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Hyrje 
 

Në një vështrim të përgjithshëm në Analizën e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri evidentohen 

problematikat e lidhura me Edukimin Ligjor të Publikut duke vlerësuar se “Institucionet 

shtetërore nuk kanë projekte dhe plane për të promovuar e mundësuar këtë formë edukimi. Nuk 

ka një strategji kombëtare për edukimin ligjor të publikut. Nuk ka një koordinim dhe planifikim 

të mirë të edukimit vazhduar ligjor të publikut. Nuk ka një ndarje të detyrave institucionale dhe 

të shoqërisë civile, për edukimin dhe informimin vazhdues ligjor të publikut”1.  

Duke u bazuar në studimin e realizuar nga UNDP (20182)pothuajse gjysma e popullatës (48,7%) 

ka pasur probleme ligjore gjatë pesë viteve të fundit. Mosmarrëveshjet shpesh kanë në qendër 

çështje të pronave, truallit ose tokës, si dhe përfitimet sociale. Personat me më shumë 

mosmarrëveshje janë zakonisht meshkuj dhe anëtarë të komunitetit Rom, ndërsa banorët e 

zonave rurale kanë më pak mosmarrëveshje se sa banorët e Tiranës dhe të zonave të tjera urbane. 

Individët kanë nivel mjaft të ulët njohurie për të drejtat e tyre: më se një e katërta e personave të 

anketuar nuk ishin në gjendje të përmendnin emrin e asnjë prej të drejtave dhe lirive kushtetuese. 

Po kështu, ka mangësi njohurish përsa i përket të drejtave të grave. Niveli i ulët i njohjes dhe 

njohurive ligjore është më i theksuar në radhët e popullatës rome, personat me nivel arsimor të 

ulët, dhe nivel të ardhurash më të ulta. Këto të dhëna vihen re dhe verifikohen edhe gjatë 

trajnimeve të realizuara nga IPSED me popullatën Rome dhe Egjyptiane në rajonin e Lushnjes. 

Bazuar në këto konstatime, u realizua projekti Qytetarë Aktiv të informuar dhe aksesi në 

drejtësi”, është pjesë e skemës së granteve të projektit “Përfshirja e shoqërisë civile për një 

sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, i cili financohet nga 

Bashkimi Europian dhe zbatohet nga Save the Children dhe Qendra e Shërbimeve dhe 

Praktikave Ligjore të Integruara dhe poimplementohet nga IPSED, për të fuqizuar grupet 

vulnerabël rreth njohjes së ligjeve dhe të drejtat e tyre.  

                                                           
1 1Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Analiza e Sistemit të Drejtësisë, fq. 223 
http://www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/dokumenti_shqip_0.pdf 
2http://www.al.undp.org/content/dam/albania/docs/FINAL_DRAFT_SURVEY_SQ.pdf 
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Në këtë raport, përmblidhen disa nga tematikat kryesore të diskutuara në rajonin e Lushnjes 

lidhur me edukimin ligjor të publikut, si dhe disa vështirësi që hasnin grupet vulnerabël në këtë 

rajon kur ata kërkojnë të respektohen disa nga të drejtat e tyre.  

Disa grupe të pafavorizuara e kanë akoma edhe më të vështirë të kenë akses në drejtësi dhe t’i 

zgjidhin mosmarrëveshjet në mënyrë të drejtë bazuar në të drejtat që ofron një system drejtësie 

funksional.  

Në grupet vulnerabël të targetuara gjatë implementimit të projektit përfshihen komuniteti Rom 

dhe Egjyptian, personat me të ardhura të ulta, ata me nivel arsimor të ulët, personat me aftësi të 

kufizuara, viktimat e dhunës në familje, dhe fëmijët në institucione rezidenciale, etj. Këto grupe 

qytetarësh përballen me pengesa të shumëllojshme, të cilat ua bëjnë aksesin në drejtësi edhe më 

të vështirë se sa pjesës tjetër të qytetarëve shqiptarë. Shumë prej tyre, si Romët, personat me 

aftësi të kufizuara, dhe të tjerë, janë viktima të një diskriminimi të përhapur. Ndodh shpesh që 

këta persona janë edhe në gjendje të vështirë ekonomike, çka i pengon të kenë akses në shërbime 

më cilësore. Si pasojë, disa prej tyre as nuk kamë mundësi t’u drejtohen institucioneve, duke i 

lënë çështjet e tyre ligjore të pazgjidhura. Për më tepër, këta persona shpesh kanë njohuri më të 

kufizuara mbi ligjin dhe funksionimin e sistemit të drejtësisë se sa qytetarët e tjerë, çka i bën të 

mos kenë mundësi të gëzojnë të drejtat e tyre3.  

Këto ishin edhe disa nga tematikat e vëna në dukje kryesisht nga komuniteti Rom dhe Egjyptian, 

gjatë realizimit të trajnimeve me këto grupe. Një pjesë e mirë e tyre, shprehnin probleme 

madhore përsa i takon çështjeve që lidhen me ndihmën sociale, apo rikonstruktimin e banesave 

të tyre. Sipas këtij grupi, shpeshherë çështjet e tyre, ngelen pa zgjidhur pasi ata nuk njohin 

mënyrat se si tu drejtohen institucioneve për të kërkuar të drejtat e tyre. Tashmë është ngritur një 

projekt  strategji “ Strategjia e  Edukimit Ligjor të Publikut,” e cila  do të jetë produkt i 

Kuvendit te Shqipërisë, pasi parashikohet të miratohet prej tij. Kjo strategji  është  lehtësuar në 

procesin e draftimit dhe konsultimit publik nga organizatat e Shoqërisë Civile anëtare te 

Koalicionit “ Drejtësi për të gjithë”, dhe synon të jetë një strategji që u vjen në ndihmë të gjithë 

grupeve të sipërpërmendura në lidhje me aksesin në drejtësi. 

 

                                                           
3http://www.al.undp.org/content/dam/albania/docs/FINAL_DRAFT_SURVEY_SQ.pdf 
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1. Strategjia e Edukimi Ligjor të publikut, një hap për përmirësimin e 
sistemit 

Kuvendi i Shqipërisë, me Vendimin nr.96/20141 vendosi ngritjen e Komisionit të Posaçëm 

Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë. Komisioni i Posaçëm ka patur, ndër të tjera, 

për objekt të veprimtarisë së tij edhe "Hartimin e një dokumenti strategjik për objektivat e 

reformës në sistemin e drejtësisë, bazuar në analizën e gjendjes aktuale të organizimit dhe 

funksionimit të sistemit të drejtësisë". 

Për realizimin e detyrave të sipërpërmendura, pranë Komisionit të Posaçëm u ngrit Grupi i 

Ekspertëve të Nivelit të Lartë (GENL), i mbështetur nga një sekretariat teknik. Në përfundim të 

Analizës së sistemit të drejtësisë në Shqipëri dhe mbështetur mbi gjetjet e saj, u hartua nga 

GENL, me asistencën e Sekretariatit Teknik, Strategjia e Reformës në Sistemin e Drejtësisë dhe 

Plani i Veprimit për zhvillimin e strategjisë për reformimin e sistemit të drejtësisë në Shqipëri. 

Në përfundim, me vendimin nr.14, dt.30.07.2015 "Për miratimin e Dokumentit 'Analiza e 

Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri"2, Komisioni i Posaçëm miratoi, Dokumentin "Analiza e 

Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri" dhe me vendimin nr.15, datë 30.07.2015 "Për miratimin në 

parim të Strategjisë dhe Planit të Veprimit për reformën e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri"3, 

Komisioni i Posaçëm miratoi në parim dokumentin Strategjia e Reformës në Sistemin e 

Drejtësisë si dhe Planin e Veprimit për zhvillimin e strategjisë për reformimin e sistemit të 

drejtësisë në Shqipëri. Këto dokumente shërbyen si bazë për hartimin e ndryshimeve kushtetuese 

si dhe paketës së projektligjeve që do të bëjë të mundur zbatimin e Reformës në Drejtësi. Në 

Strategjinë e Reformës në Sistemin e Drejtësisë4 parashikohet "Edukimin ligjor dhe arsimi 

juridik" si një nga 7 shtyllat bazë të reformës në sistemin e drejtësisë. Në datë 16 dhjetor 2016, u 

prezantua në Komisionin e Posaçëm paketa prej 27 projektligjesh hartuar nga GENL së bashku 

më ekspertët ndërkombëtarë të EURALIUS, OPDAT dhe OSBE. Pjesë e paketës së akteve të 

Reformës në Drejtësi është edhe Strategjia për Edukimin Ligjor të Publikut në Republikën e 

Shqipërisë. 

Gjatë procesit të hartimit të Strategjisë për Edukimin Ligjor të Publikut (SELP), ekspertët e 

nivelit të lartë janë mbështetur nga stafi teknik si dhe nga grupi i punës i ngritur nga Koalicioni 

me organizatat e shoqërisë civile "Drejtësi për të gjithë", të mbështetur nga Save the Children me 

fondet e Bashkimit Europian dhe nga OSBE. 
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Nëpërmjet evidentimit të problematikave lidhur me Edukimi Ligjor të Publikut, analiza e 

Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri identifikon edhe objektivat dhe qëllimet që duhet të përmbushë 

Edukimi Ligjor i Publikut si:  

 Sigurimi i edukimit ligjor të publikut përmes përmirësimit të kuadrit ligjor, institucional 

dhe financiar deri më 2023.  

 Garantimi dhe forcimi i bashkëpunimit efektiv ndërinstitucional në nivel lokal, rajonal e 

kombëtar për realizimin e Edukimit Ligjor të Publikut. 

 Sigurimi i performancës efektive dhe efiçente të institucioneve publike dhe të pavarura, 

medias dhe shoqërisë civile përmes rritjes së vazhdueshme të kapaciteteve në ofrimin e 

edukimit ligjor të publikut. 

 Ndërgjegjësim  i  publikut për rëndësinë e njohjes se ligjit, të drejtave dhe detyrimeve të 

tyre, bazuar në nevojat specifike dhe nxitjen e aktivizimit qytetar për forcimin e shtetit të 

së drejtë. 

 

Strategjia e reformës në sistemin e drejtësisë që pasoi Analizën e Sistemit të Drejtësisë ka 

përcaktuar si objektiv kryesor për Edukimin Ligjor të Publikut, rritjen e ndërgjegjësimit qytetar 

për rëndësinë e zbatimit të ligji. 

Edukimi ligjor dhe arsimi juridik është konceptuar si një ndër 7 shtyllat bazë të reformës në 

sistemin e drejtësisë të cilat janë edhe pjesët kryesore përbërëse të Analizës së Sistemit të 

Drejtësisë në Shqipëri4, mbi gjetjet e të cilës është hartuar Strategjia e Reformës në Sistemin e 

Drejtësisë dhe Plani i Veprimit5për zhvillimin e strategjisë për reformimin e sistemit të drejtësisë 

në Shqipëri. 

Këto dokumente, shërbyen si bazë për hartimin e ndryshimeve kushtetuese si dhe të paketës së 

projektligjeve të cilat do të bëjnë  të mundur zbatimin e reformës në drejtësi, pjesë e të cilës është 

edhe Strategjia e Edukimit Ligjor të Publikut në Republikën e Shqipërisë.  

                                                           
4Miratuar me vendimin e Komisionit të Posaçëm Parlamentar, nr.14, dt.30.07.2015 “Për miratimin e Dokumentit 
‘Analiza e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri; Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Analiza e Sistemit të Drejtësisë, 
fq. 215 http://www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/dokumenti_shqip_0.pdf 
5Miratuar me vendimin e Komisionit të Posaçëm Parlamentar, nr.15, datë 30.07.2015 “Për miratimin në parim të 
Strategjisë dhe Planit të Veprimit për reformën e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri”. 
https://reformanedrejtesi.al/sites/default/files/draft_strategjia_versioni_shqip.pdf 
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Vlen për të përmendur se Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka parashikuar ngritjen e Rrjetit 

Kombëtar për Edukimin Ligjor të Publikut. 

Aktualisht Strategjia e Edukimit Ligjor të Publikut është në kalendarin e punimeve në 

Komisionin e Ligjeve dhe brenda një kohe te shkurtër, parashikohet  të miratohet nga Kuvendi, 

duke qënë se është një nga projekt aktet e reformës. 

Fushat prioritare të edukimit ligjor të publikut të cilat janë përfshirë në Strategjinë e Edukimit 

Ligjor të Publikut janë: 

 I – Njohja nga publiku i dispozitave ligjore të përgjithshme  të cilat  trajtojnë të drejta dhe 

detyrime bazike e gjithëpërfshirëse si Kushtetuta, Ligji “për vetëqeverisjen vendore” të  Kodi i 

Punës, Kodi i Familjes, Ligjit “Për Avokatin e Popullit”, Ligjit “Për mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, Ligjit “Për të drejtën e informimit”, Ligjit “Për mbrojtjen e të dhënave 

personale”, Ligji“Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, Ligjit “Për njoftimin dhe 

konsultimin publik”, Ligjit  “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit “Për 

organizatat jofitimprurëse”, Ligji “Për mbrojtjen e mjedisit” etj. Këto janë dispozita ligjore që 

rregullojnë marrëdhënie në të cilat të gjithë qytetarët mund të jenë të përfshirë gjatë jetës së tyre. 

II - Edukimi ligjor i publikut në përputhje me nevojat e grupeve të veçanta të individëve 

Një vend të rëndësishëm në Strategjinë e Edukimit Ligjor të Publikutzënë edukimi ligjor në 

përputhje me  nevojat e veçanta  të individëve. Në shoqëri ka shtresa shoqërore, ose grupe 

personash me nevoja të ndryshme, që lidhen me moshën, gjininë, gjendjen shëndetësore ose 

rrethana të tjera jetësore të tyre. Për këtë arsye ata kanë nevojë të domosdoshme të njihen me 

ligje specifikë që trajtojnë problematikat e tyre dhe parashikojnë mjetet e rrugët për zgjidhje ose 

plotësimin e nevojave specifike të këtyre komuniteteve dhe individëve.  

Në këtë grup përfshihen: 

 Të rinjtë, vajza dhe djem(mbi 18 vjeç) 

 Të miturit 

 Vajzat dhe gratënga zonat rurale dhe grupet e pafavorizuara;  

 Personat me aftësi të kufizuar; 

 Viktimat e trafikimit; 

 Viktimat e dhunës në familje; 
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 Komuniteti rom dhe egjiptian; 

 LGBT; 

 Personat me liri të kufizuar; 

 Punëkërkuesit ; 

 Shtresat në nevojë. 

 

Në varësi të karakteristikave të grupeve vulnerabël, duhet orientuar edhe edukimi i tyre ligjor, si 

dhe adresimi i nevojave në zgjidhjen e problemeve. Këto grupe kanë nevojë të informohen për të 

drejtat e tyre ligjore dhe mundësitë që ata kanë për të përfituar nga programet e Ndihmës Ligjore 

Falas etj. 

 

2. Ndërhyrja në Lushnje nëpërmjet trajnimeve 
Në kuadrin e Strategjinsë për Edukimin Ligjor të Publikut, IPSED organizoi në Lushnje një cikël 

trajnimesh për ti ardhur në ndihmë gupeve të ndryshme vulnerabël, në lidhje me aksesin në 

drejtësi dhe mundësitë që ata mund të kenë për të kërkuar të drejtat e tyre përmes aktivizmit 

qytetar dhe edukimit ligjor. 

Duke fituar njohuri ligjore dhe duke rritur vetëdijen për çështjet e ligjit, veçanarisht qytetarët të 

cilët i përkasin grupeve më të rrezikuara, është e nevojshme që brënda këtyre komuniteteve të 

krijohen grupe pune të cilët mund të jenë më aktivë brenda komunitetit ku ata jetojnë. 

Në këto trajnime morrën pjesë mbi 130 qytetar nga njësi administrative të ndryshme në Rajonin 

e Lushnjës. 

Tema kryesore e trajnimeve ishte: Ndërgjegjësimi dhe edukimi ligjor i qytetarëve është një kusht 

thelbësor për të pasur një sistem gjygjësor efektiv. 

Duke fituar njohuritë ligjore, duke rritur vetëdijen për çështjet e ligjit dhe duke  mbështetur 

sidomos ata qytetar që i përkasin grupeve të rrezikuara, të jenë qytetarë më aktivë brenda 

komunitetit ku jetojnë, ata do të kenë më shumë mundësi për të kërkuar të drejtat e tyre dhe të 

kenë akses në drejtësi. 

Disa nga problemet që ngritën më shpesh të pranishmit gjatë sesioneve të trajnimit ishin:  
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• Vonesat e mëdha kur ata kërkojnë zgjidhje të problemeve të tyre, si përshembull për sa  

përket cështjeve të strehimit dhe shërbimeve ligjore dhe sociale  që lidhen me aftësinë e 

kufizuar. 

• Kostot penguese të përdorimit të sistemit të drejtësisë nga një pjesë e madhe të 

pranishmeve, pothuajse 78% i përkisnin komunitetit rom, apo shtresave të tjera në 

ndihmë ekononike; 

• Mungesa e përfaqësimit ligjor pasi ata nuk njohin ligjin dhe e kanë të pamundur të 

angazhojnë një avokat; 

• Mungesa financiare për të përballuar kostot ligjore; 

• Abuzimi nga ana e autoriteve përsa i përket komunikimit me grupet vulnerabël; 

• Zbatimi i dobët i ligjeve sidomos kur janë nën moshën 18 vjeç, pasi në komunitet kishte 

raste kur një i mitur nën moshën 18 vjeç është akuzuar për vjedhje dhe është burgosur. Në 

momentin që ai është shpallur i pafajshëm nuk ka pasur asnje lloj dëmshpërblimi nga 

shteti, por as mbështetje morale dhe psikologjike lidhur me  prishjen e reputacionit të tij 

në komunitetin ku jeton; 

• Vendosja e kufizimeve të ashpra në kompesime ndaj shtresave në nevojë; 

• Paragjykimet gjinore dhe barrierat të tjera në ligj. Rasti i nënave të reja që janë martuar 

nën moshën 18-vjeçare, dhe në rast divorci ato s’kanë asnjë mundësi të marrin ndihmë 

sociale nëse gjatë kësaj kohe janë bërë me fëmijë, pasi në ligj nuk njihet martesa e 

realizuar nën këtë moshë.  

 

2.1 Faktorë pengues të dalë gjatë realizimit të pyetësorëve me këto grupe. 
Duhet të theksojmë, që në këto grupe ka edhe persona që nuk dijnë të shkruajnë. Për 

këtë arësyes ekspertëve të angazhuar nga IPSED, ju është dashur të realizojnë edhe 

intervista individuale me personat e grupeve vulnerabël kryesisht të komuniteti Rom 

dhe Egjyptian për të njohur më nga afër problemet e tyre.  

• Mungesa e mbrojtjes de facto, veçanërisht për gratë, fëmijët dhe burrat në burgje ose 

qendra të paraburgimit. 

• Mungesa e informacionit adekuat rreth asaj që supozohet të ekzistojë sipas ligjit, dhe asaj 

që mbizotëron në praktikë. 

• Mungesa e sistemeve të përshtatshme të ndihmës juridike. 
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• Pjesëmarrje e kufizuar e publikut në programet e reformave. 

• Numri i tepërt i ligjeve dhe shpesh herë i pakuptueshëm për publikun. 

• Procedurat ligjore dhe formale si dhe tarifa të larta (në proceset penale dhe civile dhe në 

procedurat administrative). 

• Shmangia e sistemit ligjor për shkak të arsyeve ekonomike, frikës apo ndjenjës së 

kotësisë së qëllimit. 

Ndërkohë që Strategjia e Edukimit Ligjor të Publikut për këto grupe të veçanta, përcakton 

nevojat për njohuri juridike rreth legjislacionit të përgjithshëm si dhe njohuri rreth legjislacionit 

të posaçëm i cili përcakton të drejtën për edukim, punësim, shërbime shëndetësore dhe 

rehabilituese, strehimin, formimin profesional, mbrojtjen nga diskriminimi, mbrojtjen sociale, të 

drejtën për të siguruar ndihmë juridike falas përt’ju drejtuar gjykatës, etj.  

Nga ana tjetër Strategjia e Edukimit Ligjor e Publikut, synon të përmirësojëmekanizmat për 

realizimin e këtij edukimi, veçanërisht në zonat rurale, informimi mbi autoritetet përgjegjëse që 

të garantojnë me efektivitet ushtrimin e këtyre të drejtave. Ky edukim nuk mund të arrihet pa një 

bashkëveprim të institucioneve shtetërore, organeve të vetëqeverisjes  vendore, arsimore, 

sistemit të drejtësisë,  etj me  këto  grupe vunerabël si dhe  shoqëritë civile të cilat në fokus të 

aktivitetit të tyre  kanë mbrojtjen e të drejtave  të tyre. Një rol në edukimin ligjor duhet të luajnë 

institucione të pavarura, media dhe shoqëria civile. 

Ky bashkëpunim duhet të jetë ndërinstitucional në nivel lokal, rajonal dhe kombëtar. Ky 

bashkëpunim dhe bashkërendim i punës së institucioneve do të bëjë të mundur arritjen e 

edukimit ligjor të qytetarëve pavarësisht statusit apo profilit të tyre,  nxitjen e procedimeve 

ligjore të sigurta, pjesëmarrjen e qytetarëve në institucione, respektimin e ligjit, aksesin në 

drejtësi dhe kulturën e shtetit të së drejtës. Në fjalë të fundit të gjitha këto hallka do të derivojnë 

në konsolidim të shtetit të së drejtës në Shqipëri.  

 

3. Njohja e ligjit si sfidë për një shoqëri të orientuar drejt aksesit në 
drejtësi 

Gjatë seancave të trajnimit u synua që të pranishmit të kuptonin rëndësinë që ka njohja e mirë e 

ligjit dhe e të drejtave që qytetari ka për të qënë i informuar dhe  për të menaxhuar më mirë 

problemet. Ekziston një nevojë e qartë për informacion dhe për mbështetje të përshtatshme për 
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këta qytetarë të cilët që janë të prirur për t'u vetëpërfaqësuar, veçanërisht kur ndihma ligjore 

mungon, apo është e vështirë për t'u marrë. Një mbështetje dhe edukim ligjor mund t'u jap atyre 

besimin për të vlerësuar se kur duhet ta zgjidhin vetë një problem dhe në të njëjtën kohë për të 

kuptuar se kur duhet kërkuar një këshillë profesionale. 

 

Në trajnim të pranishmit u njohën edhe me faktin që ligji parashikon ngritjen e Drejtorisë së 

Ndihmës Juridike Falas, si një person juridik publik në varësi të Ministrit të Drejtësisë. Kjo 

strukturë ka kompetenca menaxhuese dhe koordinuese të skemës nëpërmjet, vlerësimit të 

kostove, administrimit të fondeve buxhetore, mbledhjes, analizimit të informacionit për 

përmirësimin e funksionimit të sistemit në ndihmës juridike. Njëkohësisht ky institucion siguron 

mbikëqyrjen dhe parashikon ngritjen e Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas, si dhe ofrimin e 

shërbimeve të ofruara nga Organizatat Jofitimprurëse dhe avokatët.Drejtoria e Ndihmës Juridike 

Falas do të bashkëpunojnë me Dhomën Kombëtare të Avokatisë për realizimin e ndihmës 

juridike përgrupet vulnerabël.  

 

3.1 Aktivitete të realizuar gjatë periudhës Prill-Dhjetor 2018 në Rajonin e Lushnes 
Aktivitetet: Pjesëmarrës 

Femra 

Pjesëmarrës 

Meshkuj 

Përfituesit 

Total 

#12 takime informuese me 

insitucione të ndryshme 

35 15 40 përfitues 

#12 sesione trajnimi për 

qytetar nga NjA 

124 66 190 përfitues 

#5 Tryeza të Rrumbullakta 76 36 112 përfitues 

 

Temat e trajtuara: 

1. Format për Promovimin dhe qasjen në Drejtësi 

2. Si të përdorim parimet e Qytetarisë Aktive për Qasjen në Drejtësi 

3. Kuadri normativ që duhet të njohin qytetarët. 

4. Si të promovojmë parimet e Strategjisë për Edukim Ligjor të Publikut në komunitet. 
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Parimet e Qytetarisë Aktive 

• Koncepti i qytetarisë aktive nënkupton: angazhimine individëve dhe grupeve në jetën dhe 

çështjet publike në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. 

 

Karakteristikat e Qytetarisë Aktive 

• Pjesëmarrja në komunitet (përfshirja në një aktivitet vullnetar ose angazhimi me 

autoritetet e qeverisjes lokale). 

• Qytetaria aktive është një angazhim për vet ne, ashtu siç është edhe angazhim për 

autoritetet, biznesin, organizatat, komunitetin. 

• Është mënyra se si ne angazhohemi me njëri tjetrin dhe krijojmë së bashku një sistem 

vlerash të përbashkëta për një shoqëri më të mirë. 

 
Nga trainimet e realizuar me të rinjtë dhe përfaqësues të grupeve vulnerable u 

konstatuan këto çështje: 

• Në mënyrë gati absolute nga të gjithë pjesëmarrësit është shprehur që trajnimi ka qenë 

shumë i rëndësishëm për ta; ka qenë shumë informues dhe motivues.  

• Ata kanë kërkuar organizimin e trajnimeve të ngjashme në mënyrë të vazhdueshme.  

• Kanë kërkuar edhe trajnime të veçanta dhe specifike në lidhje me ndihmën e garantuar 

nga shteti (si atë ekonomike dhe atë ligjore), trajnime për të drejtat dhe ndihmën 

ekonomike, shëndetësore,etj; ndihma që mund të marin personat me aftësi të kufizuar dhe 

familjarët e tyre, trajnime për të drejtat e të rinjve, etj. 

Gjatë trajnimeve është evidentuar fakti që: 

• Qytetarët (duke përfshirë këtu në një kuadër të përgjithshëm – persona të moshave të 

ndryshme, fëmijë, të rinj, anëtarë të grupeve të ndryshme vulnerabël) njohin më mirë të 

drejtat e tyre se sa detyrimet. Në këtë kuadër ndjehet vështirësi në të pranuarit e 

detyrimeve kolektive dhe ato në komunitet dhe pak dëshirë për ti zbatuar ato. 
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• Edhe për shkak të ndryshimeve legjislative që kanë ndodhur në institucionet publike dhe 

kryesisht në përbërjen e ministrive dhe administratës publike në tërësi (qendrore dhe 

vendore), njerëzit hasin vështirësi në identifikimin e procedurave dhe identifikimin e 

institucioneve ku ata duhet të drejtohen për të kërkuar të drejtat e tyre. 

• Mungon informacioni mbi funksionimin e administratës publike dhe të gjygjësorit. 

• Në sistemin parauniversitar dhe sidomos atë fillor flitet shumë pak dhe jo qartë për 

edukim ligjor të publikut. 

• Ekziston një mungesë e theksuar besimi tek të rinjtë lidhur me aksesin në drejtësi dhe 

tek organet e drejtësisë. 

• Grupet vulnerabël kanë nivel të ulët edukimi. Një fenomen shqetësues që po rritet në 

menyrë galopante në Shqipëri, i cili u evidentua edhe në Lushnje, është që shumë fëmijë 

(jo vetëm pjesë e grupeve vunerabël) po i largohen shkollës në moshë të vogël (si femra 

dhe meshkuj). Shumë prej tyre kanë vështirësi për të lexuar.  

Në realizimin e pyetësorit pyetëm se sa nga 190 personat pjesëmarrës në trajnime kishin 

arritur të kryenin studimet. Nga ky sondazh rezulton që 62% e të intervistuarve  kanë 

kryer vetëm arsimin fillor, 23% kanë kryer arsimin 9-vjecar dhe vetëm 8% kanë kryer 

arsimin e mesëm. 



 

• Ka një vështirësi shumë të madhe tek 

në drejtësi, kjo pasi një pjes

Gjatë takimeve në Lushnje u vu re qe n

grupe personash me nevoja të ndryshme, që lidhen me moshën, gjininë, gjendjen shëndetësore 

ose rrethana të tjera jetësore të tyre. Për këtë arsye ata kanë nevojë të domosdoshme të njihen me 

62%

1%

25%

Kuptimi i dokumentacionit

Ka një vështirësi shumë të madhe tek grupet në vështirësi ekonomike për të patur qasje 

pjesë e konsiderueshme kanë vështirësi në lexim dhe shkrim

Lushnje u vu re qe në këto grupe kishte shtresa shoqërore të ndryshme, ose 

grupe personash me nevoja të ndryshme, që lidhen me moshën, gjininë, gjendjen shëndetësore 

ose rrethana të tjera jetësore të tyre. Për këtë arsye ata kanë nevojë të domosdoshme të njihen me 

3%4%
8%

23%

Niveli arsimit

Arsim I lartë

Arsim I mesëm

Arsim I mesëm profesional

Arsim 9

Arsimin fillor

8%

66%

Kuptimi i dokumentacionit

Lexojnë

Kuptojnë atë që lexojnë 20%

Shkruajnë qartë dhe saktë

Shkruajnë infot më të nevojshme
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grupe personash me nevoja të ndryshme, që lidhen me moshën, gjininë, gjendjen shëndetësore 

ose rrethana të tjera jetësore të tyre. Për këtë arsye ata kanë nevojë të domosdoshme të njihen me 
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Arsim I mesëm

Arsim I mesëm profesional
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Shkruajnë infot më të nevojshme
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ligje specifikë që trajtojnë problematikat e tyre dhe parashikojnë mjetet e rrugët për zgjidhje ose 

plotësimin e nevojave specifike të këtyre komuniteteve dhe individëve.  

 

4. Organizimi i tryezava VS vendimarrje e përbashkët 
Në muajin Nëntor u organizuan në Lushnje 2 tryeza të rrumbullakët pranë ambienteve të 

Këshillit Bashkiak, Bashkia Lushnje, me temë:  (1) “Si të përmirësojmë qasjen në drejtësi për 

grupet në nevojë” dhe (2)“Dhuna në Familje, Mekanizmi i Referimit dhe Aktivizmi Qytetar 

për një Sistem Drejtësie funksional”. 

Në këto tryeza e rrumbullakta ishin preznet mbi 60 pjesëmmarës. Tryezat e Rrumbullakëta u 

organizuan në bashkëpunim me Bashkinë e Lushnjes me pjesëmarrjen e Z.  Fatos Tushe,  

Kryetar i Bashkisë Lushnje; Z. Genci Gjoncaj, Sekretari i Përgjithshëm i Kuvedit, Znj. Dejan 

Burgia, këshilltare pranë Avokati Popullit, përfaqësues të Gjykatës, Prokurorisë, Policisë, 

Deputetë, përfaqësuesja e Koalicionit “ Drejtedësi për të gjithë”,  përfaqësues të Save the 

Children, dhe organizata të Shoqërisë Civile, etj.,  të angazhuara në procesin e informimit ligjor 

të qytetarëve dhe reformës në drejtësi. 

Gjatë aktivitetiteteve u diskutua mbi pengesat e ndryshme që hasin grupet më në nevojë të 

shoqërisë për qasjen në drejtësi dhe shërbimet e ndihmës juridike, bazuar në rekomandimet dhe 

konkluzionet e Strategjisë Kombëtare për Edukimin Ligjor të Publikut e cila po hartohet në 

kuadër të Reformës në Drejtësi. 

Duke fituar njohuri ligjore dhe duke rritur vetëdijen për çështjet e ligjit, veçanarisht qytetarët të 

cilët i përkasin grupeve më të rrezikuara, ata mund të jenë më aktivë për të kërkuar zbatimin e të 

drejtave të tyre.  

Nga të gjithë të pranishmit në takim doli e rëndësishme se ndërgjegjësimi dhe edukimi ligjor i 

qytetarit është një kusht thelbesor për të pasur një sistem gjyqësor efektiv dhe njohja e ligjit i 

bën qytetarët të barabartë përpara ligjit, duke ndikuar kështu edhe në parandalimin e veprimeve 

kriminale.Politikat dhe programet e qeverisë në nivel lokal dhe qëndror duhet të sigurojnë një 

fokus të qartë ndaj grupeve vulnerabël dhe shtresave në nevojë që reformat në drejtësi të jenë 

efektive. Kyaktivitet u cilësua si njëhap i rëndësishëm nga kryetari I bashkisë Lushnje, për rritjen 
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e bashkëpunimit ndër-institucional në Bashkinë e Lushnjes, për të siguruar një sistem drejtësie 

funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri. 

 

Kryetari i Bashkisë Lushnje theksoi disa zhvillime pozitive që kanë ndodhur në qytetin e 

Lushnjes, por edhe disa të tjera që kanë nevojë të vazhdueshme për tu përmirësuar përsa i takon 

aksesit në Drejtësi.  

“Qytetari ka të drejtë të njohë të drejtat dhe detyrat e tij, të ketë informacione të 

nevojshme rreth bazës ligjore të veprimtarive që ai bashkëpunon. Por qasja është e 

ndryshme në grupet vulnerabël siç mund t’i quajmë gratë dhe vajzat në zonat rurale, 

pjesëtarë të komuniteteve rom dhe egjyptian, persona me aftësi të kufizuar, e të tjerë. 

Pushteti vendor në planet e veprimtarive për kategoritë e mësipërme ka bërë kujdes për 

ti vënë theksin tek aksesi që duhet tu krijojnëkëtyre qytetarëve, pёr t’u njohur, e mё pas 

pёr tё gёzuar tё drejtat e njeriut, nёpёrmjet informimit tё vazhdueshёm dhe 

komunikimit.” 

Rekomandim nga kryetari i Bashkisë: Rëndësia e organizimit të aktiviteteve të veçanta për 

grupet vulnerabël, apo organizimi iditëve tëhapura në bashki ku këto grupe të mund të njihen me 

institucionet dhe ligjet. Qasja në drejtësi e grupeve vulnerabël tregon nivelin e emancipimit të 

shoqërisë, përkrahjen sociale kundër dhunës, diskriminimit, dhe çdo shfaqje që bie ndesh me të 

drejtat dhe liritë e individëve. 

Ndërkohë Sekretari i përgjithshëm i Parlamentit të Shqipërisë theksoi disa ndryshime të bëra 

tashmë në legjislacionin shqiptar për tu ofruar akses në drejtësi çdo qytetari:  

“Strategjia e Edukimit Ligjor të Publikut, miratimi i ligjit për ndihmën juridike të 

garantuar nga shteti, miratimi i ligjit për strehim social, miratimi i ligjit për disa 

shtresa e ndryshime në ligjin për masat kundër dhunës në marrëdhëniet familjare, 

përmirësimi i legjislacionit që trajton të drejtat e grupeve vulnerabël, janë zhvillime të 

rëndësishme të cilat  duhet të rrisin garantimin dhe mbrojtjen e grupeve të ndryshme 

vulnerabël dhe qasjen e tyre në drejtësi. Risi në rritjen e kësaj qasje kanë sjellë edhe 

ndryshimet që janë bërë në legjislacionin penal”. 
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Një risi që së fundmi  Avokati i Popullit ka arritur dhe ka bërë publike gjatë takimeve në 

Lushnje, është ndërtimi i nje aplikacioni online, që mund ta quajmë një sportel ankesash apo 

këshillimi në xhep të personit (duke qenë se bëhet fjalë për një aplikacion që mund të përdoret 

edhe nga smartphones), ku kushdo që ka pengesa, pamundësi apo thjesht nuk dëshiron që 

personalisht të paraqietet për të marrë shërbim apo këshillim, mund të ketë mundësinë që në rast 

se shohin një parregullsi apo një dëshmi të dukshme të keq administrimit, apo të çdo lloj  shkelje 

të së drejtes së tyre ta rregjistrojnë, fotografojnë dhe ta dërgojne direkt nga celulari në dosjen që 

përben ankesën e tyre. Më tej nje staf i dedikuar i Avokatit te Popullit i menxhon këto ankesa 

dhe është në gjendje të komunikojë në kohë reale me qytetarët ankues, kudo që ndodhen ata, 

duke ndihmuar kështu në krijimin e një marrëdhenie më cilësore dhe më të lehtë me ata që nuk 

munden të vizitojne zyrat tona. 

Mirëpo duhet të theksojmë që edhe gjetja e aplikacionit është një ndihmë shumë e madhe për ata 

që e dinë që aplikacioni ekziston, dhe që dinë të shkruajnë shqip. Prandaj ne vazhdojmë ti japim 

një peshë shumë të rëndësishme edukimit në lidhje me qasjen në drejtësi. Nëse edukimi do të 

fillojë në moshë shumë të hershme, ndoshta në komunitetet vulnerabël, Rome/Egjyptiane, mund 

të jenë fëmijët ata që marrin rolin e personit aktiv të komunitetit.  

Sipas këshilltares së Avokatit të Popullit, respektimi dhe mbrojtja e të drejtave  tё njeriut ёshtё 

nё  vetvete njё process i vёshtirё, por  i domosdoshёm nё shoqёrinё demokratike, qё pёrcakton 

ndёr tё tjerash shkallёn e zhvillimit tё saj. Vetё shteti ka nevojё pёr ti bёrё kritikat vetё-

rregulluese dhe si rrjedhojё ka ndёrtuar kёtё mekanizёm me njё autoritet moral, qё edhe pa forcё 

ekzekutive, pa mjete shtrёnguese, por thjesht me anё tё zёrit tё vazhdueshёm rekomandues i 

qёndron oponent cdo qeverive, tё gjitha institucioneve tё administratёs publike, qёndrore dhe 

lokale pёr tё mirёqeverisur dhe pёr t’u garantuar qytetarëve tё gjitha tё drejtat e parashikuara nё 

kushtetutë dhe ligjet qё rrjedhin prej saj. 

Gjithashtu në këtë takim përfaqësuesja e Koalicionit “Drejtësi për të gjithë” bëri një prezantim e 

Koalicionit si dhe prezantimin e konsultimit publik dhe përmisimin e Strategjis për Edukimin 

Ligjor të Publikut. 

Strategjia e Edukimit Ligjor të Publikut është dokumenti i parë strategjik i hartuar me fokus të 

veçantë në edukimin ligjor të qytetarëve si dhe është pjesë e paketës së projekt-akteve të hartuar 

në kuadër të Reformës në Drejtësi. 
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Nëpërmjet kësaj iniciative synohet mbështetja e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë në 

procesin e hartimit të Strategjisë të Edukimit Ligjor të Publikut dhe Planit të Veprimit të saj, 

nëpërmjet një procesi konsultimi gjithëpërfshirës, të lehtësuar nga organizata të shoqërisë civile 

anëtare të Koalicionit “Drejtësi për të gjithë”. 

Iniciativa synon gjithashtu, të sigurojë zbatimin fillestar të këtyre dokumenteve strategjikë 

nëpërmjet trajnimit të punonjësve të institucioneve përgjegjëse për zbatimin e tyre dhe 

informimit e ndërgjegjësimit të qytetarëve mbi rëndësinë e këtyre dokumenteve dhe të edukimit 

ligjor të publikut, në përgjithësi. 

Me ndihmën e antarëve të Koalicionit Drejtësi për të Gjithe, Strategjia e Edukimit Ligjor të 

Publikut i është nënshtruar një procesi konsultimi publik gjithëpërfshirës nëpërmjet: 

 Zhvillimit të takimeve publike konsultuese për përmirësimin e përmbajtjes së saj; 

 Konsultimit online; 

 Është hartuar Plani i Veprimit të Strategjisë të Edukimit Ligjor të Publikut; 

 Zhvillimit të takimeve publike konsultuese për përmirësimin e përmbajtjes së tij. 

Ndërkohë sipas Strategjisë për Edukimin Ligjor të Publikut (SELP), Rritja e aksesit të publikut 

në informacion parashikohet të realizohet nëpërmjet:  

 Krijimit dhe publikimit të materialeve që fokusohen në tema të veçanta ligjore dhe/ose 

me interes për grupe të qytetarëve me nevoja të veçanta, në formate të përshtatshme 

lehtësisht të aksesueshme; 

 Fushatave mediatike që kanë për qëllim të informojnë dhe sensibilizojnë në mënyrë të 

shpejtë dhe të shkurtër për një cështje të caktuar. 

 Krijimi i burimeve më të qëndrueshme si faqe interneti apo linja telefonike që synojnë një 

përkrahje të vazhdueshme për një informacion më të hollësishëm mbi fusha të caktuara.  

 Zhvillimit të paketave ndihmëse për vetëpërfaqësimin e qytetarëve duke përfshirë 

forma/modele të gatshme të standartizuara; 

 Ditët e hapura pranë Bashkive për t’u njohur me punën e institucioneve, fushën e 

veprimtarisë dhe me shërbimet që ofrohen në nivel lokal të zhvilluara.  

 Aktivitete me studentë të ligjit dhe profesionistë të së drejtës;  
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 Përfshirja e edukimit ligjor në lëndët bazë të arsimit parauniversitar dhe aktivitete 

edukuese me të rinjtë etj.  

Vlen të theksohet edhe një mendim i ardhur gjatë organizimit të tryezës: 

“Unё uroj qё projekte tё tilla tё vijnё nё kёtё qytet. Ka njerёz qё kanё dёshirё tёmёsojnё 

shumё gjёra, ka njerёz qё nuk dijnё, jo nga padija por nga mosinformimi i tyre” 

(Deputete në Parlamentin Shqiptar). 

Në takimet e zhvilluara  u vu re qartë që të rinjtë e moshave nga 18-20 vjeç ishin shumë të 

interesuar të njihnin qasjen në drejtësi, të njihnin ligjin, sepse sipas tyre kjo mund ti mbronte 

nëse dikush do të shkelte të drejtat e tyre. Në këtë kuadër vlen të theksohet që shihet si një faktor 

tejet i rëndësishëm organizimi i trajnimeve të cilat kanë si qëllim mirë-informimin e qytetari 

përsa i përket reformave ligjore.  

Pas këtij raportimi, dhe falë organizimit të tryezave të rrumbullakta, të cilat përshkruhen në 

paragrafin në vijim, do të paraqesim disa rekomandime. 

Tryeza e Rrumbullakët “Dhuna në Familje, Mekanizmi i Referimit dhe Aktivizmi Qytetar për një 

Sistem Drejtësie funksional” pati si qëllim të diskutojë pengesat e ndryshme që hasen në kuadrin 

e referimit të rasteve të dhunës në familje, bazuar në ndryshimet e fundit ligjore në Ligjin për 

Dhunën në Marëdhëniet familjare. 

Në këtë takim ishin të  të ftuar Zv. Kryetaria e Bashkisë Lushnje, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi pranë Avokatit të Popullit, Kryetarët e 15 Njësive Administrative të Bashkisë 

Lushnje, Shërbimi Social, përfaqësues dhe ekpertë të Rrjetit të Monitorimit Kundër Dhunës me 

Bazë Gjinore, Deputetë të Rajonit të Lushnjes, organizata të Shoqërisë Civile, etj. 

Kjo tryezësynoi të kontribuojë në përmirësimin e funksionimit të Mekanizmit të Referimit në 

Bashkinë Lushnjë duke sjellë së bashku të gjithë aktorët që parashikon kuadri ligjor, për të 

diskutuar së bashku si ky mekanizëm mund të ndihmojë qasjen në drejtësi të grupeve vulnerable. 

Në përfundim të takimit ku u diskutuan aspekte konkrete lidhur me instrumente te ndryshëm 

ligjor për ti ardhur në ndihmë grupeve vulnerabël për të aksesuar drejtësinë, u evidentua nevoja  

për ngritjen e mekanizmit të bashkërendimit të punës për referimin dhe trajtimin e rasteve të 

dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën  e procedimit të tij. 
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Falë mbështetjes së projektit, Marrëveshja  e Bashkëpunimit për ngrtijen e Mekanizmit të 

Referimit në Bashkinë Lushnje u finalizua në Janar 2019, në mbështetje të Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë, neni 100 si dhe të Ligjit nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për Masa ndaj 

Dhunës në marrëdhëniet Familjare”, neni 8, pika 8 si dhe te VKM 334, datë 17.02.2011 për 

mekanizmin e bashkërendimit të punës për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet 

familjare dhe mënyrën e procedimit të tij,hartuar në mbështetje të bazës legjislative të 

sipërcituar, si dhe Ligjit nr.47/2018, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9669, datë 

18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, të ndryshuar. 

Bazuar në këtë marrëveshje Bashkia Lushnje  ka rolin drejtues dhe përgjegjësinë e marrjes së 

masave për ngritjen, konsolidimin, monitorimin dhe vazhdimësinë me efëktivitet të mekanizmit 

të referimit dhe trajtimit të rasteve të dhunës në familje. 

Qëllimi kryesor i kësaj iniciative është të ndihmojë në ofrimin e shërbimeve kundrejt viktimave 

të dhunës në familje, shërbime këto që përfshijnë kryesisht ndjekjen dhe referimin e rasteve të 

paraqitura në institucionet përkatëse,shërbimin psikologjik, mbështetjen për plotësimin e 

kërkesave për UMM/UM si edhe dërgimin e tyre në Gjykatë, regjistrimin në një sistem 

elektronik të të gjitha të dhënat përsa iu përket rasteve të dhunës në familje te trajtuara nga 

bashkia  dhe institucionet e tjera përgjegjësë, ëtj. Sistemi  elektronik së bashku me një kompjuter 

janë instaluar tashmë në bashkinë e Lushnjes dhe Koordinatorja Vendore është trajnuar për  të 

punuar me këtë sistem, përmes zbatimit të projektit të sipërpërmendur. Së fundmi Bashkia ka 

instaluar edhe numrin e telefonit 08002325, si dhe shërbimin pa pagesë për qytetarët  e saj, në 

ndihmë të denoncimit të rasteve të dhunës në familje.                                                                              

Referuar në VKM 334, datë 17.02.2011 Kryetari i Bashkisë kryeson Komitetin Drejtutes. 

Anëtarë të Komitetit Drejtues për bashkërendimin e veprimtarisë së institucioneve të autoriteteve 

përgjegjëse, në nivel vendor, dhe referimin e rasteve të dhunës në familje, dhe palë në 

nënshkrimin e kësaj marrëveshje, janë si më poshtë:  

Drejtoria e Policisë Lushnje - ka detyrimin dhe përgjegjësinë të ngrejë strukturat e posacme dhe 

të emërojë oficerë policie  përgjegjës për zbatimin e Ligjit nr.9669,datë 18.12.2006 “Për Masa 

ndaj Dhunës në Marrdhëniët Familjare”( i ndryshuar); të reagojë menjëherë ndaj të gjitha 

thirrjeve për dhunë në familjre;ta informojë viktimën  apo shoqëruesin/en e saj për shërbimet 

përkatëse sociale dhe shëndëtësore;si dhe të ofrojë transport dhe shoqërim për viktimat,në 
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qendrën pritëse,etj.Në këtë kuadër,pranë Drejtorisë së  Policisë  së Lushnjes është ngritur  dhe 

funskionon Sektori i Dhunës ne Familje dhe janë të emëruar personaat përgjegjës përkaatës. 

Njëkohësisht, në kuadër të zbatimit të projektit të mësipërm, punonjësit e Drejtorisë së Policisë 

së Lushnjes u trajnuan   për të zbatuar  legjislacioninpër dhunën në familje, si dhe për të punuar 

përmes reagimit të koordinuar. Ky institucion ka marrë të gjitha masat për mirëkoordinimin me 

strukturat që ka apo është në varësi, për cdo denoncim (telefonatë,komunikim direct apo thirrje 

përmes organizatave/institucioneve që ofrojnë shërbime në fushën e dhunës në familje) që merret 

në lidhje me incidentet e dhunës në familje me qëllim përmbushjen me efikasitet të detyrimeve 

përkatëse në bazë të ligjit në fjalë. 

 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje -  Gjykata ka detyrimin dhe përgjegjësinë për ofrimin e 

aksesit të barabartë dhe pa diskriminimin të qytetarëve, si dhe të lëshimit të urdhërave mbrojtës 

për viktimat e dhunës në familje në kohën e duhur dhe në mbështetje të ligjit nr.9669,date 

18.12.2006 “Për Masa ndaj Dhunës në  Marrdheniet Familjare” (i ndryshuar),për të garantuar 

sigurinë e viktimës. Në këtë kuadër, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje ka vendosur që në 

funksion të zbatimit të Ligjit në fjalë, të përmbushë detyrimet përkatëse perms venies në 

dispozicion të gjyqrarëve të seksionit familjarë, si edhe të një grafiku të gjyqtareve të gatshëm, të 

cilët mundesojnqë zbatimin e proceduarve për UMM/UM  sipas afateve të parashikuara në ligj. 

Prokuroria e Rrethit Lushnjë - Prokuroria ka detyrim dhe përgjegjësi të ndjekë penalisht rastet e 

dhunës në familje; të paraqesë kërkesë padinë dhe dokumentacionin përkatës për lëshimin e 

udhërave mbrojtës; të ndërhyjë në  rastet e shkeljes së urdhrave  të mbrojtjes ose të rasteve të 

tjera më serioze të dhunës ne familje;të ndihmojë viktimat me prezantimin e akuzave për  

shkeljen e urdhërit të mbrojtjes, ose të menjëhershëm të mbrojtjes, mënyrën e depozitimit të 

akuzave penale,për dokumentacionin që nevojitet dhe për veprimet që ata duhet të kryejnë që 

cështjet të përparojnë. Në këtë kuadër, Prokuroria e Rrethit Lushnje ka marrë masa për mbushjen 

e këtyre detyrimeve, duke vënë në dispozicion punonjësit e saj, përmes një grafiku të 

prokurorëve të gatshëm, të cilët në mënyrë specifike dhe  sipas kërkesës, ndjekin rastet e dhunës 

në familje, duke bashkëpunuar dhe koordinuar veprimet me institucionet e tjera përgjegjëse. 

Zyra e Përmbarimit Lushnje - Bazuar në Ligjjin 9669,datë 18.12.2006 “Për Masa ndaj  Dhunës 

në Marrëdhëniet Familjare”, Zyra e Përmbarimit ka detyrim dhe përgjegjësi të ekzekutojë 



22 
 

menjëherë, falas, vendimet gjyqësore që përmbajnë urdhërat e mbrojtjes, sipas dispozitave të 

Kodit të Proçedurës Civile (nenet 510 e vijues). Në këtë kuadër, Zyra e Përmbarimit në Lushnjë 

ka marrë masa për zbatimin e UM dhe UMM duke angazhuar përmbaruesit gjyqësorë të ndjekin 

dhe ekzekutojnë falas dhe me prioritet të gjitha vendimet gjyqësore që përmbajnë urdhërat e 

mbrojtjes, që ju paraqiten. 

Drejtoria e Shëndetit Publik Lushnje - nëpërmjet strukturave të saj në varësi, pra Urgjencave 

Mjeksore dhe Qëndrave Shëndetësore,ka detyrimin dhe përgjegjësinë të sigurojë kujdes 

mjekësor falas,të  menjëhershëm dhe konfidencial,sipas nevojës së viktimës,të mbajë një raport 

të vecantë ku saron arsyet se përse mendon se është përpara një rasti dhune,të bëjë evidentimet  

përkatëse në formularet ose rregjistrat e përcaktuar për ruajtjen e evidencave në tastet e dhunës 

në marrëdhëniet familjare,të  pajisë viktimën me raportin mjeksor përkatës, etj. Në këtë kuadër, 

Drejtoria e Shëndetit Publik në Lushnjë, ka marrë masa që strukturat në varësi të saj të pajisen 

me informacionin e duhur pët të zbatuar sa më efektivisht legjislacionin në fuqi, si edhe për të 

ofruar shërbime cilësore me përparësi dhe falas, viktimave të dhunës në familje. 

Spitali Lushnje - Si pjesë e strukturave mjekësore, Spitali ka detyrimin ddhe përgjegjësinë të 

siguroje kujdes mjekësor falas,të menjëhershëm dhe konfidencial sipas nevojës së viktimës,të 

mbajë një raport të vecantë ku sqaron  arsyet se përse mendon se eshtë përpara nje rasti dhune,te 

beje evidentimet perkatese ne formulare ose regjistrat e percaktuar per ruajtjen e evidencave ne 

rastet e dhunes ne marrdheniet familjare,te pajise viktimën me raportin mjeksor përkatës, etj. Në 

këtë kuadër, janë  marrë masa për prioritarizmin e rasteve të cilat kanë pësuar dhunë në familje, 

regjistrimin e tyre në regjistrat/sipas formularëve përkatës, si dhe është forcuar bashkëpunimi me 

një sërë aktorësh të tjerë përgjegjës në këttë fushë. 

Drejtoria e Sherbimit Social Shtetëror Lushnje - Si pjesë e sistemit të monitorimit të politikave 

sociale dhe menaxhimit të rasteve,duke u koordinuar me Ministrine  e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale,kjo strukture  do të marrë pjesë në shqyrtimin dhe ndjekjen e rsteve deri në 

përfundimin e tyre.Në mënyrë specifike,kjo strukturë do të mbështesë ndjekjen e rastit sidomos 

me referimet që mund të nevojiten në institucuonet rezidenciale apo qëndrat pritëse. Drejtoria e 

Shërbimit Social  do të asistojë në përegatitjen  e dosjes përkatëse të rastit duke u koordinuar me 

qëndrat që ofrojnë këto shërbime. 
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Drejtoria Arsimore Lushnje - Si pjesë  e strukturave përgjegjëse për reagimin ndaj dhunës në 

familje,kjo Drejtori ka detyrimin dhe përgjegjësinë të integrojë ceshthet e dhunës në familje ne 

programet shkollore ekzistuese, në  mënyrë të vecantë duke përfshirë në orët ekstrakurrikulare 

tema dhe veprimtari që lidhen me dhunen ne familje dhe luftën kundër saj. 

Po kështu kjo Drejtori ka detyrimin dhe përgjegjësine të informoj nxënësit dhe prindërit, si dhe të 

trajnojë mësuesit në lidhje me identifikimin, burimet dhe ndjekjen e rasteve të dhunës në familje. 

Drejtoria Arsimore angazhohet të ndërgjegjësojë nxënësit nëpërmjet srukturave ekzistuese të 

shkollës (si bordi i prindërve, këshilli i mësuesve,qeveritë e nxënësve,etj) si dhe të referojë raste 

të dhunës ptranë strkturave përkatëse. 

Zyra Lokale e Punësimit Lushnje - Në mbështetje të veprimeve të ndërmarra nga një sërë 

aktorësh dhe institucionesh përgjegjëse për trajtimin  e fenomenit të dhunës në familje, Zyra 

Lokale e punësimit ka detyrimin dhe përgjegjësinë të ndihmojë dhe kontribuojë në stabilizimin e 

situatës së viktimës në terma afatgjatë. Më konkretisht, nëpërmjet strukturave dhe programeve të 

saj, ZLP ndihmon në punësimin dhe formimin profesional të viktimave të dhunës në familje 

duke i trajnuar me prioritet këto raste që mund t’i paraqiten drejtpërsëdrejti, ose edhe përmes 

ndërmjetësimit nga aktorët e tjerë, pjesë e kësaj marrëveshje bashkëpunimi. 

Komiteti drejtues për bashkërendimin e veprimtarisë së institucioneve të autoriteteve 

përgjegjëse, në nivel vendor, dhe referimin e rasteve të dhunës në familje, i raporton Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për veprimtarinë e tij, të dhënat dhe problematikën e dhunës 

në familje, në territorin ku ai shtrin juridiksionin e tij, duke paraqitur në këtë raport edhe 

propozime konkrete për mbështetjen që kërkohet nga institucionet qendrore. 

Me vendim të komitetit drejtues për bashkërendimin e veprimtarisë së institucioneve të 

autoriteteve përgjegjëse, në nivel vendor, dhe referimin e rasteve të dhunës në familje, 

përcaktohet Ekipi Teknik Ndërdisiplinor, me përfaqësues teknikë të institucioneve të 

përfaqësuara në këtë komitet, përfaqësues të njësisë për mbrojtjen e fëmijëve dhe nëpunës 

vendorë të barazisë gjinore, pranë asaj njësie të qeverisjes vendore, si dhe nga profesionistë të 

lirë (avokatë, psikologë etj). 
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5. Rekomandime 
Në përmbyllje të këtij raporti, i cili synoi të jepte një pasqyrë të shkurtër të aktiviteteve të 

realizuara në Lushnje, shihet qartë që edukimi për qasjen në drejtësi vazhdon të mbetet ende një 

sfidë për qytetarët  nëShqipëri. 

 

Aprovimi i Strategjisë së  Edukimit Ligjor të Publikut, miratimi  i ligjit “Për Ndihmën Juridike  

të ganatuar nga shteti“, miratimi i ligjit “Për Strehimin Social”, miratimi i ligjit për disa shtesa 

dhe ndryshime në ligjin nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masat kundër dhunës në marrëdhëniet 

familjare”, indryshuar, përmirësimi i legjislacionit që  trajton  të drejtat e grupeve vulnerabël  do 

të rrisin garantimin  dhe mbrojtjen e  të drejtave të këtyre grupeve,  por edhe  qasjen  e këtyre 

grupeve në  drejtësi.  

Për të realizuar sa më mirë njohjen e grupeve vulnerabël, përveç organizimit të trajnimeve, shihet 

i rëndësishëm edhe organizimi i takimeve të vazhdueshme, apo tryezave me anëtarë nga bordet 

përfaqësuese qeveritare, dhe vendimarrës lokal në mënyrë që zëri i tyre të dëgjohet.  

 

Megjithatë vlen të theksohet dhe të përmenden si pika shumë pozitive ndryshimet që janë  bërë 

në legjislacionin  penal dhe atë  procedural. 

Në kuadër të reformës në drejtësi  u miratuan: 

 Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale”. Në fokus të këtyre ndryshimeve  është  

përcaktimi në  legjislacionin  procedural te të drejtave të  viktimës( të të  dëmtuarit), të 

dëshmitarit  të mitur  apo viktimë e veprës penale  të cilët u përkasim  grupeve vulnerabël  

 Miratimi i “Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturin”, ku përcaktohen detyrime për 

prokurorinë dhe gjykatën  për zbatimin e  dispozitave që përjashtojnë të miturin nga 

ndjekja penale  dhe caktimin ndaj tyre  të masave edukuese.   

Ndryshimet në legjislacion në lidhje me  qasjen e grupeve vulnerabël në  drejtësi  kërkojnë 

përfshirjen e  një gamë të gjerë aktorësh në realizimin e edukimit ligjor, si dhe një   mbështetje 

dhe përmirësim të kapaciteteve të institucioneve publike, të pavarura, medias dhe shoqërisë 

civile në ofrimin e edukimit ligjor të publikut. Për këtë rritja e bashkëpunimit midis 

institucioneve, si dhe koordinimi më i mirë midis tyre, do të kishte ndikim shumë pozitiv në 

implementin e tij në terren.  
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Ofruesit e ardhshëm të ndihmës juridike duhet të bëjnë përpjekje që shërbimet e tyre të arrijnë 

tek personat që nuk zotërojnë njohuritë apo mjetet për të shkuar tek ta. Siç janë, një pakicë e 

konsiderueshme qytetarësh – ata me nivel të ulët arsimor dhe nivel të ulët të ardhurash – apo 

pakicat rome dhe egjiptiane te cilat nuk janë të informuar sa duhet se cilit institucion duhet t’i 

drejtohen kur kanë nevojë për shërbime ligjore. Për të shmangur mundësinë që këta persona të 

pafavorizuar të mbeten jashtë vëmendjes së sistemit të ndihmës juridike, ofruesit e ndihmës 

juridike duhet të bëjnë përpjekje të shkojnë tek ata, qoftë përmes klinikave lëvizëse të ndihmës 

juridike, programeve të informimit dhe ndërgjegjësimit, caktimit të orareve të takimit në zona të 

varfëra, si në vendbanimet e romëve, dhe mjete të tjera. Ofruesit mund të bashkepunojnë ngushta 

me OJF, për të bashkërenduar punën apo për të  përdorura mekanizmat që janë implementuar në 

terren nga organizatat e shoqërisë civile. 

 
Tashmë falë disa faktorëve një zhvillim i rëndësishëm është ndryshimi i Ligjit i cili parashikon  

ngritjen e Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas, për personat në nevojë. 

Mobilizimi dhe aktivizimi i të rinjve, për tu dhënë akses në qasjen në drejtësi, dhe për të kërkuar 

zbatimin e drejtë të ligjit për çdo person pa dallim race, feje apo gjinie. Barazia gjinore është një 

pikë shumë e rëndësishme pasi tek shtresat në nevojë, apo komuniteti Rom dhe Egjyptian, 

krijohet përshtypje që të drejtën për të kërkuar drejtësi e ka vetëm bashkëshorti dhe jo gruaja. Në 

komunitetin Rom dhe Egjyptian, martesa në moshë shumë të hershme vazhdon të sjelli ende 

shumë probleme për këtë komunitet, sidomos në raste divorci. Një fakt dominant është që shpesh 

herë fëmijët detyrohen të rrijnë me gjyshërit pasi nëna nuk merr përgjegjësinë e rritjes së fëmijës, 

për shkak të pamundësive ekonomike dhe për shkak të moshës së saj shumë të vogël. Në këtë 

mënyrë gjyshërit nuk mund të fitojnë ndihmë ekonomike për fëmijën sepse nëna nuk rezulton e 

martuar me letra pasi akti është kryer para moshës 18 vjeç.  

Organizatat e shoqërisë civile kanë qenë shumë aktive, që raste të tilla të bëhen pjesë e ligjit të 

ndryshuar për aksesin në drejtësi.  

Sot falë avancimit të teknologjisë, mund të arrihet shpërndarja e informacionit tek një grup i 

gjerë qytetarësh, megjithatë duhet që të ketë edhe mekanizma me indikatorë matës të cilat matin 

suksesin dhe vështirësitë që mund të ketë çdo metodë në implementimin e saj. Duke monitoruar 

në mënyrë të vazhdueshme, mund të bëhen përmirësime efektive të cilat do të mundësonin një 

horizont më të mirë njohje përsa i përket qasjes në drejtësi.  
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