braill) apo format dhe formatet e thjeshta 
për tu kuptuar nga personat me aftësi të kufizuar intelektuale apo çrregullime të 
shëndetit mendor61.

Është për tu vlerësuar fakti që K.Pr.Civile (Neni 118 –Procesverbali)62 
parashikon mbajtjen e procesverbalit të seancës nëpërmjet regjistrimit audio 
apo audio-viziv, çka është në funksion të garantimit të parimit të “përshtatjes 
procedurale”. Por nga ana tjetër transkriptimi i procesverbaleve63 të mbajtura 
në këtë formë duhet të ofrohet në çdo rast pa pagesë për personat me aftësi të 
kufizuara në shikim (të verbër) nëse kërkohet prej tyre në versionin e shkrimit 
“braill”. 

K.Pr.Civile ka parashikuar një nen të posaçëm (Neni 141) mbi “Rregullat 
e njoftimit elektronik të akteve” duke përcaktuar kryerjen e njoftimit elektronik 
të akteve me mjete të komunikimeve elektronike, ndërkohë që rregulla të 
detajuara për mënyrën e njoftimit elektronik përcaktohen me urdhër të Ministrit 
të Drejtësisë. Në këtë drejtim do të sugjeronim që pjesë e rregullave të njoftimit 
elektronik të akteve të zënë edhe personat që nuk dëgjojnë dhe nuk flasin të 
cilët në këtë rast mund të njoftohen nëpërmjet mjeteve të teknologjisë asistive, 
aparateve telefonik tekst-shkrues, si dhe personat që kanë aftësi të kufizuar në 
shikim apo kanë vështirësi në shikim për të cilët gjithashtu njoftimi me mjetet 
të komunikimeve elektronike do të ishte një mënyrë efektive në përmbushje të 
parimit të “përshtatjes procedurale”.

Thëniet e dëshmitareve
Gjithashtu një element tjetër që cenon të drejtat e personave me aftësi të 

kufizuara gjatë procesit civil (ashtu edhe penal) janë dispozitat ligjore ende 
në fuqi në K.Pr.Civile që ndalojë pyetjen si dëshmitarë të personave që sipas 
terminologjisë në K.Pr.Civile “për shkak të metash fizike ose psikike nuk janë të 
aftë të kuptojnë drejt faktet që kanë rëndësi për çështjen dhe të bëjnë dëshmi të 

61 K.Pr.C Neni 130 “Rregullat e njoftimit shkresor të akteve” ; KPrC Neni 132; KPrC Neni 143 
62 “Gjyqtari i vetëm, ose kryetari i seancës duhet të sigurohet që të mbahet procesverbal nëpërmjet 
regjistrimit audio ose audioviziv për seancën gjyqësore, si dhe për çdo veprim tjetër procedural 
gjyqësor që zhvillohet jashtë seance.”
63 Neni 118/1 “Transkriptimi i procesverbaleve të mbajtura me mjete të regjistrimit audio ose 
audiovizive”
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rregullt”. Si edhe do të trajtohet gjerësisht në seksionin e “Njohjes së barabartë 
para ligjit” parashikime të tilla ligjore bien në kundërshtim të plotë me standardet 
e Konventës e si rrjedhim duhet të shfuqizohen.

Në funksion të përputhjes së legjislacionit Shqiptar me Konventën, sugjerohet 
rishikimi apo plotësimi i dispozitave të mëposhtme që janë ende në fuqi në K.Pr.
Civile. Por duhet theksuar se nenet e evidentuar më poshtë mund të kenë në 
përmbajtjen e tyre “elementë në dukje pozitivë apo mbrojtës” ndaj të drejtave 
të PAK, por kjo nuk duhet të jetë justifikim për lënien e tyre në fuqi, por duhet 
domosdoshmërish të miratohet shfuqizimi i tyre në raport me gjithë dispozitat e 
tjera që cenojnë “parimin e procesit të rregullt ligjor”, në mënyrë që K.Pr.Civile 
të jetë në përputhje të plotë me standardet që KDPAK afirmon. 
Konkretisht duhet të rishikohen/ shfuqizohen nenet e mëposhtme:

-  Neni 105 “1. Shpenzimet për dëshmitarët, përmbaruesit, ekspertët, 
përkthyesit64 dhe për këqyrjen e sendeve ose këqyrjen në vend, 
parapaguhen nga pala që i ka kërkuar në shumën që ka caktuar gjykata. 
Gjykata, duke marrë parasysh rrethanat e çështjes dhe gjendjen pasurore 
të palëve, me vendim, ia ngarkon njërës ose të dyja palëve shpenzimet, 
pavarësisht se cila prej tyre ka kërkuar pyetjen e dëshmitarëve, kryerjen e 
ekspertimit, thirrjen e përkthyesit ose këqyrjen....”;

-  Neni 116 “Gjuha e hartimit të aktit” “..... Aktet procedurale hartohen në 
gjuhën shqipe..... Përkthyesi që nuk paraqitet pa shkaqe të përligjura, thirret 
me detyrim. Ai mban përgjegjësi penale dhe civile sikurse eksperti....”;

-  Neni 118/1 “Transkriptimi i procesverbaleve të mbajtura me mjete të 
regjistrimit audio ose audio-vizive” “.......Transkriptimi i procesverbalit 
bëhet në rastet kur: a) kërkohet nga anëtarët e trupit gjykues; b) kërkohet 
me shkrim nga palët në gjykim ose persona të tjerë të interesuar dhe kjo 
kërkesë miratohet nga kryetari i seancës gjyqësore, pasi paguhen tarifat65 
e vendosura për këtë qëllim....”;

-  Neni 141”Rregullat e njoftimit elektronik të akteve”66;
-  Neni 218 “Dëshmitari që nuk flet ose nuk dëgjon” “....Kur merret në 

pyetje një person që nuk flet ose nuk dëgjon, në qoftë se pyetja e tyre nuk 
mund të bëhet me shkrim, gjykata thërret një person që i kupton shenjat 
e personit që merret në pyetje...”;

64 Përgjithësisht interpretët e gjuhës së shenjave përfshihen nën kategorizimin e “përkthyesit”
65 Mund të jetë rasti kur transkripti i procesverbalit në formatin brail të kërkohet nga pala në 
proces që ka aftësi të kufizuar në shikim (i verbër). Në çdo rast kësaj kategorie informacioni duhet 
ti ofrohet dhe pa asnjë kosto shtesë.
66 Rregullat për njoftimin elektronik të akteve duhet të përcaktohen me urdhër të Ministrit të 
Drejtësisë, ku duhet të përfshihen edhe rregullat për mënyrën e njoftimit të personave me aftësi të 
kufizuar nëpërmjet teknologjisë asistive.
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-  Neni 235 “Ndalimi i pyetjes si dëshmitar” “.....Nuk mund të pyeten si 
dëshmitarë: personat që për shkak të metash fizike ose psikike nuk janë 
të aftë të kuptojnë drejt faktet që kanë rëndësi për çështjen dhe të bëjnë 
dëshmi të rregullt....”.

• Kodi i Procedurave Administrative (K.Pr.Ad)

Kodi i Procedurave Administrative67 garanton mbrojtjen nga diskriminimi 
për shkak të aftësisë të kufizuar gjatë ushtrimit të veprimtarisë të organeve publike 
si dhe garanton të drejtën për informim në lidhje me informacionin publik që ka 
të bëjë me veprimtarinë e organit publik68. 

Por ajo çka vërehet nga fryma por edhe dispozitat e K.Pr.Administrative është 
mungesa e përcaktimit eksplicit të parimit të “përshtatshmërisë procedurale” 
në favor të kategorive të PAK gjatë marrëdhënies administrative të krijuar me 
institucionet publike. 

Në interpretim të neneve të K.Pr.Administrative sigurisht që nuk ndalohet 
aplikimi i standardeve të “përshtatshmërisë procedurale”69 por për shkak të faktit 
që nuk ka një praktikë të mirëfilltë administrative në këtë drejtim, sugjerohet 
miratimi i dispozitës(ve) ligjore në këtë Kod që të garantohen të gjithë elementët 
gjatë procedurave administrative sa i takon interpretit të gjuhës së shenjave; 
ofrimin e informacionit në formate të aksesueshme/ të përshtatura; forma të 
shumëllojshme të komunikimit; formatet e thjeshtuara të të lexuarit/ të kuptuarit 
të dokumenteve, formatet Braill, përfshirë dëshmitë e dhëna në formatin Braill 
apo në formën e “video dëshmive”, etj...

Si rrjedhim kjo do të kërkonte përfshirjen e një dispozite ligjore në K.Pr.
Administrative që të parashikonte zbatimin e “përshtatshmërisë procedurale 
dhe për shkak të moshës” gjatë gjithë hapave të procedurave administrative në 
përmbushje të nevojave specifike të personave me aftësi të kufizuara. 

67 Ligji nr. 44/2015 
68 Neni 6 “Parimi i informimit”
69 Neni 147 “Njoftimi i përshtatshëm”; Neni 156 “Njoftimi nëpërmjet mjeteve elektronike”
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II. NJOHJA E BARABARTË PARA LIGJIT70

 

KDPAK nëpërmjet nenit 1271 solli një frymë dhe këndvështrim të ri ligjor 
në lidhje me parimin e “njohjes së barabartë para ligjit” për të gjithë PAK duke 
afirmuar se: të gjithë personat me aftësi të kufizuara kanë “zotësi të plotë juridike 
për të vepruar”. 

E drejta për njohje të barabartë para ligjit nënkupton se zotësia juridike dhe 
zotësia për të vepruar është e drejtë natyrore universale për të gjithë personat 

70 Përmbajtja e këtij seksioni është marrë nga teksti i “General comment No. 1 (2014) Article 
12: Equal recognition before the law”/ “Komenti i përgjithshëm Nr. 1 (2014) - Neni 12: Njohja 
e barabartë para ligjit”, me qëllim kuptimin dhe aplikimin sa më të drejtë të këtij regjimi të ri që 
synon të garantojnë standardet e KDPAK. Gjithashtu, autorët e këtij studimi e konsiderojnë shumë 
të rëndësishme të evidentojnë parimet e të drejtës sipas standardeve që afirmon KDPAK nëpërmjet 
rekomandime të përgjithshme apo raporteve të tjera që kanë dalë në funksion të nenit 12 dhe 13 
të KDPAK. Në këtë këndvështrim një pjesë e analizës së parimeve të paraqitura në këtë raport janë 
marrë si pjesë reference nga këto dokumente të rëndësishme që KDPAK vë në dispozicion, për tu 
analizuar më pas nga autorët e studimit lidhur me përputhshmërinë dhe garancitë që  kuadri ligjor 
Shqiptar ka në fuqi.
71      Neni 12
1. Shtetet palë riafirmojnë se personat me aftësi të kufizuara kanë të drejtën e njohjes kudo si 
persona para ligjit.
 2. Shtetet palë do të pranojnë se personat me aftësi të kufizuara gëzojnë zotësi ligjore në bazë të 
barabartë me të tjerët në të gjitha aspektet e jetës. 
3. Shtetet palë do të marrin masat e duhura për të siguruar mundësimin ndaj personave me aftësi të 
kufizuara për mbështetjen që ata mund të kërkojnë në ushtrimin e kapacitetit të tyre ligjor.
4. Shtetet palë do të sigurojnë se të gjitha masat që lidhen me ushtrimin e zotësisë ligjore sigurojnë 
masat mbrojtëse të duhura dhe efektive për të parandaluar abuzimin në përputhje me të drejtën 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Masa të tilla mbrojtëse do të sigurojnë se masat e lidhura 
me ushtrimin e zotësisë ligjore respektojnë të drejtat, vullnetin dhe preferencat e personit, nuk 
kanë konflikt interesi dhe ndikim të panevojshëm, janë në proporcion dhe të përshtatura sipas 
rrethanave të personit, aplikohen për periudhën më të shkurtër të mundshme dhe u nënshtrohen 
rishikimeve të rregullta të një autoriteti kompetent, të pavarur dhe të paanshëm apo një organi 
gjyqësor. Masat mbrojtëse do të jenë proporcionale, në shkallën ku masa të tilla prekin të drejtat 
dhe interesat e personit.  
5. Në bazë të dispozitave të këtij neni, shtetet palë do të marrin të gjitha masat e duhura dhe 
efektive për të siguruar të drejtën e barabartë të personave me aftësi të kufizuara për të pasur në 
pronësi apo për të trashëguar prona, për të kontrolluar çështjet e tyre financiare dhe për të  pasur 
mundësi të barabartë në kredi bankare, hipoteka dhe forma të tjera të kredive financiare, dhe do të 
sigurojë se personave me aftësi të kufizuara nuk u hiqet prona në mënyrë arbitrare.
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për shkak të qenies së tyre dhe duhet garantohet edhe për personat me aftësi të 
kufizuara në baza të barabarta me gjithë anëtarët e tjerë të shoqërisë. 

“Zotësia për të vepruar” është e domosdoshme për ushtrimin e të drejtave 
civile, politike, ekonomike, sociale dhe kulturore. Kjo merr një rëndësi të veçantë 
për PAK kur ata duhet të marrin vendime thelbësore në lidhje me shëndetin, 
arsimin, punën apo pronën e tyre. 

Mohimi i “zotësisë për të vepruar” ndaj PAK, në shumë raste, ka çuar  
në privimin e tyre nga shumë të drejtat themelore, përfshirë të drejtën për të 
votuar, të drejtën për t’u martuar apo për të gjetur/ zgjedhur një familje, të 
drejtat riprodhuese, të drejtat prindërore, e drejta për të dhënë pëlqimin për 
marrëdhëniet intime, trajtim mjekësor, apo të drejtën për të qenë i pavarur.

Historikisht PAK, përfshirë ata me aftësi të kufizuara fizike, intelektuale apo 
shqisore, janë vendosur nën regjimin e heqjes apo kufizimit të “zotësisë për të 
vepruar” dhe vendosjen nën regjimin e “kujdestarisë ligjore”. Por ajo kategori 
e cila ka rezultuar ndër më të diskriminuarat kanë qenë personat me aftësi të 
kufizuara “konjiktive” apo psiko-sociale (me diagnoza të shëndetit mendor), 
të cilët kanë qenë dhe janë ende të rrezikuar nga vendosja nën regjimin e 
“kujdestarisë ligjore”72. 

Zotësia Juridike: “Zotësia juridike” është një e drejtë e qenësishme që e 
gëzojnë të gjithë njerëzit, përfshirë PAK. Siç u përmend më lart, kjo e drejtë 
përbëhet nga dy komponentë. Komponenti i parë që është gëzimi i të drejtave 
dhe e drejta për tu njohur si person para ligjit. Kjo mund të përfshijë, për shembull, 
të drejtën për të pasur certifikatë lindjeje, për të aplikuar për pasaportë, për të 
kërkuar ndihmë mjekësore, për tu regjistruar apo për të votuar. Komponenti i 
dytë është gëzimi i të drejtës për të vepruar ligjërisht, pra hyrjen e personit në 
marrëdhënie juridike nëpërmjet ushtrimit të të drejtave dhe marrjen përsipër 
të detyrimeve, si dhe njohjen e këtyre veprimeve nga ligji. Pikërisht është ky 
komponent i dytë që më së shumti i hiqet apo kufizohet PAK. Për shembull, ligji 
mund t’u njoh PAK të gëzojnë pronën e tyre, por mund të mos njohë veprimet 
e ndërmarra prej tyre p.sh. në terma të blerjes apo shitjes së pronës, elementë të 
cilët janë të lidhur drejtpërdrejtë me gëzimin e plotë të “zotësisë për të vepruar”.

72 Në gjuhë angleze termin “kujdestari ligjore” (si edhe parashikohet në Kodin Civil të RSh) mund 
ta ndeshni me termin “substitute decision-making regimes” (vendimmarrja zëvendësuese) 
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II. 1 “Zotësia për të vepruar”

“Zotësia për të vepruar” 73 nënkupton që të gjithë individët, duke përfshirë 
edhe PAK, të gëzojnë zotësi juridike dhe zotësi për të vepruar për shkak të 
qenies së tyre njerëzore74. Prandaj, të dy komponentët e zotësisë juridike duhet 
të garantojnë përmbushjen e plotë të “zotësisë juridike për të vepruar” dhe të dy 
komponentët nuk duhet të veçohen. 

“Zotësia për të vepruar” dhe “aftësia mendore” janë koncepte të dallueshëm 
nga njëri-tjetri. Koncepti i “aftësisë mendore”  është shumë i diskutueshëm në 
vetvete. Kapaciteti mendor nuk është siç paraqitet zakonisht, një fenomen që 
ndodh për shkaqe objektive, shkencore apo natyrore. “Aftësia mendore” është 
e kushtëzuar nga konteksti social dhe politik, siç janë disiplinat, profesionet 
dhe praktikat që luajnë një rol dominues në vlerësimin e kapacitetit mendor. 
Ndërkohë që “Zotësia për të vepruar” është aftësia për të gëzuar të drejta dhe për 
të marrë përsipër detyrime (legal standing) dhe aftësia për ti ushtruar ato të drejta 
dhe detyrime (legal agency). 

Gëzimi i plotë i “zotësisë për të vepruar” është çelësi për qenë i gjithëpërfshirë 
në shoqëri. “Aftësia mendore” i referohet aftësive të personit për “vendim-
marrje”, ku në mënyrë të natyrshme varion nga një person tek tjetri, në varësi të 
faktorëve të ndryshëm, përfshirë faktorët social dhe mjedisor.

Instrumentet ligjore të tilla si Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut 
(neni 6), Konventa Ndërkombëtare për të drejtat Civile dhe Politike (neni 16) 
dhe Konventa për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit kundër Grave 
(neni 15), nuk specifikojnë dallimin midis kapacitetit mendor dhe atij ligjor. 
Neni 12 i Konventës e përcakton qartë se “sëmundja psikike ose zhvillimi i metë 
mendor”75 apo terma të tjerë diskriminues nuk janë argumente ligjor për heqjen 
apo kufizimin e “zotësisë për të vepruar”.

Sipas nenit 12 të KDPAK, aftësia e kufizuar intelektuale e fituar nga lindja 
apo gjatë jetës, përfshirë shëndetin mendor, nuk duhet të përdoren si justifikim 
apo argument për heqjen e “zotësisë për të vepruar”. 

Komiteti thekson se në shumicën e raporteve të shteteve anëtare, të 
shqyrtuara deri më tani mbi konceptet e “aftësisë mendore” dhe “zotësisë 
juridike për të vepruar”, është pranuar se aty ku një person konsiderohet me 
aftësi të kufizuara në marrjen e vendimeve, shpesh për shkak të gjendjes së tij 
mendore apo shëndetit mendor, aftësia e tij/ saj ligjore për të marrë një vendim 

73 Në Konventë dhe në “Komentin e përgjithshëm Nr. 1 (2014) - Neni 12: Njohja e barabartë para 
ligjit”  është përdorur në gjuhën angleze termi “legal capacity” (kapaciteti ligjor)
74 “by virtue of being human”
75 Në gjuhën angleze “unsoundedness of mind”
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të veçantë rrjedhimisht është hequr. Kjo vendoset thjesht në bazë të diagnozës së 
një dëmtimi (qasja e statusit), ose kur një person merr një vendim që konsiderohet 
të ketë pasoja negative (qasja e rezultatit) ose kur aftësitë e vendimmarrjes së një 
personi konsiderohen se janë të mangëta (qasja funksionale). Qasja funksionale 
përpiqet të vlerësojë kapacitetin/aftësinë  mendore dhe mohon në këtë mënyrë 
“zotësinë për të vepruar”. Shpesh kjo mënyrë bazohet në atë nëse një person 
mund të kuptojnë natyrën dhe pasojat e një vendimi dhe / ose nëse ai ose ajo 
mund të përdorë apo të peshojë informacionin përkatës. Kjo qasje është me të 
meta për dy arsye kryesore:(a) aplikohet në mënyrë diskriminuese për PAK dhe 
(b) supozon të jetë në gjendje të vlerësojë me saktësi veprimet e brendshme të 
mendjes njerëzore dhe kur personi nuk kalon vlerësimin, atëherë i mohon atij 
apo asaj të drejtën themelore të njeriut – të drejtën e njohjes së barabartë para 
ligjit76. 

Nga ana tjetër në mënyrë që të realizohet njohja e plotë dhe e barabartë 
e “zotësisë për të vepruar” për të gjitha kategoritë e PAK, është e rëndësishme 
që të njihet ligjërisht edhe “zotësia për të vepruar” e PAK në jetën publike dhe 
politike (neni 29). Kjo nënkupton që aftësia e personit në vendimmarrje nuk 
mund të jetë justifikim për asnjë përjashtim të PAK nga ushtrimi i të drejtave të 
tyre politike, përfshirë të drejtën e votës, të drejtën e pjesëmarrjes apo dhënies 
së ndihmës gjatë zgjedhjeve apo të drejtën për të marrë pjesë si vëzhgues apo 
monitorues.

Shtetet palë kanë detyrim të mbrojnë dhe të promovojnë të drejtat e PAK me 
qëllim garantimin e të drejtës së tyre për të aksesuar “mbështetjen e nevojshme” 
për të shprehur zgjedhjen e tyre gjatë procesit të votimit nëpërmjet votës së 
fshehtë dhe për të marrë pjesë në të gjitha proceset zgjedhore apo referendumet 
pa asnjë diskriminim. Komiteti më tej rekomandon që shtetet palë të garantojnë 
të drejtat e PAK për të ofruar mbështetje gjatë proceseve zgjedhore, të kenë 
efektivisht zyra zgjedhore dhe të ushtrojnë të gjitha funksionet shtetërore në 
të gjitha nivelet qeverisëse, në përputhje me “akomodimin e arsyeshëm” dhe 
“mbështetjen”, kur kjo kërkohet/ dëshirohet me qëllim ushtrimin e plotë të 
“zotësisë së tyre për të vepruar”. 

Në të gjitha këto qasje, aftësitë apo paaftësitë në vendimmarrjen e personit 
merren si baza legjitime për mohimin e zotësisë për të vepruar dhe duke zbehur 
statusin e tij/saj si person para ligjit. Neni 12 nuk lejon një mohimin të tillë 
diskriminues të “zotësisë për të vepruar” por kërkon për më tepër që të sigurohet 
“mbështetja e duhur” në ushtrimin e “zotësisë për të vepruar”. Në të vërtetë 
Neni 12 i Konventës nuk parashikon të drejta të reja për PAK, por në mënyrë 
të thjeshtë shpjegon elementet specifik që shtetet anëtare janë të detyruara të 

76 General comment No. 1 (2014) Article 12: Equal recognition before the law”
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garantojnë për të siguruar të drejtën për barazi para ligjit për çdo PAK në baza të 
barabarta me çdo anëtar tjetër të shoqërisë. 

Për një lexim dhe zbatim sa më efektiv të nenit 12 të Konventës, Komiteti 
ka hartuar një dokument udhëzues “Komenti i përgjithshëm Nr. 1 (2014) - Neni 
12: Njohja e barabartë para ligjit” në saj të të cilit është dhënë një interpretim i 
detajuar i nenit 12 i cili është i mbështetur në parimet e përgjithshme të Konventës: 
respekt për dinjitetin njerëzor;autonominë individuale, përfshirë lirinë për të bërë 
zgjedhjet personale dhe pavarësinë e personit; mosdiskriminim; pjesëmarrje dhe 
përfshirje e plotë dhe efektive në shoqëri; respekt për ndryshimin dhe pranimin 
e PAK si pjesë e diversitetit njerëzor dhe humanizmit; barazi mundësish; heqje 
barrierash; barazi ndërmjet burrave dhe grave; respekt për kapacitetet në zhvillim 
të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe respekt për të drejtat e fëmijëve me aftësi të 
kufizuar për të ruajtur identitetin e tyre.

Nëpërmjet “Komentit të përgjithshëm nr. 1 (2014)” Komiteti i rekomandon 
shteteve anëtarë për të marrë masa gjithëpërfshirëse me qëllim garantimin e plotë 
dhe efektiv të “zotësisë për të vepruar” të PAK  në baza të barabarta me anëtarët 
e tjerë të shoqërisë, konkretisht:

- Shtetet palë duhet të shqyrtojnë në mënyrë holistike të gjithë kuadrin ligjor 
për të garantuar që e drejta e PAK sa i përket “zotësisë për të vepruar” të 
mos kufizohet në baza të pabarabarta me të tjerët.

- Aktet ligjore apo praktika ligjore duhet të shfuqizohen në mënyrë që të 
sigurohet që “zotësia për të vepruar” të rivendoset e plotë tek PAK në 
baza të barabarta me të tjerët.

- Në rastin e personit që ka statusin si person me aftësi të kufizuara apo 
ekziston tek ai/ajo një apo disa aftësi të kufizuara (përfshirë një dëmtim 
fizik ose shqisor) nuk duhet të konsiderohet kurrë arsye për heqjen apo 
kufizimin e “zotësisë për të vepruar” ose të ndonjë të drejte të parashikuar 
në nenin 12 të KDPAK. 

- Të gjitha praktikat që shkelin nenin 12 duhet të shfuqizohen në mënyrë 
që të sigurohet që “zotësia për të vepruar” ti kthehet PAK në baza të 
barabarta me të tjerët. 

- Shtetet palë kanë detyrim të respektojnë, mbrojnë dhe të përmbushin të 
drejtat e të gjithë kategorive të PAK për të siguruar njohjen e barabartë 
para ligjit. Në këtë mënyrë shtetet palë duhet të shmangin çdo veprim që 
kufizon të drejtën e PAK për tu njohur në bazë të barabartë para ligjit. 

- Shtetet palë duhet të ndërmarrin veprime që të ndalojnë çdo subjekt 
privat apo jo shtetëror për të ndërhyrë në aftësinë e personit me aftësi 
të kufizuara për të gëzuar dhe përmbushur të drejtat e njeriut, përfshirë 
të drejtën për ushtrimin e “zotësisë për të vepruar”. Një nga qëllimet 
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e mbështetjes në ushtrimin e “zotësisë për të vepruar” është fuqizimi i 
aftësive dhe vetëbesimit të PAK në mënyrë që ata të ushtrojnë “zotësinë 
për të vepruar” me më pak mbështetje në të ardhmen, nëqoftëse ata do të 
dëshironin diçka të tillë. 

- Komiteti rekomandon që Shtetet palë kanë detyrimin për të ofruar trajnime 
për personat të cilët marrin mbështetje, kështu që ata mund të vendosin 
kur më pak mbështetje është e nevojshme ose kur ata nuk kanë më nevojë 
për të kërkuar mbështetje në ushtrimin e “zotësisë për të vepruar”.

- Me qëllim njohjen e plotë të “zotësisë për të vepruar universale”, ku 
të gjithë personat, pavarësisht nga aftësitë e kufizuara apo aftësitë 
vendimmarrëse, në thelb kanë “zotësi për të vepruar”, shtetet palë duhet 
të shfuqizojnë dispozitat ligjore që parashikojnë heqjen e “zotësisë për të 
vepruar”, praktika  që janë diskriminuese në bazë të aftësisë të kufizuar 
në qëllim apo në efekte77.

- Shtetet palë duhet të “rishikojnë kuadrin ligjor që parashikon kujdestarinë 
ligjore dhe të marri masa për zhvillimin e ligjeve dhe politikave për të 
zëvendësuar regjimin e kujdestarisë ligjore me regjimin e “vendimmarrjes 
së mbështetur”, që respekton autonominë e individit, dëshirat dhe 
preferencat.

- Detyrimi i shteteve palë për të zëvendësuar regjimin e “kujdestarisë ligjore” 
me “vendimmarrjen e mbështetur” kërkon njëkohësisht shfuqizimin e 
regjimit të “kujdestarisë ligjore” dhe zhvillimin e alternativave të ofrimit 
të “vendimmarrjes së mbështetur”. Por në çdo rast zhvillimi i sistemit 
të “vendimmarrjes së mbështetur” në paralel me mbajtjen e regjimit të 
“kujdestarisë ligjore” nuk është e mjaftueshme për të qenë në përputhje 
me nenin 12 të KDPAK.

- Komiteti afirmon se do të vazhdojë të punojë në këtë fushë me qëllim 
dhënien e udhëzimeve të thelluara në lidhje me të drejtat dhe detyrimet 
që rrjedhin nga neni 12 në observimet, komentet e përgjithshme apo 
dokumentet e tjera në të ardhmen.

Për zbatimin në nivel kombëtar, Komiteti rekomandon që Shtetet palë duhet 
të ndërmarrin hapat e mëtejshme për të siguruar zbatimin e plotë të nenit 12 të 
KDPAK, nëpërmjet:

-  Njohjen e PAK si persona para ligjit me “zotësi juridike” dhe “zotësi për 
të vepruar” në të gjitha aspektet e jetës dhe në baza të barabarta me 
të tjerët. Kjo kërkon shfuqizimin e regjimit të “kujdestarisë ligjore” dhe 
mekanizmave që mohojnë “zotësinë për të vepruar” që diskriminojnë 

77 Referoju KDPAK neni 12 në ndërveprim me nenin 5.
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qëllimisht apo afektojnë drejtpërdrejtë PAK. Rekomandohet që shtetet 
palë të hartojnë terminologji ligjore për të mbrojtur të drejtën e “zotësisë 
për të vepruar” mbi baza të barabarta për të gjithë.

-  Ngritjen, njohjen dhe mundësimin e PAK për të pasur akses për një numër 
të shumëllojshëm mbështetjeje në ushtrimin e “zotësisë për të vepruar”. 
Mbrojtja që duhet të sigurohet në ofrimin e kësaj forme mbështetjeje duhet 
të jetë në respektim të të drejtave, dëshirave/ vullnetit dhe preferencave të 
PAK. 

-  Konsultimi i ngushtë dhe përfshirje aktive të PAK, përfshirë fëmijët me 
aftësi të kufizuara, nëpërmjet organizatave të tyre përfaqësuese, në 
zhvillimin dhe zbatimin e legjislacionit, politikave dhe proceseve të tjera 
vendimmarrëse që ndikojnë zbatimin e nenit 12 të KDPAK. 

-  Shtetet palë duhet të ndërmarrin apo të dedikojnë burimet e nevojshme 
për kërkimin dhe zhvillimin e praktikave më të mira në respektimin e 
të drejtës për njohjen e barabartë të “zotësisë për të vepruar” të PAK 
nëpërmjet mbështetjes së nevojshme në ushtrimin e kësaj të drejte.

-  Shtetet palë inkurajohen për të zhvilluar mekanizma efektiv për të luftuar 
si “kujdestarinë ligjore” formale dhe atë informale. 

-  Shtetet palë që të garantojnë që PAK të kenë mundësi të bëjnë zgjedhje 
kuptimplota në jetët e tyre, të zhvillojnë personalitetin e tyre, të mbështesin 
ushtrimin e “zotësisë të plotë për të vepruar” duhet të ndërrmarin ndër të 
tjera edhe krijimin e mundësive për të ngritur rrjetëzime sociale, mundësitë 
për të punuar dhe për të fituar të ardhurave në baza të barabarta me të 
tjerët, dhënien e mundësive të shumëllojshme për zgjedhjen e vendit të 
rezidencës në komunitet dhe përfshirjen e tyre në sistemin arsimor në të 
gjitha nivelet.

II.1.1  Kuadri ligjor Shqiptar

E drejta e njohjes së barabartë para ligjit për një kohë të gjatë është njohur 
si e drejtë civile dhe politike, duke pasur rrënjët në “Konventën ndërkombëtare 
mbi të drejtat civile dhe politike”. Të drejtat civile dhe politike janë garantuar në 
KDPAK dhe shtetet palë janë të detyruara për të ndërmarrë hapa për të realizuar 
automatikisht këto të drejta. Si rrjedhim, të drejtat e parashikuar në nenin 12 
aplikohen në momentin e ratifikimit të KDPAK dhe janë subjekt i zbatimit të 
menjëhershëm. Për më tepër detyrimet e shtetit të parashikuara në nenin 12 
paragrafi 3, për të ofruar akses në mbështetje për ushtrimin e “zotësisë për të 
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vepruar”, është një detyrim tashmë për përmbushjen e të drejtave civile dhe 
politike dhe rrjedhimisht për njohjen e barabartë para ligjit. 

Prej ratifikimit të KDPAK shtetet palë duhet menjëherë të fillojnë të ndërmarrin 
hapa për përmbushjen e të drejtave të parashikuara në nenin 12 të Konventës. 
Këto hapa duhet të jenë mirë parashikuar dhe të përfshijnë konsultimin me/dhe 
pjesëmarrjen kuptimplotë të PAK dhe organizatave të tyre përfaqësuese.

Në kuadrin ligjor Shqiptar parimi i zbatimit të drejtpërdrejtë të KDPAK 
afirmohet më së miri edhe nga parimi dhe detyrimi kushtetues i hierarkisë ligjore, 
ku marrëveshja ndërkombëtare e ratifikuar me ligj ka epërsi mbi ligjet e vendit që 
nuk pajtohen me të, neni 12278 i Kushtetutës të RSh.

Në vijim të standardeve që ka afirmuar KDPAK dhe rekomandimeve të 
udhëzuara nga Komiteti në “Komentin e përgjithshëm nr. 1 (2014)” që në fillim 
të kësaj pjesë na duhet të theksojmë që kuadri ligjor Shqiptar duhet të hyjë në një 
proces rrënjësor rishikimi me synim përputhjen e tij të plotë me standardet dhe 
frymën e KDPAK, sa i përket “njohjes së barabartë para ligjit”. 
Sigurisht nuk duhet të lëmë pa theksuar që vitet e fundit me ndryshimet 
kushtetuese79 dhe standardet e vendosura në disa prej ligjeve të miratuara80 janë 
reflektuar disa nga qasjet e KDPAK, por mungesa e ngritjes së mekanizmave 
efektivë vazhdon ta bëjë shumë të vështirë zbatimin në praktikë të parimit të 
njohjes së barabartë para ligjit sa i përket PAK. Në vijim po analizojmë kuadrin 
ligjor Shqiptar, duke u përqendruar kryesisht tek dispozitat e kodeve në fuqi, për 
të analizuar përputhshmërinë e dispozitave ligjore me standardet e KDPAK.

• Kodi Civil i RSh

KDPAK në nenin 12, paragrafi 1, riafirmon se PAK kanë të drejtën e njohjes 
kudo si persona para ligjit. Kjo garanton që çdo qenie njerëzore të respektohet 
si një person që gëzon “zotësi juridike” apo personalitet juridik81, çka është 
element thelbësor dhe parakusht për njohjen e “zotësisë për të vepruar”82.

78      Neni 122
1. Çdo marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar përbën pjesë të sistemit të brendshëm juridik pasi 
botohet në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë. Ajo zbatohet në mënyrë të drejtpërdrejtë, 
përveç rasteve kur nuk është e vete zbatueshme dhe zbatimi i saj kërkon nxjerrjen e një ligji. 
Ndryshimi, plotësimi dhe shfuqizimi i ligjeve të miratuara me shumicën e të gjithë anëtarëve të 
Kuvendit për efekt të ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare bëhet me të njëjtën shumicë. 
2. Një marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar me ligj ka epërsi mbi ligjet e vendit që nuk pajtohen 
me të.
79 Trajtuar në vijim të këtij seksioni/ Kushtetuta e RSh.
80 Referuar më së shumti “Kodit të drejtësisë për të miturit”
81 “legal personality”
82 “General comment No. 1 (2014) Article 12: Equal recognition before the law” pika 11
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Kodi Civil i RSh (K.Civil)83 që në nenin e parë të tij përkufizon “Zotësinë 
juridike” duke përcaktuar se “Çdo person fizik gëzon zotësi të plotë e të barabartë 
për të pasur të drejta dhe detyrime civile, brenda kufijve të caktuar me ligj.” Nga 
praktika Shqiptare nuk rezulton deri tanimë që të jetë kufizuar apo hequr zotësia 
juridike. 

Por nga ana tjetër neni 4 i K.Civil parashikon që “Personit fizik nuk 
mund t’i kufizohen të drejtat civile, përveç përjashtimeve të caktuara me ligj”. 
Në këndvështrimin e standardeve që afirmon KDPAK “të drejtat civile” janë 
universale e si rrjedhim nuk mund të kufizohen. Duke marrë shkas nga këto 
standarde që KDPAK afirmon, rrjedhimisht duhet të kërkojmë që edhe ky nen 
duhet të rishikohet nën frymën e KDPAK, me qëllim garantimin e të drejtës së 
njohjes së barabartë dhe të plotë para ligjit për të gjithë PAK.

KDPAK në nenin 12, garanton që PAK gëzojnë “zotësi për të vepruar”  në 
baza të barabarta me të tjerët në të gjitha fushat e jetës. “Zotësia për të vepruar” 
përfshin zotësinë për të qenë njëkohësisht “mbajtës i të drejtave” por edhe 
“mbajtës i detyrimeve civile” sipas ligjit. 

“Zotësia për të vepruar” për të qenë mbajtës i të drejtave i jep të drejtën një 
personi për mbrojtjen e plotë të të drejtave të tij nga sistemi ligjor. Ndërsa “Zotësia 
për të vepruar” si “mbajtës i detyrimeve civile” i jep të drejtën çdo personi për të 
pasur dhe marrë përsipër detyrime civile/ të drejtën për tu përfshirë në transaksione 
tregtare dhe për të krijuar, ndryshuar apo përfunduar marrëdhënie juridike. E drejta 
për tu njohur si mbajtës të drejtash dhe detyrimesh sa i përket veprimeve tregtare 
është parashikuar në nenin 12 paragrafi 5 i Konventës. Në këtë paragraf është 
nënvizuar detyrimi i Shteteve Palë për të “marrë të gjitha masat efektive për të 
garantuar barazinë para ligjit të personave me aftësi të kufizuara për të gëzuar 
dhe trashëguar pronën, të kontrollojnë të ardhurat e tyre financiare dhe të kenë 
akses të barabartë në kreditë bankare, hipotekën dhe forma të tjera të kredive 
financiare dhe të sigurojnë që personat me aftësi të kufizuara nuk kufizohen në 
mënyrë arbitrare nga e drejta e gëzimit të pronave të  tyre”.

Pikërisht K.Civil në vijim të sa është cituar më sipër është në kundërshtim 
të plotë me standardin që vendos KDPAK, pasi në nenin 9 dhe nenin 10 të tij 
shprehet për heqjen apo kufizimin e zotësisë për të vepruar për të miturin me 
moshë katërmbëdhjetë vjeç deri në tetëmbëdhjetë vjeç, si edhe për madhorin, 
mbi tetëmbëdhjete vjeç të cilët vlerësohen me vendim gjykate të pazotë për tu 
kujdesur për punën e tyre për shkak sëmundjesh psikike ose zhvillimi të metë 
mendor. 

83 Ligji nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”(ndryshuar me ligjet 
nr. 8536, datë 18.10.1999, nr. 8781, datë 3.5.2001, nr. 17/2012, datë 16.2.2012, nr.121/2013, 
datë 18.4.2013, nr.113/2016, datë 3.11.2016) (i përditësuar)
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Përveç faktit tashmë të theksuar, që ende terminologjia e aplikuar në 
kuadrin ligjor Shqiptar është denigruese për kategorinë e PAK dhe ende mëshon 
drejt qasjes mjekësore, ajo çka është shumë edhe më tepër problematike, 
është qenia ende në fuqi e dispozitave që kufizojnë apo heqin “zotësinë për 
të vepruar”, të drejtën e PAK për të qenë të barabartë para ligji, si çdo person 
tjetër në shoqëri. Kufizimi apo heqja e zotësisë për të vepruar është konsideruar 
ligjërisht prej dekadash tashmë84 dhe është përfshirë gjerësisht në shumë prej 
dispozitave ligjore dhe në të shumtën e rasteve e renditur si një nga kushtet që 
përbëjnë mbarimin e një marrëdhënie juridike apo edhe kushtin për mos fillimin 
e saj. Pikërisht heqja apo kufizimi i zotësisë për të vepruar kushtëzon PAK dhe 
kryesisht ata me aftësi të kufizuara intelektuale apo psiko-sociale nga njësërë të 
drejtash të cilat janë parashikuar në një sërë nenesh të K.Civil, si të drejtën për 
të kryer veprime juridike, për të disponuar me testament, për të disponuar lirisht 
të ardhurat personale etj..., dispozita të cilat kërkojnë sigurisht një rishikim dhe 
përshtatje të plotë me standardet që afirmon KDPAK, duke përmendur këtu edhe 
kushtëzimin e të drejtave të PAK psiko-sociale sa i përket jetesës së pavarur. 

K.Civil në nenin 13 është në kundërshtim të plotë me garancitë që afirmon 
neni 12 dhe neni 19 (Jetesa e pavarur) i KDPAK. Për shkak të heqjes së “zotësisë 
për të vepruar” PAK nuk ka as të drejtën e zgjedhjes së vendbanimit apo 
rezidencës së tij, por K.Civil drejtpërdrejtë e detyron atë të ketë për vendbanim 
atë të kujdestarit të tij ligjor apo si edhe e specifikon K.Civil, atë të përfaqësuesit 
ligjor. Sigurisht kjo kërkon ndërhyrje të menjëhershme për përmirësim.

Këto kufizime i gjemë në disa prej dispozitave të K.Civil, si vijon:
-  Neni 4 “Personit fizik nuk mund t’i kufizohen të drejtat civile, përveç 

përjashtimeve të caktuara me ligj”;
-   Neni 9 “I mituri me moshë katërmbëdhjetë vjeç deri në tetëmbëdhjetë 

vjeç, i cili është i pazoti të kujdeset për punën e tij për shkak sëmundjesh 
psikike ose zhvillimi të metë mendor, mund t’i hiqet zotësia për të kryer 
veprime juridike me vendim të gjykatës. Këto veprime mund të kryhen 
vetëm nëpërmjet përfaqësuesit të tij ligjor.”;

 -  Neni 10 “Personit madhor, që për shkak sëmundjeje psikike ose zhvillimi 
të metë mendor, është tërësisht ose pjesërisht i pazoti të kujdeset për 
punët e tij, mund t’i hiqet ose kufizohet zotësia për të kryer veprime 
juridike me vendim të gjykatës.”; 

-  Neni 13 “.....Personi të cilit i është hequr zotësia për të vepruar dhe 
fëmijët nën kujdestari kanë për banim atë të përfaqësuesit të tyre ligjor.”;

84 Parimi i heqjes apo kufizimit të zotësisë për të vepruar njihet si i tillë prej “Të drejtës Romake” 
dhe e aplikuar që në fillesat e shekullit tonë.
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-  Neni 34 “Kuptimi i përfaqësimit” “... Nuk mund të veprojë si përfaqësues 
personi që nuk ka zotësi të plotë për të vepruar...”;

-   Nenin 76 “Mbarimi i prokurës” “Prokura mbaron kur: ... c) kur ka vdekur 
përfaqësuesi apo i përfaqësuari, ose kur njëri prej tyre ka humbur zotësinë 
për të vepruar;...”;

-  Neni 94 “Veprime juridike që shpallen të pavlefshme”;
-  Neni 373 “Zotësia për të disponuar me testament”.

Përveç neneve të cituara më lart, procesi i rishikimit të kuadrit ligjor dhe 
konkretisht K.Civil do të kërkonte edhe rishikimin e neneve të mëposhtme të 
cilat janë hartuar në funksion të frymës të këtij Kodi sa i përket heqjes dhe 
kufizimit të “zotësisë për të vepruar”. Por duhet theksuar se nenet e evidentuar 
më poshtë mund të kenë në dukje në përmbajtjen e tyre elementë mbrojtës 
ligjor ndaj PAK, por kjo nuk duhet të jetë justifikim për lënien e tyre në fuqi, 
por duhet domosdoshmërish të miratohet shfuqizimi i tyre në raport me gjithë 
dispozitat e tjera që cenojnë “zotësinë për të vepruar” në mënyrë që K.Civil të 
jetë në përputhje të plotë me standardet që KDPAK afirmon dhe konkretisht si 
më poshtë:

-  Neni 104 “Afati për ngritjen e padisë fillon: a) për veprime juridike të 
kryera nga persona që u është hequr ose kanë pasur zotësi juridike të 
kufizuar për të vepruar, që nga dita që janë bërë madhorë ose që u është 
kthyer zotësia për të vepruar.....”;

-  Neni 108 “.... Kur veprimi juridik konstatohet se është i pavlefshëm 
për arsye se është kryer ......nga një i mitur që ka mbushur moshën 
katërmbëdhjetë vjeç, por pa pëlqimin e prindit ose të kujdestarit të tij, 
.............. Përveç kësaj, pala që ka zotësi për të vepruar detyrohet t’i 
shpërblejë të miturit dëmin që ky ka pësuar për shkak se veprimi juridik 
konstatohet ose shpallet i pavlefshëm....”;

-  Neni 109 “Kur veprimi juridik shpallet i pavlefshëm për arsye se është 
kryer nga një person, të cilit i është hequr krejt zotësia për të vepruar ose 
për arsye se është kryer nga një person të cilit i është kufizuar zotësia për 
të vepruar e pa pasur pëlqimin e kujdestarit të tij, .............”;. 

-  Neni 129 “Pezullimi i parashkrimit” “Parashkrimi pezullohet ....... d) për 
paditë e të miturve dhe personave të tjerë, që nuk kanë zotësi për të 
vepruar .............”;

-  Neni 416 “Gjykata e rrethit, me kërkesën e trashëgimtarëve ose të 
personave që kanë interes, mund të shkarkojë nga detyra ekzekutorin 
e testamentit për shkelje të rënda të detyrës së tij ose për pazotësi  në 
administrimin e pasurisë trashëgimore..”;
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-  Neni 468 “Ekzekutimi ndaj kreditorit të pazotë për të vepruar .............”;
-  Neni 613 “Dëmi nga të miturit dhe personat e pazotë për të vepruar”; 
-  Neni 627 Padia e kthimit “.......... Prindërit ose kujdestarët që kanë paguar 

shpërblimin e dëmit të shkaktuar nga të miturit ose nga personat të cilëve 
u është hequr krejt zotësia për të vepruar ......”;

-  Neni 927 “Shuarja e porosisë” “Porosia shuhet me vdekjen, pazotësinë 
për të vepruar ose ..........”;.

-  Neni 928 “Heqja dorë nga porosia dhe efektet juridike” “.............Porosia 
e dhënë në interes të të porositurit ose të tretëve ....... por nuk shuhet për 
shkak të vdekjes ose për pazotësinë për të vepruar që i ndodh porositësit.”;

-  Neni 1108 “Përjashtimi i një anëtari mund të ndodhë për shkak ............. 
si dhe për ndalimin, pazotësinë85........”.

• Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë86

Kushtetuta e RSh87 ka pësuar njësërë ndryshime vitet e fundit dhe ja vlen të 
theksojmë se një pjesë e mirë e dispozitave kushtetuese në lidhje me sistemin 
gjyqësor janë përmirësuar në funksion të mundësimit të PAK për të qenë pjesë e 
organeve të sistemit të drejtësisë.

Kushtetuta e vitit 1998 kishte parashikime të tilla si “Neni 127 1. Mandati 
i gjyqtarit te Gjykatës Kushtetuese mbaron kur: .... d) me vendim gjyqësor te 
formës se prere deklarohet i paafte për te vepruar” . Ndërkohë që me ndryshimet 
që pasuan në kuadrin ligjor Shqiptar sa i përket reformimit të sistemit të 
drejtësisë në vitin 2016, parashikimet e dispozitës në fjalë, si dhe dispozita të 
tjera kushtetuese, janë zëvendësuar me volumin e togfjalëshit “pamundësia për 
ushtrimin e detyrës”88, parashikim ligjor të cilin do ta vlerësonim si shumë të 
rëndësishëm dhe në përputhje me standardet që afirmon KDPAK.

85 Sërish K.Civil ka përdorur termin “pazotësi” për t’iu referuar humbjes apo kufizimit të “zotësisë 
për të vepruar” 
86 Në këtë pjesë të studimit po analizojmë dispozitat ligjore Kushtetuese sa i përket heqjes 
apo kufizimit të “zotësisë për të vepruar”. Në hierarkinë e normave sigurisht që do të duhej të 
analizohej fillimisht Kushtetuta dhe më pas aktet e tjera ligjore dhe nënligjore. Por për një lexim 
më të mirë të rrjedhës të këtij raporti, pasi kemi trajtuar gjerësisht konceptin e “zotësisë për të 
vepruar” në pjesën e analizës të Kodit Civil, mendojmë që tashmë është momenti për t’ju rikthyer 
kufizimeve që hasen në ushtrimin e kësaj të drejte që nga akti i parë dhe themelor që vepron në 
Shqipëri – Kushtetuta e RSh.
87 Ligji nr.8417, datë 21.10.1998 (amenduar me ligjin nr. 9675, datë 13.1.2007, me ligjin nr. 
9904, date 21.4.2008, me ligjin nr.88/2012, me ligjin nr.137/2015 dhe me ligjin nr.76/2016).
88 Neni 127 (Ndryshuar me ligjin nr.76/2016, datë 22.7.2016) “1. Mandati i gjyqtarit të Gjykatës 
Kushtetuese mbaron kur: .......dh) vërtetohet fakti i pamundësisë për të ushtruar detyrën...”.
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Të njëjtat garanci i gjejmë edhe sa i përket dispozitave kushtetuese për 
funksionimin e Gjykatës së Lartë (neni 139), Këshillit të Lartë Gjyqësor (neni 
147/b), Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (neni 147/dh), mandati i Prokurorit të 
Përgjithshëm (neni 148/c), Këshillit të Lartë të Prokurorisë (neni 149/b). 

Ndërkohë që konstatojmë se ende dispozitat kushtetuese kanë në fuqi 
parashikime ligjore që kufizojnë të drejtën e PAK në ushtrimin e plotë të të 
drejtave politike dhe konkretisht të drejtën e zgjedhjes. Neni 4589 afirmon se “2. 
Përjashtohen nga e drejta e zgjedhjes shtetasit e deklaruar me vendim gjyqësor të 
formës së prerë si të paaftë mendërisht”. Pavarësisht ndryshimeve Kushtetuese të 
vitit 2016, serish vazhdon të jetë në fuqi, dispozita për përjashtimin nga e drejta 
e zgjedhjes të shtetasve, që në favor të tyre është dhënë një vendim gjyqësor i 
formës së prerë që kufizon apo heq “zotësinë për të vepruar” dhe ky fakt është 
përdorur si një shkak për të mohuar dhe kufizuar pjesëmarrjen në jetën politike 
për këto kategori të PAK.  

Nga ana tjetër, respektimi i të drejtës për ushtrimin e “zotësisë për të 
vepruar” të PAK në baza të barabarta me të tjerët përfshin edhe respektimin e 
të drejtës të personave me aftësi të kufizuara për pavarësi dhe siguri. Ndërkohë 
që në Kushtetutë përcaktohet nga Neni 27 “..... 2. Liria e personit nuk mund të 
kufizohet, përveçse në rastet e mëposhtme: d) kur personi është përhapës i një 
sëmundjeje ngjitëse, i paaftë mendërisht dhe i rrezikshëm për shoqërinë;...”.

Gjithashtu, konstatojmë se neni 18 i Kushtetutës të RSh kërkon riformulim 
dhe përmirësim të garancive kushtetuese sa i përket “mbrojtjes nga diskriminimi”.

Si rrjedhim, sugjerojmë rishikimin dhe përmirësimin e nenit 18 të Kushtetutës, 
për shkak se  formulimi i këtij neni nuk është në përputhje me interpretimin 
e zgjeruar që merr ndalimi i diskriminimit referuar nenit 14 të “Konventës 
Evropiane  për te Drejtat e Njeriut”  dhe  nenit 5 dhe 12 te  KDPAK. Përfshirja 
e togfjalëshit “ndalimi i diskriminim për shkak të aftësisë të kufizuar” duhet të 
merret në konsideratë gjatë procesit të rishikimit të dispozitave kushtetuese.

Në vijim, konstatojmë se në Kushtetutën e R.Sh janë ende në fuqi dispozita 
të cilat duhet të rishikohen veçanërisht për terminologjinë jo të përshtatshme 
të përdorur për PAK. Ky fakt është theksuar gjerësisht gjatë gjithë analizës të 
këtij raporti, ku vërehet përdorimi i terminologjisë diskriminuese dhe denigruese 
si “i paaftë mendërisht” “invalid” “të paaftëve”. Në këtë drejtim vazhdojmë 
të theksojmë që ndryshimet e kuadrit ligjor për tu përputhur me standardet e 
KDPAK kërkojnë rishikimin e dispozitave ligjore duke filluar me Kushtetutën 
e Shqipërisë e për të vazhduar më tej me të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore 
në fuqi. Por sigurisht këtu nuk mund të lëmë pa përmendur aplikimin e parimit 
kushtetues të hierarkisë të normave, ku rrjedhimisht nuk mund të kërkojmë 

89 Ndryshuar paragrafi i tretë me ligjin nr.137/2015, datë 17.12.2015
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detyrimin e zbatimit të drejtpërdrejtë të standardeve të KDPAK për Kushtetutën e 
RSh. Por duke qenë se shteti Shqiptar tashmë ka pranuar të përqafojë konceptin 
e ri ligjor dhe shumë revolucionar të “njohjes së barabartë para ligjit” sigurisht 
që kjo do të kërkonte edhe standardizimin e këtyre parimeve thelbësore edhe 
në Kushtetutën e RSh, për ti lënë rrugë të lirë në këtë mënyrë përmirësimit dhe 
përputhshmërisë të plotë të akteve ligjore dhe nënligjore në këtë drejtim.

Sa i përket Kushtetutës së RSh, konkretisht kërkohet të rishikohen në mënyrë 
të veçantë dispozitat kushtetuese të mëposhtme, ku në mënyrë të veçantë neni 
52 dhe neni 59 duhet të rishikohen sa i përket terminologjisë të aplikuar:

-  Neni 18 “...... Askush nuk mund te diskriminohet padrejtesisht per shkaqe 
te tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, 
gjendja ekonomike, arsimore, sociale ose perkatesia prinderore.....”

-  Neni 27 “ ..... 2. Liria e personit nuk mund të kufizohet, përveçse në 
rastet e mëposhtme: ..... d) kur personi është përhapës i një sëmundjeje 
ngjitëse, i paaftë mendërisht dhe i rrezikshëm për shoqërinë;....”;

-  Neni 45 “.... 2. Përjashtohen nga e drejta e zgjedhjes shtetasit e deklaruar 
me vendim gjyqësor të formës së prerë si të paaftë mendërisht...”;

-  Neni 52 “.... 1. Kushdo ka të drejtën e sigurimeve shoqërore në pleqëri 
ose kur është i paaftë për punë, sipas një sistemi të caktuar me ligj...”;

-  Neni 59 “1. Shteti, brenda kompetencave kushtetuese dhe mjeteve që 
disponon, si dhe në plotësim të nismës dhe të përgjegjësisë private, synon: 
e) përkujdesjen dhe ndihmën për të moshuarit, jetimët dhe invalidët; f) 
riaftësimin shëndetësor, edukimin e specializuar dhe integrimin në shoqëri 
të të paaftëve, si dhe përmirësimin në vazhdimësi të kushteve të tyre të 
jetesës;...”.

• Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë (K.Pr.Civile)

Në linjë me gjithë kuadri ligjor Shqiptar lidhur me parashikimet ligjore për 
heqjen apo kufizimin e “zotësisë për të vepruar” edhe dispozitat e K.Pr.Civile90 
nuk garantojnë të drejtën e PAK që i është hequr apo kufizuar zotësia për të 
vepruar për t’iu drejtuar gjykatës lidhur me ngritjen e padisë91, qenien palë në 

90 Ligji nr. 8116, datë 29.3.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë” (ndryshuar 
me ligjet nr. 8431, datë 14.12.1998; nr. 8491, datë 27.5.1999; nr. 8535, datë 18.10.1999; 
nr. 8812, datë 17.5.2001; nr. 9062, datë 8.5.2003; nr. 9953, datë 14.7.2008, nr.10 052, datë 
29.12.2008, nr. 49/2012, datë 19.4.2012; 122/2013, datë 18.4.2013; 160/2013, datë 17.10.2013; 
nr. 114/2016, datë 3.11.2016; nr. 38/2017, 30.3.2017)
91 Neni 33
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procesin civil92 apo pyetjen e tyre si dëshmitar93 94. 
Për më tepër që K. Pr. Civile në Kreun VII (neni 382 deri në nenin 387) 

parashikon procedurën që duhet të ndiqet për heqjen dhe kufizimin e “zotësisë 
për të vepruar” me qëllim vendosjen e personit nën regjimin e “kujdestarisë 
ligjore”. Kodi përcakton si palë legjitime për inicimin e kërkesës, jo vetëm 
bashkëshortin/en, anëtarë të gjinisë së afërt, por edhe Prokurorin, si dhe të 
personave që kanë interes të ligjshëm për këtë fakt, ku këtu përfshihen edhe 
drejtuesit e institucioneve, ku mund të jenë hospitalizuar apo të jenë rezidentë 
PAK95. Neni 383 i K.Pr.Civile parashikon për më tepër që kërkesa për heqjen apo 
kufizimin e zotësisë për të vepruar në çdo rast i njoftohet Prokurorit. 

Në përputhje me standardet e KDPAK sigurisht që Kreu VII i K.Pr.Civile 
duhet të shfuqizohet dhe rregullime të posaçme duhet të parashikojë kuadri 
ligjor Shqiptar sa i përket “vendimmarrjes së mbështetur” në funksion të ngritjes 
së strukturave apo mekanizmat që do të jenë në funksion mbështetjes së PAK 
në shprehjen e vullnetit, dëshirave apo preferencave të tyre gjatë marrjes së 
vendimeve.

Në funksion të përputhjes së legjislacionit Shqiptar me KDPAK, sugjerohet 
rishikimi i dispozitave të mëposhtme që janë ende në fuqi në K.Pr.Civile. Por 
duhet theksuar se nenet e evidentuar më poshtë mund të kenë në përmbajtjen e 
tyre “elementë në dukje pozitivë apo mbrojtës” ndaj të drejtave të PAK, por kjo 
nuk duhet të jetë justifikim për lënien e tyre në fuqi, por duhet domosdoshmërish 
të miratohet shfuqizimi i tyre në raport me gjithë dispozitat e tjera që cenojnë 
“zotësinë për të vepruar”, në mënyrë që K.Pr.Civile të jetë në përputhje të plotë 
me standardet që KDPAK afirmon. 
Konkretisht duhet të rishikohen nenet e mëposhtme:

-  Neni 33 “...Nuk mund të ngrihet padi nga një person që i mungon zotësia 
juridike për të vepruar.”;

-  Neni 35 “.... Me trup gjykues të përbërë nga tre gjyqtarë gjykohen këto 
çështje: ....... ç) Paditë për heqjen ose kufizimin e zotësisë për të vepruar 
të personave.”;

-  Neni 44 “Paditë kundër .....  personave që u është hequr krejtësisht zotësia 
për të vepruar, ngrihen në gjykatën e vendit ku ka banimin përfaqësuesi 
ligjor i tyre....”;

-  Neni 91 “Zotësia për të vepruar”;

92 Neni 91 “Zotësia për të vepruar”
93 Neni 235 “Ndalimi i pyetjes si dëshmitar”
94 Më gjerësisht kjo temë është trajtuar në seksionin III “E drejta për të kërkuar drejtësi dhe për tu 
gjykuar”
95 Neni 382 
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-  Neni 93 “...Personat që kanë zotësi për të vepruar, mund t’i kryejnë vetë 
të gjitha veprimet procedurale, përveç kur ligji parashikon ndryshe....”;

-  Neni 94 “......Kur mungon personi i cili duhet të përfaqësohet në gjyq 
........ mund të caktohet një kujdestar i posaçëm derisa çështja të ndiqet 
nga ai që është ngarkuar ta përfaqësojë....”;

-  Neni 96 “Pajisja me prokurë e përfaqësuesit” “......Nuk mund të jenë 
përfaqësues të palëve: ..... b) personat që u është hequr zotësia për të 
vepruar; .....”;

-  Neni 131 “ ........ Në qoftë se personi i thirrur nuk gjendet në një nga këto 
vende, njoftimi i dorëzohet një personi të familjes .............. përveç kur 
marrësi është .......i pazoti për të vepruar........”;

-  Neni 158/a “..... 1. Në rast se nga studimi paraprak i akteve, gjyqtari 
konstaton mungesën e juridiksionit ose kompetencës, ose palëve u 
mungon zotësia për të vepruar.......”;

-  Neni 224/d “Regjistri elektronik i ekspertëve” “.....b) të ketë zotësi të 
plotë për të vepruar; .....”;

-  Neni 235 “Ndalimi i pyetjes si dëshmitar” “Nuk mund të pyeten si 
dëshmitarë: .......  - personat që për shkak të metash fizike ose psikike nuk 
janë të aftë të kuptojnë drejt faktet që kanë rëndësi për çështjen dhe të 
bëjnë dëshmi të rregullt; ....”;

-   Neni 297 “Pezullimi i gjykimit” “... ç) njëra nga palët nuk ka ose më vonë 
ka humbur zotësinë juridike për të vepruar.....”;

-  Neni 298 “... ose përfaqësuesi ligjor i palës që ka humbur zotësinë për 
vepruar si palë.....”;

-  Kreu VII “Heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar” nenet 382 -  387.

• Kodi Penal i  Republikës së Shqipërisë (K.Penal)

Në K.Penal96 vazhdon të aplikohet parimi i “papërgjegjshmërisë penale për 
shkak të gjendjes mendore”97 (unfitness to stand trial) nëpërmjet të cilit individi 

96 Ndryshuar me: Ligjet nr. 8175, datë 23.12.1996; nr. 8204, datë 10.4.1997; nr. 8279, datë 
15.1.1998; nr. 8733, datë 24.1.2001; nr. 9017, datë 6.3.2003; nr. 9030, datë 13.3.2003; nr. 
9086, datë 19.6.2003; nr. 9188, datë 12.2.2004; nr. 9275, datë 16.9.2004; nr. 9686, datë 
26.2.2007; nr. 9859, datë 21.1.2008; nr. 10 023, datë 27.11.2008; nr. 23/2012, datë 1.3.2012; 
nr. 144, datë 2.5.2013; nr. 98, datë 31.7.2014; nr. 176/2014, datë 18.12.2014; nr. 135/ 2015, 
datë 5.12.2015; nr. 82/2016, datë 25.7.2016; nr. 36/2017, datë 30.3.2017; nr. 89/2017, datë 
22.5.2017, vendimet e Gjykatës Kushtetuese: nr. 13, datë 29.5.1997; nr. 46, datë 28.8.1997; nr. 
58, datë 5.12.1997; nr. 65, datë 10.12.1999; nr. 11, datë 2.4.2008; nr. 19, datë 1.6.2011; nr. 47, 
datë 26.7.2012 dhe nr. 9, datë 26.2.2016. 
97 Neni 17 “Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore”
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deklarohet se ka “qenë i pa ndërgjegjshëm psiqikisht në momentin e kryerjes së  
veprës penale dhe përjashtimin e tij/saj në këtë mënyrë nga përgjegjësia penale. 

Pikërisht deklarimi i papërgjegjshmërisë penale për shkak të gjendjes 
mendore”98 duke mohuar në këtë drejtim edhe “zotësinë juridike për të vepruar” 
të individit ndikon më tej në cenimin e parimit shumë të rëndësishëm atë të 
“njohjes së barabartë para ligjit” dhe ushtrimin e kësaj të drejte në baza të 
barabarta me gjithë individët e tjerë. 

Nga ana tjetër, individi i deklaruar “i papërgjegjshëm penalisht” përjashtohet 
nga procedimi penal dhe vendoset nën masat e sigurisë, përfshirë kufizimin 
e lirisë dhe vendosjen nën trajtimin mjekësor, në kundërshtim me dëshirën e 
tij/ saj, shpesh herë në kohë të pacaktuar, duke e kushtëzuar atë nga procesi 
që i garantohet individëve të tjetër, në shkelje të të drejtës “për një proces të 
rregullt ligjor”. Përgjithësisht vendimet penale që japin gjykatat Shqiptare për 
personat “e pa përgjegjshëm që kanë kryer veprën penale” janë vendime që 
detyrojnë dhënien e “masave mjekësore”99 nëpërmjet detyrimit për mjekim të 
detyrueshëm ambulator apo mjekim të detyruar në një institucion mjekësor. 
Kjo situatë problematike është theksuar edhe nga Komiteti i KDPAK, në të cilën 
është theksuar se: Komiteti në këtë drejtim kërkon fuqimisht kundërshtimin e 
parimit të “papërgjegjshmërisë penale për shkak të gjendjes mendore” (unfitness 
to stand trial) dhe karakterin e tij diskriminues, duke rekomanduar rishikimin 
e procedurave penale me qëllim rishikimin e konceptit të “mos përgjegjësisë 
penale për shkak të gjendjes mendore”. Ky qëndrim është përkrahur edhe nga 
“Working Group on Arbitrary Detention”100, i cili ka kërkuar që PAK intelektuale 
dhe me çrregullime të shëndetit mendor ti jepet mundësia për tu gjykuar, duke 
i garantuar mbështetjen e nevojshme nëpërmjet “akomodimin e arsyeshëm”101 
gjatë gjithë hapave të procesit penal. Përveç kësaj, Komiteti ka bërë thirrje për 
eliminimin e masave të sigurisë që përfshijnë trajtim të detyruar mjekësor ose 
psikiatrik në institucione dhe ka shprehur shqetësim për ato institucione që 
përfshijnë mungesën e garancive të ofruara rregullisht në sistemin e drejtësisë 
penale dhe heqje të pacaktuar të lirisë, duke rekomanduar që ato të shfuqizohen. 

Në këtë drejtim edhe në Shqipëri, si në kuadrin ligjor por edhe në kuadër 
politikash nuk rezulton të jenë ndërmarrë masa efektive për kategorinë e  PAK 
intelektuale dhe me çrregullime të shëndetit mendor për ti dhënë mundësinë 
për ti garantuar mbështetjen e nevojshme nëpërmjet “akomodimit të arsyeshëm/ 

98 non-liability” (“inimputabilidad”; “non-imputabilité”) or the “insanity defence”
99 Neni 46 “Masat mjekësore dhe edukuese”
100 “Grupi i punës mbi ndalimet e kundërligjshme”
101 Right to access to justice under article 13 of the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. A/
HRC/37/25  
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vendimmarrjen e mbështetur”, në vend që ti deklarojnë këta persona “pa 
zotësi për të vepruar dhe të pa përgjegjshëm penalisht” dhe vendosjen e tyre 
automatikisht nën regjimin e “masave mjekësore të detyrueshme”.

Në funksion të përputhjes së legjislacionit Shqiptar me KDPAK, sugjerohet 
rishikimi apo shfuqizimi i dispozitave të mëposhtme që janë ende në fuqi në 
K.Penal. Por duhet theksuar se nenet e evidentuar më poshtë mund të kenë në 
përmbajtjen e tyre “elementë në dukje pozitivë apo mbrojtës” ndaj të drejtave 
të PAK, por kjo nuk duhet të jetë justifikim për lënien e tyre në fuqi, por duhet 
domosdoshmërish të miratohet shfuqizimi i tyre në raport me gjithë dispozitat 
e tjera që cenojnë “zotësinë për të vepruar” dhe regjimin e “vendimmarrjes së 
mbështetur”, në mënyrë që K.Penal të jetë në përputhje të plotë me standardet 
që Konventa afirmon dhe konkretisht:

-  Neni 17 “Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore”; 
-  Neni 46 “Masat mjekësore dhe edukuese”;
-  Neni 58 “Gjysmë liria” “Për dënimin deri në një vit burgim, gjykata, për 

shkak të detyrimeve të personit të dënuar .......  apo për nevojën për trajtim 
ose rehabilitim mjekësor102, mund të vendosë ekzekutimin e vendimit me 
burgim me gjysmë liri.”.

Neni që kërkojnë rishikim vetëm në aspektin e terminologjisë, si më poshtë:
-  Neni 103103 “Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me persona të 

pazotë për t’u mbrojtur”.

• Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë (K.Pr.Penale)

K.Pr.Penale104 në të njëjtën linjë si kodet e tjera që veprojnë në RSh 
parashikojnë ushtrimin e të drejtave të PAK vetëm nëpërmjet kujdestarit105 apo 

102 Sugjerohet rishikimi i këtij neni sa i përket “trajtimit dhe rehabilitimit mjekësor” masë e cila 
kërkon të rishikohet në kuadër të standardeve që vendos KDPAK.
103 Këtu rekomandojmë vetëm rishikimin e nenit sa i përket terminologjisë, jo përmbajtjes së tij 
që është një masë mbrojtëse karshi kategorive të PAK.
104 Ligji nr.7905, datë 21.3.1995 “Kodi i procedurës penale i Republikës së Shqipërisë” (ndryshuar 
me ligjet: nr. 7977, datë 26.7.1995, 8027, datë 15.11.1995, nr. 8180, datë 23.12.1996, nr. 8460, 
datë 11.2.1999, nr. 8570, datë 20.1.2000, nr.8602, datë 10.4.2000, nr. 8813, datë 13.6.2002, 
nr.9085, datë 19.6.2003, nr. 9187, datë 12.2.2004, nr. 9276, datë 16.9.2004, nr. 9911, datë 
5.5.2008, nr. 10 054, datë 29.12.2008, nr. 145/2013, datë 2.5.2013, nr. 21/2014, datë 10.3.2014, 
nr.99/2014, datë 31.7.2014, nr. 35/2017, datë 30.3.2017; Vendimet e Gjykatës Kushtetuese nr. 
55, datë 21.11.1997, nr. 15, datë 17.4.2003 dhe nr. 31, datë 17.5.2012).
105 Kujdestar i PAK mund ti referohemi si “kujdestarit ligjor” që i është caktuar PAK pasi është 
hequr “zotësia për të vepruar” me vendim gjykate. Por ligji parashikon edhe “kujdestar” personin 
i cili sipas ligjit 9355 “Për ndihmë dhe shërbime shoqërore” i referohet kujdestarit me pagesë 
që asiston gjatë veprimtarisë të përditshme PAK. Në ligjin nr. 93/2014 “Për përfshirjen dhe 



GARANTIMI I AKSESIT NË DREJTËSI PËR PAK NË KUADRIN LIGJOR SHQIPTAR

54

përfaqësuesit ligjor106 si në cilësinë e “viktimës të veprës penale”107edhe atë të 
“viktimës akuzuese”108. 

K.Pr.Penale gjithashtu kufizon zotësinë për të dëshmuar gjatë procesit 
penal109 apo si “dëshmitar për të vërtetuar përmbajtjen e aktit procedural”110 
duke e lidhur pamundësinë për të dëshmuar jo vetëm me aftësitë e kufizuara 
intelektuale por edhe me atë fizike111, parashikim i cili bie në kundërshtim të 
plotë me standardet e KDPAK.

Si edhe u trajtua në seksionin e mësipërm, ku u fol për “K.Penal” qenia ende 
në fuqi e parimit të “papërgjegjshmërisë penale për shkak të gjendjes mendore” 
çon drejtpërsëdrejti në vendimmarrjen e gjykatës që personi ti nënshtrohet 
ekspertimit për të vlerësuar aftësinë e tij për të vepruar112, çka mund të jetë në 
kundërshtim me vullnetin e tyre dhe në shumë raste kohëzgjatja e procesit penal 
mund të tejkalojë kohën e dënimit të dhënë me vendim gjykate113.

Në funksion të përputhjes së legjislacionit Shqiptar me KDPAK, sugjerohet 
rishikimi apo shfuqizimi i dispozitave të mëposhtme që janë ende në fuqi në 
K.Pr.Penale. Por duhet theksuar se nenet e evidentuar më poshtë mund të kenë 
në përmbajtjen e tyre “elementë në dukje pozitivë apo mbrojtës” ndaj të drejtave 
të PAK, por kjo nuk duhet të jetë justifikim për lënien e tyre në fuqi, por duhet 
domosdoshmërish të miratohet shfuqizimi i tyre në raport me gjithë dispozitat 
e tjera që cenojnë “zotësinë për të vepruar” dhe regjimin e “vendimmarrjes së 
mbështetur”, në mënyrë që K.Pr.Penale të jetë në përputhje të plotë me standardet 
që KDPAK afirmon. 
Konkretisht duhet të rishikohen nenet e mëposhtme:

-  Neni 43 “Verifikimet për përgjegjshmërinë e të pandehurit”;
-  Neni 44 “Pezullimi i procedimit për shkak të papërgjegjshmërisë së të 

pandehurit”;
-  Neni 45 “Revokimi i vendimit të pezullimit” “...1. Vendimi i pezullimit 

revokohet kur del se gjendja mendore e të pandehurit lejon pjesëmarrjen 
e vetëdijshme në procedim ....”;

-  Neni 46 “Masat mjekësore të detyrueshme”;

aksesueshmërinë e PAK” termi kujdestar është zëvendësuar nga termi “ndihmës personal” në linjë 
me standardet që afirmon KDPAK.
106 Neni 58 “Të drejtat e viktimës së veprës penale”
107 Ibit
108 Neni 59 “Viktima akuzuese”
109 Neni 155 “Zotësia për të dëshmuar”
110 Neni 108 “Dëshmitarët në aktet procedurale”
111 Neni 155 “Zotësia për të dëshmuar” ; Neni 156 “Papajtueshmëria me detyrën e dëshmitarit”
112 Neni 43 “Verifikimet për përgjegjshmërinë e të pandehurit” 
113 Neni 44 “ Pezullimi i procedimit për shkak të papërgjegjshmërisë së të pandehurit”
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-  Neni 59 “Viktima akuzuese” “.... 4. Viktima akuzuese që nuk ka zotësi 
për të vepruar i ushtron të drejtat që i janë njohur me ligj nëpërmjet 
përfaqësuesit ligjor....”;

-   Neni 155 “Zotësia për të dëshmuar”; 
-  Neni 156 “Papajtueshmëria me detyrën e dëshmitarit” “..... 1. Nuk mund 

të pyeten si dëshmitarë: a) personat që, për shkak të aftësive të kufizuara 
fizike ose psikike, nuk janë në gjendje të bëjnë dëshmi të rregullt;...”;

-  Neni 165/a “Dëshmitari me identitet të fshehur” “.....3. Vetëm kryetari 
i trupit gjykues njihet me identitetin e vërtetë të dëshmitarit me identitet 
të fshehur dhe verifikon zotësinë dhe papajtueshmërinë me detyrën e 
dëshmitarit, sipas parashikimeve të këtij Kodi ....”;

-  Neni 180 “Papajtueshmëria me detyrën e ekspertit” “1. Nuk mund të 
kryejë detyrën e ekspertit: a) i mituri, ai që ka ndalim ligjor ose i është hequr 
zotësia juridike për të vepruar ose vuan nga një sëmundje mendore;....”;

-  Neni 232 “Llojet e masave shtrënguese” “1. Masat shtrënguese janë: 
........e) shtrimi i përkohshëm në një spital psikiatrik....”;

-  Neni 239 “Shtrimi i përkohshëm në një spital psikiatrik”.

• Kodi i Familjes i Republikës së Shqipërisë (K.Familjes)

K.Familjes114 gjithashtu parashikon dispozita ndaluese për ushtrimin e 
plotë të të drejtave në marrëdhëniet familjare për PAK, kryesisht kjo e lidhur me 
aftësinë e kufizuar intelektuale apo psiko-sociale. 

Në shumë prej neneve të K.Familjes ndalimi i të drejtës për të lidhur martesë, 
për të birësuar apo për të ushtruar kujdestarinë, nuk lidhet posaçërisht me qenien 
në fuqi të vendimit të gjykatës që heq apo kufizon “zotësinë për të vepruar”, 
por masat ndaluese të parashikuara në këtë Kod duket se i japin të drejtë ligj 
zbatuesit të kufizojë të drejtat e personit me konstatimin e “një sëmundje të 
rëndë psikike apo zhvillimi mendor të metë” çka të bën të argumentosh që në 
këto raste edhe një raport i thjesht mjeko-ligjor do të ishte bazë e mjaftueshme 
për të kufizuar të drejtat sipas këtij Kodi.

Gjithashtu K.Familjes ka parashikuar një kre të posaçëm “Kreu II “Kujdestaria 
mbi personat që u është hequr ose kufizuar zotësia për të vepruar” mbi rregullat e 
funksionimit të kujdestarisë të personave që iu është kufizuar apo hequr “zotësia 
për të vepruar”. Kujdestari i caktuar me vendim gjykate gëzon të drejtën për të 
dhënë pëlqimin dhe për të administruar pronësinë e personit që i është hequr 
“zotësia për të vepruar”. 

114 Ligji nr. 9062, datë 8.5.2003 “Kodi i Familjes” (Ndryshuar me ligjin nr. 134/2015, datë 
5.12.2015)
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Dispozitat e K.Familjes bien në kundërshtim me nenin 12, paragrafi 5, të 
KDPAK, në bazë të të cilit kërkon nga shtetet palë që të marrin masa, përfshirë 
masat legjislative, administrative, gjyqësore dhe masa të tjera praktike, për të 
garantuar të drejtat e PAK në përputhje me çështjet financiare dhe ekonomike 
në baza të barabarta me anëtarët e tjerë të shoqërisë. E drejta për të menaxhuar 
të ardhurat financiare dhe pronën private tradicionalisht i është mohuar PAK 
bazuar në modelin mjekësor të aftësisë të kufizuar. Pikërisht kjo qasje, jo e duhur, 
e mohimit të të drejtës së PAK për të ushtruar “zotësinë për të vepruar” në lidhje 
me çështjet financiare/ administrimin e të ardhurave etj.. duhet të zëvendësohet 
me mbështetjen për të ushtruar “zotësinë për të vepruar” në përputhje me nenin 
12 paragrafi 3. Në të njëjtën mënyrë si “gjinia” nuk mund të përdoret si bazë për 
diskriminim në fushën e menaxhimit të të ardhurave apo të pronës private115, në 
të njëjtën linjë duhet të veprohet edhe për aftësinë e kufizuar.

Në funksion të përputhjes së legjislacionit Shqiptar me KDPAK, sugjerohet 
rishikimi i dispozitave të mëposhtme që janë ende në fuqi në K.Familjes. Por 
duhet theksuar se nenet e evidentuar më poshtë mund të kenë në përmbajtjen e 
tyre “elementë në dukje pozitivë apo mbrojtës” ndaj të drejtave të PAK, por kjo 
nuk duhet të jetë justifikim për lënien e tyre në fuqi, por duhet domosdoshmërish 
të miratohet shfuqizimi i tyre apo riformulimi i tyre në raport me gjithë dispozitat 
e tjera që cenojnë “zotësinë për të vepruar”, në mënyrë që K.Familjes të jetë 
në përputhje të plotë me standardet që KDPAK afirmon. Konkretisht duhet të 
rishikohen/ shfuqizohen nenet e mëposhtme:

-  Neni 12 “Nuk mund të lidhë martesë personi që vuan nga një sëmundje 
e rëndë psikike ose ka zhvillim mendor të metë, që e bën të paaftë të 
kuptojë qëllimin e martesës”; 

-  Neni 35 “Martesa e lidhur nga një person që vuan nga një sëmundje 
e rëndë psikike ose ka zhvillim mendor të metë, që e bën të paaftë të 
kuptojë qëllimin e martesës, është e pavlefshme.”;

-  Neni 47 “Kur bashkëshortit i është hequr zotësia për të vepruar, padia për 
pavlefshmërinë e martesës mund të ngrihet nga kujdestari i tij.”;

-  Neni 245 “Personi nuk mund të birësojë kur: ....... b) vuan nga një 
sëmundje psikike ose ka zhvillim mendor të metë, ....”;.

-  Neni 132 “Zgjidhja e martesës me kërkesën e njërit bashkëshort” “Secili 
nga bashkëshortët mund të kërkojë zgjidhjen e martesës kur, për shkak të 
..................... , sëmundjes mendore të pashërueshme.....”116;

115 Për më shumë referoju “Konventës për eliminimin  e të gjitha formave të diskriminimin ndaj 
grave” neni  13 (b).
116 Në lidhje me këtë nen sugjerojmë rishikimin e terminologjisë, ndërkohë që nuk mund to 
sugjerojmë kurrsesi  heqjen e të drejtës së bashkëshortit për të kërkuar zgjidhjen e martesës për 
këtë shkak.
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-  Neni 141 “E drejta e ngritjes së padisë nga kujdestari”;
-  Neni 270 “Paaftësia dhe papajtueshmëria për të qenë kujdestar” “Nuk 

mund të caktohet kujdestar personi që: ...... ë) për shkak të gjendjes së tij 
shëndetësore nuk mund ta ushtrojë me lehtësi kujdestarinë...”;

-  Neni 274 “Rastet e kujdestarisë së posaçme”;
-  Kreu II “Kujdestaria mbi personat që u është hequr ose kufizuar zotësia 

për të vepruar” nenet 307- 313.

• Kodi i Procedurave Administrative të RSh (K.Pr.Administrative)

K.Pr.Administrative117 ka përfshirë në dispozitat ligjore në lidhje me “parimin 
e barazisë dhe mos diskriminimit”118 edhe kategorinë e aftësisë të kufizuar si parim 
udhëheqës i organit publik, gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij. Por konstatohet 
se pavarësisht se K.Pr.Administrative është përmirësuar rishtazi (në vitin 2015) 
gjenden në dispozitat e këtij kodi dispozita që bien në kundërshtim me KDPAK 
sa i përket parimit të “njohjes së barabartë para ligjit”. Dispozitat e këtij kodi 
afirmojnë, në kundërshtim me standardet e KDPAK, kufizimin e ushtrimit të të 
drejtave në një proces administrativ për ata persona të cilëve iu është hequr apo 
kufizuar “zotësia për të vepruar” (neni 34; 36). 

Në funksion të përputhjes së legjislacionit Shqiptar me KDPAK, sugjerohet 
rishikimi i dispozitave të mëposhtme që janë ende në fuqi në K.Pr.Administrative. 
Por duhet theksuar se nenet e evidentuar më poshtë mund të kenë në përmbajtjen 
e tyre “elementë në dukje pozitivë apo mbrojtës” ndaj të drejtave të PAK, por kjo 
nuk duhet të jetë justifikim për lënien e tyre në fuqi, por duhet domosdoshmërish 
të miratohet shfuqizimi i tyre apo riformulimi i tyre në raport me gjithë dispozitat 
e tjera që cenojnë “zotësinë për të vepruar”, në mënyrë që K.Pr.Administrative 
të jetë në përputhje të plotë me standardet që KDPAK afirmon. 

Konkretisht duhet të rishikohen/ shfuqizohen nenet e mëposhtme:
- Neni 34 “Zotësia për të vepruar në procedurën administrative”; 
- Neni 36 “Përfaqësuesi i caktuar kryesisht” 1. “Organi publik, që kryen 

procedurën, e pezullon procedurën dhe i kërkon autoritetit kompetent 
sipas ligjit, caktimin e përfaqësuesit ligjor ose përkatësisht zëvendësimin 
e tij, kur konstaton se palës që nuk ka zotësi të plotë për të vepruar ose 
ka zotësi të kufizuar për të vepruar nuk i është caktuar ende përfaqësuesi 
ligjor ose ai ka konflikt interesash me të përfaqësuarin.....”;

- Neni 40 “Zotësia për të qenë përfaqësues apo ndihmës” “....Çdo person 
që gëzon zotësi të plotë për të vepruar, në bazë të Kodit Civil, mund të 

117 Ligji nr. 44/2015 “Kodi i procedurave administrative i Republikës së Shqipërisë”
118 Neni 17 “Parimi i barazisë dhe i mos diskriminimit”
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veprojë si përfaqësues apo ndihmës, përveç rasteve kur ligji parashikon 
ndryshe.”.

• Kodi i Punës i RSh (K.Punës)
K.Punës119, si edhe kodet e procedurave të trajtuara gjerësish në seksionet e 

më sipërme, ka në fuqi dhe në zbatim dispozita të cilat bien ndesh me standardet 
e KDPAK dhe me parimin e njohjes së barabartë para ligjit. Konkretisht, K.Punës 
(neni 20) mohon të drejtën për të hyrë në marrëdhënie pune, në kuptimin e 
lidhjes juridike të një kontrate pune nëse personi ka kufizim apo nuk ka zotësi të 
plotë për të vepruar. 

Dispozita ligjore në K.Punës që  duhet të rishikohet, riformulohet apo 
shfuqizohen: 

-  Neni 20 “Aftësia për të kontraktuar” 1. Kanë të drejtë të lidhin kontratë 
pune: a) personat që gëzojnë zotësi të plotë për të vepruar sipas 
dispozitave të Kodit Civil; b) personat me zotësi të kufizuar, por të 
autorizuar shprehimisht ose në heshtje për të kryer punë nga përfaqësuesi 
i tyre ligjor.”.

II. 2 “Vendimmarrja e mbështetur”120 

“Vendimmarrja e mbështetur” është një koncept i ri ligjor i futur rishtazi 
në terminologjinë dhe praktikën ligjore ndërkombëtare me miratimin e KDPAK. 

“Vendimmarrja e mbështetur” në kontekstin e ushtrimit të “zotësisë për 
të vepruar” duhet të respektojë të drejtat, vullnetin dhe preferencat/ zgjedhjet 
e PAK dhe nuk duhet kurrsesi të mbështetet në “kujdestarinë ligjore” apo 
“vendimmarrjen zëvendësuese” (termi që përdoret nga KDPAK). 

119 Ligj nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (ndryshuar me ligjet: 
nr. 8085, datë 13.3.1996; nr.9125, datë 29.7.2003; nr. 10 053, datë 29.12.2008; nr. 136/2015, 
datë 5.12.2015)
120 Përmbajtja e këtij seksioni është marrë nga teksti i “General comment No. 1 (2014) Article 12: 
Equal recognition before the law”. Duke qenë se regjimi i “vendimmarrjes së mbështetur” është 
tërësisht i ri dhe i pa aplikuar në praktikën Shqiptare, për një kuptim më të mirë të tij në gjithë 
këtë seksion po paraqesim një pjesë të përshtatur nga rekomandimi i përgjithshëm i Komitetit, pasi 
autorët e këtij studimi e konsiderojnë shumë të rëndësishme të evidentojnë parimet e të drejtës 
sipas standardeve që afirmon KDPAK nëpërmjet rekomandime të përgjithshme apo raporteve të 
tjera që kanë dalë në funksion të nenit 12 dhe 13 të KDPAK. Në këtë këndvështrim një pjesë e 
analizës së parimeve të paraqitura në këtë raport janë marrë si pjesë reference nga këto dokumente 
të rëndësishme që KDPAK vë në dispozicion, për tu analizuar më pas nga autorët e studimit lidhur 
me përputhshmërinë dhe garancitë që  kuadri ligjor Shqiptar ka në fuqi.
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Neni 12, paragrafi 3, i KDPAK, nuk specifikon formën që “mbështetja” / 
“vendimmarrja e mbështetur” duhet të ketë. Por KDPAK shpjegon se “mbështetja” 
është një term i gjerë që përfshin si mbështetjen formale dhe informale, të llojeve 
dhe dinamikave të ndryshme. Për shembull PAK mund të zgjedhin:

- një ose më shumë persona që ata kanë më shumë besim për t’i ndihmuar 
ata në ushtrimin e “zotësisë për të vepruar” për marrjen e vendime të 
ndryshme gjatë aktiviteteve të tyre të përditshme;

- ose mund të kërkojnë forma të tjera mbështetjeje, siç janë mbështetja e 
bashkëmoshatarëve, advokimi (përfshirë përkrahje për vetë-avokim) apo 
asistencë për komunikim;

- gjithashtu, mbështetja për PAK në ushtrimin e “zotësisë për të vepruar” 
mund të përfshijnë masat që kanë të bëjnë me “dizajnimin universal 
dhe aksesueshmërinë”. Për shembull, mund ti kërkohet operatorëve 
publik apo privat, si bankat apo institucionet financiare, për të siguruar 
informacion në një format të kuptueshëm apo në ofrimin e interpretit 
profesional të gjuhës së shenjave - në mënyrë që të mundësojnë PAK për 
të kryer veprimet ligjore që kërkohen për hapjen e një llogarie bankare, 
për lidhjen e kontratave apo për kryerjen e transaksione të tjera sociale;

- “mbështetja” gjithashtu mund të përbëjë edhe zhvillimin dhe njohjen e 
metodave të ndryshme jo-konvencionale të komunikimit, veçanërisht ato 
të cilët përdorin forma jo-verbale të komunikimit për të shprehur vullnetin 
dhe preferencat e tyre. 

Për shumë PAK, aftësia për të planifikuar paraprakisht është një formë e 
rëndësishme mbështetje, përmes të cilës ata mund të shprehin vullnetin dhe 
preferencat e tyre të cilat duhet të ndiqen në një kohë kur ata nuk mund të jenë 
në gjendje të komunikojnë dëshirat e tyre tek të tjerët. 

Të gjithë PAK kanë të drejtë të angazhohen në planifikimin paraprakisht dhe 
t’i jepet mundësia për ta bërë këtë në baza të barabarta me të tjerët. 

Komiteti i KDPAK rekomandon që Shtetet palë duhet të ofrojnë forma të 
ndryshme të mekanizmave të planifikimit paraprak për të akomoduar preferenca 
të ndryshme të personave me aftësi të kufizuara, por të gjitha mundësitë e ofruara 
nuk duhet të jenë diskriminuese. Mbështetja duhet t’i ofrohet një personi, në 
përputhje me dëshirën,   për të përmbushur një proces planifikimi paraprak.

Lloji i mbështetjes dhe intensiteti i saj mund të jetë tërësisht i ndryshëm nga 
një person tek një tjetër në përputhje me diversitetin dhe aftësinë e kufizuar. Por 
në çdo rast, përfshirë edhe situatat e vështira, autonomia e individit dhe vullneti 
i PAK për marrjen e vendimeve duhet të respektohet. 
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Ndërkohë që disa persona të tjerë me aftësi të kufizuara mund të kërkojnë 
vetëm njohjen e të drejtës së tyre për ushtrimin e “zotësisë për të vepruar” në baza 
të barabarta me të tjerët dhe mund të mos kërkojnë të ushtrojnë të drejtën e tyre 
për mbështetje, si edhe është parashikuar nga neni 12 paragrafi 3 i Konventës. 

Pikërisht nëpërmjet paragrafit 3 të nenit 12 lind detyrimi i Shteteve palë që të 
sigurojnë mbështetjen e duhur për PAK në ushtrimin e “zotësisë për të vepruar” 
(kapacitetit ligjor). Shtetet palët nuk duhet ti mohojnë personave me aftësi të 
kufizuara “zotësinë për të vepruar” por duhet ti sigurojnë atyre mbështetjen e 
nevojshme për t’u mundësuar atyre të marrin vendime që kanë efekt ligjor.

KDPAK në nenin 12, paragrafi 4, nënvizon masat mbrojtëse që duhet të 
parashikohen për ushtrimin e “zotësisë për të vepruar” nëpërmjet sistemit të 
“mbështetjes”. Neni 12 paragrafi 4 duhet të lexohet në ndërveprim me të gjithë 
nenin 12 të KDPAK. Ku kërkon që Shtetet Palë duhet të ngrenë mekanizmat 
efektivë dhe të nevojshëm mbrojtës për ushtrimin e “zotësisë për të vepruar”. 

Qëllimi kryesor i këtyre mekanizmave mbrojtës duhet të jenë sigurimi i 
respektit të të drejtave të individit, vullnetit dhe preferencës së tij/ saj. Në mënyrë 
që kjo të përmbushet, masat mbrojtëse duhet të ofrojnë mbështetje ndaj abuzimit 
dhe në baza të barabarta me të tjerët. 

Por në ato raste kur pavarësisht se janë bërë gjithë përpjekjet e mundshme 
dhe në praktikë është e pamundur për të përcaktuar dëshirën dhe preferencën e 
individit, “interpretimi më i mirë i dëshirës dhe preferencës” duhet të zëvendësojë 
përcaktimin e “interesit më të lartë”. Ky përcaktim respekton të drejtat, dëshirën 
dhe preferencat e individit në përputhje me nenin 12 paragrafi 4. Në këtë linjë 
parimi “interesi më i lartë” nuk është një masë mbrojtëse në përputhje me nenin 
12 sa i përket individëve “madhor”. Paradigmat në lidhje me “dëshirat dhe 
preferencat” duhet të zëvendësojnë paradigmën e “interesit më i lartë” për të 
garantuar që PAK gëzojnë të drejtën për ushtrimin e “zotësisë për të vepruar” në 
baza të barabarta me të tjerët.

Të gjithë personat mund të rrezikojnë të jenë nën “ndikimin e panevojshëm”121 
dhe në mënyrë të veçantë kjo mund të jetë edhe më evidente tek personat 
që mbështeten në ndihmën e të tjerëve për marrjen e vendimeve. Pikërisht 
kundërligjshmëria e “ndikimit të panevojshëm” bëhet evidente kur ndërveprimi 
ndërmjet personit mbështetës dhe personit që merr mbështetjen vërehen shenjat 
e frikës, agresionit, kërcënimit, mashtrimit ose manipulimit. Masat mbrojtëse 
për ushtrimin e “zotësisë për të vepruar” duhet të përfshijnë mbrojtjen kundër 
“ndikimit të panevojshëm” por në çdo rast masat mbrojtëse duhet të respektojë 

121 “undue influence” sipas citimit në “General comment No. 1 (2014) Article 12: Equal 
recognition before the law”
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të drejtat, vullnetin dhe preferencat e personit, duke përfshirë të drejtën për të 
marrë rreziqe dhe për të bërë gabime.

Regjimi i “vendimmarrjes së mbështetur” përbëhet nga opsione të 
ndryshme mbështetjeje, që i japin përparësi dëshirave, preferencave të personit 
dhe respektojnë normat e të drejtave të njeriut. Ky regjim duhet të garantojë 
mbrojtjen e të gjitha të drejtave, përfshirë ato që lidhen me autonominë (e drejta 
për ushtrimin e plotë të “zotësisë për të vepruar”, njohjen e barabartë para ligjit, e 
drejta për të zgjedhur vendbanimin etj...) dhe të drejtat në lidhje me qenien e lirë 
nga abuzimi dhe mjekimi i detyrueshëm (e drejta për jetën, e drejta e integritetit 
njerëzor/ fizik) etj...). Për më tepër sistemet e “vendimmarrjes së mbështetur”  
nuk duhet të mbi- rregullojnë jetët e PAK. 

Komiteti në “Rekomandimin e përgjithshëm nr. 1 (2014)” thekson se 
regjimet e “vendimmarrjes së mbështetur” mund të marrin shumë forma dhe 
duhet të inkorporojnë disa parashikime kyçe për të garantuar përputhshmërinë 
me nenin 12 të Konventës, përfshirë si më poshtë:

- “Vendimmarrja e mbështetur” duhet të jetë e mundshme për të gjithë. Nëse 
niveli i nevojave për mbështetje të një personi është i lartë, ky fakt nuk 
duhet të përbëjë pengesë për garantimin e mbështetjes në vendimmarrje;

- Të gjitha format e mbështetjes me qëllim ushtrimin e “zotësisë për të 
vepruar”, përfshirë edhe format më intensive të mbështetjes, duhet të 
bazohen në dëshirat dhe preferencat e personit dhe jo në atë se çfarë 
perceptohet si në interesin më të lartë të tij/saj;

- Mënyra e komunikimit të një personi nuk duhet të jetë pengesë për të 
marrë mbështetje në vendimmarrje, edhe kur ky komunikim është jo-
konvencional (jo i zakonshëm) ose kuptohet nga shumë pak njerëz;

- Njohja ligjore e personit (personave) mbështetës, i/ të zgjedhur formalisht 
nga personi duhet të jetë i disponueshëm dhe i arritshëm dhe shtetet 
palë kanë detyrimin të lehtësojnë ngritjen e mbështetjes, veçanërisht për 
personat që janë të izoluar dhe mund të mos kenë mundësi për të përfituar 
mbështetje në mënyrë të natyrshme në komunitet. Në këtë drejtim, kjo 
do të mund të përfshijë ngritjen e një mekanizmi për palët e treta për të 
verifikuar identitetin e personit mbështetës si dhe ngritjen e  një mekanizimi 
për palët e treta për të pasur mundësi të kundërshtojnë veprimet e personit 
mbështetës nëse besohet se personi mbështetës nuk po vepron në përputhje 
me dëshirat dhe preferencat e personit që po përfiton “vendimmarrjen e 
mbështetur”; 

- Shtetet palë në përputhje me nenin 12 paragrafi 3 i Konventës duhet të marrin 
masa për të “ofruar akses” në përfitimin e mbështetjes së kërkuar, si dhe duhet 
të sigurojnë që mbështetja të jetë e arritshme nominalisht apo pa kosto për 
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PAK dhe mungesa e burimeve financiare nuk duhet të përbëjë pengesë në 
përfitimin e mbështetjes për ushtrimin e “zotësisë për të vepruar”;

- “Vendimmarrja e mbështetur” nuk duhet të përbëjë justifikim për kufizimin 
e të drejtave të tjera themelore të personave me aftësi të kufizuara, 
veçanërisht të drejtën e votës, të drejtën për martesë apo për bashkëjetese, 
krijimin e familjes, të drejtën e riprodhimit, të drejtën e prindërimit, të 
drejtën për të dhënë pëlqimin për marrëdhënie intime apo për trajtim 
mjekësor dhe të drejtën për të qenë i pavarur;

- Personi duhet të ketë të drejtë për të refuzuar mbështetjen, për të ndërprerë 
apo për të ndryshuar marrëdhënien e mbështetjes në çdo kohë;

- Masat mbrojtëse duhet të parashikohen për të gjitha procedurat në lidhje 
me ushtrimin e “zotësisë për të vepruar” dhe ushtrimin e “zotësisë për 
të vepruar” nëpërmjet “vendimmarrjes së mbështetur”. Qëllimi i masave 
mbrojtëse duhet të sigurojë që dëshirat dhe preferencat e personit do të 
respektohen;

- Parashikimi i formave të mbështetjes për ushtrimin e “zotësisë për të 
vepruara” nuk duhet të varet nga vlerësimet që i bëhen kapacitetit mendor; 
tregues të rinj jo-diskriminues në lidhje me nevojat për mbështetje duhen 
parashikuar për ushtrimin e “zotësisë për të vepruar”. 

Nga ana tjetër Komiteti ka theksuar ndërveprimin midis parimit të “aksesit 
në drejtësi” dhe “njohjes së barabartë para ligjit” dhe njohjes të konceptit të 
“vendimmarrjes së mbështetur” si edhe është përcaktuar në nenin 12 (3) të 
KDPAK, si mjet për ushtrimin e të drejtës së “aksesit në drejtësi”. Pikërisht regjimi 
i “vendimmarrjes së mbështetur” mund të lehtësojë udhëzimet e Avokatit, 
mbrojtjen e tij në gjykatë apo vetë-përfaqësimin. 

Koncepti i “vendimmarrjes së mbështetur” kërkon zhvillime të tjera 
thelbësore në kontekstin e parimit të “aksesit në drejtësi” nëpërmjet hartimit 
dhe miratimit të akteve ligjore dhe nënligjore si dhe guidave udhëzuese për të 
ndihmuar punën e gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve dhe gjithë palëve që 
punojnë në sistemin e administrimit të drejtësisë. 

Hartimi i procedurave në këtë kontekst do të kontribuonte në ngritjen e 
praktikave të duhura, në sistematizimin e praktikave dhe zhvillimin e mjeteve për 
të siguruar respektimin e të drejtës ushtrimin e zotësisë juridike për të vepruar në 
të gjitha procedurat ligjore. Shtetet duhet të përfshijnë trupën e profesorëve dhe 
akademikëve të vendeve të tyre në zhvillimin e mjeteve ligjore në konsultim të 
ngushtë me personat me aftësi të kufizuara dhe organizatat e tyre përfaqësuese, 
në përputhje me detyrimet e Konventës. 
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II. 2.1 Kuadri Ligjor Shqiptar

Regjimi i “vendimmarrjes së mbështetur” që ka parashikuar KDPAK në 
nenin 12 të saj është jo vetëm një term por edhe një regjim i pa njohur dhe i pa 
aplikuar deri tanimë nga jurisprudenca Shqiptare. Si edhe u analizua gjerësisht 
në seksionin “Zotësia për të vepruar”, kuadri ligjor  Shqiptar bazohet në heqjen 
apo kufizimin e “zotësisë për të vepruar” dhe vendosjen e personit nën regjimin 
e “kujdestarisë ligjore”, regjim i cili tashmë bie në kundërshtim të plotë me 
standardet që afirmon KDPAK. 

Falë lobimit të fuqishëm të organizatave ndërkombëtare dhe në mënyrë të 
veçantë të ADRF122 u bë i mundur miratimi në vitin 2014, i Ligjit nr. 93/2014 “Për 
përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara” ku një nga 
qëllimet e tij është garantimi i jetesës së pavarur për të gjithë personat me aftësi 
të kufizuara duke rritur në maksimum autonominë e tyre dhe vendimmarrjen e 
pavarur, me synimin për të garantuar jetën në komunitet në kushte të barabarta 
me të tjerët123. 

Në këtë ligj për herë të parë u përfshi një nen i veçantë (neni 7 “Vendimmarrja 
e mbështetur”)  i cili dha jo vetëm një përkufizim mbi këtë regjim të ri juridik 
në legjislacionin Shqiptar por edhe orientimin mbi mekanizmat mbështetës që 
duhet të ngrihen me qëllim ofrimin e mbështetjes për PAK që ka nevojë për 
ndihmë në vendimmarrje.

Neni 7 “Vendimmarrja e mbështetur”124

1. “Vendimmarrje e mbështetur” është ushtrimi i vullnetit nga një person me 
aftësi të kufizuara nëpërmjet një kompetence specifike të shtuar, që mbështet 
qëllimin dhe interesin e tij më të mirë, duke i mundësuar kryerjen e veprimeve 
për të fituar të drejta dhe për të marrë përsipër detyrime.

2. Çdo person me aftësi të kufizuara, që ka nevojë për ndihmë në vendimmarrje, 
merr mbështetjen e duhur nga një individ ose grup individësh të besuar. 
Mbështetja mund të sigurohet në një sërë mënyrash, përfshirë mbështetjen me 
anë të interpretimit dhe gjuhës së thjeshtë, si dhe ndihmën në marrëdhëniet e 
personit me palë të treta, që nuk mund të kuptojnë mënyrat e tij të komunikimit. 
Mbështetja jepet gradualisht, duke u dhënë kohë të mjaftueshme personave që e 
kërkojnë atë, për të mësuar se si mund ta përdorin mbështetjen për më të mirën 
e tyre.

122 “Fondacioni Shqiptar për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara” (FShDPAK)/ Organizatë 
jofitimprurëse me shtrirje në të gjithë territorin Shqiptar.
123 Neni 1 “Objekti”
124 Ligjit nr. 93/2014 “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara”
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3. Rregullat, procedurat dhe kriteret e ofrimit të këtyre shërbimeve përcaktohen 
me vendim të Këshillit të Ministrave.

Por pavarësisht se me miratimin e kësaj dispozite  ka një tentativë të 
ligjvënësit për përfshirjen e standardeve të KDPAK në regjimin e brendshëm 
juridik, në interpretim të dispozitës ligjore të aprovuar/ nenit 7, serish vërejmë se 
ka nevojë për përmirësim dhe përputhshmëri me standardet që KDPAK afirmon. 
Referuar pikës 1 të nenit 7, ku edhe është dhënë përkufizimi i vendimmarrjes së 
mbështetur, konstatojmë se është përdorur togfjalëshi “interesi i tij më i mirë”, 
term i cili bie në kundërshtim me frymën dhe standardet që KDPAK kërkon të 
afirmojë. Pikërisht ky term duhet të zëvendësohet me togfjalëshin “dëshirat dhe 
preferencat e individit”125, që njihet nga KDPAK si një “masë mbrojtëse” dhe që 
garanton PAK të gëzojnë të drejtën për ushtrimin e “zotësisë për të vepruar” në 
baza të barabarta me të tjerët. 

Referuar pikës 2 të nenit 7, vërehet se ligjvënësi ka citur në këtë nen disa 
mënyra të “mbështetjes” duke përfshirë mbështetjen me anë të interpretimit dhe 
gjuhës së thjeshtë, si dhe ndihmën në marrëdhëniet e personit me palë të treta, 
që nuk mund të kuptojnë mënyrat e tij të komunikimit. Sigurisht që mënyrat e 
referuara të mbështetjes janë shumë përgjithësuese dhe nuk mund të tentojmë 
të argumentojmë nëse parashikimi ligjor është në përputhje me standardet e 
KDPAK, përderisa ende aktet nënligjore në zbatim të këtij neni ende nuk janë të 
miratuara.  

Por në këtë pikë, me qëllim vënien sa më shpejt në zbatim të regjimit të 
“vendimmarrjes së mbështetur” sugjerojmë që ligjvënësi të ketë në vëmendje 
rekomandimet e dhëna nga Komiteti i KDPAK dhe të iniciojë sa më shpejt 
marrjen e masave në lidhje me:

- Ngritjen e mekanizmave efektivë dhe të nevojshëm mbrojtës për 
ushtrimin e “zotësisë për të vepruar” nëpërmjet regjimit të “vendim-
marrjes së mbështetur”;

- Ngritjen e një mekanizmi për palët e treta për të verifikuar identitetin e 
personit mbështetës;

- Ngritjen e  një mekanizimi për palët e treta për të pasur mundësi të 
kundërshtojnë veprimet e personit mbështetës nëse besohet se personi 
mbështetës nuk po vepron në përputhje me dëshirat dhe preferencat e 
personit që po përfiton “vendimmarrjen e mbështetur”. 

- Rishikimin dhe përputhjen e kuadrit ligjor Shqiptar me standardet e 
KDPAK dhe rekomandimet e dhëna nga Komiteti.

- 
 

125 Paragraph 20 “General comment No. 1 (2014) Article 12: Equal recognition before the law”
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Si edhe vërehet, pika 3 e nenit 7 i “Ligjit për përfshirjen dhe aksesueshmërinë” 
kërkon që Këshilli i Ministrave të nxjerri rregullat, procedurat dhe kriteret e 
ofrimit të shërbimeve. Në referim të nenit 21 të po këtij ligji kërkohet që aktet 
nënligjore në zbatim të këtij neni, të miratohen brenda 24 muajve nga hyrja në 
fuqi e ligjit, pra minimalisht brenda muajit Shtator të vitit 2016. Ndërkohë që 
ende nuk rezulton të jenë miratuar aktet nënligjore në referim të këtij neni.

Në këtë pjesë të raportit të monitorimit, ja vlen të theksojmë se ngritja dhe vënia 
në zbatim e “regjimit të vendimmarrjes së mbështetur”, kërkon jo thjesht vendosje 
afatesh në nxjerrjen e akteve nënligjore dhe ngritjen e strukturave formale për arsyen 
e thjeshtë atë të përmbushjes së afateve të përcaktuara në aktet ligjore. Sanksionimi 
i regjimit të “vendimmarrjes së mbështetur” është më tepër se nxjerrja e një akti 
nënligjor, në radhë të parë është ndryshim “mentaliteti juridik” “mendësie” e së 
pari profesionistëve të të drejtës, si dhe kërkon ngritjen e grupeve me përbërjen e 
profesionistëve të të drejtës si dhe fushave të tjera të ndërlidhura përfshirë fushën e 
psikologjisë, punonjësve sociale, mjekë sipas specialiteteve, etj.. Kërkon hulumtime 
dhe referim në eksperiencat më të mira ndërkombëtare për vënien efektivisht në 
praktikë të regjimit të vendimmarrjes së mbështetur. 

E për më tepër ngritja e regjimit të vendimmarrjes së mbështetur do të 
kërkonte paralelisht shfuqizimin dhe riformulimin e kuadrit ligjor në përputhje 
me standardet e KDPAK sa i takon njohjes së barabartë para ligjit nëpërmjet 
ushtrimit të “zotësisë të plotë për të vepruar” për të gjithë PAK”, duke përfshirë 
këtu K.Civil, rrjedhimisht Kodet e Procedurave, e në vazhdim aktet ligjore dhe 
nënligjore të ndërlidhura.
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III. E DREJTA PËR TË KËRKUAR DREJTËSI  
DHE PËR T’U GJyKUAR126

“E drejta për të kërkuar drejtësi dhe për t’u gjykuar” është një tjetër fushë 
e të drejtës që KDPAK nëpërmjet “Rekomandimit të përgjithshëm nr.1 (2014)” 
i ka kushtuar një vëmendje të veçantë, duke u ndalur posaçërisht tek parimi 
i “pa përgjegjshmërisë penale për shkak të gjendjes mendore”, të drejtës për 
të disponuar “mjete efektive ligjore”, të drejtën e për të përfituar “ndihmë 
ligjore falas” si dhe të drejtën për të qenë personat me aftësi të kufizuar pjesë e 
“administrimit të drejtësisë”. 

Në vijim po trajtojmë këto parime të rëndësishme si elemente përbërëse “të 
të drejtës për të kërkuar drejtësi dhe për tu gjykuar” duke baraspeshuar standardet 
që KDPAK afirmon me dispozitat ligjore në fuqi të kuadrit ligjor Shqiptar. 

III. 1 Ndihma juridike

E drejta për tu mbrojtur lidhet drejtpërdrejtë me të drejtën për një proces të 
rregullt ligjor, që përfshin edhe të drejtën për ndihmë ligjore falas. Mungesa e 
ndihmës ligjore falas është një nga barrierat më të shpeshta në raport me parimin 
e “barazisë të armëve” dhe “barazisë në aksesin në drejtësi” në mënyrë të veçantë 
për PAK, të cilët përgjithësisht janë në mesin e shtresave më të varfra të botës dhe 
përballen me sfida në përfitimin e ndihmës ligjore dhe përfaqësimit ligjor. 

Për më tepër, shumë PAK kufizohen nga e drejta për të pasur mundësi 
të iniciojnë një proces hetimor apo gjyqësor si rezultat i të qenit të izoluar në 
institucione apo të izoluar në shtëpitë e tyre. Por nga ana tjetër edhe mungesa 
e informacionit mbi të drejtat e tyre dhe si ti kërkojnë këto të drejta pranë 
institucioneve të drejtësisë apo institucioneve të tjera administrative është një 
formë tjetër barriere që kufizon të drejtën e tyre për të përdorur efektivisht mjetet 
juridike.

126 Pjesë të këtij seksioni janë marrë nga “General comment No. 1 (2014) Article 12: Equal 
recognition before the law”, pasi autorët e këtij studimi e konsiderojnë shumë të rëndësishme të 
evidentojnë parimet e të drejtës sipas standardeve që afirmon KDPAK nëpërmjet rekomandime të 
përgjithshme apo raporteve të tjera që kanë dalë në funksion të nenit 12 dhe 13 të KDPAK. Në 
këtë këndvështrim një pjesë e analizës së parimeve të paraqitura në këtë raport janë marrë si pjesë 
reference nga këto dokumente të rëndësishme që KDPAK vë në dispozicion, për tu analizuar më pas 
nga autorët e studimit lidhur me përputhshmërinë dhe garancitë që  kuadri ligjor Shqiptar ka në fuqi.
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Komiteti ka ngritur shqetësimin në lidhje me mungesën e ndihmës ligjore 
falas për PAK, përfshirë ata që jetojnë në institucione, si dhe për gratë dhe vajzat 
me aftësi të kufizuara që janë viktima të dhunës dhe abuzimit. 

Në disa vende ku shërbimet e ndihmës ligjore janë ngritur në praktikë, në të 
vërtetë ato paraqesin mangësi në lidhje me burimet e nevojshme; nuk veprojnë 
në baza të pavarura; janë të paarritshme për PAK; ose nuk kanë ekspertizë të 
mjaftueshme për të drejtat e PAK. Ndërkohë që masat shtrënguese që mund të 
merren ndaj PAK mund të kufizojnë qasjen e tyre në shërbimet dhe përfitimet 
thelbësore, duke i ekspozuar ata në përjashtimin social dhe shkeljet e të drejtave 
të tyre për të kërkuar mbështetje ligjore për të kërkuar këto të drejta. Mos ofrimi 
i ndihmës ligjore ka efekte që ndikojnë për më tej dhe i ekspozojnë PAK në 
margjinalizimin e mëtejshëm.

Komiteti rekomandon që shtetet anëtare duhet të risin aftësitë e tyre 
për të garantuar ndihmën ligjore për PAK, të miratojnë kuadrin ligjor në këtë 
drejtim dhe të ndajnë burimet për të mbështetur ofrimin e ndihmës ligjore falas. 
Ndihma ligjore duhet të jetë e arritshme dhe shtetet anëtare duhet të sigurojnë 
disponueshmërinë e shërbimeve dhe të informacionit duke përdorur mënyra të 
shumta, metoda dhe forma të komunikimit në të gjithë territorin që ushtrojnë 
veprimtarinë e tyre127. P.sh., në Kanada, Zyra e Ndihmës Ligjore në Ontrario 
ofron të gjithë informacionin online në formate alternative (të përshtatura 
për tu kuptuar nga personat me aftësi të kufizuara) dhe i trajnon në mënyrë 
të vazhdueshme punonjësit e institucioneve për të komunikuar me PAK sipas 
aftësive të tyre të ndryshme. 

III.1.1 Kuadri ligjor Shqiptar

Ndihma juridike apo ndihma ligjore, aplikuar me këto dy terma në kuadrin 
ligjor Shqiptar, garantohet si nga K.Pr.Civile128 por edhe nga K.Pr.Penale129. 

Ndërkohë që Ligj Nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga 
shteti”, hyri në fuqi në 1 Qershor 2018 dhe ka garantuar të drejtën për të 
përfituar ndihmë parësore dhe dytësore, pavarësisht nga të ardhurat apo pasuria 
e tyre për çdo PAK130 duke përfshirë në mënyrë specifike edhe fëmijët që janë 
të vendosur në institucione të përkujdesit apo individëve me çrregullime të 

127 Raporti i zyrës të Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut në OKB, datë 27 Dhjetor 2017.
128 K. Pr. Civile Neni 158 “Veprimet paraprake të gjyqtarit të vetëm”
129 K. Pr. Penale Neni 6 “Sigurimi i mbrojtjes”
K.Pr.Penale/ Neni 58 “Të drejtat e viktimës së veprës penale ç) të zgjedhë mbrojtës dhe, kur është 
rasti, të përfitojë ndihmë juridike falas, sipas legjislacionit në fuqi;...”
130 Neni 11 “Kategoritë e veçanta të përfituesve të ndihmës juridike”
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shëndetit mendor, që u është hequr apo kufizuar zotësia juridike për të vepruar, 
pa qenë e nevojshme marrja e miratimit të kujdestarit të tyre ligjor. 

Problematika aktuale e këtij akti ligjor është mungesa e vënies efektive 
në zbatim dhe konkretisht Qeveria Shqiptare është prej më shumë se 1 viti në 
vonesë për miratimin e akteve nënligjore në këtë drejtim. Si rrjedhim PAK në 
Shqipëri ende e kanë të pamundur ushtrimin e të drejtës për ndihmë ligjore në 
përmbushje të parimit të rëndësishëm të “procesit të rregullt ligjor” nëpërmjet 
ndihmës ligjore të garantuar nga shteti. Ndërkohë që një hapësirë e mundshme 
në këtë drejtim është e lidhur vetëm me OJFtë, që kanë tashmë të konsoliduar 
klinikat ligjore dhe pranë tyre dhe ofrojnë gjerësisht ndihmë ligjore falas për 
kategori të ndryshme sociale. Por edhe për këto organizata është bërë shumë e 
vështirë pjesa e qëndrueshmërisë financiare, mbi baza donacionesh, të cilët po 
kufizojnë gjithnjë e më shumë burimet financiare, e rrjedhimisht kjo ndikon në 
uljen e numrit të përfituesve dhe rasteve të trajtuara.

III.2 Prezumimi i pafajësisë 

Një parimet e procesit të rregullt ligjor që lidhet ngushtësisht edhe me 
garantimin e “përshtatjes procedurale” është edhe parimi i “Prezumimit të 
pafajësisë”. Në disa sisteme ligjore, përfshirë kuadrin ligjor Shqiptar, personat me 
aftësi të kufizuar intelektuale apo të çrregullimeve të shëndetit mendor mund të 
vlerësohen si “të paaftë për t’u gjykuar/ të papërgjegjshëm për shkak të gjendjes 
mendore” dhe përjashtohen nga “përgjegjësia penale”, duke pasjellë heqjen apo 
kufizimin e “zotësisë juridike për të vepruar”. 

Si rrjedhim, individi deklarohet se ka “qenë i pa ndërgjegjshëm psiqikisht në 
momentin e kryerjes së veprës penale”, duke e përjashtuar atë në këtë mënyrë 
nga përgjegjësia penale dhe vendosjen e tij/ saj nën regjimin e kufizimit të lirisë 
që përgjithësisht aplikohet me dërgimin ose trajtimin me forcë në institucionet e 
shëndetit mendor për një kohë të pacaktuar.

PAK mund ti nënshtrohen në raste të caktuara edhe testeve për të vlerësuar 
aftësitë e tyre për tu gjykuar, çka mund të jetë në kundërshtim me vullnetin e tyre 
dhe në shumë raste kohëzgjatja e këtij procesi mund të tejkalojë kohën e dënimit 
të dhënë me vendim gjykate, duke e kushtëzuar atë nga procesi që i garantohet 
individëve të tjetër “për një proces të rregullt ligjor”. 

Në këtë drejtim Komiteti ka rekomanduar rishikimin e procedurave penale 
duke kërkuar  fuqimisht kundërshtimin e konceptit të “qenies së paaftë për tu 
gjykuar”131 dhe karakterit të tij diskriminues, si dhe ka kërkuar heqjen e këtij 

131 “unfitness to stand trial”
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parashikimi nga sistemi gjyqësor penal. Ky qëndrim është përkrahur edhe nga 
“Grupi i punës mbi ndalimet e kundërligjshme”132, i cili ka kërkuar që personave 
me aftësi të kufizuara intelektuale dhe me çrregullime të shëndetit mendor 
(psiko – sociale) ti jepet mundësia për tu gjykuar, duke i garantuar mbështetjen e 
nevojshme “akomodimin e arsyeshëm nëpërmjet përshtatjes së procedurave” apo 
si edhe e kemi trajtuar gjerësisht në seksionin II.2, garantimin e “vendimmarrjes 
së mbështetur” në vend që ti deklarojnë këta persona “të papërgjegjshëm për 
shkak të gjendjes mendore”. 

Gjithashtu Komiteti ka rekomanduar eliminimin e masave të sigurisë që 
përfshijnë trajtim të detyruar mjekësor ose psikiatrik në institucione në kuadrin 
ligjor të shteteve anëtare133. 

III. 2.1 Kuadri ligjor Shqiptar

Në K.Penal vazhdon të aplikohet parimi i “mungesës të  përgjegjësisë 
penale për shkak të gjendjes mendore”134 (unfitness to stand trial) dhe me vendim 
të gjykatës personi i nënshtrohet ekspertimit për të vlerësuar aftësinë e tij për të 
vepruar, çka mund të jetë në kundërshtim me vullnetin e tij/saj135. 

Nga ana tjetër edhe pse miratimi i ri i Ligji “Për shëndetin mendor” (ligji 
nr. 44/2012 datë 19.4.2012) garanton disa të drejta thelbësore për personat që 
paraqesin çrregullime të shëndetit mendor, sërish do të theksonim se edhe pse 
ky ligj është miratuar pas ratifikimit të KDPAK nga shteti Shqiptar136 sërish në 
dispozitat e tij ligjore parashikohet referimi i “heqjes apo kufizimit të zotësisë 
për të vepruar”137,  procedurat që ndiqen për “trajtimit të pavullnetshëm” apo 
“trajtimin e pavullnetshëm me vendim gjykate138. 

Në vijim të standardeve të përcaktuara nga KDPAK dhe rekomandimeve 
të vazhdueshme të Komitetit, sugjerohet rishikimi/ shfuqizimi i dispozitave të 
mëposhtme ligjore:

• Kodi Penal
-  Neni 17 “Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore”; 
-  Neni 46 “Masat mjekësore dhe edukuese”.

132 “Working Group on Arbitrary Detention”
133 “General comment No. 1 (2014) Article 12: Equal recognition before the law”.
134 K.Penal Neni 17
135 K.Pr.Penale Neni 43 
136 Ligj nr. 108/2012 datë 15.11.2012 “Për ratifikimin e Konventës së OKB-së “Për të drejtat e 
personave me aftësi të kufizuara”
137 Neni 9 “Heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar”
138 Neni 20 “Trajtimi i pavullnetshëm”;Neni 24 “Trajtimi i pavullnetshëm me vendim gjykate”
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• Kodi i Procedurës Penale
-  Neni 43 “Verifikimet për përgjegjshmërinë e të pandehurit”;
-  Neni 44 “Pezullimi i procedimit për shkak të papërgjegjshmërisë së të 

pandehurit”
-  Neni 45 “Revokimi i vendimit të pezullimit”;
-  Neni 46 “Masat mjekësore të detyrueshme”;
-  Neni 464 “Ekzekutimi i vendimeve me burgim” “ .........4. Në të njëjtën 

mënyrë veprohet edhe për rastet e ekzekutimit të vendimeve të 
mbylljes së detyrueshme në institucione mjekësore ose edukimi.”.

• Ligji “Për shëndetin mendor”
-  Neni 9 “Heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar”;
-  Neni 20 “Trajtimi i pavullnetshëm”;
-  Neni 24 “Trajtimi i pavullnetshëm me vendim gjykate”;
-  Kreu VI “Shëndeti mendor në institucionet e ekzekutimit të vendi-

meve penale dhe institucionet e posaçme mjekësore” (nenet 28-29).

III.3 Administrimi i drejtësisë

Sipas KDPAK në mënyrë që PAK të kenë qasje në drejtësi në baza të 
barabarta me të tjerët, ata duhet të jenë në gjendje të marrin pjesë në mënyrë 
efektive, të drejtpërdrejtë ose indirekte, në të gjitha procedurat ligjore, duke 
përfshirë fazat hetimore dhe paraprake. Pjesëmarrja e drejtpërdrejtë i referohet 
atyre rasteve kur PAK vepron si paditës, i pandehur apo si një nga palët në 
proces. Ndërsa pjesëmarrja indirekte i referohet rasteve të tjera që kontribuojnë 
në administrimin e drejtësisë, siç është ajo e dëshmitarit, ekspertit të kualifikuar, 
juristit, gjyqtarit apo avokatit.

KDPAK e konsideron administrimin e drejtësisë një pjesë të sistemit 
demokratik që kontribuon në qeverisjen e mirë dhe për rrjedhojë shkon përtej 
respektimit të të drejtave për një proces të rregullt ligjor për PAK. 

Respektimi i demokracisë, sundimit të ligjit, llogaridhënies dhe administrimit 
efektiv të drejtësisë kërkon përfshirjen e personave që përfaqësojnë të gjitha 
aspektet e shoqërisë, në të gjitha kapacitetet, duke përfshirë PAK. 

Neni 13 kërkon të promovojë të drejtat e PAK për të kontribuar dhe marrë 
pjesë në të gjitha aspektet e administrimit të drejtësisë dhe në të gjitha procedurat 
e tjera ligjore, si një komponent i qytetarisë aktive për të formuar shoqërinë në të 
cilën jetojmë. Rrjedhimisht, pjesëmarrja në sigurimin e aksesit në drejtësi lidhet 
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me pjesëmarrjen në jetën publike dhe politike, siç përshkruhet në nenet 4 (3), 
29, 33 dhe 34 të Konventës.

PAK vazhdojnë të përballen me kufizime sa i përket pjesëmarrjes së tyre si 
palë në procedura të ndryshme ligjore, si për shembull si gjyqtarë, prokurorë, 
dëshmitarët ose avokatë. Këto kufizime ndikohen më së shumti nga stereotipat 
që ulin kredibilitetin dhe kapacitetin e PAK dhe veçanërisht të grave, për të 
kontribuar në mënyrë efektive në procedurat ligjore. Një shembull i një zhvillimi 
pozitiv në këtë kontekst është një vendim i Gjykatës Supreme të Kanadasë, në të 
cilën Gjykata konstatoi se personat me aftësi të kufizuara intelektuale mund të 
dëshmonin në çështjet penale në bazë të një premtimi për të treguar të vërtetën, 
ndërsa më parë ata duhej të dëshmonin kompetencën e tyre për të dëshmuar 
duke shpjeguar kuptimet e koncepteve të premtimit, të vërtetës dhe të pavërtetës.

Komiteti ka theksuar në mënyrë specifike se mohimi apo mos marrja e 
masave të duhura për të marrë pjesë në baza të barabarta me të tjerët, siç është 
mos garantimi i interpretit të  gjuhës së shenjave, ka rezultuar në shkelje të të 
drejtës për aksesin në drejtësi, mos diskriminimin, “akomodimin e arsyeshëm”, 
lirinë e shprehjes dhe pjesëmarrjen në jetën politike dhe publike. 

Roli i garantimit të “përshtatshmërisë të procedurave” nëpërmjet “akomodimit 
të arsyeshëm” është kyç për të siguruar që rregullat e procedurës mund të 
interpretohen me fleksibilitet të mjaftueshëm për përfshirjen dhe pjesëmarrjen e 
PAK në baza të barabarta me të tjerët në institucionet e administrimit të drejtësisë. 

Për të kapërcyer pengesat për pjesëmarrje në administrimin e drejtësisë, 
ka shumë shtete që sot në botë po angazhohen në përmirësimin e sistemeve të 
tyre. Si për shembull, Kili ka shfuqizuar ligjin që ndalonte personat me aftësi të 
kufizuar në ndijore (në shikim /të verbër dhe që nuk dëgjojnë dhe nuk flasin) për 
të ushtruar profesionin e magjistratit. Në mënyrë të ngjashme, në Etiopi, Dhoma 
Federale vendosi kundër një praktike zakonore në sektorin e drejtësisë, i cili 
i ndalonte personat e verbër që të ushtronin detyrën si gjyqtarë dhe urdhëroi 
gjykatat të siguronin “akomodimin e arsyeshëm” për ushtrimin e detyrave të tyre. 

Në Peru “akomodimi i arsyeshëm” është siguruar për kandidatët e verbër 
që kryejnë procedurën e provimit hyrjes për tu bërë gjykatës ose prokuror. Në 
Gjermani, rreth 70 persona të verbër janë gjyqtarë dhe disa kanë arritur funksionet 
më të larta gjyqësore në vend, duke përfshirë edhe në Gjykatën Supreme Federale.

III.3.1 Kuadri ligjor Shqiptar

Referuar kuadrit ligjor Shqiptar vërejmë se ende janë në fuqi dispozita të 
cilat kufizojnë të drejtën e PAK për tu zgjedhur apo për të ushtruar funksionin e 
Magjistratit, Avokatit apo Ekspertit (gjatë procesit gjyqësor). 
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Konkretisht Ligji nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve 
në Republikën e Shqipërisë” në nenin 23 parashikon si një nga kriteret pranimit 
në formimin fillestar gëzimin e zotësisë të plotë për të vepruar, apo neni 67 
i këtij ligji parashikon largimin nga funksioni apo pezullimin e përkohshëm 
të magjistratit nëse vërtetohet nga komisioni i posaçëm jo vetëm pamundësia 
mendore por edhe fizike e magjistratit. 

Gjithashtu, Ligji nr. 55/2018 “Për profesionin e avokatit në Republikën e 
Shqipërisë” parashikon heqjen e titullit apo pezullimin e lejes së ushtrimit të 
profesionit nëse avokati vuan nga sëmundje mendore ose fizike, të cilat bëjnë të 
pamundur ushtrimin normal të profesionit.

Ligji nr.10385, datë 24.2.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrë-
veshjeve” (i ndryshuar)139 parashikon në nenin 6 një nga shkaqet për heqjen e 
licencës të ndërmjetësit “heqjen apo kufizimin e zotësisë për të vepruar”.

Sa i përket ushtrimit të funksionit të Ekspertit si në procesin civil apo penal, 
konstatohet edhe këtu si kusht kufizues gëzimi i “zotësisë të plotë juridike për 
të vepruar” apo “vuajtja nga sëmundje mendore”, dispozita ligjore të cilat janë 
ende në fuqi si në K.Pr.Civile140 edhe në K.Pr.Penale141.

Në vijim po evidentojmë disa nga aktet ligjore që kërkojnë rishikim apo 
shfuqizim të dispozitave ligjore me qëllim përputhjen e tyre me standardet e 
KDPAK sa i përket parimit të rëndësishëm të administrimit të drejtësisë:

• Ligji nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën 
e Shqipërisë”: 
- Neni 28 “Kriteret e pranimit në formimin fillestar” “Çdo person ka të 

drejtë të kandidojë në Shkollën e Magjistraturës, për t’u pranuar në 
formimin fillestar për magjistrat, nëse përmbush njëkohësisht kriteret 
e mëposhtme: a) ka zotësi të plotë për të vepruar;...”;

- Neni 67 “Pamundësia fizike dhe mendore e një magjistrati”;
- Neni 156 “Kufijtë e kohëzgjatjes së pezullimit” “.....b) riaftësimit fizik 

ose mendor të magjistratit...”.

• Ligj nr. 55/2018 “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”
- Neni 13 “Fitimi i titullit të avokatit” “...........2. Të drejtën për të fituar 

titullin “Avokat” në Republikën e Shqipërisë e ka çdo shtetas shqiptar 
që plotëson kushtet e mëposhtme: a) të ketë zotësi të plotë juridike 
për të vepruar;..........”;

139 Ndryshuar me ligjin nr. 81/2013, datë 14.2.2013, nr. 26/2018, datë 17.5.2018
140 Neni 224/d “Regjistri elektronik i ekspertëve” pika 3/b
141 Neni 180 “Papajtueshmëria me detyrën e ekspertit” pika 1/a
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- Neni 46 “Heqja e titullit dhe pezullimi i lejes së ushtrimit të profesionit” 
“.....2. Komiteti Disiplinor i Dhomës së Avokatisë të Shqipërisë, 
................... , ka autoritet të pezullojë lejen e ushtrimit të profesionit 
për një periudhë kohore nga dy muaj deri në dy vjet, kur vërtetohet 
një nga rastet e mëposhtme: ........... ç) avokati vuan nga sëmundje 
mendore ose fizike, të cilat bëjnë të pamundur ushtrimin normal të 
profesionit; .....”.

• Ligji nr.10385, datë 24.2.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e 
mosmarrëveshjeve” (i ndryshuar)142

- Neni 6 “Heqja e licencës së ndërmjetësit” “1. Ndërmjetësit i hiqet 
licenca dhe çregjistrohet nga regjistri në rastet kur: ....................b) 
humbet apo i kufizohet zotësia për të vepruar;....”.

• Kodi i Procedurës Civile të RSh
- Neni 224/ d “Regjistri elektronik i ekspertëve” “ ............... 3. Ministria 

e Drejtësisë pranon regjistrimin e ekspertit në regjistrin elektronik, 
nëse ai përmbush kriteret e mëposhtme: ..... b) të ketë zotësi të plotë 
për të vepruar;....”.

• Kodi i Procedurës Penale të RSh
- Neni 180 “Papajtueshmëria me detyrën e ekspertit” “1. Nuk mund 

të kryejë detyrën e ekspertit: a) i mituri, ai që ka ndalim ligjor ose i 
është hequr zotësia juridike për të vepruar ose vuan nga një sëmundje 
mendore;.....”.

III.4  Trajnim në fushat e administrimit      
 të drejtësisë dhe edukimit ligjor

Barrierat e qëndrimeve ndikojnë në aksesin në drejtësi për PAK, pasi ato 
mund të ndikojnë negativisht në mënyrën në të cilën zbatohen ligjet, politikat, 
procedurat dhe praktikat ligjore. Shpesh, këto barriera të qëndrimeve rrjedhin 
nga mungesa e vetëdijes për të drejtat dhe praktikat e përshtatshme për PAK 
në sistemin e drejtësisë nga ana e punonjësve të policisë, administratës dhe 
profesionistëve që punojnë si mbrojtës publikë, ofrojnë ndihmë juridike apo 
ushtrojnë profesione të tjera të ngjashme. 

142 Ndryshuar me ligjin nr. 81/2013, datë 14.2.2013, nr. 26/2018, datë 17.5.2018
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Dispozitat e nenit 13 (2) promovojnë trajnimin e duhur për këto kategori me 
qëllim tejkalimin e barrierave. Shtetet palë duhet të hartojnë dhe shpërndajnë 
programe të detyrueshme të rregullta të trajnimit, të cilat duhet të financohen 
siç duhet, duke përfshirë personat me aftësi të kufizuara në të gjitha fazat e 
procedurave ligjore, duke përfshirë edhe në zonat rurale.

Komiteti ka rekomanduar që programet e trajnimit të adresojnë fusha të tilla 
si: 

(a) barrierat me të cilat përballen PAK në aksesin në drejtësi; 
(b) të drejtat e garantuara  në KDPAK, duke përfshirë pjesëmarrjen në baza të 

barabarta me të tjerët; 
(c) sigurimin e “akomodimit të arsyeshëm” në procesin gjyqësor; 
(d) tejkalimin e stereotipave të bazuar në gjini dhe aftësinë e kufizuar; 
(e) të drejtat që lidhen me martesën, familjen, prindërimin, fertilitetin dhe 

marrëdhëniet; 
(f) mënyrat për të luftuar paragjykimet kundër personave me aftësi të kufizuara, 

veçanërisht ato me aftësi të kufizuara psiko-sociale dhe / ose intelektuale.

Disa programe trajnimi tregojnë mënyrat në të cilat mund të zbatohet 
neni 13 (2). Për shembull, në Spanjë, policia dhe shoqëria civile kanë hartuar 
një manual trajnimi për shpërndarje në stacionet policore. Në Afrikën e Jugut, 
Shërbimi Policor ka prioritizuar trajnimin e stafit të tij për të drejtat e personave 
me aftësi të kufizuara. Bashkimi Evropian, Estonia dhe Franca kanë trajnuar 
gjyqtarë dhe agjentë të tjerë të drejtësisë në këtë drejtim.

III.4.1 Kuadri ligjor Shqiptar

Referuar “Planit Kombëtar të Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuar 
2016-2020”143 është parashikuar në Objektivin 2, aktivitetin “2.4.Trajnimi 
i zyrtarëve në të gjitha institucionet gjyqësore në lidhje me KDPAK” duke 
parashikuar “trajnimin e 100 zyrtarëve deri ne fund te vitit 2020”. 

Rezulton se deri aktualisht janë ofruar disa trajnime në Shkollën e 
Magjistraturës për gjykatësit dhe prokurorët. Trajnimi u përqendrua në dispozitat 
e KDPAK, por duhet më shumë punë në këtë fushë, për të mundësuar zbatimin 
efikas të së drejtës për barazi përpara ligjit. Është bërë vetëm një trajnim bazë dhe 
numri i gjykatësve dhe prokurorëve që morën pjesë ishte i kufizuar144.

143 VKM nr. 483, datë 29.06.2016 “Plani Kombëtar i Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuar 
2016-2020”
144 1.2 Barazia/VKM nr. 483, datë 29.06.2016 “Plani Kombëtar i Veprimit për Personat me Aftësi 
të Kufizuar 2016-2020”
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Në këtë kuadër edhe ADRF145 ka dhënë kontributin e saj, falë zbatimit të 
projektit “Angazhim qytetar për një sistem gjyqësor funksional dhe akses në 
drejtësi në Shqipëri” me mbështetjen financiare të “Bashkimit Evropian” dhe 
i zbatuar nga “Save the Children” në partneritet me “Qendrën e Shërbimeve 
dhe Praktikave Ligjore të Integruara”. Përgjatë periudhës Mars – Qershor 2018, 
ADRF ka mundur të realizojë një ditë trajnimi me temë “Standardet kombëtare 
dhe ndërkombëtare për garantimin e aksesit në drejtësi për personat me aftësi të 
kufizuara” për stafin e Gjykatave dhe Prokurorive në 5 rajone: Tirana, Durrësi, 
Gjirokastra, Lezha dhe Mati. Trajnimi u fokusua në mënyrë të veçantë në nenin 
12 dhe 13 të KDPAK, ku një vend të veçantë zunë edhe trajtimi i rasteve të 
Gjykatës Evropiane të Strasburgut. 

Ndërkohë nuk rezulton që Magjistratët në formim nga Shkolla e Magjistraturës 
të kenë një temë specifike për formimin e tyre vazhdues sa i përket koncepteve 
të reja që ka sjellë neni 12 “Njohja e barabartë para ligjit” dhe 13 “aksesi në 
drejtësi” i KDPAK. E njëjta situatë vërehet edhe për studentët e Fakultetit të 
Drejtësisë.

145 Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara



GARANTIMI I AKSESIT NË DREJTËSI PËR PAK NË KUADRIN LIGJOR SHQIPTAR

76

Pjesë e këtij raporti monitorimi ishte edhe administrimi i të dhënave 
sasiore dhe cilësore të mbledhura nga institucionet e drejtësisë dhe nga PAK, të 
përqendruara kryesisht në 5 rajonet e targetuara: Tiranë, Lezhë, Mat, Durrës dhe 
Gjirokastër. 

Në vijim do të analizojmë të dhënat e mbledhura sipas target grupeve, duke 
i paraqitur rezultatet e mbledhura si në formë narrative dhe grafikore.

IV. 1 Të dhëna të mbledhura nga institucionet e drejtësisë

Institucionet e Drejtësisë që u targetuan për të qenë pjesë e të dhënave që 
do të analizohen në kuadër të këtij raporti janë të shtrirë në 5 rajone: Tiranë, 
Lezhë, Mat, Durrës dhe Gjirokastër. Me qëllim mbledhjen e të dhënave u hartua  
një pyetësor me pyetje të hapura dhe gjysmë të hapura i cili u përshtat edhe 
me funksionin e institucionit të drejtësisë, konkretisht pyetjet u përshtatën për 
Gjykatat Civile, Gjykatat Administrative apo Institucionin e Prokurorisë. 

Në total u dërguan 16 letra zyrtare institucioneve të targetura146 dhe vetëm 
11 institucione dërguan pyetësorin e plotësuar në rrugë zyrtare dhe elektronike. 

Nga të dhënat e mbledhura dhe të analizuara u konstatua se:
Përshtatshmëria infrastrukturore e godinave  të institucioneve: Nga 11 

institucione (që kthyen përgjigje) vetëm 6 prej tyre raportojnë se kanë platformën 
e pjerrët (rampë) në hyrje të institucionit. Ndërkohë që nga të dhënat cilësore 
të mbledhura ngrihet shqetësimi i punonjësve të institucioneve sa i përket 
përshtatshmërisë infrastrukturore, kjo në disa raste për shkak së godinat janë 
shumë të vjetra dhe kërkojnë rikonstruksion specifik, ndërkohë që në disa raste 
të tjera edhe buxheti i dedikuar për këto shërbime në shumë raste mungon. 

Në vijim po veçojmë disa nga citatet e shkëputura nga pyetësorët e dërguar:

146 Gjykatës së Lartë të RSh, Gjykatës së Apelit Tiranë, Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, 
Gjykatës të Rrethit Gjyqësor Tiranë, Gjykatës Administrative Tiranë, Prokurorisë të Rrethit Gjyqësor 
Tiranë; Gjykatës të Rrethit Gjyqësor Durrës, Gjykatës Administrative Durrës, Prokurorisë të Rrethit 
Gjyqësor Durrës; Gjykatës të Rrethit Gjyqësor Lezhë, Prokurorisë të Rrethit Gjyqësor Lezhë; 
Gjykatës të Rrethit Gjyqësor Mat, Prokurorisë të Rrethit Gjyqësor Mat; Gjykatës të Rrethit Gjyqësor 
Gjirokastër, Gjykatës Administrative Gjirokastër, Prokurorisë të Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.

IV. ANALIZIMI I TË DHËNAVE SASIORE



AnAlizimi i të dhënAve sAsiore

77

“.... godina e institucionit ka një konstruksion shumë të vjetër, pasi 
është ndërtuar shumë vite më parë. Për këtë arsye nuk ka mundësi 
për vendosjen e një rampe, vendosja në një godinë të re që pritet të 
bëhet së shpejti mund ti plotësojë të gjithë parametrat e kërkuar....”
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Në hyrje të ins�tucionit ka një pla�ormë të pjerrët (rampë)

Sa i përket përshtatshmërisë të institucionit dhe mundësimin për 
aksesin fizik në çdo kat, nga të dhënat e mbledhura u konstatua se vetëm 3 
institucione147 kanë në funksion në institucionin e tyre “ashensorin” ndërkohë 
që 8 institucionet e tjera nuk raportojnë të kenë një të tillë. 
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Ins�tucioni ka ashensor që mundëson ngjitjen në çdo kat

147 Gjykata e Lartë e RSh,  Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane dhe Prokuroria pranë Gjykatës së 
Rrethit Gjyqësor Tiranë
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Shërbimet Administrative: Pjesë e të dhënave të mbledhura ishin edhe 
pyetjet që lidheshin kryesisht me vlerësimin e shërbimeve administrative që 
ofrohen në institucion sa i përket përshtatshmërisë të informacionit në funksion 
të PAK dhe konkretisht: 

Pyetjes nëse “Institucioni ofron informacion në versionin braill” të gjithë 
institucionet janë përgjigjur “Jo” (n=11). 

Sa i përket pyetjes “Nëse informacioni ofrohet në shkronjë të zmadhuar si dhe 
në format audio” vetëm 2 (dy) institucione nga numri total prej 11 institucioneve 
(që kanë dërguar të plotësuar pyetësorin) raportojnë se ofrojnë informacion në 
shkronjë të zmadhuar. 

Lidhur me pyetjen nëse “Institucioni ofron interpretin e gjuhës së shenjave 
për personat me aftësi të kufizuar në dëgjim dhe në të folur” të 11 institucionet 
raportojnë se nuk ofrojnë shërbimin e interpretit gjatë ofrimit të shërbimeve 
administrative.

Ndërkohë që 4 institucione148 nga 11 institucione, pjesë e analizës të të 
dhënave, kanë një person përgjegjës për të ndihmuar dhe orientuar PAK për 
përmbushjen e shërbimeve administrative në institucionin e tyre.

“Përshtatshmëria procedurale”: Pyetjet e pyetësorit u fokusuan edhe sa i 
përket përmbushjes së “kërkesave për përshtatshmërinë  procedurale” në hetimin 
apo gjykimin e çështjet gjyqësore, ku të paktën njëra nga palët ka qenë person 
me aftësi të kufizuara. Nga të dhënat e analizuara u konstatua se:
Në një raport gati të njëjtë, në 6 prej institucioneve (n=6) ka pasur kërkesa nga 
PAK, përdorues të karriges me rrota, për zhvillimin e seancës gjyqësore në një 
sallë ku mund të hyjë lehtësisht, për të qenë personalisht pjesëmarrës në seancë 
gjyqësore dhe kërkesa është marrë parasysh. Ndërkohë që në 5 institucione të 
tjera (n=5) nuk raportohet të jenë depozituar kërkesa të kësaj natyre.

Një nga të intervistuarit ka theksuar se “.... kërkesa e personit me 
aftësi të kufizuara për ndryshimin e sallës të seancës gjyqësore është 
pranuar dhe është shoqëruar në sallën e katit të parë ku mund të 
merrte pjesë në seancë gjyqësore....”. 

Ndërkohë një tjetër i intervistuar thekson se: “.....një person me 
karrige me rrota ka bërë kërkesë për caktimin e një ambienti të 
përshtatshëm, por nuk është marrë në konsideratë, pasi ambientet 
në institucionin tonë nuk janë të përshtatshme. Për elementet e tjerë 
të përshtatshmërisë nuk ka kërkesa....”.

148 Gjykata e Lartë e RSh,  Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane, Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Tiranë dhe Gjykata Administrative e shkalles se pare Durrës
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Kërkesa nga PAK përdorues të karriges me rrota, për  
zhvillimin e seancës gjyqësore në një sallë të aksesueshme

Në lidhje me pyetjen “Nëse ka pasur kërkesa nga PAK, për zhvillimin e 
seancës gjyqësore në një orar të përshtashëm, në raport me gjendjen tij/saj 
shëndetësore” raportohet se vetëm në 3 institucione (n=3)149 është kërkuar (dhe 
rrjedhimisht plotësuar) një kërkesë e tillë, ndërkohë që 7 institucione (n=7) të 
tjera raportojnë se nuk kanë pasur asnjë kërkesë të kësaj natyre dhe vetëm 1 
(n=1) institucion nuk është përgjigjur.

Të dhëna interesante referohen edhe sa i përket disponimit të provave të 
procesit gjyqësor në format audio, ku 4 institucione (n=4) raportojnë se kanë 
administruar kërkesa të kësaj natyre, ndërkohë që kërkesa për rregjistrimit audio 
të seancave gjyqësore është administruar në vetëm 2 institucione (n=2)150. Sa 
i përket kërkesave për vënien në dispozicion të “provave të procesit gjyqësor 
në format braill/ vendimin e gjykatës në format braill/ vënien në dispozicion 
të vendimit të gjykatës në version audio” për asnjë nga 11 institucionet nuk 
raportohet të jetë administruar një kërkesë e tillë. 

Në lidhje me pyetjen “Nëse keni pasur kërkesa nga personat me aftësi të 
kufizuara në veçanti në dëgjim dhe në të folur, për t’iu vënë në dispozicion 
interpreti i gjuhës së shenjave gjatë procesit gjyqësor” raportohet se kjo kërkesë 
është administruar në vetëm 2 institucione (n=2)151 dhe e veçanta është se kjo 
kërkesë është bërë vetëm në institucionet që ushtrojnë juridiksionin në Qarkun 
e Tiranës, ndërkohë që 9 institucionet (n=9) e tjera raportojnë se nuk kanë 
administruar kërkesa të kësaj natyre. 

149 Gjykata e rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat dhe Gjykata e Rrethit 
Gjyqësor Tirane
150 Gjykata e Lartë e RSh, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
151 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane dhe Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë
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Kërkesa për interpre�n e gjuhës së shenjave

Pyetësori kishte të përqëndruara një grup pyetjesh për të tërhequr vlerësimin 
e institucioneve të targetuara në lidhje me kategoritë e PAK që ato e konsiderojnë 
se ndeshin më shumë vështirësi në përfitimin e shërbimeve administrative  apo 
gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor/ hetimor. 

Nga të dhënat e mbledhura u konstatua se, kategori e PAK që ndesh më 
shumë vështirësi gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor/ hetimor ishin si vijon:

-  në vetëm 2 institucione (n=2) raportohet se më shumë vështirësi 
ndeshin personat me aftësi të kufizuar në lëvizje përdorues të karriges 
me rrota; 

-  4 institucione (n=4) raportojnë se më shumë vështirësi hasin personat 
e verbër dhe me vështirësi në shikim; 

-  3 institucione (n=3) raportojnë se më shumë vështirësi hasin personat 
me diagnoza të “shëndetit mendor”;

-  ndërsa 1 institucion (n=1) raporton se më shumë vështirësi hasin pranë 
institucionit të tyre personat që nuk dëgjojnë dhe nuk flasin

-  vetëm 1 institucion (n=1) raporton se asnjë nga kategoritë e PAK nuk 
ndesh vështirësi pranë institucionit të tyre gjatë zhvillimit të seancave 
gjyqësore. 

-  ndërkohë që 5 institucione (n=5) raportojnë më shumë se një kategori 
të aftësisë të kufizuar, konkretisht, në institucionin e tyre hasin më 
shumë vështirësi personat përdorues të karriges me rrota, me vështirësi 
në lëvizje, të verbër, persona që nuk dëgjojnë dhe nuk flasin, me 
diagnoza të shëndetit mendor dhe me aftësi te kufizuar intelektuale. 
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Të intervistuarit kanë theksuar se 

“....Gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor më shumë vështirësi ndeshin 
personat përdorues të karriges me rrota apo motorëve lëvizës, me 
diagnoza të shëndetit mendor apo të verbër. Për shkak të vështirësive 
në lëvizje dhe hyrjes në salla gjyqësore, si dhe për shkak të formateve 
braill dhe interpretit të gjuhës së shenjave......
Gjithashtu edhe për shkak të mungesës së aplikimit të gjuhës së 
shenjave gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor, edhe për gjetjen e 
ekspertëve në këtë fushë ndeshim vështirësi.”

Sa i përket të dhënave mbi kategorinë e PAK që ndesh më shumë vështirësi 
në përfitimin e shërbimeve administrative, konstatohet se 6 institucione (n=6) 
nuk kanë dhënë asnjë përgjigje; 3  institucione (n=3) raportojnë më shumë se 
një kategori të aftësisë të kufizuara që has vështirësi në përfitimin e shërbimeve 
administrative, konkretisht “kategoria e personave me aftësi të kufizuara në 
shikim (të verbër) dhe me vështirësi ne shikim, që nuk dëgjojnë dhe nuk flasin, me 
diagnoza të shëndetit mendor dhe me aftësi të kufizuar intelektuale”; 1 institucion 
(n=1) raporton se më shumë vështirësi hasin kategoria e “personave me aftësi të 
kufizuara të verbër dhe me vështirësi në shikim” dhe vetëm 1 institucion (n=1) 
raporton se asnjë nga kategoritë e personave me aftësi të kufizuara nuk ndesh 
vështirësi pranë institucionit të tyre në përfitimin e shërbimeve administrative.

Gjithashtu nga të dhënat cilësore të  mbledhura të intervistuarit 
theksojnë se “...nuk kemi specialist për dhënien e ndihmës të 
përshtatshmërisë të procedurave për specifikat e aftësisë të kufizuara, 
por edhe nuk ka pasur kërkesa nga vetë personat me aftësi të 
kufizuara në këtë drejtim....”.
“.....Kategoria që ndesh më shumë vështirësi në institucionin tonë për 
marrjen e shërbimeve administrative raportohet se është kategoria 
e personave përdorues të karriges me rrota apo motorëve lëvizës, 
personat me vështirësi në lëvizje përdorues të mjeteve lëvizëse, kjo 
për shkak të arkitekturës së godinës dhe mungesës të ashensorëve 
në godinë.” 

Pjesa e fundit e pyetësorit u përqëndrua në vlerësimin e “Shërbimeve të 
aksesueshme që ofrohen nga faqja online e institucionti të gjykatës/ prokurorisë 
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nëpërmjet: internetit; ofrimit të informacionit në version audio; shkronjë e 
zmadhur; informacionet në gjuhë të thjeshtuar për tu kuptuar nga publiku në 
përgjithësi; informacion në gjuhën e shenjave apo forma të tjera”. 

Nga të dhënat e analizuara rezultoi se: 1 institucion (n=1) nuk ka faqe 
interneti, ndërkohë që 10 institucionet e tjera (n=10) raportojnë se përgjithësisht 
faqja zyrtare online e institucionit ofron informacion në gjuhë të thjeshtuar; 3 
institucione (n=3) ofrojnë informacion në “shkronjë të zmadhuar” dhe vetëm 
1 institucion (n=1) ofron informacion në versionin “audio” nëpërmjet faqes së 
internetit.

IV. 2 Të dhëna të mbledhura nga PAK

Mbledhja e të dhënave sasiore dhe cilësore për vlerësimin e aksesit në 
drejtësi nga PAK u përqendrua gjithashtu në 5 rajonet e targetuara: Tiranë, Lezhë, 
Mat, Durrës dhe Gjirokastër. 

Me qëllim mbledhjen e të dhënave u hartuan një pyetësor me pyetje 
të hapura dhe gjysmë të hapura i cili u mundua të përshtatej në një gjuhë të 
thjeshtuar për tu kuptuar nga PAK, ndihmësit personal apo kujdestarët e tyre. 

Procesi i draftimit të pyetësorit kaloi edhe fazën e rishikimit dhe testimit 
nga vetë PAK që janë bërë pjesë e rishikimit dhe draftimit edhe të këtij raporti 
monitorimi.

Në total u plotësuan 250 pyetësorë, duke u ndarë në një raport të drejtë për 
të 5 rajonet, respektivisht: 50 pyetësorë Tirana, 50 pyetësorë Lezha, 50 pyetësorë 
Mati, 50 pyetësorë Durrësi dhe 50 pyetësorë Gjirokastra. 

Me qëllim marrjen e të dhënave sa më gjithëpërfshirëse nga të gjitha 
kategoritë e PAK dhe kujdestarët e tyre, ekspertët e këtij studimi udhëzuan 
plotësimin e numrit total të 50 pyetësorëve në çdo rajon sipas kësaj ndarje: 10 
pyetësorë për tu plotësuar nga personat me aftësi të kufizuara në lëvizje; 10 
pyetësorë për tu plotësuar nga persona me aftësi të kufizuara në dëgjim dhe në të 
folur; 10 pyetësorë për t’u plotësuar nga persona me aftësi të kufizuara në shikim; 
10 pyetësorë për t’u plotësuar nga persona me aftësi të kufizuara me aftësi të 
kufizuara intelektuale apo kujdestarë të tyre; 10 pyetësorë për tu plotësuar nga 
persona me aftësi të kufizuara të shëndetit mendor apo kujdestarë të tyre. 

Pyetjet e pyetësorit kishin si qëllim vlerësimin e situatës në terren, jo vetëm 
në kryeqytetin Shqiptar por edhe në qytete të tjera të mëdha, pas Tiranës, si 
Durrësi dhe Gjirokastra por edhe në dy qytete të tjera më të vogla si Lezha dhe 
rajoni i Matit, si rajone më periferike, pjesë e këtij raporti monitorimi. 



AnAlizimi i të dhënAve sAsiore

83

Seksioni i parë i pyetjeve u fokusua kryesisht në matjen e nivelit të 
mundësimit të drejtësisë për kategoritë e PAK sa i përket ofrimit të “ndihmës 
ligjore”, “informacionit ligjor të kërkuar” si dhe institucionit ku janë drejtuar për 
marrjen e informacionit. 

Nga të dhënat e analizuara u vërejt se:
Në lidhje me pyetjen “A keni kërkuar ndonjëherë ndihmë ligjore në lidhje 

me ligjet apo të drejtat tuaja?” vërehet se numri i PAK që kanë kërkuar ndihmë 
ligjore është më i vogël (n=123) se numri i PAK që nuk kanë kërkuar ndihmë 
ligjore (n=127). Por pavarësisht kësaj diferenca midis të dy vlerave nuk është 
sinjifikative, vetëm numri i 4 PAK (n=4) bën diferencën midis dy vlerave matëse. 
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Kërkesa nga PAK për ndihmë  ligjore

127123Vlera

Për një lexim më të mirë të kërkesave për ndihmë ligjore të ndara sipas 5 
qarqeve të targetura, paraqitet grafiku i mëposhtëm që pasqyron se numrin më 
të madh të kërkesave për ndihmë ligjore e kryeson qarku i Tiranës (n=33) duke 
pasuar me Gjirokastrën (n=30), ndërkohë Mati (n=24) dhe Lezha (n=23) janë gati 
në vlera të njëjta. Renditjen e mbyll rajoni i Durrësit (n=13) me numrin më të 
vogël të kërkesave për ndihmë ligjore. 
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Të dhëna interesante janë mbledhur nga pyetja e drejtuar PAK në lidhje me 
fushën e ligjeve që kanë më shumë interes për marrjen e informacionit, duke i 
dhënë mundësinë të intervistuarit ti përgjigje 4 alternativave152, ku alternativa e 
fundit ju jepte mundësi të specifikonin fusha të tjera të pa cituara në pyetjen e 
drejtuar. 

Nga të dhënat e analizuara, shfaqur edhe në grafikun e mëposhtëm në 
vlerën e përqindjeve, rezultoi se interesin më të madh PAK e paraqesin për ligjet 
në fushën e aftësisë të kufizuar (52%), pasuar nga ligjet për të drejtat e njeriut 
(31%); ligjet për të drejtat e pronë (14%) dhe në alternativën e fundit që i ishte 
dhënë mundësia të intervistuarve për të cituar fusha të tjera që kanë më shumë 
interes, tepër interesante janë fushat që janë identifikuar prej tyre (rreth 3%) 
nevoja për të marrë informacion ligjor në fushën e aksesueshmerisë, punësimit, 
shërbimit ligjor falas. 

Ndërkohë që me interes është edhe citimi që ata kanë bërë për fushën 
ligjore lidhur me “dhunën në familje” apo informacion ligjor për procedurat e 
“zgjidhjes të martesës”.

152 Ligjet në fushën e aftësisë të kufizuar; ligjet për të drejtat e njeriut; ligjet për të drejtat e pronës; 
tjetër, shpjego më shumë....
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Vlera 52% 31% 23% 3%
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Në vijim të pyetjes të trajtuar më sipër, të intervistuarve iu është drejtuar një 
pyetje tjetër e mbyllur, për të vlerësuar nivelin e interesit që ata paraqesin brenda 
kuadrit ligjor që rregullon fushën e aftësisë të kufizuar. 

Nga të dhënat e mbledhura rezultoi se më tepër kategoria e PAK janë 
të interesuar për fushën ligjore që rregullon “përfitimet nga statuset” (30%), 
“përfitimet nga pagesat e aftësisë të kufizuar” (29%) pagesat që përfitojnë për 
shkak të aftësisë të kufizuar dhe që rregullohen kryesisht nga ligji 9355 “Për 
shërbimet shoqërore dhe ndihmë ekonomike”. 

Gjithashtu interes paraqet edhe fusha mbi përfitimet e “kujdestarisë të PAK” 
(23%), ndërkohë fusha ligjore mbi aksesueshmërinë renditet  e fundit me 16%. 

Sa i përket alternativës së hapur të kësaj pyetje, të intervistuarit kanë shtuar 
edhe fushën e arsimit, shëndetësisë dhe punësimit, por që gjithsesi dhënia e 
këtyre alternativave paraqitet në një vlerë të ulët rreth 2%.
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Vlera 29% 30% 23% 16% 30
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Duke qenë se një nga standardet e aksesit në drejtësi është edhe garantimi 
i ndihmës ligjore për grupet në nevojë të shoqërisë, pjesë e të cilëve janë edhe 
PAK, një nga pyetjet e drejtuara në pyetësor ishte në lidhje me institucionin 
publik apo privat në të cilin ata ishin drejtuar për të marrë informacion ligjor. 

Nga të dhënat e mbledhura konstatohet se PAK më së shumti drejtohen për 
marrjen e informacionit ligjor në institucionin e Bashkisë/ Njësive administrative 
(38%). Por interesant është edhe fakti që rreth 25% e të intervistuarve i drejtohen 
OJFve të ndryshme që veprojnë në territorin e vendbanimit të tyre. Ndërkohë që 
institucionet e tjera si gjykata (5%) apo prokuroria (1%) kanë një përqindje të 
ulët, në të njëjtin nivel paraqitet edhe avokatia (5%). Por për tu theksuar në këtë 
hapësirë është fakti që një pjesë e konsiderueshme e të intervistuarve citojnë se 
“e kanë gjetur elektronikisht informacionin ligjor” (11%).

Të intervistuarit pohojnë se:

“.... institucionet ku drejtohem më shumë për marrjen e informa-
cionit janë Bashkia  dhe OJFtë.....” 
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Vlera 5% 38% 24%5% 5% 1% 5% 11% 3%
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Për të vlerësuar nivelin e përshtatshmërisë në informacion sa i përket të drejtave 
dhe kuadrit ligjor, një pyetje tjetër e mbyllur me disa alternativa mbi vështirësitë 
që hasen, iu drejtua të intervistuarve, ku të dhënat e analizuara treguan se pjesa 
më e madhe e të intervistuarve nuk kuptojnë përmbajtjen e ligjit (32%) apo 
kanë hasur vështirësi në leximin e ligjit për shkak të ndryshimeve (30%) dhe 
vështirësisë për ti gjetur ato. Nga ana tjetër vërehet se ka PAK të cilët kërkojnë të 
marrin informacionin ligjor në format të thjeshtuar (11%), në format audio (6%) 
apo në formatin braill (5%). Ndërkohë që vërehet se 17% e të intervistuarve nuk 
dinë ku të drejtohen për ta marrë informacion më të thjeshtëzuar për përmbajtjen 
e ligjit apo të drejtave të tyre. 

Disa nga të intervistuarit kanë evidentuar në pyetësor disa citate të cilat po i 
shfaqim më poshtë dhe që pasqyrojnë realitetin që secila nga kategoritë e aftësisë 
të kufizuar ndesh në fushën e aksesit në drejtësi:
Citate nga persona që nuk dëgjojnë dhe nuk flasin”

“....nuk i kuptoj ligjet….. duhet të jenë në gjuhën e shenjave shqipe…”

“nuk ka asnjë ligj të përshtatur në gjuhën e shenjave shqipe për ne 
personat që nuk dëgjomë dhe nuk flasim…”

“..... një njeri që nuk dëgjon nuk i njeh të drejtat e tij, pasi nuk ka 
informacion të aksesueshëm në gjuhën e shenjave shqipe…”

“.....jam i verbër dhe has shumë vështirësi pasi mungojnë dokumentet 
në shkrimin braill apo në audio për të verbrit”.
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“ ...........kam pasur vështirësi në të kuptuarin e terminologjisë të 
ligjit..........”

Vlera 32% 30% 6% 5% 11% 17%
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Me qëllim vlerësimin e elementeve të përshtatshmërisë fizike dhe në 
informacion pranë organeve të institucioneve të drejtësisë, të intervistuarve iu 
drejtuan një seri pyetjesh të cilat po pasqyrohen me të dhënat grafikore në vijim.

Nga 250 të intervistuar vetëm 89 prej tyre kanë qenë palë në një proces 
gjyqësor, ndërsa 161 prej tyre raportojnë se nuk kanë qenë pjesë.
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Përshtatshmëria e infrastrukturës së jashtme:Të intervistuarit u pyetën për të 
vlerësuar nga këndvështrimi i tyre elementët e përshtatshmërisë fizike të ambientit 
të jashtëm që rrethon vendndodhjen e godinës së prokurorisë apo gjykatës, nga 
ku u konstatua se: pjesa më e madhe e të intervistuarve (72%) pohojnë se është 
e vështirë, nuk ka asnjë mundësi për të lëvizur i pa shoqëruar në ambientin e 
jashtëm dhe për të shkuar pranë organeve të sistemit të drejtësisë, gjykatën apo 
prokurorinë. Ndërsa 23% e të intervistuarve pohojnë se nuk kanë hasur ndonjë 
vështirësi dhe 4% e tyre nuk kanë shkuar ndonjëherë në këto institucione.

Vlera 23% 72% 4%

Infrastruktura për të shkuar deri tek Gjykata/ Prokuroria
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Sa i përket tabelat rrugore që të tregojnë drejtimin për në polici, prokurori 
apo gjykatë të dhënat e mbledhura tregojnë se 31% e të intervistuarve pohojnë se 
tabelat janë të dallueshme; 23% e të intervistuarve raportojnë se tabelat nuk janë 
të dallueshme ose janë pjesërisht të dallueshme; një numër i konsiderueshëm, 
rreth 34% të intervistuarish raportojnë se nuk ka tabela dhe 12% nuk kanë shkuar 
ndonjëherë. 

Disa nga të intervistuarit citojnë se:

 “nëse dua të lëviz i pavarur, është e pamundur pasi qyteti nuk më 
ofron mundësinë e rrugëve të kalimit apo tabelave me reliev....”

“kur nuk kam pasur kujdestar e kam pasur të vështire që të 
orientohem......”

“...........tabelat nuk janë të dallueshme për personat me autizëm. 
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Për shkak të vështirësive të tyre në perceptim ata nuk i kuptojnë 
tabelat. Duhet menduar që të bëhen element të posaçëm për këtë 
kategori........”

“........jam tetraplegjik .... nuk arrij te gjej vend parkimi për makinën 
time kur shkoj ne institucione se i zënë të tjerët .....”

“... çdo institucion ka shumë shkallë dhe nuk mund të hipi dot....”

“infrastruktura për të verbrit është e vështirë...”
“vitet e fundit ka disa ndryshime, por njerëzit duhet të ndërgjegjësohen 
dhe mos të parkojnë në vendet e dedikuara për PAK.....”

Përshtatshmëria e infrastrukturës të brendshme të godinës:Të intervistuarit u 
pyetën edhe rreth mundësisë për të hyrë në ambientet e brendshme të godinave 
të prokurorisë apo gjykatës, duke përdorur si vlerë matëse disa nga elementët 
e përshtatshmërisë që duhet të përmbushen minimalisht nga çdo institucion i 
drejtësisë. Rreth 37% e të intervistuarve theksojnë se “është e pamundur për të 
kontaktuar me zyrat e institucionit, ka shumë shkallë” ndërkohë që vetëm 10% 
pohojnë se “është e lehtë për të hyrë në institucion, ka ashensor/ ka rampë në 
hyrje/ nuk ka shkallë” dhe 14% pohojnë se “ka gjithnjë një punonjës që më 
ndihmon”. 

Sa i përket përshtatshmërisë fizike për të verbrit, raportohet se 16% e tyre 
“e kanë të pamundur për tu orientuar zyrat e institucionit, personalisht pasi nuk 
ka tabela orientuese me reliev” por në çdo rast shoqërohen nga kujdestari i tyre 
nëse do të ishin palë në proces. Ndërkohë që 9% e personave që nuk dëgjojnë 
dhe nuk flasin pohojnë se  “e kanë të pamundur të komunikojnë në institucione 
pasi askush nuk njeh gjuhën e shenjave”. Pjesa tjetër e të intervistuarve prej 14% 
raporton se nuk ka shkuar ndonjëherë në ndonjë institucion të drejtësisë (gjykatë 
apo prokurori). 
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Vlera 10% 14% 37% 16% 9% 14%
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Disa nga citimet e të intervistuarve në lidhje me këtë fushë prekin një sërë 
problematikash të cilat evidentohen në këtë raport monitorimi, ku veçanërisht 
të tërheq vëmendjen problematika që hasin personat me aftësi të kufizuara në 
dëgjim dhe në të folur.

 “ nuk ka informacion në gjuhën e shenjave se kur duhet të drejtohemi 
në polici në rastin e ndonjë problem që mund të kemi…”

“ në polici kam pasur shumë vështirësi… asnjë nuk kuptonte gjuhën 
e shenjave… disa policë mendonin se unë stimuloja… bëja sikur nuk 
dëgjoja dhe flisja dhe jam ndier i  poshtëruar verbalisht… të drejtat e 
njerëzve që nuk dëgjojnë nuk respektohen në këto institucione.........”

 “gjykatat.... komisariatet nuk kanë fare informacion rreth nevojave 
për komunikim për njerëzit që nuk dëgjojnë............”
 
 “... në çdo zyrë asnjë informacion nuk është në gjuhën e shenjave...”

“Përshtatshmëria e procedurave”: Pjesë e pyetjeve të pyetësorit u fokusuan 
edhe në elementët e përshtatshmërisë të procedurave. Intervistuesi shpjegonte 
në një gjuhë të thjeshtuar përmbajtjen e pyetjes, duke qenë se pyetje të tilla janë 
të karakterit të mirëfilltë ligjor dhe që kërkojë njohuri specifike. Por ajo pjesë e 
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të intervistuarve që kishin pasur eksperiencë si palë në procesin gjyqësor ofruan 
të dhëna të vlefshme të cilat i shërbejnë gjetjeve të këtij raporti monitorimi. 
Vërehet se gati 35% e të intervistuarve nuk ka marrë pjesë personalisht në seancë 
gjyqësore, 19% e tyre janë përfaqësuar nga avokati dhe 22% nga kujdestarët e 
tyre. Në raport të drejtë 6% e të intervistuarve është ndihmuar në seancë nga 
interpreti i gjuhës së shenjave dhe po 6% është ndihmuar nga pajisjet audio, 
pjesa prej 11% raporton se nuk ka pasur asnjë problem.

Disa nga të intervistuarit citojnë se:

“në procesin civil nuk paguhet interpreti i gjuhës se shenjave nga 
shteti... ky është një problem i madh për ne pasi nuk kemi mundësi 
të paguajmë..........”

“.....nuk ka shërbime interpreti në gjykatë dhe prokurori…”

“ jam i verbër... e kam tërësisht të pamundur për të lëvizur i pa 
shoqëruar dhe të organizoj takime me zyrat e institucioneve....”

Vlera 35% 19% 22% 6% 6% 11%
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Në lidhje me kërkesat procedurale sa i përket garantimit të përshtatshmërisë 
fizike në ambientet ku do të zhvillohet seanca gjyqësore apo në informacion/ 
vënien në dispozicion të provave të procesit gjyqësor të intervistuarit pohojnë 
se: rreth 23% e tyre kanë kërkuar ta zhvendosin zhvillimin e seancës hetimore/ 
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gjyqësore në një ambient ku mund të shkonin lehtësisht dhe kërkesa është pranuar. 
Ndërsa 12% e tyre që kanë kërkuar ta zhvendosin zhvillimin e seancës hetimore/ 
gjyqësore në një orar të përshtatshëm për shkak të gjendjes shëndetësore raportojnë 
se kjo kërkesë nuk është marrë parasysh. Për 2% të tyre nuk është ofruar interpreti 
i gjuhës së shenjave, pavarësisht se është bërë kërkesë procedurale në gjykatë. 
Në të njëjtin raport prej 2% referohet edhe për mos ofrimin e psikologut për 
PAK intelektual, pavarësisht se kjo është disponuar si kërkesë procedurale gjatë 
zhvillimit të seancës gjyqësore. Rreth 9% e të intervistuarve kanë bërë kërkesë 
për marrjen e  regjistrimit të seancës në version audio dhe kërkesa është pranuar. 
Ndërkohë që 56% e të intervistuarve raportojnë se kërkesat e tyre procedurale 
nuk janë marrë parasysh, por pa cilësuar një element të veçantë procedural për 
të cilën ka ardhur edhe refuzimi.

Disa nga të intervistuarit citojnë se:

“kam bërë kërkesë për zhvendosjen e seancës në një orar më të 
përshtatur.... kërkesa ime u plotësua pjesërisht për shkak të orareve 
shumë të ngjeshura në gjykatë... kishte shumë pak hapësirë....”

“....Nuk pata mundësi te isha i pranishëm në seancë, nuk kishte 
përshtatshmëri....”
“........po, kam kërkuar që të zhvillohej seanca në një orar të 
përshtatshëm dhe më është plotësuar...”

“kam pasur gjithmonë ndihmën e familjareve të mi..... vetëm nuk ja 
dal dot”

“ në gjykatë nuk është asgjë e aksesueshme për PAK...”

“......institucionet e drejtësisë nuk kanë staf të specializuar për 
personat me aftësi të kufizuara...”

Përshtatshmëria në informacion: Pjesa e fundit e pyetjeve të pyetësorit lidhet 
me matjen e nivelit të “përshtatshmërisë të informacionit” dhe të çdo shërbimi që 
ofrohet përmes faqes në internet të institucioneve të drejtësisë. Të intervistuarit 
u pyetën për t’iu përgjigjur 1 ose disa prej alternativave në bazë të të cilave të 
vlerësohej niveli i papërshtatshmërisë të informacionit në versionin elektronik. 
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Vlera 10% 13% 3% 4% 24% 28%

Faqja e interne�t nuk është e përshtatur në:

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Audio Gjuhën e 
shenjave

Gjuhë të 
thjeshtuar

Shkronjë të 
zmadhuar

Nuk është e 
lehtë për tu 

përdorur

Nuk kam pasur 
problem

Nuk përdor

18%

Të dhënat e mbledhura tregojnë se 10% e të intervistuarve pohojnë se i 
gjejnë faqet e internetit të pa aksesueshme në versionin audio, 13% pohojnë 
se kërkojnë që informacioni në faqen e internetit të jetë në gjuhën e shenjave, 
3% në gjuhë të thjeshtuar dhe 4% në shkronjë të zmadhuar. Numri më i madh 
i të intervistuarve pohon se nuk ka pasur problem (28%) pasuar nga 24%  e të 
intervistuarve që pohojnë se nuk është e lehtë për tu përdorur faqet e internetit 
dhe 18% e tyre raporton se nuk ka akses në internet. 

Ja vlen të theksohet në këtë pjesë të analizës, se kryesisht këto të dhëna 
janë raportuar në tërësi për faqet e internetit të institucioneve Shqiptare dhe jo 
specifikisht të institucioneve të drejtësisë. Për faktin se në pjesën më të madhe 
institucionet e drejtësisë nuk kanë faqe interneti ose një faqe të përgjithshme që 
menaxhohet nga faqja zyrtare e internetit të ZABGjsë.

IV. 3  Konkluzione

Në konkluzion të të dhënave të analizuara për institucionet e drejtësisë 
në 5 rajonet e targetuara: Tiranë, Lezhë, Mat, Durrës dhe Gjirokastër, vërejtëm 
se ka një përmirësim të kushteve të përshtatshmërisë fizike në institucionet e 
targetuara sa i përket investimeve të bëra në platformat e pjerrëta (ramp). Nga 11 
institucione që kanë kthyer përgjigje, 6 prej tyre raportojnë se kanë platformën e 
pjerrët (rampë) në hyrje të institucionit. 

Ndërkohë që situatë më problematike paraqitet me përshtatshmërinë e 
ambienteve të brendshme të godinave të institucione sa i përket mundësisë për 
të aksesuar godinat me shumë kate. Nga 11 institucione, vetëm 3 prej tyre kanë 
të instaluar “ashensorin” në godinën e institucionit.
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Sa i përket aksesit në shërbime administrative, gjithashtu të dhënat nuk janë 
të favorshme, pasi kjo lidhet edhe për shkak të mungesës së informacionit por 
edhe të mos aplikimit të shërbimeve të aksesueshme për PAK në institucionet 
Shqiptare. Konkretisht asnjë nga 11 institucionet nuk ka të parashikuar ofrimin e 
informacionit në version “braill”, asnjë nga 11 institucionet nuk ofron shërbimin 
e interpretit për personat që nuk dëgjojnë dhe nuk flasin sa i përket ofrimit të 
shërbimeve administrative dhe vetëm 2 (dy) institucione nga numri total prej 
11 institucioneve raportojnë se ofrojnë informacion në shkronjë të zmadhuar. 
Ndërkohë që vetëm 4 institucione (n=4) kanë një person përgjegjës për të 
ndihmuar dhe orientuar PAK për përmbushjen e shërbimeve administrative në 
institucionin e tyre. 

Në lidhje me përmbushjen e elementeve të “përshtatshmërisë procedurale” 
vërehet si pozitive fakti që PAK administrojnë kërkesa për zhvillimin e seancës 
gjyqësore në një sallë ku mund të hyjnë lehtësisht, për të qenë personalisht 
pjesëmarrës në seancë gjyqësore, ku 6 prej institucioneve (n=6) raportojnë 
se kanë pasur kërkesa të kësaj natyre, ndërsa  3 institucione (n=3) raportojnë 
administrimin e kërkesave për zhvillimin e seancës gjyqësore në një orar 
të përshtashëm, në raport me gjendjen shëndetësore. Ndërkohë të dhëna 
interesante referohen edhe sa i përket disponimit të provave të procesit gjyqësor 
në format audio ku 4 institucione (n=4) raportojnë se kanë administruar kërkesa 
të kësaj natyre, ndërsa kërkesat për rregjistrimit audio të seancave gjyqësore janë 
administruar në vetëm 2 institucione (n=2). Sa i përket kërkesave për vënien në 
dispozicion të “provave të procesit gjyqësor në format braill/ vendimin e gjykatës 
në format braill/ vënien në dispozicion të vendimit të gjykatës në version audio” 
asnjë nga 11 institucionet nuk raporton të jetë administruar një kërkesë e tillë. 
Ndërsa kërkesa për interpretin e gjuhës së shenjave është administruar në vetëm 
2 institucione (n=2) që ushtrojnë juridiksionin në Qarkun e Tiranës dhe është 
garantuar ky shërbim prej tyre.

Institucionet e pyetura në lidhje me evidentimin e kategorive të PAK që 
ndeshin më shumë vështirësi gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor, konstatohet 
se rreth 5 institucione (n=5), raportojnë më shumë se një kategori të aftësisë të 
kufizuar, që hasin më shumë vështirësi: personat përdorues të karriges me rrota, 
me vështirësi në lëvizje, të verbër, persona që nuk dëgjojnë dhe nuk flasin, me 
diagnoza të shëndetit mendor dhe me aftësi te kufizuar intelektuale. Ndërsa sa i 
përket të dhënave mbi kategorinë e personave me aftësi të kufizuara që ndesh më 
shumë vështirësi në përfitimin e shërbimeve administrative, konstatohet se pjesa 
më e madhe e institucioneve, (n=6) nuk kanë dhënë asnjë përgjigje ndërkohë 
që 3 institucione raportojnë më shumë se një kategori të aftësisë të kufizuara që 
has vështirësi në përfitimin e shërbimeve administrative, konkretisht “kategoria 
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e PAK të verbër, me vështirësi ne shikim, që nuk dëgjojnë dhe nuk flasin, me 
diagnoza të shëndetit mendor dhe me aftësi të kufizuar intelektuale”.

Pjesa e fundit e pyetësorit u përqëndrua në vlerësimin e shërbimeve të 
aksesueshme që ofrohen nga faqja online e institucionti të gjykatës/ prokurorisë, 
ku konstatohet se edhe këtu mungojnë elementët thelbësisht të lidhur me 
përshtatshmërinë e shërbimeve për PAK. Përgjithësisht pjesa më e madhe e 
institucioneve, 10 institucionet e tjera (n=10), raportojnë se faqja zyrtare online 
ofron informacion në gjuhë të thjeshtuar dhe vetëm 3 institucione (n=3) ofrojnë 
informacion në “shkronjë të zmadhuar” ndërkohë që informacioni në gjuhën 
e shenjave, në version audio (për personat me aftësi të kufizuar në shikim) 
apo në formate të thjeshtuar (për kategorinë e perosnave me afëtsi të kufizura 
intelektuale) mungon.

Në vlerësim të të dhënave sasiore dhe cilësore të mbledhura nga personat me 
aftësi të kufizuara në 5 rajonet e targetuara, ku u shpërndanë dhe u plotësuan 250 
pyetësorë, u vërejt se nevoja e PAK për ndihmë ligjore është e konsiderueshme. 
Rajoni që paraqitet me numrin më të lartë të personave që kërkojnë ndihmë 
juridike është Tirana dhe pasohet nga rajoni i Gjirokastrës, Matit dhe Lezhës, 
ndërkohë që rajoni i Durrësit është në nivelin më të ulët të individëve që kërkojnë 
ndihmë juridike.

Fushat më me interes të kuadrit ligjor për kategorinë e PAK paraqiten ligjet 
në fushën e AK, ku një vëmendje e veçantë është për përfitimet nga statuset”, 
“përfitimet nga pagesat e aftësisë të kufizuar”, përfitimet e “kujdestarisë të PAK” 
apo aksesueshmërisë, pasuar nga ligjet për të drejtat e njeriut, ligjet për të drejtat 
e pronës, si dhe kuadri ligjor lidhur me fushën e aksesueshmërisë, punësimin, 
shërbim ligjor falas, “dhunën në familje” apo informacion ligjor për “zgjidhje 
martese”.

Institucioni ku më së shumti PAK drejtohen për marrjen e informacionit 
ligjor është  institucioni i Bashkisë/ Njësive administrative (38%), kjo lidhet 
edhe me faktin se njësërë shërbimesh janë të përqendruara për tu ofruar nga 
ky institucion. Rreth 25% e të intervistuarve i drejtohen OJFve të ndryshme që 
veprojnë në territorin e vendbanimit të tyre. Ndërkohë që institucionet e tjera si 
gjykata (5%) apo prokuroria (1%) kanë një përqindje të ulët, ku në të njëjtin nivel 
paraqitet edhe avokatia (5%). 

Konstatohet se PAK hasin njësërë vështirësish sa i përket të kuptuarit të kuadrit 
ligjor, ku pjesa më e madhe e tyre theksojnë se nuk kuptojnë përmbajtjen e ligjit 
(32%) apo kanë hasur vështirësi në leximin e ligjit për shkak të ndryshimeve të 
shumta (30%) apo ndeshin vështirësi për ti gjetur ndryshimet ligjore. Nga ana 
tjetër vërehet se PAK janë të ndërgjegjësuar për të kërkuar informacionin ligjor 
në format të thjeshtuar (11%), në format audio (6%) apo në formatin braill (5%). 
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Ndërkohë që vërehet se 17% e të intervistuarve nuk dinë ku të drejtohen për ta 
marrë informacion më të thjeshtëzuar për përmbajtjen e ligjit apo të drejtave të 
tyre. 

Nga 250 të intervistuar,vetëm 89 prej tyre kanë qenë palë në një proces 
gjyqësor, ndërsa 161 prej tyre raportojnë se nuk kanë qenë pjesë. Kjo pjesë e 
të intervistuarve u pyetën për të vlerësuar nga këndvështrimi i tyre elementët 
e përshtatshmërisë fizike të ambientit të jashtëm që rrethon vendndodhjen e 
godinës së policisë, prokurorisë apo gjykatës, nga ku u konstatua se: pjesa më 
e madhe e të intervistuarve (72%) pohojnë se është e vështirë dhe nuk ka asnjë 
mundësi për të lëvizur i pa shoqëruar në ambientin e jashtëm dhe për të shkuar 
pranë organeve të sistemit të drejtësisë, gjykatës apo prokurorisë. Ndërsa 23% e 
të intervistuarve pohojnë se nuk kanë hasur ndonjë vështirësi dhe 4% e tyre nuk 
kanë shkuar ndonjëherë në këto institucione.

Sa i përket tabelave rrugore që tregojnë drejtimin për në polici, prokurori 
apo gjykatë të dhënat e mbledhura tregojnë se 31% e të intervistuarve pohojnë se 
tabelat janë të dallueshme; 23% e të intervistuarve raportojnë se tabelat nuk janë 
të dallueshme ose janë pjesërisht të dallueshme; një numër i konsiderueshëm, 
rreth 34% të të intervistuarve raportojnë se nuk ka tabela dhe 12% nuk kanë 
shkuar ndonjëherë. 

Në lidhje me përshtatshmërinë në infrastrukturën e brendshme të godinave 
të gjykatave/prokurorisë,  të intervistuarit theksojnë se institucioni paraqet njësërë 
barrierash për të gjitha kategoritë e PAK. Edhe në rast se institucioni ka rampë 
në hyrje të tij, mungesa e ashensorit e bën të vështirë aksesimin e godinës në 
çdo kat. Rreth 37% e të intervistuarve theksojnë se “është e pamundur për të 
kontaktuar me zyrat e institucionit, ka shumë shkallë” ndërkohë që vetëm 10% 
pohojnë se “është e lehtë për të hyrë në institucion, ka ashensor/ ka rampë në 
hyrje/ nuk ka shkallë” dhe 14% pohojnë se “ka gjithnjë një punonjës që më 
ndihmon”. 

Sa i përket përshtatshmërisë fizike për të verbrit, raportohet se 16% e tyre 
“e kanë të pamundur për tu orientuar zyrat e institucionit, personalisht pasi nuk 
ka tabela orientuese me reliev” por në çdo rast shoqërohen nga kujdestari i tyre 
nëse do të ishin palë në proces. Ndërkohë që 9% e personave që nuk dëgjojnë 
dhe nuk flasin pohojnë se  “e kanë të pamundur të komunikojnë në institucione 
pasi askush nuk njeh gjuhën e shenjave”. 

Ndërsa lidhur me përshtatshmërinë e procedurave, vërehet se kanë filluar të 
adresohen kërkesa nga PAK për të qenë pjesëmarrës personalisht në seancë duke 
kërkuar zhvillimin e seancës gjyqësore në një sallë të përshtatshme. rreth 23% e 
tyre kanë kërkuar ta zhvendosin zhvillimin e seancës hetimore/ gjyqësore në një 
ambient ku mund të shkonin lehtësisht dhe kërkesa është pranuar. Ndërsa 12% 
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e tyre që kanë kërkuar ta zhvendosin zhvillimin e seancës hetimore/ gjyqësore 
në një orar të përshtatshëm për shkak të gjendjes shëndetësore raportojnë se 
kjo kërkesë nuk është marrë parasysh. Për 2% të tyre nuk është ofruar interpreti 
i gjuhës së shenjave, pavarësisht se është bërë kërkesë procedurale në gjykatë. 
Në të njëjtin raport prej 2% referohet edhe për mos ofrimin e psikologut për 
PAK intelektual, pavarësisht se kjo është disponuar si kërkesë procedurale gjatë 
zhvillimit të seancës gjyqësore. Për 9% e të intervistuarve është bërë kërkesë për 
marrjen e  regjistrimit të seancës në version audio dhe kërkesa është pranuar. 
Ndërkohë që 56% e të intervistuarve raportojnë se kërkesat e tyre procedurale 
nuk janë marrë parasysh, por pa cilësuar një element të veçantë procedural për 
të cilën ka ardhur edhe refuzimi

Në lidhje me përshtatshmërinë e informacionit nga faqet zyrtare online 
të institucioneve të drejtësisë, nga të dhënat e mbledhura konstatohet se 10% 
e të intervistuarve pohojnë se i gjejnë faqet e internetit të pa aksesueshme në 
versionin audio, 13% pohojnë se kërkojnë që informacioni në faqen e internetit 
të jetë në gjuhën e shenjave, 3% në gjuhë të thjeshtuar dhe 4% në shkronjë të 
zmadhuar. Numri më i madh i të intervistuarve pohon se nuk ka pasur problem 
(28%) pasuar nga 24%  e të intervistuarve që pohojnë se nuk është e lehtë për 
tu përdorur faqet e internetit dhe 18% e tyre raporton se nuk përdor aksesin në 
internet. 
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Në pjesën e fundit të këtij raporti monitorimi, në referim të sa është analizuar në 
të gjitha seksionet e mësipërme, do të evidentojmë në formën e rekomandimeve 
fushat ku lind si domosdoshmëri marrja e masave institucionale dhe ligjore për të 
përmbushur përputhshmërinë e legjislacionit Shqiptar me standardet e KDPAK.

Rekomandime të përgjithshme

- Rekomandohet ngritja e një grupi pune në përbërje të të cilit të përfshihet 
trupa e profesorëve dhe akademikëve në vend, në konsultim të ngushtë 
me personat me aftësi të kufizuara dhe organizatat e tyre përfaqësuese, si 
dhe stafin teknik të ministrive të linjës, për të iniciuar fillimin e një debati 
tekniko- ligjor mbi standardet e KDPAK me qëllim  përputhshmërinë e plotë 
të kuadrit ligjor Shqiptar me KDPAK.

- Marrja e masave për përcaktimin dhe ngritjen e “Institucionin përgjegjës” 
për përcaktimin e formave/ elementeve të “përshtatshmërisë procedurale” 
dhe rishikimin paralelisht të kuadrit ligjor Shqiptar, përfshirë kuadrin ligjor 
administrativ, civil, penal dhe në vazhdim, me qëllim përfshirjen në mënyrë 
eksplicite të detyrimit për garantimin e “përshtatshmërisë procedurale” në të 
gjitha fazat dhe procedurat ligjore.

- Ngritja e grupit të punës ndërministror në konsultim të ngushtë me personat 
me aftësi të kufizuara dhe organizatat e tyre përfaqësuese, për ngritjen dhe 
standardizimin e regjimit të  “vendimmarrjes së mbështetur” nëpërmjet 
hartimit dhe miratimit të akteve ligjore dhe nënligjore, si dhe guidave 
udhëzuese për të ndihmuar punën e gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve dhe 
gjithë palëve që punojnë në sistemin e administrimit të drejtësisë. Hartimi 
i procedurave në këtë kontekst do të kontribuonte në ngritjen e praktikave 
të duhura, në sistematizimin e praktikave dhe zhvillimin e mjeteve për të 
siguruar respektimin e të drejtës dhe ushtrimin e “zotësisë juridike për të 
vepruar” në të gjitha procedurat ligjore. 

- Rishikimi dhe përmirësimi i legjislacionit lidhur me parimin penal të “mos 
përgjegjësisë penale për shkak të gjendjes mendore” si dhe eliminimin e 

V. REKOMANDIME
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masave të sigurisë që përfshijnë trajtim të detyruar mjekësor apo psikiatrik 
në institucione përkatëse.

- Ngritja e një grupi pune nga ZABGj për të inspektuar të gjithë institucionet 
ku ushtrojnë veprimtarinë gjykatat në vend, me qëllim identifikimin e të 
gjitha elementeve që nuk përmbushin standardet e përshtatshmërisë si në 
ambientin e brendshëm dhe të jashtëm të godinave, si edhe në komunikim 
dhe informacion.

- Marrja e masave për përkthimin dhe përshtatjen e duhur të tekstit të KDPAK 
në gjuhën shqipe, duke iu përmbajtur termave ligjor që aplikohen në kuadrin 
ligjor Shqiptar, veçanërisht sa i takon terminologjisë ligjore të aplikuar në 
nenin 12 dhe nenin 13 të KDPAK. 

- Marrja e masave për planifikimin, realizimin dhe shpërndarjen e programeve 
të detyrueshme e të rregullta të trajnimit, për punonjësit e administratës 
dhe sistemit të drejtësisë, duke përfshirë punonjësit e organeve policore, 
administratës dhe profesionistëve që punojnë si mbrojtës publikë, që ofrojnë 
ndihmë juridike apo ushtrojnë profesione të tjera të ngjashme, si dhe në 
mënyrë të veçantë të trupës së gjyqtarëve, prokurorëve, ndërmjetësve apo 
avokatëve. 

- Përfshirja e standardeve të KDPAK (neni 12-13) në kurrikulat e Fakultetit të 
Drejtësisë dhe Shkollës së Magjistraturës. 

- Kuadri ligjor Shqiptar, përfshirë Kushtetutën e RSh, ka ende në fuqi dispozita 
të cilat duhet të rishikohen dhe përmirësohen veçanërisht për terminologjinë 
jo të përshtatshme të aplikuar për personat me aftësi të kufizuara. Pikërisht 
përdorimi i terminologjisë diskriminuese, denigruese dhe përdorimi i pa 
unifikuar i termave vazhdon të jetë problematikë e ndeshur në mënyrë 
të herëpashershme në kuadrin ligjor Shqiptar, ku sërish theksohet nevoja 
e ngritjes të një grupi pune për përputhjen e kuadrit ligjor Shqiptar me 
standardet ndërkombëtare të vendosura nga KDPAK, ku pjesë e punës së 
këtij grupi të jetë edhe unifikimi i terminologjisë juridike në këtë drejtim.

Rekomandime për garantimin e “Aksesit në drejtësi”

- Përmbushjen e parimit të “përshtatshmërisë procedurale dhe për shkak 
të moshës” me qëllim garantimin e “barazisë të armëve”, si një nga 
komponentët kryesor të “procesit të rregullt ligjor” nëpërmjet garantimit 
të të njëjtave të drejta procedurale që iu mundësohen të gjitha palëve, 
për të siguruar akses për të njëjtin informacion dhe për të njëjtat 
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mundësi, për të paraqitur dhe për të kundërshtuar prova. Në çdo rast 
“përshtatja procedurale” duhet të sigurohet mbi bazën e “zgjedhjes së 
lirë dhe preferencave” të personit me aftësi të kufizuar, duke qenë se vetë 
personi, di më mirë se cilat janë nevojat e tij/ saj. 

- Rishikimi i gjithanshëm i kuadrit ligjor, përfshirë kuadrin ligjor 
administrativ, civil, penal, me qëllim që në mënyrë eksplicite të përfshihet 
detyrimi për garantimin e “përshtatjes së procedurave” në të gjitha fazat 
dhe procedurat ligjore për të gjitha kategoritë e aftësisë të kufizuar, si 
dhe garantimi i të drejtës për dëmshpërblim të drejtë, nëse kjo e drejtë 
shkelet.

- Detyrimin për parashikimin në kuadrin ligjor shqiptar të ngritjes të 
institucionit përgjegjës për përcaktimin e “përshtatjes të procedurave” 
që do të duhet të përfshijë detajet mbi kur dhe si personat me aftësi të 
kufizuara mund të kërkojnë për të aksesuar këto të drejta. Në çdo rast 
“përshtatshmëria e procedurave” duhet të ofrohet dhe duhet të jetë pa 
pagesë. 

- Pasurimi i praktikës gjyqësore me standardizimin në praktikë të formave 
të “përshtatshmërisë procedurale” duke ju referuar sigurisht edhe 
praktikave ndërkombëtare në këtë drejtim.

- Ngritja e një grupi pune nga ZABGJ për të inspektuar të gjithë institucionet 
ku ushtrojnë veprimtarinë gjykatat në vend me qëllim identifikimin e 
të gjitha elementeve që nuk përmbushin standardet e përshtatshmërisë, 
si në ambientin e brendshëm dhe të jashtëm të godinave, si dhe sa i 
përket elementeve të përshtatshmërisë në komunikim dhe informacion. 
Në çdo rast sugjerojmë që ZABGJ të hartojë një rregullore specifike ku të 
përcaktojë të gjithë elementet e përshtatshmërisë infrastrukturore dhe në 
informacion, si udhëzues për gjykatat në këtë drejtim. 

- Marrja e masave për hartimin nga institucionet e drejtësisë të  rregullore 
të brendshme me qëllim garantimin e aksesit të plotë dhe efektiv për 
personat me aftësi të kufizuara, të të gjitha kategorive, në komunikim 
dhe në informacion si për ofrimin e informacionit zyrtar por edhe gjatë 
ofrimit të shërbimeve administrative. 

Rekomandime për zbatimin e “Njohjes së barabartë para ligjit”

Marrja e masave gjithëpërfshirëse me qëllim garantimin e plotë dhe efektiv të 
“zotësisë për të vepruar” të PAK  në baza të barabarta me anëtarët e tjerë të 
shoqërisë, duke përfshirë:
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- Kuadri ligjor Shqiptar duhet të hyjë në një proces rrënjësor rishikimi 
me synim përputhjen e tij të plotë me standardet dhe frymën e KDPAK, 
sa i përket “njohjes së barabartë para ligjit” për të gjitha kategoritë e 
personave me aftësi të kufizuara.

- Përputhja e kuadrit ligjor Shqiptar me standardet e KDPAK, me qëllim 
garantimin dhe njohjen e plotë dhe të barabartë të “zotësisë për të 
vepruar” për të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara.

- Ngritja e grupit të punës ndërministror në konsultim të ngushtë me 
personat me aftësi të kufizuara dhe organizatat e tyre përfaqësuese për 
hartimin dhe miratimin e akteve ligjore dhe politikave për të zbatuar 
format e reja të “vendimmarrjes së mbështetur”, që kanë në qendër 
respektimin e autonomisë të individit, dëshirat dhe preferencat e tij/ saj.

- Ndërmarrja e hapave të mëtejshme për të siguruar zbatimin e plotë të 
nenit 12 të KDPAK mbi të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, 
nëpërmjet:

o Shfuqizimit të akteve ligjore/ nënligjore, dispozitave ligjore apo 
praktikave ligjore/ juridike që kufizojnë apo heqin “zotësinë për të 
vepruar” dhe parashikojnë vendosjen nën regjimin e “kujdestarisë 
ligjore”, që diskriminojnë qëllimisht apo afektojnë drejtpërdrejtë 
personat me aftësi të kufizuara;

o Hartimin e terminologjisë ligjore për të mbrojtur të drejtën e 
“zotësisë për të vepruar” mbi baza të barabarta për të gjithë;

o Konsultimi i ngushtë dhe përfshirje aktive e personave me aftësi 
të kufizuara, përfshirë fëmijët me aftësi të kufizuara, nëpërmjet 
organizatave të tyre  përfaqësuese, në zhvillimin dhe zbatimin 
e legjislacionit, politikave dhe proceseve të tjera vendimmarrëse 
që ndikojnë në zbatimin e nenit 12 të KDPAK. 

- Ndërmarrja e masave dhe veprimeve që ndalojnë çdo subjekt privat apo 
jo shtetëror për të ndërhyrë në aftësinë e personit me aftësi të kufizuara 
për të gëzuar dhe përmbushur të drejtat e njeriut, përfshirë të drejtën për 
ushtrimin e “zotësisë për të vepruar”. 

- Ngritjen, njohjen dhe mundësimin e personave me aftësi të kufizuara për 
të pasur akses për një numër të shumëllojshëm mbështetjeje në ushtrimin 
e “zotësisë për të vepruar”. Mbrojtja që duhet të sigurohet në ofrimin 
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e kësaj forme mbështetjeje duhet të jetë në respektim të të drejtave, 
dëshirave/ vullnetit dhe preferencave të personave me aftësi të kufizuara. 

- Përmirësimi dhe rishikimi i kuadrit ligjor lidhur me procedurat penale 
të “mos përgjegjësisë penale për shkak të gjendjes mendore” si dhe 
eliminimin e masave të sigurisë që përfshijnë trajtim të detyruar mjekësor 
ose psikiatrik në institucionet përkatëse, për ti dhënë mundësinë 
personave me aftësi të kufizuara (veçanërisht intelektuale dhe psiko 
– sociale) për tu gjykuar, duke i garantuar mbështetjen e nevojshme 
nëpërmjet “akomodimit të arsyeshëm”, “përshtatjes së procedurave” dhe 
regjimit të “vendimmarrjes së mbështetur”.

Rekomandime për garantimin e të drejtave civile dhe politike

- Kuadri ligjor Shqiptar duhet të garantojë njohjen e plotë dhe të barabartë 
të drejtës të personave me aftësi të kufizuara për ushtrimin e të drejtave 
të tyre politike, përfshirë të drejtën e votës, të drejtën e pjesëmarrjes apo 
dhënies së ndihmës gjatë proceseve zgjedhore, si dhe të drejtën për të 
marrë pjesë si vëzhgues apo monitorues i proceseve zgjedhore.

- Kuadri ligjor Shqiptar duhet të garantojë të drejtat e personave me aftësi 
të kufizuara për të  pasur “mbështetjen e nevojshme” për të shprehur 
zgjedhjen e tyre gjatë procesit të votimit, nëpërmjet votës së fshehtë dhe 
për të marrë pjesë në të gjitha proceset zgjedhore apo referendumet pa 
asnjë diskriminim. 

- Hartimi dhe miratimi i dispozitave ligjore apo masa të tjera praktike 
për të garantuar barazinë para ligjit të personave me aftësi të kufizuara 
për të gëzuar dhe trashëguar pronën, të kontrollojnë të ardhurat e tyre 
financiare dhe të kenë akses të barabartë në kreditë bankare, hipotekën 
apo në forma të tjera të kredive financiare dhe të sigurojnë që personat 
me aftësi të kufizuara nuk kufizohen në mënyrë arbitrare nga e drejta e 
gëzimit të këtyre të drejtave.

- Garantimi i të drejtave të personave me aftësi të kufizuara për krijimin 
e mundësive për të ngritur rrjetëzime sociale, mundësitë për të punuar 
dhe për të fituar të ardhurave në baza të barabarta me të tjerët, dhënien 
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e mundësive të shumëllojshme për zgjedhjen e vendit të rezidencës në 
komunitet dhe përfshirjen e tyre në sistemin arsimor në të gjitha nivelet.

- Kuadri ligjor duhet të garantojë përfshirjen dhe pjesëmarrjen efektive të 
personave me aftësi të kufizuara për të mundësuar dhënien e kontributit 
të tyre profesional në administrimin e sistemit të drejtësisë, nëpërmjet 
rolit të ekspertit të kualifikuar, juristit, gjyqtarit, ndërmjetësit apo avokatit.


