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TERMA KYÇ

Akses në Drejtësi – mundësia e njerëzve për të kërkuar dhe për të përfituar nga mjete ligjore 

nëpërmjet institucioneve formale dhe jo formale të drejtësisë, në përputhje me standardet e të 

drejtave të njeriut

Akses në shërbime – një koncept i gjërë i cili i referohet mundësisë për të marrë shërbime të 

ndryshme publike apo private nga një person ose një popullatë e caktuar.

Lezbike – një vajzë/grua që është e tërhequr nga vajza/gra të tjera emocionalisht, seksualisht ose 

në aspektin romantik.

Gej – një djalë/burrë i cili është i tërhequr nga djem/burra të tjerë emocionalisht. seksualisht ose 

në aspektn romantik.

Biseksual –  një person i cili është emocionalisht, fizikisht dhe seksualisht i tërhequr ndaj individëve 

të gjinisë së vet dhe individëve të gjinisë tjetër. Kjo lloj tërheqje nuk ka pse të jetë e barabartë ndaj 

gjinive apo sekseve të ndryshme.

Transeksual/e-  persona që ndryshojnë (osë kërkojnë të ndryshojnë) karakteristikat e tyre fizike 

në një gjini ndryshe nga ajo me të cilën kanë lindur- psh. Personat e lindur si meshkuj kerkojnë të 

ndryshojnë seksin në femër. Këto ndryshime mund të përfshijnë operacione për ndryshim seksi 

ose/dhe  terapi hormonale dhe psikologjike.

Interseks -  përdoret për të përshkruar një gjëndje në të cilën personi lind me një anatomi riprodhimi 

ose seksuale që nuk përputhet me atë që është tipike për femrat ose meshkujt. 

Gjini - Termi i referohet rregullave sociale të jashtme, roleve, sjelljeve, aktiviteteve dhe atributeve 

që shoqëria i konsideron të përshtashme për gratë dhe burrat, kategoritë gjinore janë “burrë” “grua”

Transgjinor- njerëz që identifikohen me karakteristikat, rolet dhe sjelljet ose dëshirat e një gjinie të 

ndryshme nga ajo me të cilën ato kanë lindur. Ky është një term ombrell  që mund të përdoret për 

transseksualët, transvestitët dhe  njerëzit e tjerë me ndryshime gjinore. 

Cisgjinor - term i përdorur për persona të cilët kanë përputhjes mes rolit gjinore dhe seksit me të 

cilin kanë lindur. 

Paragjykim - opinion paraprak i pambështetur në fakte apo eksperiencën aktuale mbi një person, 

çështje apo fenomen. 

Diskriminim - trajtimi i padrejtë dhe paragjykues i disa kategorie të njerëzve, sidomos bazuar në 

seksin, racën dhe moshën.

Dalje hapur - një term i përdorur në komunitetin LGBT , që i referohet  proçesit të të qënit i hapur mbi 

orientimin  e tyre seksual dhe identitetit gjinor. 

Orientim Seksual  - term i cili përdoret zakonisht për të treguar tërheqjen seksuale dhe emocionale 

të një personi ndaj individëve të një gjinie të caktuar.
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MIRËNJOHJE
Qendra Streha, në kuadër të botimit të studimit “Pengesat e hasura nga komuniteti LGBTI në marrjen 

e shërbimeve ligjore dhe aksesit në drejtësi”, shpreh mirënjohje dhe falenderim për të gjithë ata që 

kanë kontribuar në realizimin e kuadrit vlerësues të situatës së kontekstit ligjor dhe social të aksesit 

në drejtësi të komunitetit LGBTI në Shqipëri.

Nuk mund të lihen pa falenderuar të gjithë intervistuesit të cilët kanë takuar antarë të komunitetit, 

aktivistë dhe profesionistë, për të sjellë zërin e tyre si pjesa më e rëndësishme e këtij studimi. 

Në këtë kuadër, falenderim i veçantë shkon për profesionistët që kanë qënë pjesë e intervistave 

gjysmë të strukturuara të cilët me ekspertizën dhe eksperiencën e tyre të përditshme kanë paraqitur 

informacion të vlefshëm për realizimin e këtij studimit.  

Do të donim gjithashtu të falenderonim të gjithë anëtarët e komunitetit që ishin pjesëmarrës në 

zbatimin e instrumentave metodologjikë të studimit  gjatë procesit të hartimit të raportit, të cilët 

me mendimet, opinionet dhe diskutimet e tyre kanë dhënë një kontribut tepër të vyer në draftimin 

e këtij dokumenti. Ata kanë kontribuar duke ndarë  përvojat e tyre unike në përballjen me barrierat 

në drejtësi. Ky studim iu dedikohet në veçanti përpjekjeve të tyre të pamasa për t’u ndjerë pjesë e 

pandashme e shoqërisë shqiptare.  

Një kontribut dhe meritë të veçantë gjatë tërë procesit të hartimit kanë dhënë dhe dy ekspertet, të 

cilat kanë punuar ngushtësisht në draftimin dhe finalizimin e këtij raporti, përkatësisht Z. Elvis Popaj 

– Ekspert për çështjet sociale, dhe Znj. Klesta Hysi - Eksperte për Çështjet ligjore.

Së fundi, nuk do lëmë pa falenderuar dhe kontributin e stafit të Qendrës, të cilët me devotshmëri 

kanë asistuar në mbarëvajtjen e tërë procesit të konsultimit, hartimit dhe finalizimit e këtij studimi.  

Një falenderim i veçantë i shkon Bashkimit Evropian, i cili përmes programit të subgranteve të 

projektit “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të 

gjithë në Shqipëri”, të zbatuar nga Save the Children në partneritet me Qendra e Shërbimeve dhe 

Praktikave Ligjore të Integruara bëri të mundur hartimin dhe publikimin e këtij dokumenti.

Miqësisht,

Marsida Çela 

Drejtore Ekzekutive – Qendra Streha
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SHKURTIMET

LGBTI   – Lezbike, Gej, Biseksual, Transeksual, Interseks

MSHMS  – Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

MD  - Ministria e Drejtësisë

MB   – Ministria e Brendshme

PKV   – Plani Kombëtar i Veprimit për Komunitetin LGBTI 2016 – 2020
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I. HYRJE
Komuniteti LGBTI prej shumë kohësh  vuan paragjykimet, diskriminimin dhe dhunën të pësuar në 

forma dhe kontekste të ndryshme. Nga ana tjetër, e gjithë kjo dhunë dhe diskriminim nuk raportohet 

për shkak të faktorëve kompleks të lidhura me mosbesimin ndaj institucioneve, frikës për të deklaruar 

orientimin seksual, nevojës për të mos dëmtuar familjen etj.  Si rrjedhojë, , ky komunitet,  nuk arrin të 

marrë shërbime ligjore dhe të plotësojë të drejtat dhe nevojat e veta. .

Eksperienca tashmë e konsoliduar e Strehës, tregon se të rinjtë LGBTI përballen me një sërë 

vështirësish të lidhura me diskriminimin, dhunën në familje dhe përjashtimin social.   

Aksesi në drejtësi dhe në shërbime për të rinjtë e komunitetit LGBTI është një çështje themelore 

nëpërmjet secilës synohet që të progresohet në gëzimin e të drejtave nga ana e këtij komuniteti dhe 

në krijimin e mundësive dhe shanseve të barabarta. Nga ana tjetër studime të ndryshme tregojnë 

për vështirësitë e mëdha që has ky komunitet në plotësimin e të drejtave bazike.. 

Pavarësisht progresit të bërë përsa i përket hartimit të dokumenteve dhe legjislacionit mbrojtës 

ndaj këtij komuniteti, sërish këto ndryshime legjislative ende nuk janë përkthyer në ndyshime të 

prekshme të ndjera nga anëtarët e komunitetit. Megjithë këtë, disa zhvillime pozitive kanë ndodhur 

të cilat është e rëndësishme që të përmenden. Ka pasur një rritje të konsiderueshme të fokusit nga 

ana e pushtetit qendrorë, e cila manifestohet nëpërmjet hartimit të Planit Kombëtar të Veprimit për 

Komunitetin LGBTI 2016-2020. Gjithashtu, në ligjin 22/ 2018 “Për Strehimin Social”, një ndër grupet 

të cilave ju jepet përparësi janë individët të cilët i përkasin komunitetit LGBTI dhe janë viktima të 

diskriminimit për shkak të orientimit seksual, nuk kanë një strehim të përshtatshëm dhe kanë të 

ardhura të pamjaftueshme për shkak të orientimit.  Një pjesë e këtyre ndryshimeve kanë ardhur si 

rrjedhojë e axhendës ndërkombtare siç është për shembull integrimi në BE.

Studimi që po paraqesim synon të kuptojë më në thellësi vështirësitë e mëdha që has ky komunitet 

në aksesin në drejtësi dhe në përballjen me diskriminimin dhe dhunën në familje apo në kontekste 

të tjera. ndihmë ligjore dhe për të adresuar çështjet e dhunës dhe diskriminimit.

Studimi eksploron arsyet që i pengojne individët LGBTI për të kërkuar ndihmë ligjore kur bien pre 

e diskriminimit dhe dhunës dhe gjithashtu analizon eksperiencat personale të përballjes së këtij 

komuniteti me drejtesinë dhe me institucionet e ndihmës. 
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II. SHQYRTIMI I LITERATURËS 
Të drejtat e komunitetit LGBTI në Shqipëri për shumë kohë nuk janë respektuar dhe janë 

nëpërkëmbur. Individët pjesë e këtij komuniteti vazhdojnë të bien pre e vazhdueshme e bullizmit, 

dhunës në familje, paragjykimit e diskriminimit. Kjo manifestohet në shumë studime dhe analiza të 

ndryshme të situatës. 

Në studimin e realizuar nga Banka Botërore në bashkëpunim me IPSOS, ERA dhe Instituti Ëilliam, 

me pjesmarrës anëtar të komunitetit LGBTI në Evropën Juglindore dhe Turqi, 94% e pjesmarrësve 

nga Shqipëria raportuan se komuniteti LGBTI diskriminohej më shumë krahasuar me komunitetet e 

tjera1. Ky studim në nivel rajonal tregoi se diskriminimi më i madh ishte i drejtuar ndaj transeksualëve 

(në 80% të kampionit)2. Në këtë studim, Shqipëria, Kosova, Bosnja & Hercegovina dhe Maqedonia, 

shfaqnin nivelin më të lartë të diskriminimit, krahasuar me Slloveninë i cili ishte vendi që shfaqte 

nivelin më të ulët të diskriminimit 3.    

Në studimin e UNDP, më shumë se 1/3 e kampionit të anketuar (37.4%) u shprehën se “punëdhënësi 

duhet të jetë në gjendje të pushojë nga puna një homoseksual/e nëse nuk ndihet rehat me të”, 

pra e thënë ndryshe, më shumë se 1/3 e kampionit mendon se punëdhënësi mund të diskriminojë 

punëmarrësit bazuar në orientimin seksual të tyre.   4. Në këtë studim del në pah mosbesimi i 

komunitetit LGBTI tek policia dhe sistemi i drejtësisë për shkak të diskriminimit të pësuar kur kanë 

rënë në kontakt me këto institucione. 5 Pjesmarrësit në fokus grupet e këtij studimi përmendin një 

sërë sjelljesh, sidomos të policies, të cilat intimidojnë individët LGBTI për të kërkuar ndihmë pranë 

këtj institucioni. Sjellje të tilla diskriminuese janë poshtërimi i anëtarëve të komunitetit, fajësimi i 

viktimës kur denoncon dhunën dhe diskriminimin, shkelja e të drejtës së privatësisë si mënyrë për 

t’i bërë të heqin dorë nga denoncimi etj. Përveç kësaj, sjellja e policisë ndaj transeksualëve dhe 

punonjësve të seksit është brutale, duke u kthyer në raste të caktuara në viktima të drejtpërdrejta 

të dhunës policore.6 Kjo sjellje e policisë i dekurajon aëtarët e komunitetit LGBTI që të raportojnë 

dhunën që përjetojnë.

Përveç pengesave specifike për individët LGBTI, ky komunitet sipas këtij studimi duhet të përballet 

edhe me një sërë pengesash të tjera të ngjashme me të gjithë popullsinë tjetër si për shembull kostot 

e larta gjyqësore, mungesa e një sistemi funksional të ndihmës juridike, kohëzgjatja e procedurave 

gjyqësore, perceptimi për për sistemin gjyqësorë sit ë korruptuar etj. 

Po ashtu sipas studimit të Këshillit të Evropës mbi bullizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm, rreth 

34% e termave bullues që përdorin nxënësit lidhen me fyerje ndaj komunitetit LGBTI7.

1  Life on the Margins – Survey Results of the Experiences of LGBTI People in Southeast Europe, World 
Bank, ERA, IPSOS, Ëilliams Institute, faqe 36
2  Po aty, faqe 38
3  Po aty, faqe 36
4   Studimi mbi Aksesin në Drejtësi në Shqipëri, UNDP, Faqe 31.
5  Po aty, faqe 80
6  Po aty, faqe 80
7  National Survey of Bullying and Violent Extremism in the Education System in Albania, Dragoti. E, 
Ismaili. E, Tirana 2017.
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Për të adresuar këtë klimë të papërshtatshme paragjykimi dhe dhune ndaj komunitetit LGBTI u hartua 

“Plani kombëtar i veprimit për komunitetin LGBTI 2016-2020”. Ky dokument është një dokument 

politik i qeverisë Shqiptare, i hartuar me një konsulencë të gjërë me organizatat e mbrojtjes së të 

drejttave LGBTI dhe të drejtave të njeriut.  Ky plan synon të japë një panoramë të përgjithshme të 

respektimit të të drejtave të komunitetit LGBTI, ashtu sikurse edhe propozon masa konkrete dhe me 

buxhet specifik për progresin e mëtejshëm në zbatimin e këtyre të drejtave. 

Matrica e Planit Kombëtar të Veprimit (PKV) ju përgjigjet tre prioriteteve kryesore:

1.  Korniza ligjore dhe institucionale 

2.  Mbrojtja nga diskriminimi dhe siguria 

3.  Aksesi në shërbime.

Në këtë mënyrë matrica e Planit Kombëtar të Veprimit (PKV) përbën një kuadër për veprim për 

institucionet të cilat do e zbatojnë gjatë periudhës 2016-2020.

Qëllimet strategjike të planit janë tre:

1. Përmirësimi i kuadrit ligjor dhe institucional, si dhe rritja e ndërgjegjësimit për mosdiskriminimin 

dhe mbrojtjen e të drejtave të personave LGBTI në përputhje me standardet ndërkombëtare.

2. Eliminimi i të gjithë formave të diskriminimit ndaj komunitetit LGBTI 

3. Përmirësimi i aksesit në shërbimet e punësimit, edukimit, shëndetësisë, strehimit dhe sporteve 

për personat LGBTI, duke garantuar mundësi dhe të drejta të barabarta. 

Fushat e prioritare dhe objektivat specifike të PKV 2016-2020 janë mbështetur në nevojat e adresuara 

nga vetë komuniteti LGBTI si dhe analiza e boshllqëve dhe mosrealizimeve të PKV 2012-2014. 

Fusha e politikës (1): Korniza ligjore dhe institucionale
Objektivi 1.1:  Të krijohet Grupi Kombëtar i Zbatimit dhe Koordinimit (GKZK) për të monitoruar 

zbatimin e ecurisë së PKV 2016-2020. 

Objektivi 1.2:  Të identifikohen boshllëqet në legjislacion për të garantuar mosdiskriminim dhe 

të drejtat e personave LGBTI. Ky objektiv synohet të arrihet nëpëmjet vlerësimit të 

legjislacionit dhe hartimit të rekomndimeve për përmirësime ligjore. 

Objektivi 1.3:  Të rritet ndërgjegjësimi i punonjësve civilë mbi të drejtat e komunitetit LGBTI dhe 

mbrojtjen e tyre ligjore.

Objektivi 1.4:  Të fuqizohet shoqëria civile në mbrojtje të të drejtave të komunitetit LGBTI.

Fusha e politikës (2):Mbrojtja nga diskriminimi dhe siguria 
Objektivi 2.1: Të krijohet një sistem të dhënash statistikore dhe raportimi lehtësisht të aksesueshme 

mbi rastet e diskriminimit në fushat përkatëse. 

Objektivi 2.2: Të garantohet mbrojtja e personave LGBTI nga diskriminimi dhe dhuna për shkak të 

orientimit seksual ose identitetit gjinor nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve në sektorët e drejtësisë 

dhe sigurisë. 

Objektivi 2.3.Të parandalohet gjuha e urrejtjes dhe diskriminimi për shkak të orientimit seksual dhe 

identitetit gjinor nëpërmjet ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fuqizimit të shoqërisë civile në mbrojtje 

të të drejtave të LGBTI.
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Fusha e politikës (3): Aksesi në shërbime
Objektivi 3.1: Të përmirësohet situata e punësimit për personat LGBTI nëpërmjet informimit dhe 

ndërgjegjësimit të punëdhënësve dhe ofrimit të programeve lehtësuese për punësim. 

Objektivi 3.2: Të reduktohet diskriminimi mbi LGBTI në arsim nëpërmjet rishikimit të kurrikulave në të 

gjitha nivelet e arsimit dhe trajnimit të punonjësve arsimorë. 

Objektivi 3:3 Të përmirësohet aksesi dhe ofrimi i shërbimeve të kujdesit shëndetësor nëpërmjet 

përfshirjes të çështjeve LGBTI në programet parandaluese dhe ngritjes së kapaciteteve të 

punonjësve të shëndetësisë. 

Objektivi 3.4: Të përmirësohet situata e strehimit të personave LGBTI nëpërmjet krijimit të programeve 

lehtësuese të strehimit dhe shërbimeve të standardizuara të strehimit të sigurt.

Objektivi 3.5: Të përmirësohet aksesi i personave LGBTI në ambientet sportive komunitare duke 

reduktuar diskrimimin. 

Objektivi 3.6: Të përmirësohet legjislacioni dhe politikat përfshirëse të azilit për personat LGBTI.

Duke pasur parasysh, Ligjin 139/2015 “Mbi Qeverisjen Vendore” dhe Ligjin 121/2016 “Për Shërbimet 

e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë”. Të dyja këto iniciativa ligjore fokusohen dhe 

theksojnë decentralizimin si proces kyç. Prandaj edhe në plan i është dhënë një fokus i veçantë 

përfshirjes së pushtetit lokal dhe zbatimit të planit në kontekst lokal.

2.1 Analiza legjislative mbi aksesin në drejtësi të komunitetit LGBTI
2.1.1. Aksesi në drejtësi si parim i shtetit të së drejtës 

Shteti i së drejtës është një element kyç në shoqëritë demokratike, ku përfshihen brenda këtij parimi 

ndarja e pushteteve, kufizimi i veprimtarisë arbitrare të organeve publike, respektimi i lirive dhe 

të drejtave të njeriut etj. Në marrëdhëniet shoqërore dhe ato juridike lind shpesh nevoja për t’u 

mbrojtur përballë institucioneve publike apo personave fizikë e personave juridikë privatë. Qytetarët 

duhet të kenë mjete ligjore të garantuara nga legjislacioni për të aksesuar institucionet për zgjidhjen 

e mosmarrëveshjeve civile, penale, administrative, për t’u mbrojtur nëse janë viktima të krimit apo 

dëshmitarë, për të kërkuar rivendosjen e të drejtave të cënuara, shpërblim në rast dëmi etj. 

Aksesi në drejtësi është një koncept që përdoret shpesh si akses pranë gjykatave, por edhe në kuptim 

më të gjerë si akses në të gjitha organet që mund të zgjidhin mosmarrveshje apo të garantojnë të 

drejtat dhe liritë e njeriut. UNDP e përkufizon aksesin në drejtësi si:  “Aftësia e njerëzve për të kërkuar 

dhe për të përfituar nga mjete ligjore nëpërmjet institucioneve formale dhe jo formale të drejtësisë, në 

përputhje me standarded e të drejtave të njeriut”.8

Si një parim ombrellë, që përfshin në vetvete disa parime të tjera, kur flasim për aksesin në drejtësi 

duhet të mbajmë parasysh të drejtën që kanë individët për:

8  A practioner’s Guide to a Human Rights – Based Approach to Access to Justice, 
Programing for Justice: Access to all, UNDP, 2005, faqe 5. 
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- Të pasur akses në gjykata të pavarura dhe të paanshme; 

- T’ju drejtuar gjykatave edhe nëse nuk kanë mundësi ekonomike;

- Proces të rregullt ligjor; 

- Procese që zgjasin brenda një afati të arsyeshëm; 

- Zbatimin dhe ekzekutimin e vendimeve të formës së prerë.9

Aksesi në drejtësi nuk mjafton të jetë thjesht i parashikuar në legjislacionin e brendshëm, por ky 

akses duhet të jetë sa më efektiv dhe t’i mundësohet në mënyrë të barabartë të gjithë qytetarëve 

pa dallime race, gjinie,statusi ekonomik, bindje politike, orientimi seksual etj. 

Aksesi në drejtësi pa asnjë diskriminim parashikohet në një sërë aktesh ndërkombëtare të ratifikuara 

nga Shqipëria, akte këto të cilat sanksionojnë detyrimet e shteteve për të garantuar barazi në 

ushtrimin e mjeteve ligjore efektive, mundësi të barabartë për mbrojtje ligjore, gjykimin nga gjykata 

të pavarura e të paanshme, shqyrtimin e çështjeve brenda një afati të arsyeshëm etj. Disa nga aktet 

kryesore të ratifikuara nga Shqipëria, por jo të vetmet, parashikojnë si vijon: 

Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut 

Neni 7 

Të gjithë janë të barabartë para ligjit dhe kanë të drejtë pa asnjë diskriminim të mbrohen barabar nga 

ligji. Të gjithë kanë të drejtën për t’u mbrojtur barabar kundër çdo diskriminimi që cënon këtë Deklaratë, 

si dhe kundër çdo nxitje për një diskriminim të tillë. 

Pakti ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike. 

Neni 2 

Çdo shtet palë i këtij Pakti zotohet: (a) Të sigurojë që çdo person, kur t’i shkelen të drejtat dhe liritë e 

njohura në këtë Pakt, të ketë të drejtën e një mjeti juridik efektiv, edhe atёherёë kur shkeljen e kryejnë 

personat me rastin e ushtrimit të funksioneve të tyre zyrtare: (b) Të sigurojë që autoriteti kompetent 

gjyqësor, administrativ ose legjislativ, ose çdo autoritet tjetër qёë është kompetent në bazë të legjislacionit 

të shtetit, do t’i përcaktojë të drejtat e këtij personi që paraqet mjetin juridik si dhe të zhvillojë mundёsitë 

e paraqitjes së mjetit juridik.

Neni 26 

Të gjithë njerëzit janë të barabartë përpara ligjit dhe kanë të drejtë mbrojtjeje të barabartë të ligjit pa 

kurrfarë dallimi. Lidhur me këtë, ligji duhet të ndalojë çdo diskriminim dhe të garantojёë për të gjithë, 

mbrojtje të barabartë dhe efektive, kundër çdo diskriminimi e sidomos për shkak të racës, ngjyrës, 

seksit, gjuhës, fesë, opinionit politik dhe çdo opinioni tjetër, origjinës kombёtare apo shoqërore, pasurisë, 

lindjes ose çdo situate tjetër.

9  Lexo për shumë informacion mbi efektivitetin e aksesit në drejtësi në Bashkimin 
Evropian Effective Access to Justice, Directorate General for Internal Policies, 2017, në faqen:  
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses 



12PENGESAT E HASURA NGA KOMUNITETI LGBTI NË MARRJEN E SHËRBIMEVE LIGJORE DHE AKSESIT NË DREJTËSI

Konventa Evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore

Neni 6

1. Në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të tij civile ose të çdo akuze penale kundër tij, çdo 

person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe brenda një afati të 

arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme... 3. Çdo i akuzuar për një vepër penale 

ka të drejtat minimale të mëposhtme: a) të informohet brenda një afati sa më të shkurtër, në 

një gjuhë që ai e kupton dhe në mënyrë të hollësishme, për natyrën dhe për shkakun e akuzës 

që ngrihet ndaj tij; b) t’i jepet koha dhe lehtësitë e përshtatshme për përgatitjen e mbrojtjes; c) 

të mbrohet vetë ose të ndihmohet nga një mbrojtës i zgjedhur prej tij ose, në qoftë se ai nuk ka 

mjete të mjaftueshme për të shpërblyer mbrojtësin, t’i mundësohet ndihma ligjore falas kur këtë 

e kërkojnë interesat e drejtësisë; d) të pyesë, ose të kërkojë që të merren në pyetje dëshmitarët 

e akuzës dhe të ketë të drejtën e thirrjes dhe të pyetjes të dëshmitarëve në favor të tij, në kushte 

të njëjta me dëshmitarët e akuzës; e) të ndihmohet falas nga një përkthyes, në qoftë se nuk 

kupton ose nuk flet gjuhën e përdorur në gjyq. 

Në hierarkinë e normave në Shqipëri,  marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara kanë fuqi mbi 

ligjet kombëtare (Neni 116 i Kushtetutës). Standarded e vendosura në aktet e cituara më sipër, duhet 

të gjejnë rregullim në legjislacionin e brendshëm. Legjislacioni shqiptar ka pësuar ndryshime të 

vazhdueshme për t’u përafruar me aktet ndërkombëtare dhe për të garantuar aksesin në drejtësi. 

Aksesi në drejtësi kërkon si fillim një sistem gjyqësor të organizuar mirë, që mundëson akses të 

individëve dhe personave juridik pa pengesa proceduriale. 

Pushteti gjyqësor në Shqipëri ushtrohet vetëm nga gjykatat dhe është një sistem me tre shkallë 

“Pushteti gjyqësor ushtrohet nga Gjykata e Lartë, si dhe nga gjykatat e apelit e gjykatat e shkallës 

së parë, të cilat krijohen me ligj”10. Kushdo ka të drejtë të ankohet kundër një vendimi gjyqësor në 

një gjykatë më të lartë, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në ligj për kundërvajtje të lehta 

penale, për çështje civile ose administrative me rëndësi ose vlerë të vogël, në përputhje me kushtet 

e parashikuara në nenin 17 të Kushtetutës11 (lexo pa prekur thelbin e të drejtës). Organizimi dhe 

funksionimi i gjykatave civile, penale, administrative dhe i Gjykatës për Krimet e Rënda nuk janë 

objekt i këtij studimi. 

Gjykata Kushtetuese nuk është pjesë e këtij sistemi tre shkallësh, pasi misioni i saj është zgjidhja e 

mosmarrëveshjeve kushtetuese dhe bën interpretimin përfundimtar të Kushtetutës. Individët mund 

t’i drejtohen Gjykatës Kushtetuese pasi të kenë ezauruar mjetet e tjera efektive për mbrojtjen e të 

drejtave dhe lirive. Deri në vitin 2016, Gjykata Kushtetuese ishte e aksesueshme nga individët për 

çështje të procesit të rregullt ligjor, pas ezaurimit të tre shkallëve të gjyqësorit. Me amendimin e 

Kushtetutës në vitin 2016 aksesi i individëve në Gjykatën Kushtetuese u zgjerua duke përcaktuar 

në nenin 131/f se kjo gjykatë do të vendos ndër të tjera për:  “gjykimin përfundimtar të ankesave 

të individëve kundër çdo akti të pushtetit publik ose vendimi gjyqësor që cënon të drejtat dhe liritë 

themelore të garantuara në Kushtetutë, pasi të jenë shteruar të gjitha mjetet juridike efektive për 

mbrojtjen e këtyre të drejtave, përveçse kur parashikohet ndryshe në Kushtetutë”. 

10  Neni 135, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. 
11  Neni 43, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. 



13 PENGESAT E HASURA NGA KOMUNITETI LGBTI NË MARRJEN E SHËRBIMEVE LIGJORE DHE AKSESIT NË DREJTËSI

2.1.2. Legjislacioni shqiptar dhe aksesi në drejtësi i personave LGBTI

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë është akti më i lartë në hierarkinë e normave në Shqipëri 

dhe çdo marrëveshje ndërkombëtare, ligj, akte normative të Këshillit të Ministrave, akt i organeve 

vendore duhet të jetë në përputhje me parashikimet kushtetuese. Në Kushtetutë janë të sanksionuara 

parimet bazë të funksionimit të shtetit, të drejtat dhe liritë themelore që gëzohen në Shqipëri dhe 

parashikohen një sërë organesh kyçe për funksionimin normal të shtetit. 

Lidhur me elementët e aksesit në drejtësi dhe mosdiskriminimin  Kushtetuta ka parashikuar ndër të 

tjera:

- Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të pandashme, të patjetërsueshme e të 

padhunueshme dhe qëndrojnë në themel të të gjithë rendit juridik (Neni 15 pika 1); 

- Të drejtat e liritë themelore, si dhe detyrimet e parashikuara në Kushtetutë për shtetasit 

shqiptarë vlejnë njëlloj edhe për të huajt e për personat pa shtetësi në territorin e Republikës 

së Shqipërisë, me përjashtim të rasteve kur Kushtetuta e lidh në mënyrë të posaçme me 

shtetësinë shqiptare ushtrimin e të drejtave e të lirive të caktuara (Neni 16 pika 1); 

- Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit (Neni 18 pika 1)

- Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, etnia, 

gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësia 

prindërore (Neni 18 pika 2);

- Gjatë procesit penal kushdo ka të drejtë të mbrohet vetë ose me ndihmën e një mbrojtësi 

ligjor të zgjedhur prej tij; të komunikojë lirisht dhe privatisht me të, si dhe t’i sigurohet mbrojtja 

falas, kur nuk ka mjete të mjaftueshme (Neni 31 gërma f);

- Askush nuk mund të detyrohet, përveçse kur e kërkon ligji, të bëjë publike të dhëna që lidhen 

me personin e tij. Mbledhja, përdorimi dhe bërja publike e të dhënave rreth personit bëhet me 

pëlqimin e tij, me përjashtim të rasteve të parashikuara me ligj (Neni 35 pika 1 dhe 2);

- Liria, prona dhe të drejtat e njohura me Kushtetutë dhe me ligj nuk mund të cenohen pa 

një proces të rregullt ligjor. Kushdo, për mbrojtjen e të drejtave, të lirive dhe të interesave të 

tij kushtetues dhe ligjorë, ose në rastin e akuzave të ngritura kundër tij, ka të drejtën e një 

gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e 

paanshme e caktuar me ligj. (Neni 42). 

•	 Akesesi në drejtësi në rastet e diskriminimit.  

Megjithë diskutimet në vend për plotësimin e Kushtetutës, ende nuk përmendet  orientimi seksual 

si një nga rastet specifike të diskriminimit të parashikuara në nenin 18 pika 2. Ligje të  tjera si Kodi i 
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Procedurave Administrative12, Kodi Penal13, Kodi i Punës14, Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi15, Ligji 

për Mbrojten e të Dhënave Personale16, Ligji për strehimin social17 etj. kanë plotësuar kuadrin ligjor 

duke parashikuar mbrojtje ligjore apo garantuar të drejta të cënuara për shkak të orientimit seksual 

dhe/ose identitetit gjinor. 

Pavarësisht faktit se nuk përmendet orientimi seksual si një nga shkaqet e diskriminimit, gëzimi i të 

drejtave dhe lirive kushtetuese të përmendura më sipër gëzohet në mënyrë të barabartë nga të gjithë 

individët pasi Kushtetuta përdor terma gjithëpërfshirës si “askush”, “kushdo”, “çdo person”. Individët 

që i përkasin komunitetit LGBTI shpesh diskriminohen në përfitimin e shërbimeve publike, në vendin 

e punës, në kontaktet me policinë apo diskriminimi mund të jetë “shoqërues” i shkeljes së një të 

drejte tjetër të garantuar nga ligji. Aksesi në drejtësi për këta individë shpesh lind si nevojë e shkeljes 

së parimit të barazisë. Individët e diskriminuar nga organet publike ose nga personat privatë mund 

t’i drejtohen gjykatës paralelisht me ankesën te Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Ankesa 

te Komisioneri dhe natyra e përgjigjes së këtij organi, nuk prek zgjidhjen e çështjeve gjyqësore apo 

ankimin administrativ në organe të tjera. Në këtë rast ankimi te Komisioneri nuk është kusht për t’ju 

drejtuar më pas gjykatës, por as nuk ndikon në zgjidhjen e çështjes gjyqësisht. 

Ka raste në legjislacion siç është rasti i Ligjit Nr. 22/ 2018 “Për Strehimin Social” ku vendimi i 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi shërben pjesërisht si kriter për të përfituar nga garancitë 

e këtij ligji, në lidhje me kriteret që përdorin organet e vetëqeverisjes vendore për vlerësimin e 

individëve/ familjeve si përfitues nga programet sociale të strehimit. Konkretisht, në nenin 16 

gërma a pika XV përcaktohen si një nga kategoritë që vlerësohen me prioritet: individët që i përkasin 

komunitetit LGBTI, të cilët janë viktima për shkak të orientimit seksual ose identitetit gjinor bazuar në 

vendimin e organit kompetent, sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi që përcakton 

se si pasojë e diskriminimit individi nuk ka një strehim të përshtatshëm dhe që kanë të ardhura të 

pamjaftueshme ose që nuk kanë fare të ardhura, sipas përcaktimeve të bëra në nenin 3 të këtij ligji18. 

12  Organi publik, gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij, shmang çdo diskriminim për shkak të gjinisë, racës, 
ngjyrës, etnisë, shtetësisë, gjuhës, identitetit gjinor, orientimit seksual, bindjeve politike, fetare ose filozofike, 
gjendjes ekonomike, arsimore ose shoqërore, shtatzënisë, përkatësisë prindërore, përgjegjësisë prindërore, 
moshës, gjendjes familjare ose martesore, gjendjes civile, vendbanimit, gjendjes shëndetësore, predispozicioneve 
gjenetike, aftësisë së kufizuar, përkatësisë në një grup të veçantë ose për çdo shkak tjetër.
13  Kodi penal dënon gjuhën e urrejtjes për shkaqe të orientimit seksual;  dënon shkeljen e barazisë 
së shtetasve nga punonjësit me funksion shtetëror ndër të tjera edhe për shkak të orientimit seksual dhe 
identitetit gjinor kur krijon privilegje të padrejta ose refozohet e një e drejte ose përfitim që buron nga ligj; dënon 
marrëdhëniet seksuale me dhunë me meshkuj dhe me femra etj. 
14  Kodi i punës ndalon diskriminimin në punë për shkak të orientimit seksual; ndalon ngacmimet morale 
dhe seksuale dhe komentet poshtëruese që cenojnë dinjitetin dhe personalitetin e punonjësve; punëdhënësi ka 
barrën e provës në rast se pretendohet diskriminim për shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor. 
15  Ligji garanton  barazinë dhe mosdiskriminimin në lidhje me gjininë, racën, ngjyrën, etninë, gjuhën, 
identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose 
shoqërore, shtatzëninë, përkatësinë prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose 
martesore, gjendjen civile, vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicione gjenetike, aftësinë e kufizuar, 
përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër. 
16  Të dhënat që lidhen me jetën seksuale konsiderohen si të dhëna sensitive dhe mbrohen nga ligji. 
17  Të drejtat që burojnë nga ligji, përfitohen në mënyrë të barabartë nga cdo person dhe ndalohet 
diskriminimi ndër të tjera për shkak të identitetit gjinor dhe orientimi seksual. 
18  Neni 3 i Ligjit Nr. 22/2018 “Për strehimin Social” parashikon:
1. Strehimi konsiderohet i përballueshëm nëse familja me të ardhura: 
a) mesatare nuk shpenzon më shumë se 25 për qind të të ardhurave të saj mujore për sigurimin e një strehimi të 
përshtatshëm;
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Në këtë rast aksesi te Komisioneri dhe vendimi i këtij organi që konstaton diskriminim si shkak i 

strehimit të papërshtatshëm kushtëzon procesin e vlerësimit.  Ky organ nuk ka ndikim nëse strehimi 

i papërshtatshëm apo mungesa e strehimit vjen si pasojë e rasteve të tjera të parashikuara nga ky 

ligj dhe në këtë rast nuk është e domosdoshme vërtetimi i diskriminimit për shkak të identitetit gjinor 

ose orientimit seksual. 

•	 Aksesi në drejtësi në kushtet e vështirësive financiare dhe/ose mungesës së informacionit. 

Legjislacioni ka parashikuar mundësinë e përjashtimit nga detyrimi për të paguar tarifat gjyqësore  

ose shpenzime të tjera gjyqësore, sipas kritereve dhe procedurave të rregullara nga legjislacioni për 

ndihmën juridike.19 

Ndihma juridike konsiderohet shërbimi juridik falas dhe shërbimet e tjera të garantuara nga ligji 

Nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”, të cilat financohen nga shteti. Ndihma 

juridike bazohet në disa parime kryesore si parimi i aksesit të barabartë të individëve në ndihmën 

juridike, parimi i barazisë dhe mosdiskriminimit të individëve që gëzojnë të drejtën për ndihmën 

juridike, ruajtjes së konfidencialitetit, mbrojtjen e të drejtave të personave vulnerabël etj.20 

Të drejtën për të përfituar ndihmë juridike e ka çdokush që provon se ka të ardhura dhe pasuri të 

pamjaftueshme për të përballuar shpenzimet për këshillim, përfaqësim dhe/ose mbrojtje në çështjet 

penale, në çështjet administrative dhe në çështjet civile. Pavarësisht kriterit ekonomik, disa kategori 

të veçanta mund të përfitojnë ndihmë juridike sicç janë: viktimat e dhunës në familje;  viktimat e 

abuzuara seksualisht dhe viktimat e trafikimit të qënieve njerëzore;  personat që përfitojnë nga 

pagesa për aftësinë e kufizuar, në përputhje me legjislacionin në fuqi për ndihmën dhe shërbimet 

shoqërore, duke përfshirë edhe personat që përfitojnë nga statusi i të verbrit; viktimat e mitur dhe 

të miturit në konflikt me ligjin; fëmijët, të cilët jetojnë në institucionet e përkujdesjes shoqërore etj. 

Për personat që i përkasin komunitetit LGBTI, ligji nuk ka parashikuar dhënien e ndihmës juridike 

posaçërisht për personat që mund të jenë në kushte diskriminimi për shkak të orientimit seksual 

apo për shkaqe të tjera. Individët nuk janë të kushtëzuar të deklarojnë orientimin e tyre seksual për 

të përfituar ndihmë juridike, mjafton të vërtetojnë pamundësinë ekonomike apo përfitimin si një nga 

kategoritë e veçanta të përmendura më sipër. 

Ndihma juridike mund të jetë në formën e:

1. Ndihmës juridike parësore; 

2. Ndihmës juridike  dytësore;

3. Përjashtim nga pagimi i tarifave gjyqësore dhe shpenzimeve gjyqësore, sipas ligjit, dhe 

përjashtim nga detyrimi për të parapaguar tarifën e vënies në ekzekutim të urdhrit të 

ekzekutimit. 21

 b) të ulëta nuk shpenzon më shumë se 20 për qind të të ardhurave të saj mujore për sigurimin e një strehimi të 
përshtatshëm; 
c) shumë të ulëta nuk shpenzon më shumë se 15 për qind të të ardhurave të saj mujore për sigurimin e një 
strehimi të përshtatshëm. 
2. Në shpenzimet për strehimin nuk përfshihen shpenzimet për shërbime të furnizimit me ujë dhe me energji 
elektrike. 
19  Neni 9, Ligji Nr. 98/ 2017 “Për Tarifat Gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”.
20  Neni 4, Ligji  Nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”.
21  Neni 5, po aty. 
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Ndihma juridike parësore është dhënia e informacioneve në lidhje me sistemin ligjor të Republikës 

së Shqipërisë, aktet normative në fuqi, të drejtat dhe detyrimet e subjekteve të ligjit dhe metodat 

për ushtrimin e këtyre të drejtave në procesin gjyqësor dhe në atë jashtëgjyqësor;  dhënia e 

këshillimit;  dhënia e këshillimit mbi procedurat e ndërmjetësimit dhe zgjidhjeve alternative të 

mosmarrëveshjeve; dhënia e ndihmës në hartimin dhe përpilimin e dokumenteve të nevojshëm për 

të vënë në lëvizje administratën shtetërore ose për të kërkuar ndihmë juridike dytësore; përfaqësimi 

përpara organeve administrative. 

Ndërsa, ndihmë juridike dytësore është shërbimi juridik që ofrohet për përpilimin e akteve të 

nevojshme për të vënë në lëvizje gjykatën; ofrimi i këshillimit, përfaqësimit dhe mbrojtjes para 

gjykatës në çështjet administrative, civile dhe në çështjet penale, për të cilat nuk zbatohet mbrojtja 

e detyrueshme, sipas përcaktimeve të legjislacionit procedural penal (shiko më sipër)22.

Strukturat përgjegjëse për të ofruar ndihmë juridike dhe procedura e kërkuar nga ligji. 

 

NDIHMA JURIDIKE PARËSORE NDIHMA JURIDIKE DYTËSORE

KUSH E OFRON NDIHMËN? KUSH E OFRON NDIHMËN?

Punonjësit me trajnim të posaçëm Avokatët sipas listës listën e miratuar nga 
Dhoma Kombëtare e Avokatisë

Organizatat jofitimprurëse të autorizuara

Klinikat ligjore pranë institucioneve të arsimit të 
lartë

PROCEDURA PROCEDURA 

Me një kërkesë me gojë ose me shkrim nga 
personi i interesuar pranë një qendre shërbimi 
për ndihmë juridike parësore ose një organizate 
jofitimprurëse të autorizuar.

Me një kërkesë të personit të interesuar 
personalisht ose me anë të shërbimit postar 
pranë gjykatës ose organit procedues që fillon 
hetimet (në çdo fazë të procesit gjyqësor dhe 
pa u deklaruar i mbyllur hetimi gjyqësor ).

22  Neni 15, Ligji “Për ndihmën juridike” parashikon:
Personat, të cilët kanë të drejtën për të marrë ndihmë juridike dytësore, gëzojnë të drejtën për përjashtim nga: 
a) pagimi i tarifave të përgjithshme dhe të veçanta, sipas përcaktimeve të ligjit për tarifat gjyqësore në Republikën 
e Shqipërisë; 
b) pagimi i shpenzimeve gjyqësore (shpenzimet për dëshmitarët, ekspertët, përkthyesit dhe për këqyrjen e 
sendeve ose këqyrjen në vend), sipas përcaktimeve të legjislacionit procedural; 
c) detyrimi për të parapaguar tarifën e vënies në ekzekutim të urdhrit të ekzekutimit pranë shërbimit përmbarimor 
gjyqësor shtetëror
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Kërkesë e një përfaqësuesi ligjor apo të pajisur 
me prokurë, ose nëpërmjet bashkëshortit /
es, bashkëjetuesit /es ose një të afërmi të 
shkallës së parë.

Përjashtohet nga tarifat dhe shpenzimet 
gjyqësore

Personi i ineresuar nënshkruan një vetëdeklarim 
se përmbush kriteret e përfitimit sipas një 
formulari të miratuar nga MD

Personi i ineresuar nënshkruan një 
vetëdeklarim se përmbush kriteret e përfitimit 
sipas një formulari të miratuar nga MD. 

Kërkesa paraqitet në gjykatën kompetente 
për shqyrtimin e çështjes.

Kërkesa e të pandehurit pa mjete të 
mjaftueshme financiare paraqitet pranë 
organit procedues që fillon hetimet.

Ofrohet menjëherë me marrjen e kërkesës. 
Në rast se dhënia e menjëhershme e ndihmës 
juridike parësore është e pamundur, personi 
informohet menjëherë për datën dhe kohën e 
dhënies së shërbimit të kërkuar.

Vendimi për pranimin ose rrëzimin e kërkesës 
për ndihmë juridike dytësore jepet i arsyetuar 
dhe i njoftohet kërkuesit dhe Drejtorisë së 
Ndihmës Juridike Falas.

•	 Zhvillimi i proceseve gjyqësore brenda një kohe të arsyeshme. 

Një nga problemet që dekurajon grupet vulnerabël për të aksesuar gjykatat është zvarritja e 

proceseve gjyqësore dhe zgjatja e tyre në kohë. Zgjatja e proceseve pa shkak bën që individët të 

humbasin besimin se çështja e tyre do të zgjidhet, shton shpenzimet financiare dhe shtyn në kohë 

rivendosjen e të drejtave. Me ndryshimet ligjore në kuadër të reformës në drejtësi, Kodi i Procedurës 

Civile i ndryshuar në vitin 201723 ka sjellë disa risi lidhur me kohëzgjatjen e proceseve. Kohëzgjatja 

e proceseve brenda afateve të arsyeshme konsiderohet si element i rëndësishëm i aksesit efektiv 

në drejtësi. Sipas parashikimeve të nenit 399/2 afate të arsyeshme të përfundimit të hetimit dhe 

gjykimit do të konsiderohen: 

- Në gjykimin administrativ në shkallën e parë dhe në apel, përfundimi i gjykimit brenda një 

viti nga fillimi i tij në secilën shkallë; 

- Në gjykimin civil në shkallë të parë përfundimi i procesit të gjykimit brenda dy viteve, në 

gjykim civil në apel brenda dy vjetëve dhe gjykimin civil në Gjykatën e Lartë, brenda dy 

vjetëve;

- Në hetimin e veprave penale afati maksimal i kohëzgjatjes së hetimeve, sipas Kodit të 

Procedurës Penale; 

- Në gjykimin penal në shkallë të parë, afati i gjykimit të krimeve 2 vjet  dhe i kundërvajtjeve 

1 vit, në gjykimin në apel përfundimi i gjykimit për krimet në një afat kohor prej 1 viti dhe për 

kundërvajtjet 6 muaj dhe në Gjykatën e Lartë, përfundimi i gjykimit për krimet në një afat 

kohor prej 1 viti dhe për kundërvajtjet 6 muaj. 

23  Ligji nr. 8116, datë 29.3.1996, “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, 
ndryshuar me ligjin Nr. 38/2017.  
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•	 Aksesi në drejtësi i viktimave në procesin penal dhe të drejtat e tyre. 

Personat që i përkasin komunitetit LGBTI janë shpesh viktima të veprave penale, për shkak të situatës 

vulnerabël, diskriminimit nga funksionarët shtetëror, krimeve të urrejtjes, dhunës etj. Kodi Penal ka 

kriminalizuar një sërë veprimesh për shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor, por shpesh të 

gjendur në pozicionin e viktimës, mungesa e informacionit për garancitë ligjore në procesin penal 

mund t’i bëj skeptik për të denoncuar veprat penale ndaj tyre. Viktimat në procesin penal kanë 

një sërë të drejtash të parashikuara nga Kodi i Procedurës Penale, i cili ka pësuar ndryshime të 

rëndësishme në vitin 2017. Disa nga të drejtat kryesore të viktimës në procesin penal janë si më 

poshtë:

- të kërkojë ndjekjen penale të fajtorit; 

- të përfitojë kujdes mjekësor, ndihmë psikologjike, këshillim dhe shërbime të tjera të ofruara 

nga autoritetet, organizatat ose institucionet përgjegjëse për ndihmën ndaj viktimave të 

veprës penale; 

- të zgjedhë mbrojtës dhe, kur është rasti, të përfitojë ndihmë juridike falas, sipas legjislacionit 

në fuqi; 

- të kërkojë në çdo kohë informacion për gjendjen e procedimit, si dhe të njihet me aktet e 

provat, pa cënuar parimin e sekretit hetimor; 

- të informohet për arrestimin e të akuzuarit dhe lirimin e tij, në kushtet e caktuara në këtë 

Kod; 

- të njoftohet për mosfillimin e procedimit, pushimin e çështjes, fillimin dhe përfundimin e 

gjykimit; 

- të bëjë ankim në gjykatë kundër vendimit të prokurorit për të mos filluar procedimin dhe 

vendimit të prokurorit ose gjyqtarit të seancës paraprake për të pushuar akuzën ose çështjen; 

- të kërkojë shpërblimin e dëmit dhe të pranohet si paditës civil në procesin penal; 

- të përjashtohet, në kushte të caktuara me ligj, nga pagimi i çdo shpenzimi për marrjen 

e akteve dhe tarifës gjyqësore për paraqitjen e kërkesë-padisë që lidhen me statusin e 

viktimës së veprës penale etj. 

III. METODOLOGJIA
Për të realizuar studimin ““Pengesat e hasura nga komuniteti LGBTI në marrjen e shërbimeve ligjore 

dhe aksesit në drejtësi”, u përdorën një sërë metodash dhe një kombinim midis metodave sasiore 

të mbledhjes së të dhenave dhe atyre cilësore. Arsyeja se pse u përdorën edhe metoda  sasiore të 

mbledhjes së të dhënave edhe metoda cilësore jep mundësi për të parë shpërndarjen e fenomenit, 

metodat sasiore ashtu sikurse edhe për të kuptuar më në thellësi fenomenin (metodat cilësore). 

Kampioni i përzgjedhur është i qëllimshëm dhe konvenient..Qëllimshmëria e kampionit lidhet me 

vetë natyrën e komunitetit, i cili nuk është lehtësisht i identifikueshëm.  
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Pyetja kërkimore kryesore e këtij studimi ishte: 

“Çfarë i pengon të rinjtë LGBTI që të aksesojnë shërbimet që çojnë në 
zgjidhjen e çështjeve të tyre ligjore”?

 Nëpërmjet këtij studimi një fokus i veçantë ju dha çështjeve të lidhura me përjetimin e diskriminimit 

dhe të dhunës, qoftë kjo në formën e dhunës në familje apo në formën e krimeve të urrejtjes.

Në total u zhvilluan 24 intervista gjysëm të strukturuara. 12 intervista u realizuan me profesionistë 

institucionesh kyçe në sigurimin e aksesit në drejtësi për komunitetin LGBTI, organizata të cilët 

punojnë në fushën e aksesit në drejtësi për komunitetet vulnerable dhe me organizata të cilat 

punojnë në fushën e advokimit të të drejtave të komunitetit LGBTI. 12 intervista të tjera u realizuan 

me të rinjë anëtarë të komunitetit LGBTI. Intervistat me të rinjtë e komunitetit u analizuan në mënyrë 

që të kuptoheshin më thellë dhe më qartë dinamikat e pengesave që has ky komunitet në aksesimin 

e shërbimeve ligjore.  

Për të analizuar të dhënat cilësore të marra nëpërmjet intervistave u përdor analiza tematike 

e intervistave. Të dhënat e marra nga profesionistët dhe të dhënat që vinin nga komuniteti u 

interpretuan veçmas, duke dalë në kode dhe tema specifike për gjithsecilin grup dhe në fund duke 

i shkrirë bashkë dhe nxjerrë kodet dhe temat përkatëse.  

Në fund të procesit të analizës së intervistave, nga kodimi i studjuesve, dolën pesë (5) tema nga 

intervistat me komunitetin dhe katër (4) tema nga intervistat me profesionistët.

Interpretimi i të dhënave sasiore u bë nëpërmjet paketës SPSS, versioni 19, paketë kompjuterike 

e përdorur gjërësisht në studimet e Shkencave Sociale. Në total u grumbulluan 64 pyetësorë, një 

shifër relativisht e vogël për studimet sasiore, por megjithatë relevante për komunitetin LGBTI, i cili 

për shkak të rrethanave në të cilat ndodhet, pjesa më e madhe e këtij komuniteti vazhdon të jetë e 

paidentifikuar.  Kryesisht të dhënat u mblodhën elektronikisht, nëpërmjet google form. Më pas, këto 

të dhëna u analizuan më tej duke dalë në konkluzionet përkatëse të lidhura me studimin.  

IV. REZULTATET DHE GJETJET E STUDIMIT
Sikurse u përmend në seksionin e metodologjisë, ky studim kombinoi përdorimin e pyetësorëve 

dhe intervistave gjysëm të strukturuara për të evidentuar dhe analizuar pengesat dhe vështirësitë 

e hasura nga komuniteti LGBTI në aksesin në drejtësi, me një fokus të veçantë adresimin e dhunës 

dhe të diskriminimit. 
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4.1. Analiza e të dhënave sasiore

Në total, në plotësimin e këtij pyetësori morën pjesë 64 veta. Mosha mesatare e respondentëve 

është 28.7 vjeç. Nga këta 64 veta, 67.2% janë meshkuj dhe 32.8% janë femra. 

Orientimi seksual i vetdeklaruara i personave të përfshirë në studim është si vijon: 35.9% e kampionit 

deklarohen si gej, 29.7% lezbike, 21.9% biseksual dhe 12.5% transeksual. Grafiku më poshtë (Grafiku 

nr.1) shpreh në mënyrë vizuale ndarjen e kampionit përsa i përket orientimit seksual.

Grafiku Nr. 1 – Orientimet seksuale të të anketuarve 
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Ndërkohë, 39.1% e personave të përfshrë në studim kanë dalur hapur në lidhje me orientimin e tyre 

seksual, përkundrejt 60.9% që nuk kanë dalë hapur. Të dhënat grafike të para qitura si më poshtë 

(grafiku nr.2).

Grafiku nr.2 – dalja hapur
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 4.1.1 Dhuna dhe diskriminimi i përjetuar

Tab.2 Dhuna dhe diskriminimi

Frekuenca Perqindja

Jo 30 46.9

Po 34 53.1

Total 64 100.0

Siç vërehet në tabelën e mësipërme, më shumë se gjysma e kampionit (53.1 %) kanë përjetuar një 

nga format e dhunës apo të diskriminimit. Ndërkohë rreth 46.9% raportojnë se nuk kanë përjetuar 

dhunë apo diskriminim.

Nëse shikohen specifikisht të dhënat në lidhje me dhunën dhe diskriminimin,. ajo çfarë vlen për 

tu theksuar, është që një pjesë e madhe e kampionit (rreth 53%) raportojnë forma të shumëfishta 

të përjetuara të dhunës dhe diskriminimit. Pra më shumë se gjysma e tëë anketuarve ka përjetuar 

forma të shumëfishta të dhunës dhe diskriminimit.  Ndërkohë 32.4% e kampionit që ka përjetuar 

dhunë raportojnë vetëm dhunë verbale, e cila zakonisht merr formën e fyerjeve apo kërcënimeve.

Tab. 3- Format e dhunës dhe të diskriminimit

Llojet e dhunës dhe diskriminimit të përjetuar Përqindja

Ngacmim verbal, fyerje, kercenime 32.4

Dhune fizike 2.9

Dhune ose ngacmim seksual 5.9

Refuzim te dhenies se sherbimeve te tjera 2.9

Probleme te tjera ligjore 2.9

Dhune verbale dhe dhune fizike ose seksuale 11.8

Dhune dhe refuzim sherbimi 2.9

Dhune dhe humbje e vendit te punes 20.6

Dhune, refuzim shrbimi dhe humbje e vendit te punes 17.6

Total 100.0
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A është denoncuar dhuna?

Po

Jo

Nuk kam vuajtur 

asnjë nga situatat 

e mësipërme

Nuk më kanë 

shqetësuar26 %

70 %

2 %
2 %

Ndërkohë, nga individët të cilët kishin pësuar  dhunë, vetëm 26% e tyre raportojnë se kanë denoncuar 

apo janë ankuar për dhunën apo diskriminimin e përjetuar(Graf. 2). Në fakt, edhe kjo shifër nuk i 

referohet institucioneve të cilat merren me denoncimet apo ankesat për dhunë dhe diskriminim, siç 

është për shembull Policia e Shtetit, Prokuroria apo Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, pasi 

në shumicën e rasteve raportohet që vendi ku individët LGBTI raportojnë dhunën dhe diskriminimin 

janë organizatat LGBTI.   

Grafiku nr.3 – Denoncimi i dhunës

Një ndër çështjet që u shqyrtua në këtë studim, është se si ndikon dalja hapur në pesimin e dhunës 

apo diskriminimit. Tabelat e mëposhtme të kryqëzuara japin të dhëna për këtë marrëdhënie midis 

këtyre dy variablave.   

Tab. 4 - Dhuna e pesuar dhe dalja hapur

Dalja Hapur
Total

Jo Po

Dhuna e pesuar
Jo 22 8 30

Po 18 16 34

Total 40 24 64
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Tab.5 e koefiçentit korrelacional

Vlera
Asymp. Std. 

Errora
Approx. Tb Approx. Sig.

Phi .210 .093

 Cramer’s V .

.121 1.693 .

.

Numri i rasteve të vlefshme 64

Nga analiza e tabelave të kryqëzuara, shikohet që në kampionin prej 64 vetash, dhuna dhe 

diskriminimi i pësuar është më i lartë për personat LGBTI të cilët kanë dalë hapur, krahasuar me ata 

që nuk kanë dalë hapur. 

Gjithashtu, nëse shohim lidhjen korrelacionale midis këtyre dy faktorëve (nëpërmjet koefiçientit Phi 

dhe Cramer’s V), vërehet që me rritjen e njërit faktor, rritet edhe faktori tjetër. E thënë me fjalë të tjera, 

me rritjen e daljes hapur, rritet gjithashtu mundësia që individët LGBTI të bien pre e dhunës dhe 

diskriminimit. Megjithatë, ky rezultat duhet marrë me rezerva duke qënë se domethënia statistikore 

nuk është e lartë (P › .05) dhe kjo mund t’i atribuohet kampionit relativisht të vogël të marrë në 

studim.

Një mënyrë tjetër sesi u nxorrën të dhëna mbi nivelin e diskriminimit të përjetuar nga të rinjtë 

LGBTI, ishte duke i pyetur ata se cili ishte niveli i diskriminimit që përjetonin duke nisur nga 0 – 

aspak diskriminim, në 10 – shumë diskriminim. Pastaj, u analizuan mesataret për të parë nivelin e 

diskriminimit që përjeton komuniteti LGBTI dhe individët e orientimeve të ndryshme seksuale. 

Tab. 6 – Niveli i diskriminimit të perceptuar

Orientimi Seksual Mesatarja Numri

Gay 4.34 23

Lezbike 3.68 19

Biseksual 3.14 14

Transseksual 9.75 8

Total 4.56 64

Siç shikohet më poshtë, mesatarja e diskriminimit të perceptuar nga komuniteti transeksual është 

më shumë se dyfishi krahasuar me nivelin e diskrimimit të përjetuar nga të rinjtë e identifikuar si gej 

dhe pothuajse trefish më shumë se të rinjtë biseksul dhe lezbike. Ky është një tregues i qartë i nivelit 

shumë të lartë të diskriminimit që përjetohet nga komuniteti transeksual.
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 4.1.2 Barrierat në aksesin në drejtësi

Një ndër elementët qëndrorë të studimit është vështirësia për të aksesuar shërbimet ligjore dhe 

pengesat e hasura në aksesin në drejtësi nga komuniteti LGBTI . Për të vlerësuar këtë, u rreshtuan 

disa arsye të zakonshme të cilat evidentohen në studime të tjera që pengojn aksesin në drejtësi 

të popullatës së përgjithshme dhe të grupeve që përjetojnë diskriminim dhe përjashtim social, 

përfshirë komunitetin LGBTI. Gjithashtu, u shtuan edhe tema specifike të cilat pengojnë, aksesin në 

drejtësi për individët LGBTI, bazuar në studime që kanë në fokus aksesin në drejtësi për komunitetin 

LGBTI dhe në përvojën e përditshme të Strehës me komunitetin LGBTI. Në mënyrë që të merreshin 

përgjigje sa më shterruese, u la hapësirë që përveç arsyeve të listuara nga ekspertët që përgatitën 

pyetësorin, të kishte edhe një hapësirë ku individët LGBTI të listonin arsye të tjera që i kanë penguar 

për të denoncuar apo për tu ankuar zyrtarisht. Në gjithsecilëën prej arsyeve, të anketuarit shënonin 

nga një (1) në pesë (5) se sa e rëndësishme është faktori i cituar në pengimin e denoncimit apo të 

ankesës zyrtare. Më pas, u analizuan mesataret për gjithsecilën arsye. Tabela e mëposhtme jep 

një pasqyrë të arsyeve se pse nuk aksesohen shërbimet ligjore nga komuniteti LGBTI. Të dhënat e 

mesatareve në tabelë, janë paraqitur nga më e larta tek më e ulta.  

Tab. 7 - Arsyet që pengojnë denoncimin/ ankesën 

Arsyet e mos denoncimit Mesatarja

Frika semos do paragjykohesh per shkak te orientimit 3.70

Mendimi se asgje nuk do ndryshoje 3.65

Korrupsioni ne gjykata 3.53

Frika nga zbulimi i orientimit seksual 3.32

Frika e lidhur me sigurinë fizike apo mirëqënien emocionale 3.20

Zgjatja e proceseve gjygjesore 3.12

Pamundesia per te pasur nje avokat 2.85

Pamundesia per te perballuar shpenzimet 2.70

Pamundesia per te marre ndihme ligjore falas 2.67

Nuk kam pasur informacion se ajo cfare kam pesuar ka qene shkelje ligjore 2.53

Nuk kam pasur iformacion se ku duhet te denoncoja 2.18

Distanca nga vendi ku jetoni 1.68

Sikurse vërehet  në tabelën e mësipërme, bazuar në mesataret e analizuara, arsyeja më evidente 

që i pengon anëtarët e komunitetit LGBTI që të denoncojnë është “Frika se mos do paragjykohen 

për shkak të orientimit”, pasuar nga mendimi që ata kanë se “nëse do denonconin asgjë nuk do 

ndryshonte” dhe nga “korrupsioni i perceptuar në gjykata”. Dy arsyet e para në bazë të renditjes 

mesatare, duken mjaft interesante për të kuptuar më thellë faktin se përse ekspozimi ndaj dhunës 
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dhe diskriminimit nuk raportohet tek institucionet shtetërore. Nga njëra anë duket se ekziston 

gjërësisht në komunitetin LGBTI frika se profesionistët e ndryshëm do e trajtojnë çështjen në mënyrë 

të njëanshme për shkak të orientimit seksual të personit dhe kjo evidentohet gjërësisht edhe në 

intervistat gjysëm të strukturuara që janë bërë me anëtarë të komunitetit. Nga ana tjetër, ekziston 

një ndjesi se ‘asgjë nuk do ndryshojë’ nëse denoncohet apo ankohet pranë institucioneve.

Ndërkohë kur pyeten se cila është arsyeja kryesore që ata nuk denoncojnë ose ankohen për dhunën 

dhe diskriminimin e pësuar, 32.4 % e tyre shprehen se ‘kanë frikë semos zbulohet orientimi i tyre 

seksual’, ndërkohë që  11.8 % e tyre kanë frikë semos çështja e tyre do paragjykohet për shkak të 

orientimit të tyre seksual. Akoma më problematike është fakti që rreth 17.6% e kampionit, konsideronte 

frikën për sigurinë fizike si arsye kryesorë që i pengon që të denoncojnë.  

Tab. 8 Arsyeja kryesore që ka penguar denoncimin

   Arsyeja kryesore Perqindja

Nuk ka pasur nevoje te denoncoje 2.9

Cilesia e ndjekjes nga institucioni 8.8

Mungesa e informacionit ku mund te drejtohesh 2.9

Pamundesia per ndihme ligjjore falas 2.9

Frika nga paragjykimi per shkak te orientimit 11.8

Frika per sigurine fizike 17.6

Frika nga zbulimi i orientimit 32.4

Mendimi se asgje mund te mos ndryshoje 14.7

Nuk doja te denohej familja/te afermit 5.9

Total 100.0

 

 4.1.3 Niveli i besimit tek institucionet

Një ndër komponentët e tjerë që u pa në studim, ishte niveli i besimit të individëve LGBTI ndaj 

institucioneve të ndryshme. Për të vlerësuar nivelin e besimit tek institucionet, pjesëmarrësit në 

studim u pyetën se cili ishte niveli i besimit të tyre në institucionet e mëposhtme nga 0 – aspak 

besim, në 10 –shumë besim. Duke qënë se ky studim mat perceptimin e personave të anketuar, 

jo domosdoshmërisht të intervistuarit kanë pasur kontakt të drejtpërdrejtë me institucionet e 

mëposhtme. Mesataret e nivelit të besimit janë paraqitur në tabelën më poshtë. Të dhënat e 

mesatareve janë paraqitur nga institucioni me besueshmërinë më të ulët, tek institucioni me 

besueshmërinë më të lartë.
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 Tab. 9  Niveli i besimit tek institucionet

Niveli i Besimit tek Institucionet

 Institucionet N Mesatarja

Besimi te Pushteti Lokal 64 1.60

Besimi te Gjykatat 64 1.68

Besimi te Prokuroria 64 2.01

Besimi te Policia 64 2.62

Besimi te Komisioneri per Mbrojten nga 64 3.10

Besimi teAvokati i Popullit 64 3.12

Besimi te Sherbimi Social 64 3.29

Besimi te Organizatat LGBTI 64 7.01

Valid N (listëise) 64

Siç shikojmë në tabelë, institucioni i cili ka besueshmërinë më të ulët është gjykata, e ndjekur nga 

prokuroria dhe policia. Ndërkohë, institucionet me besueshmërinë më të lartë, janë organizatat të 

cilët kanë në fokus të punës së tyre mbrojtjen e të drejtave të komunitetit LGBTI. Më pas, vijojnë 

shërbimi social dhe Avokati i Popullit. Ajo çfarë duket qartë është diferenca në besueshmëri midis 

organizatave LGBTI dhe institucioneve të tjera. Kjo mund të jetë e lidhur me faktin që organizatatat 

LGBTI përgjithësisht janë në kontakt të drejtpërdrejtë me anëtarët e komunitetit dhe me çështjet e 

tyre që kanë nevojë për zgjidhje, krahasuar me institucionet e tjera të cilat perceptohen si më distante 

e si rrjedhojë si më pak të besueshme. Pra, në këtë rast duket se afërsia kthehet në besueshmëri 

dhe anasjelltas.

4.2. Analiza e intervistave me të rinjtë LGBTI
 
Për të analizuar të dhënat e marra nga intervistat me anëarët e komunitetit, u përdor analiza tematike 

e intervistave. Në fund të këtij procesi, katër (4) tema u identifikuan. Të dhënat cilësore të marra nga 

intervistat japin një të kuptuar më të thellë mbi vështirësitë që hasin të rinjtë e komunitetit LGBTI në 

aksesin në drejtësi, sidomos përsa i përket ekspozimit ndaj dhunës dhe diskriminimit.  

4.2.1. Ekspozimi ndaj dhunës
 

Në të dymbëdhjetë intervistat e realizuara me anëtarë të komunitetit, vihen re episode të dhunës 

emocionale, fizike dhe seksuale. Shpesh dhuna merr formën e  bullizmit të vazhdueshëm i cili fillon 

herët në jetën e të rinjve dhe vazhdon në mënyrë intensive. 
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Njëri prej personave të intervistuar për këtë studim shprehet:

‘’Pothuajse në çdo situatë unë ngacmohesha, tallesha, fyhesha. Duke ecur. Sa herë që dilja në rrugë 

ndodhte, për arsye se ishte evidente për shkak të pamjes time’’.         (Intervista 3)

Po i njëjti i intervistuar shprehet më poshtë:

‘’Mund të them që kjo dhunë vinte nga pjesa më e madhe e shoqërisë, nga shumica, duke përfshirë të 

njohur, të panjohur, të afërt, kushërinj etj’’.                                   (Intervista 3)

Fatkeqësisht, në shumë prej intervistave evidentohet familja si vendi ku të rinjtë LGBTI pësojnë 

dhunë të formave të ndryshme.

‘’Kam pasur dhunë fizike dhe psikologjike. Dhuna fizike ka ndodhur nga familja nga meshkujt e familjes 

dhe  psikologjike ka ndodhur nga persona  të ndryshëm rreth meje.‘’         (Intervista 5)

‘’Pff dhunë fizike dhe psikologjike po sepse në momentin që unë dola hapur ose më saktë më nxorën 

hapur pata shumë  probleme ,presion psikologjik nga familja gjithashtu edhe dhunë fizike nga familja.’’                                                                                                 

           (Intervista 11)

Zakonisht, kërcënimet dhe dhuna fizike janë sidomos të lidhura me momentin kur ata dalin hapur. 

Mentaliteti patriarkal dhe presioni shoqërorë ndikon që disa prej familjeve jo vetëm të tregohen jo 

mbështetës dhe jo pranues ndaj orientimit seksual të fëmijës së tyre, por të arrijnë deri aty sa të 

përdorin dhunën fizike dhe emocionale si metodë ndëshkimi apo si mënyrë për të kthyer personin 

në ‘’rrugën e drejtë’’.

4.2.2. Përballja me paragjykimin dhe diskriminimin

Një çështje tjetër e rëndësishme që del vazhdimisht është përballja me paragjykimin dhe 

diskriminimin. Të rinjtë LGBTI përballen në mënyrë masive me paragjykimin dhe diskriminimin në 

vende dhe kontekste të ndryshme. 

‘’Nuk  jam pranuar në punë,  duke qënë se dukesha si djalë s’më kanë pranuar  në punë’’.                                                                                                              

           (Intervista 2)

Kam pasur  raste, kur kam shkuar për  të kërkuar ndonjë vend pune apo kur shkon të bësh një denoncim 

në polici ato sa të shohin si trans të përcjellin  ato nuk e shfaqin direkt po të përcjellin me lezet jo 

do ta ndjekim jo do ta bëjmë, asgjë nuk bëjnë me thënë të drejtën vetëm sa plotësojnë letrat e tyre.                                                                                            

           (Intervista 4)

Ajo çfarë është akoma më problematike është se paragjykimi dhe diskriminimi shpesh ushtrohen 

nga profesionistë të cilët në fakt do duhej të mbronin nga dhuna dhe diskriminimi të rinjtë LGBTI, të 

tillë si policë, mësues, mjekë etj.

‘’Kam shkuar shumë herë në Polici. Unë atje kam bërë edhe deklarata shpesh herë, por që nuk është 

marrë asnjë masë. Madje jam ndjerë edhe atje i diskriminuar dhe i tallur. Edhe nuk është bërë asgjë, për 

atë. Madje e kam shprehur, kur polici i thoshte një shokut tim që: “Kontrolloje këtë djalë, shko vizitoje, se 

ky nuk është mirë nga trutë.”                                          (Intervista 3)
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‘’Policia kur vjen vetë të paragjykon. Të paktën tani është moderuar disi po prapë ekziston ideja që je i 

piketuar’’                                                                                                        (Intervista 9)

Ndonjëherë frika se do paragjykohen dhe diskriminohen për shkak të orientimit seksual, i pengon të 

rinjtë LGBTI që të denoncojnë dhunën që pësojnë për shkak të orientimit seksual.  

‘’Ajo çfarë më pengoi për të denoncuar ishte orientimi im seksual sepse në atë moment që ata do e 

merrnin vesh (i referohet policëve) që unë jam gej sigurisht do më pengonte  dhe mentaliteti që është në 

Shqipëri.’’                                                                 (Intervista 7)

Në raste të caktuara, një ndër mënyrat sesi të rinjtë LGBTI mund të shmangin paragjykimin dhe 

diskriminimin është duke gjetur forma që të fshehin orientimin e tyre seksual. 

‘’Hap i parë që kam ndërrmarr është të ndryshoj look , të rris flokët me shpresën se do ndryshojë dicka 

po prapë unë flokët i kam si djalë’’                                               (Intervista 1, lezbike)

4.2.3. Reagimi ndaj dhunës dhe diskriminimit   

Reagimet ndaj dhunës dhe diskriminimit shfaqen të ndryshme tek individë të ndryshëm. Disa prej 

tyre i dorëzohen pashpreshmërisë se këto gjëra nuk mund të ndryshojnë dhe si rrjedhim është e 

kotë të denoncojnë apo të ankohen.

‘’Unë jam ankuar gjithmonë,jam ankuar gjithmonë po kurrkush smë ka ndihmuar, askujt si ka interesuar 

të më ndihmojë.’’                                                                  (Intervista 1)

Në shumë prej rasteve, kjo dhunë nuk raportohet aspak në institucione dhe kjo ndodhë për një 

sërë arsyesh. Për shembull, është interesante të analizohen rastet kur ka dhunë në familje. Raste të 

tilla shpesh nuk raportohen, duke qënë se të rinjtë mund të jenë të vetëdijshëm që familjarët e tyre 

mund të dënohen.

‘’...Më pyetën po nuk doja të bëja denoncim se fundja ishte familja ime, nuk doja t’i dënoja’’                                                                                              

           (Intervista 7).

4.2.4. Mosbesimi tek institucionet dhe tek zbatimi i ligjit

Raporti me institucionet tek personat e intervistuar karakterizohet nga një ndjesi e madhe mosbesimi 

ndaj tyre. Kjo në një farë mënyre shpjegon edhe vështirësinë që personat e intervistuar ndjejnë për 

të ndërmarra hapa konkretë për tu përballur me dhunën dhe diskriminim. 

Një ndër mënyrat sesi perceptohen institucionet është sikur ka më shumë burokraci sesa zgjidhje 

konkrete dhe reale.
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‘’Nga  çfarë kam vënë  re janë më tepër ‘’ Fjala e mirë e guri në torbë’’, poo do bëjmë dicka , pa merak 

ose nuk të presin fare cfarë është më e keqja ose dhe nëse të presin thonë një fjalë të mirë po që 

gjithsesi nuk bëjnë asgjë ose vonojnë  çështjen shumë dhe gjatë kohës që ti pret mund të kenë ndodhur 

shumë gjëra të tjera.’’                                                                                        (Intervista 2)

Në raste të tjera ato madje perceptohen edhe si vende ku të  mund të paragjykohen dhe 

diskriminohen.

‘’Madje e kam shprehur, kur polici i thoshte një shokut tim që: “Kontrolloje këtë djalë, shko vizitoje, se ky 

nuk është mirë nga trutë.”                                                    (Intervista 3)

4.3. Analiza e Intervistave me Profesionistët 

Në mënyrë që të jepej një panoramë e barrierave që has komuniteti LGBTI në sigurimin e aksesit në 

drejtësi, u intervistuan gjithashtu profesionistë të cilët kanë role kyç në institucionet ku ato punojnë. 

Në këtë mënyrë u kryen dymbëdhjetë (12) intervista me profesionistë nga institucionet shtetërore 

dhe aktivistë në mbrojtje të komunitetit LGBTI. 

4.3.1. Nënraportimi i dhunës dhe diskriminimit
 

Profesionistët bien në tërësi në një mendje që ka një nënraportim të cështjeve të lidhura me dhunën 

dhe diskriminimin e përjetuar. Arsyet për këtë nënraportim janë të ndryshme.

“Shumica e anëtarëve të komunitetit, nuk e raportojnë dhunën… Kjo ndodh pasi dhuna shpesh ndodhë 

në kontekstin familjarë dhe si rrjedhojë anëtarët e komunitetit nuk duan të denoncojnë familjen”                                              

         (Intervista 9, aktiviste LGBTI)

Ndërkohë kur profesionistët pyeten se cilat mund të jenë arsyet e këtij nënraportimi, ata e lidhin 

me mentalitetin paragjykues qe ekziston në masë në shoqërinë shqiptare kundrejt komunitetit 

LGBTI. Ky mentalitet armiqësor dhe jo pranues ndikon të rinjtë LGBTI që të kenë frikë të raportojnë 

diskriminim apo dhunën të lidhur me orientimin e tyre seksual, ashtu sikurse shpesh ndikon 

gjithashtu profesionistët në terren që të veprojnë bazuar në paragjykimet e tyre kur bien në kontakt 

me persona të komunitetit LGBTI. 

“Ende pjesa e pranimit të homoseksualitetit në shoqërinë Shqiptare është tabu dhe kjo ndikon 

qoftë anëtarët e komunitetit LGBTI që të mos raportojnë dhunën, ashtu sikurse und të ndikojë edhe 

profesionistë të caktuar që të mos sillen bazuar në normat e profesionalizmit por bazuar në qëndrimet 

e tyre paragjykues”   (Intervista 6, përfaqësuese nga Shërbimi Social Shtetëror)
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4.3.2. Progresi në çështjet LGBTI
 

Ajo çfarë shumë prej profesionistëve të angazhuar në cështjet LGBTI vënë re, është progresi 

që çështjet LGBTI kanë marrë vitet e fundit. Kjo vihet re qoftë në ndryshimin e qëndrimeve që 

profesionistët kanë në raport me çështjet LGBTI ashtu sikurse edhe me reduktimin e diskriminimit 

në raport me ktë komunitet    

“Qasja e oficerëve të policisë ndaj komunitetit LGBTI është shumë herë më e mirë krahasuar me shumë 

vite më përpara”                                    (Intervista 3, përfaqësuese nga policia)

Megjithatë është për t’u theksuar se në analizën e pyetësorëve dhe intervistave me të rinjtë e 

komunitetit, vihet re shumë pak ky ndryshim që perceptohet tek profesionistët e intervistuar. Ky 

është një tregues i impaktit të ngadaltë që kanë ndryshime të caktuara institucionale në jetën e 

personave të komunitetit.

4.3.3. Nevoja për ndërgjegjësim dhe ndryshim mentaliteti
 

Kur profesionistët pyeten se çfarë masash do duhej të ndërmerreshin në mënyrë që të ndryshojë 

situata e personave LGBTI, ata vazhdimisht citojnë nevojëën për fushata ndërgjegjësuese massive 

dhe trajnime të zgjeruara. Në mënyrë që të kenë impakt këto fushata ndërgjegjësuese dhe trajnime 

duhet të targetojnë, komunitetin e gjërë, familjet, profesionistët etj.

  

4.3.4. Impakti i përfshirjes në çështjet LGBTI në jetën personale
 

Një gjetje interesante e studimit ishte edhe impakti që profesionistë apo aktivistë të caktuar kishin 

në jetën e tyre për shkak të përfshirjes në advokimin apo punën me çështjet LGBTI. Shpesh vetë 

profesionistët raportonin përballje me paragjykim dhe konflikte të caktuara vlerash.

“Kur shkova të punoja në një institucion që s’dua t’ja përmend emrin dhe një prej gjërav që mbuloja atje 

ishin edhe çështjet LGBTI, gratë e stafit aty më shikonin me një lloj përbuje dhe më veçonin”                                                                      

            (Intervista 7)

“Unë jam besimtare orthodokse dhe ishte një periudhë që unë dilja në televizor për të folur për çështjet 

LGBT. Nga ana tjetër ishin Pashkët, kthehesha në shpi, shkoja në kishë dhe dëgjoja priftin duke folur 

kundër komunitetit LGBTI…. Gjithashtu, kam kolege që ende sot më thonë. ‘po pse mo vetëm këta ka 

Shqipëria (i referohet anëtarëve të komunitetit), që merresh kaq shumë me këta”                 (Intervista 12)

Ky është një tregues i qartë i nivelit të lartë të paragjykimit dhe diskriminimit i cili shfaqet jo vetëm 

ndaj komunitetit LGBTI por edhe ndaj profesionistëve të cilët janë të angazhuar në punën për 

avancimin e të drejtave të këtij komuniteti.
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V. Diskutime dhe Konkluzione
Ky studim synoi të kuptojë më thellë pengesat që hasin individët LGBTI në aksesin në shërbime 

ligjore. Nisur nga përvoja e drejtpërdrejtë e Strehës me të rinjë LGBTI, fokus i veçantë në studim ju 

dha eksplorimit të arsyeve se pse të rinjtë LGBTI nuk raportojnë dhunën dhe diskriminimin e pësuar. 

Analiza e të dhënave nxorri në pah që më shumë se gjysma e personave LGBTI të anketuar (53%), ka 

përjetuar një apo disa forma të dhunës dhe diskriminimit. Gjithashtu intervistat me komunitetin nxorrën 

në pah ekspozimin e shpeshtë ndaj dhunës dhe diskriminimit të individëve të intervistuar. Çështja 

bëhet akoma më problematike për shkak se dhuna dhe diskriminimi janë ndjeshëm të paraportuara. 

Shumica e personave LGBTI nuk e adresojnë në rrugë zyrtare dhunën dhe diskriminimin e përjetuar. 

Përse ndodh kjo?   

Ka një sërë arsyesh se pse individët LGBTI nuk raportojnë dhunën dhe diskriminimin. Pikë së pari, ata 

i druhen faktit se denoncimi i dhunës dhe diskriminimit të përjetuar për shkak të orientimit seksual të 

personit do ekspozojë orientimin e tyre seksual. Në një shoqëri ku ende ka stigmë dhe paragjykim 

të lartë ndaj komunitetit LGBTI, individët LGBTI shpesh nuk dëshirojnë që orientimi i tyre seksual të 

bëhet publik. 

Së dyti, shpesh dhuna për shkak të orientimit shkaktohet nga familja dhe personat LGBTI nuk duan 

të ndëshkojnë familjen e tyre. Në fakt, familja del shpesh si temë e rëndësishme në anketat dhe 

intervistat e zhvilluara me anëtarët e komunitetit. Nevoja për të mos zhgënjyer familjen dhe frika nga 

reagimi i saj, janë arsyet themelore që i pengojnë të rinjtë LGBTI që të dalin hapur, ashtu sikurse për 

të mos denoncuar dhunën e pësuar në rastet e dhunës në familje. Struktura e familjes së personave 

LGBTI, duket se haset me të njëjtat sfida që hasen vetë anëtarët e komunitetit LGBTI – sfida të 

lidhura me paragjykimin, stigmën dhe izolimin nga komuniteti. Kjo çon shpesh edhe në sjellje të 

dënueshme siç është dhuna ndaj anëtarëve që jan LGBTI. Prandaj familjet e personave LGBTI 

duhet të jenë në fokus të studimeve të tjera, ashtu sikurse edhe në fokus të ndërhyrjeve që synojnë 

përmirësimin e jetesës së personave LGBTI.

Së treti, besimi i ulët që individët e komunitetit LGBTI kanë ndaj institucioneve kyç në adresimin e 

dhunës siç është Gjykata, Prokuroria dhe Policia, bën që anëtarët e komunitetit të hezitojnë për t’iu 

drejtuar atyre. Ky besim i ulët duket se lidhet me shume faktorë, po pikë së pari lidhet me eksperiencën 

dhe kontaktin që vetë anëtarët e komunitetit knë pasur me këto institucione. Në intervistat dhe anketat 

me personat LGBTI flitet për raste flagrante ku profesionistë të caktuar në institucione të tilla siç është 

për shembull policia, jo vetëm që nuk reagojnë në mbrojtje të individëve LGBTI të dhunuar por akoma 

më keq, i diskriminojnë ata. Në këtë prizëm është i kuptueshëm besimi i ulët që kanë individët LGBTI 

tek institucionet dhe si rrjedhim edhe raportimi i ulët i dhunës dhe diskriminimit të pësuar. Gjithashtu, 

faktor mund të jetë edhe besimi i ulët që ekziston në tërësi në shoqërinë shqiptare në raport me 

institucionet e sipërpërmendura, i cili patjetër që ndikon edhe komunitetin LGBTI.  
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Një ndër gjetjet e rëndësishme që doli në pah gjatë përpunimit të të dhënave është se barrierat më 

të mëdha të lidhura me aksesin në drejtësi të komunitetit LGBTI, lidhen pikërisht me paragjykimet 

dhe diskriminimin ndaj orientimit të tyre seksual. Siç e pamë në seksionin e rezultateve pengesa 

më e madhe që nuk i lejon individët komunitetit LGBTI që të denoncojnë dhunën dhe diskriminimin 

e përjetuar është pikërisht frika semos do zbulohej orientimi i tyre seksual, shoqëruar gjithashtu 

me frikën se për shkak të orientimit seksual çështja nuk do ndiqej në mënyrë të drejtë dhe me 

percepetimin që asgjë nuk do ndryshojë nëse ata denoncojnë. Pra, përveç pengesave të zakonshme 

siç është për shembull korrupsioni i perceptuar në sistemin e drejtësisë, pengesat më unike që 

lidhen me këtë komunitet janë të fokusuara tek frika semos cështja do paragjykohet për shkak se 

personi që denoncon i përket komunitetit LGBTI, apo frikës së zbulimit të orintimit seksual, apo 

akoma më keq frikës së lidhur me sigurinë fizike apo mirëqënien emocionale. 

Kur të dhënat e studimit krahasohen me njëra-tjetrën, vihet re që pavarësisht se në intervistat e 

zhvilluara me profesionistët theksohet një lloj progresi që është bërë në lidhje me reduktimin e 

diskriminimit dhe sigurimin e aksesit në shërbime për komunitetin LGBTI, kjo nuk perceptohet kështu 

nga ana e të rinjve LGBTI të intervistuar dhe anketuar. Në fakt, në syrin e individëve LGBTI nuk kanë 

ndodhur ndryshime të qënësishme në mënyrën sesi institucionet ju qasen atyre. Kjo diferencë në 

perceptime, mund t’i atribuohet faktit që edhe nëse ka pasur ndryshime pozitive gjatë kësaj kohe në 

raport me avancimin e të drejtave LGBTI, sërish ka nevojë për kohë dhe përpjekje që ky ndryshim të 

ndihet nga komuniteti. 

Një ndër të dhënat e rëndësishme është krahasimi i diferencave në perceptimin e diskriminimit midis 

anëtarëve të grupit LGBTI. Ajo çfarë vihet re është se të rinjtë transeksualë përjetojnë dy deri tre herë 

më shumë diskrimin krahasuar me të rinjtë gej, biseksualë apo lezbike. Kjo shifër tregon diskriminimin 

alarmant që të rinjtë transeksualë përjetojnë. Po kështu, të gjithë individët transeksual të cilët ishin 

pjesë e kampionit raportuan për prani të formave të ndryshme dhe të shumëfishta të dhunës të 

përjetuar. Siç kemi përmendur tek seksioni i shqyrtimit të literaturës, kjo gjetje është e konfirmuar 

edhe nga studime të tjera që kanë pasur në fokus komunitetin LGBTI (Ëorld Bank & ERA & IPSOS etj, 

UNDP 2017). Siç duket kjo lidhet me faktin se të rinjtë transeksualë janë lehtësisht të dallueshëm dhe 

kjo rrit gjithashtu diskriminimin dhe ekspozimin ndaj dhunës. Po kështu, nga anketa e zhvilluar duket 

se individët të cilët kanë dalë hapur përjetojnë më shumë dhunë dhe diskriminim. Pra duket se sa më 

shumë individi të jetë i ekspozuar si LGBTI, aq më shumë do jetë subjekt i dhunës dhe diskriminimit.
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VI. Rekomandime

6.1. Rekomandime për organizatat që kanë në fokus çështjet LGBTI
	Organizatat e përfshira në mbrojtjen e të drejtave të komunitetit LGBTI, të cilat nga studimi 

rezultojnë institucionet të cilat gëzojnë më shumë besim tek ky komunitet, duhet të kujdesen 

që të ndërmjetësojnë me institucionet në mënyrë që të rritet informacioni dhe mundësia që 

këto institucione të kontaktohen ne momentet kur anëtarët e komunitetit kanë nevojë ta 

bëjnë këtë gjë. 

	Një ndër frikërat e vazhdueshme e të rinjve LGBTI e dalë gjatë këtij studimi, është frika që 

si rrjedhojë e shfaqjes së orientimit seksual , ata mund të përjashtohen apo refuzohen nga 

familja. Organizatat LGBTI duhet të kenë në fokus jo vetëm anëtarët e komunitetit LGBTI por 

edhe familjarët e tyre, të cilët vuajnë po ashtu presionin shoqëror dhe paragjykimin që vjen 

nga komuniteti dhe shpesh gjejnë rrugën më të shkurtër dhe njëkohësisht të padrejtë, duke 

përjashtuar apo kërcënuar me përjashtim anëtarët e komunitetit LGBTI.

	Ka nevojë për informacion të detajuar për komunitetin se si të adresojë diskriminimin dhe 

dhunën. Shpesh anëtarët e komunitetit nuk arrijnë të identifikojnë që ajo që po përjetojnë 

është dhunë apo edhe kur e dinë këtë, nuk njohin qartë mekanizmat se si të adresojnë 

dhunën apo diskriminimin. 

6.2. Rekomandimet për institucionet e tjera të përfshira në zbatimin e PKV
	Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Avokati i Popullit, Policia dhe institucione të 

tjera mund të luajnë një rol më proaktiv në ndërveprim të drejtpërdrejtë me komunitetin 

LGBTI dhe në promovimin e mënyrave sesi të rinjtë LGBTI mund të vihen në kontakt me 

këto institucione. Në këtë mënyrë mund të rritet edhe njohja dhe besueshmëria e tyre në 

komunitet. 

	Ministria e Drejtësisë duhet të promovojë më shumë të drejtën për ndihmë ligjore falas, duke 

informuar komunitetin gjithashtu për mekanizmat konkretë sesi mund të aksesohet kjo ndihmë.

6.3. Rekomandime për të gjitha institucionet
	Ministria e Drejtësisë, organizatat e mbrojtjes së të drejtave LGBTI, Ministria e Shëndetësisë 

dhe Mbrojtjes Sociale dhe aktorë të tjerë duhet të informojnë në mënyrë të detajuar 

komunitetin LGBTI mbi njohjen e dhunës dhe diskriminimit, mekanizmat sesi mund të 

reagohet dhe rruga që duhet ndjekur për të depozituar ankesa dhe denoncime.

	Profesionistët duhet të trajnohen në masë mbi diversitetin dhe çështjet LGBTI, në mënyrë që 

të reduktohet diskriminimi ndaj këtij komuniteti në përballjen me institucione të ndryshme.
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	Punonjësit e institucioneve duhen trajnuar mbi ndryshimet e shumta ligjore të ndodhura 

gjatë viteve të fundit në kuadër të reformës ligjore dhe të reformave të tjera në fushën 

sociale.

	Nevoja për të kryer fushata të gjëra ndërgjegësuese duke përdorur mediat audio-vizive, 

mediat online, takimet e drejtpërdrejta etj, në mënyrë që të reduktohet paragjykimi dhe 

diskriminimi ndaj komunitetit LGBTI.

6.4   Rekomandime për komunitetin LGBTI

	Individët LGBTI duhet të informohen mirë mbi të drejtat e tyre dhe për insitucionet dhe 

rrugët ku duhet të drejtohen për të adresuar shkeljet e të drejtave të tyre.

	Dhuna është e patolerueshme dhe kushdo që shkakton dhunë duhet të përgjigjet përpara 

ligjit. Anëtarët e komunitetit LGBTI duhet të raportojnë çdo formë dhune, në mënyrë që të 

jenë më të mbrojtur dhe më të sigurt.

	Personat LGBTI duhet të raportojnë tek Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi çdo 

sjellje diskriminuese të zyrtarëve të institucioneve të ndryshme. Në këtë mënyrë ata do 

kontribuojnë që profesionistë të tillë të vihen përpara përgjegjësive administrative dhe që 

ngjarje të tilla të mos ndodhin më.

	Edhe pse niveli i besimit ndaj institucioneve është shumë i ulët, e vetmja mënyrë për ti 

përmirësuar ato është duke iu drejtuar atyre dhe duke pritur reagimin e tyre. Prandaj, individët 

LGBTI inkurajohen të lënë pas mosbesimin që kanë ndaj institucioneve dhe t’iu drejtohen 

atyre për të zgjidhur çështjet e tyre ligjore dhe administrative. Një mënyrë e sigurt, mund të 

jetë duke u ndërmjetësuar nga organizatat që mbrojnë të drejtat LGBTI, të cilat nga studimi 

rezulton se gëzojnë më shumë besim krahasuar me institucionet e tjera.    
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SHTOJCA I – PYETËSOR PËR ANËTARËT E KOMUNITETIT 

Pyetësor 

Mosha ______                                                                                          Gjinia ____________
Orientimi Seksual _____________                                                
Shkollimi:  
•	 Fillore
•	 9-vjeçare
•	 E mesme
•	 E lartë
•	 Studime pasuniversitare

1. A keni dalë hapur në lidhje me orientimin tuaj seksual:
                 PO JO

2. Nëse nuk keni dalë hapur, ju lutem shkruani me një rresht se cila ka qënë arsyeja kryesore  
 që ju ka penguar që të dilni hapur në lidhje me orientimin tuaj seksual:
_____________________________________________________________________

3. Nëse po, kush di për orientimin tuaj seksual (mund të shënoni të gjitha alternativat që janë  
 të vërteta për ju)?

o Familja 
o Vetëm anëtar të caktuar të familjes
o Rrethi fisnor
o Miq të orientimit heteroseksual 
o Ambjenti i punës
o Komuniteti i gjërë
o Tjetër ____________ (ju lutem specifikoni)

4. Gjatë viteve të fundit, a keni përjetuar ndonjë nga eksperiencat e mëposhtme për faktin se  
 i përkisni komunitetit LGBTI (mund të rrethoni të gjitha alternativat që janë të vërteta për ju)?

o Ngacmim verbal, fyerje, kërcënime 
o Dhunë fizike

I/e dashur,
Pyetësori i mëposhtëm po aplikohet si pjesë e studimit “Pengesat e hasura nga komuniteti 
LGBTI në marrjen e shërbimeve ligjore dhe aksesit në drejtësi”. Ky studim kërkon të kuptojë 
sfidat e hasura nga të rinjtë LGBTI në marrjen e shërbimeve ligjore dhe mbrojtjen e tyre nga 
çdo formë diskriminimi apo abuzimi.  Pyetësori kërkon të eksplorojë përvojën dhe perceptimin 
tuaj për institucionet ligjzbatuese në vend si policia, prokuroria, gjykata etj.  
Të dhënat që merren nga ky pyetësor do përdoren vetëm për qëllimet e studimit, do mblidhen 
në anonimat të plotë dhe do përdoren vetëm nga ekipi që po realizon studimin.
Ky pyetësor mund të marrë 25-30 minuta nga koha juaj.
Faleminderit për kohën që po i kushtoni plotësimit të këtij instrumenti!
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o Dhunë ose ngacmim seksual
o Kërcënim për ndëshkim fizik
o Humbje e vendit të punës apo mos marrje e një vendi pune që ju keni aplikuar  

për shkak të orientimit tuaj seksual
o Refuzim për dhënie shërbimi mjekësor apo dhënie shërbimi jocilësor  

për shkak se ju i  përkisni komunitetit LGBTI
o Refuzim të dhënies së çdo lloj shërbimi tjetër
o Probleme të tjera ligjore (ju lutem specifikoni)  

  
______________________________________________________________________

  
  ______________________________________________________________________

o Asnjëra nga të mësipërmet

5. A jeni ankuar/ denoncuar nëse keni vuajtur ndonjë nga situatat e mësipërme?
               PO                                                                                  JO

6. Nëse po, kujt institucioni i jeni drejtuar për ankesën apo denoncimin tuaj? (shkruani emrin e  
 institucionit) _____________________  

7. Në tërësi, në gjykimin tuaj cila ka qënë cilësia e ndjekjes së rastit tuaj nga institucioni ku  
 keni denoncuar/ ankuar?

•	 Aspak i/e kënaqur
•	 I/e pakënaqur
•	 As i/e kënaqur as i/e pakënaqur
•	 I/e kënaqur
•	 Shumë i/e kënaqur

8. Nëse ju nuk keni denoncuar ose nuk jeni ankuar pranë institucioneve, çfarë ju ka shtyrë të  
 merrni këtë vendim? Ju lutem, për secilën prej alternativave më poshtë, rrethoni një nga  
 numrat e mëposhtëm (1 = aspak; 2 = pak; 3 = mesatarisht; 4 = shumë; 5 = tërësisht) 

•	 Distanca e madhe midis vendit ku ju jetoni dhe institucionit                           1 2 3 4 5
•	 Nuk keni pasur informacion se ku duhet të drejtoheni për të denoncuar/ ankuar      1 2 3 4 5  
•	 Nuk keni pasur informacion nëse ajo cfarë keni pësuar është shkelje ligjore  
 apo e drejtë e mbrojtur nga ligjet.                                                                  1 2 3 4 5                                                                                            
•	 Pamundësia për të përballuar shpenzimet e lidhura me gjygjin apo procedurat   
 e tjera ankimore                                                                                                       1 2 3 4 5
•	 Pamundësia për të pasur një avokat                                                                  1 2 3 4 5
•	 Pamundësia për të siguruar ndihmë ligjore falas                                             1 2 3 4 5
•	 Frika semos denoncimi apo ankesa e ngritur do paragjykohej nga fakti që ju i përkisni   
 komunitetit LGBTI                                                                                                               1 2 3 4 5                                                         
•	 Frikë e lidhur me sigurinë tuaj fizike apo mirëqënien tuaj emocionale                  1 2 3 4 5



38PENGESAT E HASURA NGA KOMUNITETI LGBTI NË MARRJEN E SHËRBIMEVE LIGJORE DHE AKSESIT NË DREJTËSI

•	 Frikë e lidhur me faktin që identiteti juaj seksual mund të zbulohej nëse ju do denonconit  
 apo do ngrinit padi                                                                                   1 2 3 4 5
•	 Mendimi se ‘asgjë nuk do ndryshojë edhe nëse ju denonconi apo ankoheni”    1 2 3 4 5
•	 Proceset gjyqësore marrin shumë kohë dhe nuk kam mundësi t’i ndjek         1 2 3 4 5 
•	 Në sistemin e drejtësisë ka korrupsion dhe nuk kam mundësi të paguaj         1 2 3 4 5
•	 Tjetër (ju lutem përshkruani çfarë)    ____________________________          1 2 3 4 5                                                                                               

9. Ndër arsyet e listuara më sipër në pyetjen 8, cilën do konsideronit si arsyen kryesore që ju  
 ka shtyrë të mos denonconi apo të ankoheni (ju lutem, shënoni më poshtë) 

 _______________________________________________________________________

10. Nëse keni patur apo nëse do kishit një problem që kërkon zgjidhje ligjorë, kujt do i   
 drejtoheshit për ndihmë:

•	 Do pyesnit një familjarë 
•	 Do pyesnit një shok/shoqe
•	 Do kërkonit ndihmë tek një organizatë
•	 Do kërkonit ndihmën e një avokati privat
•	 Do shkonit në polici/ prokurori
•	 Do shkonit në Ministritë përgjegjëse
•	 Tjetër (specifikoni) ____________________________________ 

11. Nga 0 (aspak) – 10 (jashtëzakonisht shumë), cili është niveli i diskriminimit që ju përjetoni  
 gjatë aktivitetit tuaj të përditshëm?                          0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

12. Nëse ju keni rënë në kontakt me institucionin e Policisë së Shtetit, si jeni ndjerë në raport me  
 shërbimin që keni marrë dhe mënyrën sesi jeni trajtuar nga ky institucion? 

•	  Aspak i/e kënaqur
•	 I/e pakënaqur
•	 As i/e kënaqur as i/e pakënaqur
•	 I/e kënaqur
•	 Shumë i/e kënaqur
•	 Nuk kam rënë asnjëherë në kontakt

13. Nëse ju keni rënë në kontakt me institucionin e Prokurorisë, si jeni ndjerë në raport me   
 shërbimin që keni marrë dhe mënyrën sesi jeni trajtuar nga ky institucion? 

•	  Aspak i/e kënaqur
•	 I/e pakënaqur
•	 As i/e kënaqur as i/e pakënaqur
•	 I/e kënaqur
•	 Shumë i/e kënaqur
•	 Nuk kam rënë asnjëherë në kontakt 
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14. Nëse ju keni rënë në kontakt me institucionin e Gjykatës, si jeni ndjerë në raport me   
 shërbimin që keni marrë dhe mënyrën sesi jeni trajtuar nga ky institucion? 

•	  Aspak i/e kënaqur
•	 I/e pakënaqur
•	 As i/e kënaqur as i/e pakënaqur
•	 I/e kënaqur
•	 Shumë i/e kënaqur
•	 Nuk kam rënë asnjëherë në kontakt

15.  Nëse ju keni rënë në kontakt me organizatat që mbrojnë të drejtat e komunitetit LGBTI,   
 si jeni ndjerë në raport me shërbimin që keni marrë dhe mënyrën sesi jeni trajtuar nga këto  
 organizata? 

•	  Aspak i/e kënaqur
•	 I/e pakënaqur
•	 As i/e kënaqur as i/e pakënaqur
•	 I/e kënaqur
•	 Shumë i/e kënaqur
•	 Nuk kam rënë asnjëherë në kontakt

16. Nëse ju keni rënë në kontakt me institucionin e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi,  
 si jeni ndjerë në raport me shërbimin që keni marrë dhe mënyrën sesi jeni trajtuar nga ky  
 institucion? 

•	  Aspak i/e kënaqur
•	 I/e pakënaqur
•	 As i/e kënaqur as i/e pakënaqur
•	 I/e kënaqur
•	 Shumë i/e kënaqur
•	 Nuk kam rënë asnjëherë në kontakt

17. Nëse ju keni marrë ndihmë ligjore falas, si jeni ndjerë në raport me shërbimin që keni marrë? 
•	 Aspak i/e kënaqur
•	 I/e pakënaqur
•	 As i/e kënaqur as i/e pakënaqur
•	 I/e kënaqur
•	 Shumë i/e kënaqur
•	 Nuk kam rënë asnjëherë në kontakt

18. Nëse ju keni rënë në kontakt me institucionin e Avokatit të Popullit, si jeni ndjerë në raport  
 me shërbimin që keni marrë dhe mënyrën sesi jeni trajtuar nga ky institucion? 

•	  Aspak i/e kënaqur
•	 I/e pakënaqur
•	 As i/e kënaqur as i/e pakënaqur
•	 I/e kënaqur
•	 Shumë i/e kënaqur
•	 Nuk kam rënë asnjëherë në kontakt
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19. Nëse ju keni rënë në kontakt me institucionin e Shërbimit Social, si jeni ndjerë në raport me  
 shërbimin që keni marrë dhe mënyrën sesi jeni trajtuar nga ky institucion? 

•	  Aspak i/e kënaqur
•	 I/e pakënaqur
•	 As i/e kënaqur as i/e pakënaqur
•	 I/e kënaqur
•	 Shumë i/e kënaqur
•	 Nuk kam rënë asnjëherë në kontakt

20. Nëse ju keni rënë në kontakt me institucionin e Bashkisë, si jeni ndjerë në raport me   
 shërbimin që keni marrë dhe mënyrën sesi jeni trajtuar nga ky institucion? 

•	  Aspak i/e kënaqur
•	 I/e pakënaqur
•	 As i/e kënaqur as i/e pakënaqur
•	 I/e kënaqur
•	 Shumë i/e kënaqur
•	 Nuk kam rënë asnjëherë në kontakt

21. Nga 0 (aspak) – 10 (jashtëzakonisht shumë), cili është niveli i besimit që ju keni në   
 institucionet e mëposhtme:

•	 Policia e Shtetit                                                           0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
•	 Prokuroria                                                                    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
•	 Gjykatat                                                                        0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   
•	 Shërbimi Social                                                           0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
•	 Organizatat për Mbrojten e të drejtave të LGBTI   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
•	 Avokati i Popullit                                                          0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
•	 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi          0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
•	 Pushteti Lokal (Bashkia)                                              0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

22. A jeni në dijeni se ofrohet ndihmë ligjore falas në shtetin Shqiptarë?
                PO JO

23. Nëse po, a dini se ku kërkohet ndihma ligjore falas   
               PO JO 
               Nëse po, ju lutem shkruani emrin e institucionit _____________________

24. Nëse do kishit mundësi për të marrë informacion ligjorë, për cilën nga pikat e mëposhtme  
 do të donit të merrnit: (mund të zgjidhni 2 alternativa

•	 Diskriminimin dhe procedurat e ankimimit
•	 Dhunën në familje dhe mekanizmat e adresimit të saj
•	 Procedurat ligjore dhe administrative për të përfituar shërbime të ndryshme të 

lidhura me strehimin, punësimin, marrjen e shërbimeve shëndetësore etj,
•	 Tjetër (specifikoni) ____________________________________ 
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Përshëndetje,
Unë jam _____________________ (emri i intervistuesit) dhe jam intervistues në studimin 
“Pengesat e hasura nga komuniteti LGBTI në marrjen e shërbimeve ligjore dhe aksesit në 
drejtësi”. Ky studim ka si qëllim të eksplorojë sfidat e hasura nga të rinjtë LGBTI për të adresuar 
çështjet e tyre ligjore dhe për të marrë shërbime ligjore. Ju lutem ndihuni të lirë që të pyesni 
nëse nuk kuptoni pyetje të caktuara të intervistës, të mos ju përgjigjeni pyetjeve të caktuara 
nëse ju vënë në siklet apo të ndërprisni intervistën nëse nuk doni të vazhdoni më tutje. 

SHTOJCA II - INTERVISTË  ME PROFESIONISTËT
                                                              

Intervistë  me profesionistët

Institucioni ____________________ Mosha ______     Gjinia ____________
                                                                                      

1. Ju lutem, a mund të shpjegoni rolin dhe përgjegjësitë tuaja në insitutcionin ku ju punoni?

2. Cili është kontakti që ju keni me çështjet LGBTI apo me aksesin në drejtësi dhe shërbime të 
këtij komuniteti, qoftë ky i drejtpërdrejtë apo i tërthortë?

3. Cilat janë politikat dhe angazhimet e institucionit tuaj në lidhje me aksesin në drejtësi të 
grupeve vulnerable në tërësi dhe të komunitetit LGBTI në veçanti?

4. Cilat mendoni se janë sfidat në aksesin në drejtësi të komunitetit LGBTI?

5. Si mendoni se mund të adresohen këto sfida?

6. Cfarë mendoni se i pengon të rinjtë LGBTI që të denoncojnë përjetimin e dhunës në familje 
apo në kontekste të tjera?

7. Cfarë mendoni se i pengon të rinjtë LGBTI që të denoncojnë apo të ankohen zyrtarisht për 
përjetimin e diskriminimit?

8. Cilat janë sfidat që hasen brenda institucionit tuaj në raport me aksesin në drejtësi dhe në 
shërbime për komunitetin LGBTI? Si mendoni se mund të adresohen këto sfida?

9. Si mendoni se ndikojnë vlerat individuale apo paragjykime të caktuara që kanë profesionistët 
në nivel individual për sigurimin e aksesit në drejtësi për komunitetin LGBTI?

10. Si ka ndikuar në marrëdhëniet tuaja (familjare, me miqtë, në vendin e punës,  
në komunitet etj) fakti që jeni angazhuar publikisht në çështjet LGBTI?   
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SHTOJCA III - INTERVISTË ME KOMUNITETIN

Mosha ______                         Gjinia ____________                            Orientimi Seksual _____________                                                
Shkollimi:  
•	 Fillore
•	 9-vjeçare
•	 E mesme

Përshëndetje,
Unë jam _____________________ (emri i intervistuesit) dhe jam intervistues në studimin 
“Pengesat e hasura nga komuniteti LGBTI në marrjen e shërbimeve ligjore dhe aksesit në 
drejtësi”. Ky studim kërkon të eksplorojë sfidat e hasura nga të rinjtë LGBTI për të adresuar 
çështjet e tyre ligjore dhe për të marrë shërbime ligjore. Ju lutem ndihuni të lirë që të pyesni 
nëse nuk kuptoni pyetje të caktuara të intervistës, të mos ju përgjigjeni pyetjeve të caktuara 
nëse ju vënë në siklet apo të ndërprisni intervistën nëse nuk doni të vazhdoni më tutje.   

•	 E larte
•	 Studime pasuniversitare

	 A keni pasur raste kur jeni përballur me diskriminimin të lidhur me shfaqjen e orientimit tuaj  
 seksual? Nëse po, në ç’kontekste dhe në ç’situata?

	 Nëse po, nga kush u shkaktua kjo shkelje?

	 A ndërmorët ndonjë hap pasi ndodhi kjo? Nëse po cilët ishin hapat? 

	 Nëse jo, cilat ishin arsyet që ju nuk ndërmorët hapa

	 A keni pasur raste kur jeni përballur me dhunë fizike, emocionale (kërcënime, fyerje) apo  
 seksuale për shkak të orientimit tuaj seksual? Nëse po, në ç’kontekste dhe në ç’situata?

	 Nëse po, nga kush u shkaktua kjo shkelje?

	 A ndërmorët ndonjë hap pasi ndodhi kjo? Nëse po cilët ishin hapat? 

	 Nëse jo, cilat ishin arsyet që ju nuk ndërmorët hapa? 

	 Nëse do kishit nevojë për ndihmë ligjore kujt do i drejtoheshit për ndihmë?
 
	 Nëse do kishit një çështje që kërkon denoncim në polici ose prokurori, çfarë do ju   
 pengonte që të kërkoni ndihmë nga këto institucione? 

	 Nëse do kishit një çështje që kërkon formulimin e një ankese dhe dërgimin te Komisioneri  
 për Mbrojtjen nga Diskriminimi apo tek Avokati i Popullit, çfarë do ju pengonte që të   
 kërkoni ndihmë nga këto institucione? 

	 Nëse keni pasur eksperienca të kontaktit me gjykatën, si është trajtuar problemi juaj dhe si  
 jeni ndjerë? 

	 Cfarë të drejtash garantojnë ligjet në Shqipëri (nëse mund të përmendni disa që I   
 konsideroni si më të rendësishmet per ju)? 






