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AKTIVITETI I SHERBIMIT LIGJOR 
FALAS TIRANE (TIRANA LEGAL AID 
SOCIETY), TLAS,  2017

Shërbimi Ligjor Falas Tiranë, 
TLAS, gjate vitit 2017, ka qënë 

dhe vazhdon të jetë një ndër 
aktorët aktiv në procesin e për-
mirësimit të sistemit të drejtësisë 
në vendin tonë. Dihet tashmë 
që ky sistem është nga më të kri-
tikuarit për mos mirëfunksionimin 
e tij, dhe viti 2017 ishte vendim-
tar për realizimin e reformës në 
drejtësi. Perceptimi dhe besimi 
i qytetarëve për funksionimin e 
sistemit të drejtësisë dhe perfor-
mancës së aktorëve të tij insti-
tucionalë ka qënë dhe është 
në nivele të pakënaqshme.  Në 
mënyrë të veçantë korrupsioni 
dhe keqfunksionimi i sistemit 
kanë cënuar dhe ndikuar 
aksesin në drejtësi të qytetarëve.  
Prandaj dhe shërbimet ligjore 
falas mbeten një pjesë shumë 
e rëndësishme e këtij sistemi, 
sepse janë ato që garantojnë 
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive 
themelore të individëve në nevo-
jë si dhe garantojnë dhënien e 
një drejtësie bazuar mbi parimin 

e paanësisë dhe pavarësisë nga 
ana e gjyqësorit. 

TLAS ka dhënë gjatë vitit 2017 
ndihmesë shumë konkrete në 
drejtim të përmirësimit të draft 
ligjeve të paketës legjislative te 
reformës dhe në veçanti për ato 
draft Ligje që ndikojnë shtresat 
dhe grupet ne nevojë.  Komentet 
dhe diskutimet e ekspertëve të 
TLAS të paraqituara në tryezat 
parlamentare kryesisht janë 
fokusuar në projekt ligjet e shër-
bimeve ligjore në Republikën e 
Shqipërisë, dhe përkatësisht tek: 
1) Avokatia 2) Noteria 3) Ndihma 
Juridike 4) Ndërmjetësimi dhe 5) 
Shpenzimet e tarifat gjyqësore. 

Në këtë kontekst dhe në kushtet 
që ndihma juridike shtetërore për 
çështjet civile pothuaj nuk funk-
sionon, TLAS ka advokuar dhe 
lobuar për nevojën e domos-
doshme të shërbimeve ligjore fa-
las të ofruara nga organizatat jo 
fitim prurëse të specializuara. 

Gjatë vitit 2017 TLAS-i zgjidhi  1514 
çështje ligjore që i përkisnin fëmi-
jëve, të papunëve, personave 
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me  aftësi të kufizuara, pension-
istëve, grupit LGBTI, minoriteteve 
dhe familjeve të tjera në nevojë. 
Këta përfitues kanë mbetur të 
kënaqur nga rezultate e zgjidhjes 
sepse më shume se 94 % e ras-
teve janë finalizuar me sukses në 
favor të përfiuesve direkt te shër-
bimit. Përfituesit dëshmojnë dhe 
vlerësojnë  ndihmën juridike që ju 
ka ofruar TLAS, zgjidhja e të cilave 
ka mundësuar aksesin e tyre në 
programet sociale dhe përmirësi-
min e situatës ekonomike. 

Gjatë 2017, TLAS ka synuar për-
faqësimet ligjore strategjike si 
përpara adminstratës shtetërore 
ashtu dhe para gjykatës, si edhe 
forcimit të partneriteti efektiv 

me strukturave shtetërore, me 
NGO’të partnere apo përfaqë-
suesit në nivelin lokal në mënyrë 
që të plotësohet shërbimi ndaj 
shtresave apo individëve më të 
margjinalizuar, mbrojtjes së të 
drejtave të tyre përmes:

• Përcaktimit me përparësi  të 
llojeve të shërbimeve për fëmijët, 
familjet vulnerabël dhe qytetarët 
e tjerë të varfër.

• Përmirësimit të aftësive të 
klientëve për të zgjidhur vet 
problemet ligjore nëpërmjet 
trajnimit individual  dhe në grup 
me drejtues ose përfaqësues të 
komunitetit, nëpërmjet ofrimit  
të formularëve të gatshëm e të 
lehtë për t’u përdorur. 

• Identifikimit  të çështjeve ligjore 
përmes përdorimit të  TLAS WEB 
Portal,  i cili synon të  orientojë 
personat në nevojë  si  t’i zgjidhin 
ato. 

• Zgjerimit të struktures së tij dhe 
parnereve apo aktorëve të tjerë 
qeveritarë dhe joqeveritarë për 
të ndërtuar besimin te individët 
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në nevojë dhe krijuar një realitet 
tjetër në funksion të zhvillimeve 
të mëtejshme të demokracisë 
në Shqipëri. 

• Rritjes së kapaciteteve të profe-
sionistëve, seminareve të trajnim-
it, workshopeve dhe tryezave të 
shumta në të gjithë vendin.

• Ofrimit të  shërbimeve ligjore 
mobile, aktiviteteteve të street 
law, shërbimeve hotline, përdor-
imit të teknologjisë është bërë 
e mundur që të përfitojnë indi-
vidë vulnerabël edhe nga rrethe 
te tjera të largëta si Peshkopia, 
Gjirokastra, Kukësi, etj.

• Forcimit të rolit aktiv në ko-
alicionet ku është anëtar: BKTF, 
Justice for all, BRRLN, ENS dhe 
CHILD PACT. 
 
Edhe pse financimi mbetet një 
sfidë e vërtetë, TLAS ka arritur të 
sigurojë mjaftueshëm fonde dhe 
të jetë efiçent në shërbimet e tij, 
bazuar në shumëllojshmërinë e 
formave të ofrimit, në cilësinë e 
lartë dhe me kosto të ulët. Pikër-
isht këtë model po përpiqemi ta 

promovojmë jo vetëm në Tiranë 
por edhe në qarqe si Elbasani, 
Durrësi, Fieri, Berati, Korca, 
Shkodra,etj. në mënyrë që fon-
det e donatorëve të përdoren 
sa më mirë dhe për t’i shërbyer 
sa më shumë individëve. Qël-
limi i TLAS në këtë analizë vjetore 
eshtë sa ligjor po aq edhe eko-
nomik e social.  Ne synojmë  nga 
njëra anë  të  mundësojmë ndry-
shimet e nevojshme  në sistemin 
e drjetësisë,  dhe nga ana tjetër 
të ofrojmë shërbimet e përdit-
shme për  personat që kanë më 
shumë nevojë,  duke sjellë sado 
pak ndryshim në jetët e tyre dhe 
në  shoqërinë shqiptare.  
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Një tjetër synim ka qënë  ngrit-
ja e kapaciteteve dhe nxitja e 
profesionistëve të fushës së ar-
simit, shëndetësisë, gjendjes ci-
vile, shërbimit social shtetëror, 
për t’u përfshirë  në mënyrë 
më të koordinuar në funksion 
të zgjidhjes së halleve të atyre 
që kanë më shumë nevojë. 
Së fundmi, TLAS-i vlerëson ne 
mënyrë të veçantë, kontributin, 
përkushtimin dhe angazhimin e 
ekspertëve, anëtarëve të stafit 

dhe vullnetarëve. TLAS beson se 
të gjithë njerëzit duhet të jenë të 
barabartë përballë ligjit; se dre-
jtësia duhet të jetë njësoj për të 
gjithë dhe se duhet të ketë një 
sistem ligjor që është i lehtë për 
t’u kuptuar dhe për t’u zbatuar.  
Donatorët që kanë mbështe-
tur programin e TLAS gjatë 2017 
kanë qënë UNICEF, CRD, UNDP, 
UNHCR, Dutch Embassy, EU/
Save The Children, Juctice for 
All/USAID.
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FUSHA E LIGJIT NË OFRIMIN E SHËRBIMEVE 

TLAS vazhdoi gjatë vitit 2017 të ofrojë shërbime ligjore për çështjet civile, 
administrative, familjare dhe të punës si dhe për rastet e shkeljes së të 
drejtave të njeriut;  në formën e këshillimit,  dhe të përfaqësimit si në organet 
administrative edhe në ato gjyqësore. Shërbimi Ligjor Falas i TLAS është i 
fokusuar tek familjet më të varfra, tek fëmijët vulnerabël, pensionistët, grupi 
LGBTI, individë me aftësi të ndryshme,  dhe kryesisht duke synuar përfshirjen 
e tyre sociale. 

Numri total i përfituesve të drejtpërdrejtë nga Shërbimi Ligjor Falas Tiranë, 
TLAS, gjatë 2017 ka qënë 1514 klientë, dhe numri total i të gjithe përfituesve 
të drejtëpërdrejtë gjatë 19 vjetëve të funksionimit të shërbimit ligjor falas, 
TLAS,  ka arritur shifrën 22745 klientë1. Përqindja e suksesit të çështjeve të 
përfaqësuara përpara gjykatave dhe strukturave administrative gjatë 2016 
është si më poshtë:

1 Më poshtë paraqitet diagrama sipas numrit të përfituesve direkt në  harkun kohor te 19 viteve

NUMRI TOTAL I ÇËSHTJEVE NË VITE / Janar 1999 - Dhjetor 2017
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Tabela më poshtë tregon rrugën e ndjekur për të zgjidhur çështjet ligjore të paraqituara në TLAS:

Tabela më poshte jep ngarkesën mujore të stafit që ofruan shërbime ligjore muaj pas muaji ne 2017:

Lloji i shërbimit  të ofruar  ne 2017 Numri i rasteve  Mbyllur në favor të klientit 
Përfaqësim në gjykatë  386                                                     96% 
Përfaqësim në  administratë 548 92 % 
Shërbyer me ëeb services dhe kliniks 580                                                     n/a 
Total 1514 

 Shërbyer përmes lawline 480                                                      n/a 

Ceshtje 
te 
ndjekura  
nga  

Statusi 
sipas 
cdo 
muaji  Jan Shk Mar Pr Maj Qer Jul Gush Sht Tet Nent Dhje 

Avokatet  
 
hapur 182 246 289 349 401 445 470 481 529 558 629 649 

  
 
mbyllur 10 30 50 70 100 130 177 247 287 347 444 515 

  aktive 172 216 239 279 301 315 293 233 242 211 185 
 

134 

Paralegal 
 
hapur 198 299 360 438 492 538 593 613 685 741 843 865 

  
 
mbyllur 30 90 150 230 294 357 395 400 440 491 623 695 

  
 
aktive 168 209 210 208 198 181 198 213 245 250 220 170 

Total 
 
hapur 380 545 649 787 893 983 1063 1094 1214 1299 1472 1514 

  
 
mbyllur 40 120 200 300 394 478 572 647 727 838 1067 1210 

 Total 
 
aktive 340 425 449 487 499 505 491 447 487 461 405 304 
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Për të parë se cilat kategori vulnerabël kanë përfituar nga shërbimet ligjore falas të TLAS po japim të dhënat 
si më poshtë:

Grupet në nevojë për  2017 Ndjekur nga paraligjorët Ndjekur nga Avokatët  Total 
 
Fëmijët 531 100 631 
 
Nëna Kryefamiljare  140 210 350 
 
Me aftësi ndryshe   18 29 47 
 
Të pa Punë 145 208 353 
 
Të moshuar pa të ardhura 16 18 34 
 
Pensionistë 15 12 27 
 
Familje të varfëra 97 125 222 
 
Total:2017 865 649 1514 
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Lloji i Cështjes  Ndjekur nga Paralegal Ndjekur nga avokatët Total 

 
Regjistrim lindje 

531 100 631 

 
Divorc 

13 239 252 

 
Cështje Familjare  

99 249 348 

 
Strehim/ ndihmë ek. 

96 2 98 

 
Vlerësim psikologjik 

1 43 44 

 
Human Rights violation  

125 16 141 

 
Total: 2016 

865 649 1514 

Llojet e cështjeve të trajtuara në vitin 2017:
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Mbas 19 vjetësh aktivitet dhe experience në fushën e ofrimit të shër-
bimeve ligjore falas, TLAS është sa i njohur edhe po aq i kërkuar nga 
përfituesit, nga partneret dhe anëtarët e rrjetit të krijuar në zonat e 
targetuara. Ata tashmë janë të mirëorientuar për të përdorur tele-
fonin pa pagese të zyrës, gjetur adresën, për të drejtuar emaile të 
drejtpërdrejta por edhe përmes faqes së internetit dhe Portalit të de-
dikuar për këtë qëllim të TLAS.  
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Gjatë vitit 2017 pati disa burime referimesh dhe rekomandimesh në TLAS nga 
partnere apo rrjeti i ndërtuar tashmë i bashkëpunimit me aktore te interesuar dhe 

organizata komunitare: 

Ëho is      
                               Burimet   referimit të rasteve/përfituese në TLAS gjatë 2017  

Percentage  

 
1 

Njësitë për mbrojtjen e fëmijëve 8.8% 

 
2 

Qëndrat arsimore dhe shëndetësore 17.7% 

 
3 

Organizata jo fitim prurëse dhe Avokati i Popullit 12.2% 

 
4 

Gjykatat dhe Gjyqtarët 6 % 

 
5 

Portali, faqja e internetit dhe telefonat pa pagese te TLAS 8 % 

 
6 

Shërbimet Sociale dhe Njësitë administrative pranë Bashkive 10.9% 

 
7 

Zyrat e Gjëndjes Civile  14.4% 

 
8 

Nga aktivitete Street Laë si edhe trajnimet e ëorkshopet e TLAS 12% 

 
 

No total of direct beneficiaries 1514  or 100 % 

Objektivat e përcaktuara nga TLAS për 2017 janë arritur në përputhje me 
kontratat e nënshkruara me donatorët, edhe pse zhvillimet dhe ndryshimet 
e diktuara nga reformat e ndryshme të ndërrmarra kudo nga qeveria shqip-
tare si në sistemin e ekonomisë, atë social, territorial apo të drejtësisë kanë 
qënë intensive, me efekte të drejtpërdrejta dhe të paparashikuara për jetët 
e familjeve apo individëve vulnerabël. 

O2: Përsa i përket objektivit 2,  të rritjes së ndërgjegjësimit të grupeve në 
nevojë dhe të aktorëve që ofrojnë shërbime ndaj tyre, TLAS ka zbatuar një 
sërë aktivitetesh të rëndësishme. Organizimi tradicional shumë vjecar dhe i 
sukseshëm i TLAS i aktiviteteve street laë në të gjitha zonat e ndërhyrjes ka 
bërë që të vizitohen dhe takohen qytetarë në shume komunitete me pro-
grame dhe synime të catuara, të shpërndahen më shumë se 3000 publikime 
të hartuara për këtë qëllim dhe që përmbajnë informacione të nevojshme 
të shprehuara në një gjuhë sa më të thjeshtë për popullaten e targetuar.
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No. Rrethi Date No.  Tema 
1 Tirane 10.05.2017 18 Përfshirja e opinionit publik në përmirësimin e 

legjislacionit qe ndikon në shtresat vulnerabël 
në kuader të paketës legjislative të reformes në 
drejtësi   

2 Shkoder 18.05.2017 20 Përfshirja e opinionit public në përmirësimin e 
legjislacionit qe ndikon në shtresat vulnerabël 
në kuader të paketës legjislative të reformes në 
drejtësi   

3 Tirane 30.05.2017 17 Vlerësimi i nevojave të ndihmës juridike dhe 
litigimi strategjik ndikojnë në rritjen e aksesit në 
drejtësi  dhe përfshirjen sociale të  grupeve më 
të dizadvantazhuara 

4 Fier 13.06.2017 18 Impakti që kanë në jetët e grupeve më 
vulnerabël dhe më të margjinalizuara ligjet për : 
Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti” dhe 
ai “ Mbi Taksa the Tarifat Gjyqësore”      

5 Lushnje 23.06.2017 17 Impakti që kanë në jetët e grupeve më 
vulnerabël dhe më të margjinalizuara ligjet për : 
Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti” dhe 
ai “ Mbi Taksa the Tarifat Gjyqësore”  

6 Elbasan 28.06.2017 18 Përfshirja e opinionit public në përmirësimin e 
legjislacionit qe ndikon në shtresat vulnerabël 
në kuader të paketës legjislative të reformes në 
drejtësi   

7 Durres 30.06.2017 12 Përfshirja e opinionit public në përmirësimin e 
legjislacionit qe ndikon në shtresat vulnerabël 
në kuader të paketës legjislative të reformes në 
drejtësi   

8 Lushnje 13.07.2017 20 Vlerësimi i nevojave të ndihmës juridike dhe 
litigimi strategjik ndikojnë në rritjen e aksesit në 
drejtësi  dhe përfshirjen sociale të  grupeve më 
të dizadvantazhuara 

9 Vlore 14.07.2017 18 Impakti që kanë në jetët e grupeve më 
vulnerabël dhe më të margjinalizuara ligjet për : 
Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti” dhe 
ai “ Mbi Taksa the Tarifat Gjyqësore” 

10 Tirane 31.08.2017 18 Impakti që kanë në jetët e grupeve më 
vulnerabël dhe më të margjinalizuara ligjet për : 
Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti” dhe 
ai “ Mbi Taksa the Tarifat Gjyqësore” 

11 Berat 26.09.2017 25 Vlerësimi i nevojave të ndihmës juridike dhe 
litigimi strategjik ndikojnë në rritjen e aksesit në 
drejtësi  dhe përfshirjen sociale të  grupeve më 
të dizadvantazhuara  

12 Tirane 29.09.2017 109 Impakti që kanë në jetët e grupeve më 
vulnerabël dhe më të margjinalizuara ligjet për : 

Disa prej tyre po i rendisim më poshtë: 
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O3: Gjatë vitit 2017, TLAS i ka kushtuar një vëmëndje të posaçme ngritjes së 
kapaciteteve të bashkëpunëtorëve dhe përfituesve. Punonjësit e shërbime-
ve nga strukturat shtetërore si Shërbimi Social, Drejtoritë Arsimore, Qendrat 
Shëndetësore, Njësitë për Mbrojtjen e Fëmijëve, Organizatat Komunitare, 
kanë qenë në fokusin e trajnimeve të organizuara për të rritur cilësinë e 
bashkëpunimit dhe koordinimit. Më poshtë do të japim një pjesë të trajni-
meve, workshop-eve, fokus-grupeve dhe forumeve të organizuara sipas 
projekteve të zbatuara dhe disa foto të tyre.

Trajnimi i 201 trajnereve nga strukturat shteterore te sherbimit:

Ne vijim po japim trajnimet me te gjithe punonjesit e zyrave te gjendjes civile ne 12 
qarqet e vendit:

No. Qyteti Data Place Participants  No  
1 Tirana 31.08.2017 SHSSH Regional Social Services Servants 18 
2 Tirana 29.09.2017 Hotel “Tirana” Regional Civil Office  Servants 109 
3 Tirana 26.10.2017 MSHMS Regional Health Services Servants 35 
4 Tirana 09.11.2017 MASR Regional  Education Servants 39 
 4    201 

No Qyteti Data Place No 
1 Elbasan 6.10.2017 Hotel “Univers” 28 
2 Gjirokaster 13.10.2017 Hotel “Cajupi” 29 
3 Diber 19.10.2017 Hotel “ Veri” 27 
4 Kukes 03.11.2017 Hotel “Amerika” 31 
5 Berat 10.11.2017 Hotel “Tomorri” 25 
6 Korce 17.11.2017 Grand Hotel Palace 28 
7 Lezhe 23.11.2017 Hotel “Lissi” 26 
8 Shkoder 24.11.2017 Hotel “Rozafa” 28 
9 Fier 14.12.2017 Hotel “Internacional” 25 

10 Vlore 15.12.2017 Hotel “Continental” 22 
11 Tirane 20.12.2017 Hotel “Mondial” 20 
12 Durres 21.12.2017 Hotel “Arragosta” 22 

 Total   311 
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STRUKTURA ORGANIZATIVE E TLAS PËR VITIN 2017 KA QËNË SI MË POSHTË
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TRAJNIME PËR PUNONJËSIT E SHËRBIMEVE
NË TË GJITHË VENDIN

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit 
Social, Tiranë, 31 Gusht 2017

Tema “Hartëzim dhe mbështetje për 
personat në  rrezik pashtetësie në 
Shqipëri ”

Me 18 përfaqësues të Drejtorive të 
Shërbimeve Sociale nga 12 Qarqet e 
Vendit.

Hotel Tirana International, 29 Shtator 
2018

Tema “Hartëzim dhe mbështetje për 
personat në  rrezik pashtetësie në 
Shqipëri ”

Me 109 përfaqësues të Zyrave të
Gjendjes Civile nga 12 Qarqe te
Vendit.

Hotel New York, Kukës ,3 Tetor 2017

Tema “Hartëzim dhe mbështetje për 
personat në  rrezik pashtetësie në 
Shqipëri ”

Me 28 përfaqësues nga drejtoritë 
arsimore, shëndetësore, njësitë për 
mbrojtjen e fëmijëve, shërbimi social, 
gjendja civile, policia dhe shoqeria 
civile të qarkut e Kukësit.
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Hotel Univers, Elbasan , 6 Tetor 2017

Tema “Hartëzim dhe mbështetje për 
personat në  rrezik pashtetësie në 
Shqipëri ”

Me 28 përfaqësues nga drejtoritë 
arsimore, shëndetësore, njësitë për 
mbrojtjen e fëmijëve, shërbimi social, 
gjendja civile, policia dhe shoqëria 
civile të qarkut të Elbasanit.

Hotel Cajupi ,Gjirokastër,  13 Tetor 2017

Tema “Hartëzim dhe mbështetje për 
personat në  rrezik pashtetësie në 
Shqipëri ” 

Me 29 përfaqësues nga drejtoritë 
arsimore, shëndetësore, njësitë për 
brojtjen e fëmijëve, shërbimi social, 
gjendja civile, policia dhe shoqeria 
civile të qarkut të Gjirokastrës.

Hotel Veri, Dibër,  19 Tetor 2017

Tema “Hartëzim dhe mbështetje për 
personat në  rrezik pashtetësie në 
Shqipëri ” 

Me 31 përfaqësues nga drejtoritë 
arsimore, shëndetësore, njësitë për 
brojtjen e fëmijëve, shërbimi social, 
gjendja civile, policia dhe shoqeria 
civile të qarkut të Dibrës.
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Hotel Turizmi, Berat, 13 Nëntor 2017

Tema “Hartëzim dhe mbështetje për 
personat në  rrezik pashtetësie në 
Shqipëri ”

Me 29 përfaqësues nga drejtoritë 
arsimore, shëndetësore, njësitë për 
mbrojtjen e fëmijëve, shërbimi social, 
gjendja civile, policia dhe shoqeria 
civile të qarkut të Beratit.

Hotel Turizmi, Korcë, 19 Tetor 2017

Tema “Hartëzim dhe mbështetje për 
personat në  rrezik pashtetësie në 
Shqipëri ”

Me 29 përfaqësues nga drejtoritë 
arsimore, shëndetësore, njësitë për 
mbrojtjen e fëmijëve, shërbimi social, 
gjendja civile, policia dhe shoqeria 
civile të qarkut të Korcës.

Biblioteka, Lezhë, 23 Nentor 2017

Tema “Hartëzim dhe mbështetje për 
personat në  rrezik pashtetësie në 
hqipëri ”

Me 29 përfaqësues nga drejtoritë 
arsimore, shëndetësore, njësitë për 
mbrojtjen e fëmijëve, shërbimi social, 
gjendja civile, policia dhe shoqeria 
civile të qarkut të Lezhës.
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Ministria e Arsimit  Tiranë, 26 Tetor 2017

Tema “Hartëzim dhe mbështetje për 
personat në  rrezik pashtetësie në 
Shqipëri ”

Me 38 përfaqësues nga drejtoritë
arsimore, të 12 qarqeve të vendit.

Bashkia Shkodër, 24 Nëntor 2017

Tema “Hartëzim dhe mbështetje për 
personat në  rrezik pashtetësie në 
Shqipëri ”

Me 28 përfaqësues nga drejtoritë 
arsimore, shëndetësore, njësitë për 
mbrojtjen e fëmijëve, shërbimi social, 
gjendja civile, policia dhe shoqeria 
civile të qarkut të Shkodrës.

Qëndra Komunitare, Fier, 14 Dhjetor 
2017

Tema “Hartëzim dhe mbështetje për 
personat në  rrezik pashtetësie në 
Shqipëri ”

Me 25 përfaqësues nga drejtoritë 
arsimore, shëndetësore, njësitë për 
mbrojtjen e fëmijëve, shërbimi social, 
gjendja civile, policia dhe shoqeria 
civile të qarkut të Fierit.
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Hotel “Continental”, Vlorë,  14 Dhjetor 
2017

Tema “Hartëzim dhe mbështetje për 
personat në  rrezik pashtetësie në 
Shqipëri ”

Me 25 përfaqësues nga drejtoritë 
arsimore, shëndetësore, njësitë për 
mbrojtjen e fëmijëve, shërbimi social, 
gjendja civile, policia dhe shoqeria 
civile të qarkut të Vlorës.

Ministria e Shendetësisë, Tiranë, 26 
Tetor 2018 

Tema “Mbështetja për personat në 
rrezik pashtetësie në Shqipëri ”

35 pjesëmarrës nga qendrat
shendetesore te 12 qarqeve te vendit.
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Rreshen, 18 Tetor 2017

Tema: “Të ndërtojmë një sistem
drejtësie efikas për të adresuar 
pabarazitë e qytetarve në nevojë” 

22 pjesëmarrës

Fier, 13 Tetor  2018

Tema: “Të ndërtojmë një sistem
drejtësie efikas për të adresuar 
pabarazitë e qytetarve në nevojë”

24 pjesëmarrës

Tiranë, 19 Maj 2017

Tema: “Të ndërtojmë një sistem
drejtësie efikas për të adresuar 
pabarazitë e qytetarve në nevojë”

20 pjesëmarrës

FOKUS GRUPE



TLAS në vitin 2017

20

WORKSHOPE DHE FORUME DISKUTIMI 2017
Seminare informuese dhe trainuese me punonjësit e njësive të 
institucioneve shëndetësore dhe ata të mbrojtjes së fëmijëve

Lezhe, 21 Qershor 2017

27 pjesëmarrës

Peshkopi, 30 Qershor 2017

25 pjesëmarrës

Lezhë, 27. Shtator 2017

23 pjesëmarrës
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Durrës, 15 Qershor 2017

Tema: “Informimi dhe diskutimi I pese 
projekt ligjeve e rëndësishme të
reformës në drejtësi; 
1. Për ndihmën juridike
2. Për taksat , shpenzimet gjyqësore
3. Për Noterinë
4. Për mosmarrëveshjet dhe 
    ndërmjetësimin
5. Për profesionin e avokatit.”

23 pjesëmarrës

Lezhë, 20 Qershor 2017

Tema: “Informimi dhe diskutimi i pese 
projekt ligjeve e rëndësishme të
reformës në drejtësi; 
1. Për ndihmën juridike
2. Për taksat , shpenzimet gjyqësore
3. Për Noterinë
4. Për mosmarrëveshjet dhe 
    ndërmjetësimin
5. Për profesionin e avokatit.”

29 pjesëmarrës

Korçë, 02 Gusht 2017

Tema: “Informimi dhe diskutimi i pese 
projekt ligjeve e rëndësishme të
reformës në drejtësi;
1. Për ndihmën juridike
2. Për taksat, shpenzimet gjyqësore
3. Për Noterinë
4. Për mosmarrëveshjet dhe 
    ndërmjetësimin
5. Për profesionin e avokatit.”

21 pjesëmarrës
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Durrës, 16 Qershor 2017

Tema: “Ofrimi i ndihmës juridike në 
bashkëpunim me strukturat lokale”

24 pjesëmarrës
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O4: Studimet dhe përmirësimet e 
legjislacionit gjithashtu kanë qenë 
aktivitete shumë të rëndësishme 
për grupin e ekspertëve dhe stafin 
e TLAS gjatë 2017. Theksojmë stu-
dimin për “Hartëzimin e personave 
në rrezik pashtetësie në Shqipëri”, 
studimin “Për vlerësimin e nevojave 
ligjore të grupeve vulnerabël në 
Shqipëri”, “Për diskriminimin, margji-
nalizimin dhe mbështetjen sociale 
të komunitetit Rom”, “Për hartimin 
e akteve nënligjore të ligjit për të 
drejtat dhe mbrojtjen e femijës” dhe 
“Për kodin e drejtësisë penale për të 
mitur”. Në vijim të hartimit të akteve 
nënligjore filloi puna për vlerësimin 
e institucionit të Avokatit të Popul-
lit dhe të Komisionerit për Mbrojtjen 
nga Diskriminimi në këndvështrimin 
e mbrojtjes së interesit më të lartë 
të femijës. Më poshtë po japim disa 
përmbledhje ekzekutive të punës 
studimore.

Pse nevojitet hartëzimi i personave 
në rrezik pashtetësie në Shqipëri? 

UNHCR ka ndërmarrë një plan ak-
sioni global për të zgjidhur përfundi-
misht problemin e pashtetësisë. Ky 
plan u hartua duke u konsultuar me 
shtetet, shoqërinë civile dhe orga-
nizata ndërkombëtare dhe synon 
të zhbëjë problemin deri në 2024. 

Për të sjellë këtë rezultat, përhapja, 
vendndodhja dhe shkaqet e prob-
lemit duhet të kuptohen mirë. Në 
këtë drejtim, Aksioni 10, “Përmirësimi 
i të dhënave kualitative dhe kuanti-
tative për personat pa shtetësi” nxit 
hartëzimin e pashtetësisë. “Statistika 
dhe të dhëna mbi situatën e perso-
nave pa shtetësi mund të mblidhen 
duke përdorur një gamë të gjerë 
metodash, duke përfshirë analizat e 
të dhënave të regjistrimit civil, çen-
suset e popullsisë dhe anketat e stu-
dimet specifike.1” 

Objektivi është hartimi i një analize 
kualitative për rrezikun e pashtetë-
sisë, bazuar në të dhënat ekzistuese 
mbi personat pa shtetësi të mbled-
hura nga institucionet publike dhe 
aktorët e shoqërisë civile, dhe i reko-
mandimeve konkrete, praktike dhe 
efikase për shtetin në fjalë.

Në Europë, ndarja e shteteve pas 
komunizmit është një shkak që ka 
sjellë probleme të rëndësishme 
pashtetësie. Nga 1991, ndarja e ish-
Republikës Socialiste të Jugosllavisë 
dhe konfliktet që e ndoqën lanë dh-
jetëra mijëra në rrezik pashtetësie. 
Ky problem u bë dhe më i rëndë 
nga shkatërrimi i dokumentacionit 
1 Cf. http://www.unhcr.org/protection/
statelessness/54621bf49/global-action-plan-end-state-
lessness-2014-2024.html



TLAS në vitin 2017

24

përkatës. Në fakt, përgjatë rajonit, 
nuk ekziston një numër i saktë i per-
sonave pa shtetësi dhe për këtë 
arsye hartëzimi i pashtetësisë është 
ndërmarrë në secilin vend të 
Europës Juglindore.

Në tetor 2011, zyrtarë nga Bosnia 
dhe Herzegovina, Kroacia, ish- Re-
publika Jugosllave e Maqedo-
nisë, Kosova2, Mali i Zi dhe Serbia u 
mblodhën në një Konferencë Rajo-
nale për Ofrimin e Dokumentacionit 
dhe Regjistrimit Civil në Europën Jug-

2 Ky përcaktim nuk përmban ndonjë paragjykim për 
statusin e Kosovës dhe është në linjë me Rezolutën 
e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 
1244/1999 dhe me Opinionin e Gjykatës Ndërkom-
bëtare të Drejtësisë përsa i përket deklarimit të pavarë-
sisë së Kosovës.

lindore. Ata miratuan Deklaratën e 
Zagrebit, ku ranë dakord, ndërmjet 
të tjerave, për të hequr të gjitha 
pengesat përsa i përket dokumen-
tacionit dhe regjistrimit civil, duke 
pasur në mendje sidomos njerëzit 
vulnerabël. Kjo përfshin reforma 
ligjore, regjistrimin e vendbanimit 
dhe të tilla kërkesa për dokumente 
që janë të mundshme edhe për 
refugjatët, heqjen e tarifave, thjesh-
tim të regjistrimit të lindjeve dhe lësh-
imin e kartave të identitetit3. 

Sipas të dhënave më të fundit të 
mbledhura në censusin e 2011 nga 
Instituti Shqiptar i Statistikave (IN-
STAT), në Shqipëri ka 7443 persona 
të paregjistruar4. Nga ky total, 3847 
u identifikuan si meshkuj dhe 3569 si 
femra. 

Pashtetësia mund të çojë në mo-
himin e të drejtave ose të bëhet 
një pengesë për aksesimin e të 
drejtave, duke qenë se individët 
kthehen “juridikisht të padukshëm.” 
Ky raport sjell një përmbledhje të 
3 Deklarate e Zagrebit, 27 tetor 2011,
 http://www.unhcr.org/events/
commemorations/4ec12d0d9/zagreb-declaration-
conference-provision-civil-status-documentation-
registration.html
4 http://www.avokatipopullit.gov.al/sites/default/files/
RAPORTET/RAPORTET_VJETORE/Raporti_2016.pdf

Ky numër bazohet në pyetësorin e çensusit për 
shtetësinë dhe në vetë-identifikimin e individëve (For-
mati i pyetësorit mund të gjendet në: http://catalog.ihsn.
org/index.php/catalog/4279).
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gjetjeve nga një ushtrim i përbash-
kët identifikimi duke përfshirë njësitë 
përkatëse qeveritare, UNHCR dhe 
TLAS. Ky ushtrim synon të ofrojë një 
vlerësim realist për popullsinë në 
rrezik pashtetësie në Shqipëri dhe 
të ofrojë më shumë informacion 
mbi profilin e tyre, vendndodhjen 
gjeografike dhe shkaqet bazë. Për 
më tepër, ai ofron rekomandime 
për aksione që mund të eliminojnë 
pashtetësinë në Shqipëri.

Plani global i aksionit i UNHCR për 
të zhdukur pashtetësinë 2014-2024 
ka si Aksion 1, zgjidhjen e situatave 
kryesore të pashtetësisë. Aksioni 6 
përfshin dhënien e një statusi mbro-
jtje emigrantëve pa shtetësi dhe 
lehtësimin e natyralizimit të tyre. Ak-
sioni 7 përfshin sigurimin e regjistrimit 
të lindjeve për të parandaluar situ-
atat e reja të pashtetësisë. Në anën 
tjetër Aksioni 8 i referohet lëshimit 
të dokumenteve të shtetësisë për 
të gjithë që kanë të drejtë t’i mar-
rin dhe Aksioni 10 përmirësimit të të 
dhënave kuantitative dhe kualita-
tive mbi personat pa shtetësi.

Ky raport hartëzimi plotëson punë të 
mëparshme kërkimore të ndërmar-
ra nga TLAS në dy studime të tjera: 
“T’i japim fund pashtetësisë së fëmi-
jëve – Një Studim mbi Shqipërinë” 

në 2015 dhe “Pashtetësia, Diskrimin-
imi dhe Margjinalizimi i Romëve në 
Shqipëri” në 2017.

Ky raport synon të profilizojë më mirë 
rrezikun e pashtetësisë, shkaqet dhe 
pasojat, segmentet e popullsisë më 
të cënuara dhe vendndodhjen e 
tyre. Me një pikturë bazë realiste të 
personave pa shtetësi apo në rrezik 
pashtetësie, UNHCR dhe TLAS mund 
t’i propozojnë zgjidhje qeverisë shq-
iptare duke zhvilluar mekanizmat 
e duhur për të regjistruar ata pa 
dokumentacion ose ata në rrezik 
pashtetësie.
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Rekomandimet kryesore ishin:

Çdo metodë për zgjidhjen e proble-
mit të pashtetësisë në Shqipëri do të 
kërkojë domosdoshmërisht një part-
neritet midis shtetit, organizatave 
ndërkombëtare, organizatave jo-
qeveritare (OJQ) dhe komunitetit. 

Regjistrimi civil dhe ai i lindjeve duhet 
të thjeshtohen dhe stafi përkatës 
të stërvitet për t’i ekzektuar këto 
proçedura në mënyrë efiçente, 
pa diskriminuar askënd. Të gjitha 
kërkesat jo të domosdoshme përsa 
i përket dokumentacionit duhet të 
thjeshtohen dhe kostot e aplikantit 
duhet të ulen sa më shumë të jetë 
e mundur. Duhet të prezantohet një 

sistem efiçent dhe i kompjuterizuar i 
regjistrimit të lindjeve, i shpërndarë 
në të gjitha institucionet e përfshira.

Bazuar në gjetjet e këtij raporti, 
mund të bëjmë rekomandimet e 
mëposhtme:

Detyrimet ndërkombëtare
dhe rajonale

Qeveria shqiptare duhet të sigurojë 
që të gjitha detyrimet ndërkom-
bëtare dhe rajonale në lidhje me 
të drejtën e shtetësisë, paranda-
limin dhe reduktimin e pashtetësisë, 
mbrojtjen e personave pa shtetësi, 
mosdiskriminimin dhe regjistrimin e 
lindjeve të jenë plotësisht të përf-
shira në ligjin vendas dhe të zbato-
hen në praktikë. Tri pjesët thelbësore 
të legjislacionit në këtë drejtim janë 
Ligji për Shtetësinë, Ligji për Gjend-
jen Civile dhe Kodi i Familjes. 

Regjistrimi i lindjes

Qeveria shqiptare duhet të ndër-
marrë hapa për të reformuar ligjin 
dhe praktikën që pengon marrjen e 
shtetësisë shqiptare dhe të ruajë të 
drejtën e çdo fëmije për një shtetësi, 
pavarësisht nga statusi, dokumen-
tacioni ose veprimet e prindërve 
të tyre. Kjo do të thotë të sigurojë 
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identitetin ligjor për të gjithë, duke 
përfshirë garantimin e regjistrimit uni-
versal, të lirë dhe të menjëhershëm 
të lindjes për çdo fëmijë, pavarësisht 
nga statusi i prindërve, dokumenta-
cioni, ose nëse fëmija ka lindur në 
një institucion mjekësor. 

Procedurat e regjistrimit civil

Qeveria shqiptare duhet të sigurojë 
që të gjitha procedurat e regjistrimit 
civil dhe të dokumentimit, duke 
përfshirë regjistrimin e lindjeve, të 
jenë të aksesueshme nga të gjithë 
duke thjeshtuar procedurat kom-
plekse dhe duke eliminuar penge-
sat që lidhen me koston, kohën, dis-
tancën dhe burokracinë. 

Bashkëpunim ndërministror

Bashkëpunimi midis Ministrisë së Pu-
nëve të Brendshme, Ministrisë se Pu-
nëve të Jashtme dhe Ministrisë së 
Diasporës është një element thelbë-
sor për adresimin e problemeve 
burokratike të lidhura me njohjen 
e shtetësisë shqiptare për fëmijët e 
shtetasve shqiptarë të lindur jashtë. 
Për më tepër Ministria e Punëve të 
Brendshme duhet të punojë me 
Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbro-
jtes Sociale dhe Ministrinë e Arsimit 
për të përmirësuar identifikimin e 

atyre në rrezik pashtetësie në nivel 
vendor dhe kombëtar.

Bashkëpunimi ndërkombëtar
dhe shërbimet e konsullatës

Qeveria shqiptare duhet të forcojë 
bashkëpunimin me shtetet e tjera, 
dhe në veçanti me Greqinë, për 
çështjen e regjistrimit të lindjeve 
për shtetasit shqiptarë, fëmijët e të 
cilëve janë të lindur jashtë vendit. 
Nevojiten procedura të thjeshtuara 
për korrigjimin e të dhënave dhe 
unifikimin e akteve dhe çertifikatave 
të lindjes. 
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Trajtimi i paragjykimit dhe
diskriminimit

Qeveria shqiptare duhet të veprojë 
për të trajtuar diskriminimin strukturor 
ndaj komuniteteve Rome dhe Egji-
ptiane, duke përfshirë qendrimet 
paragjykuese dhe stereotipet nega-
tive, për të siguruar që këto komu-
nitete të mos diskriminohen direkt 
ose indirekt në aksesin e tyre në do-
kumentacion, gëzimin e të drejtës 
së tyre për një shtetësi dhe të të dre-
jtave të tjera të njeriut. 

Aksesi në drejtësi

Qeveria shqiptare duhet të sigurojë 
mjete efektive për të gjithë ata që 
kërkojnë të zgjidhin statusin e tyre 

të dokumentacionit, duke përfshirë 
ndihmën juridike me cilësi të lartë, 
të financuar nga shteti (përfitimi i të 
cilës nuk duhet të kushtëzohet me 
kriterin e parqitjes së dokumentat-
cionit që këtyre personave Ju mun-
gon) heqjen e pengesave si tarifat 
gjyqësore ose tarifat për testin e 
ADN-së, mbikëqyrjen gjyqësore, 
dhe mekanizma efiçentë ankimimi 
dhe kompensimi.

Procedura e përcaktimit të 
pashtetësisë

Në veçanti, Shqipëria duhet të 
paraqesë një procedurë në ligj për 
të identifikuar dhe mbrojtur person-
at pa shtetësi në përputhje me Kon-
ventën e vitit 1954 dhe Udhëzimet e 
UNHCR.

Për më tepër, sapo të ekzistojë 
një procedurë e përcaktimit të 
pashtetësisë, personave të njohur 
si pa shtetësi do t’u garantohet një 
akses real dhe efektiv për të drejtat 
dhe shërbimet. Për ata që kanë të 
drejtë të gëzojnë shtetësinë shqip-
tare, miratimi i shtetësisë duhet të 
ngelet alternativa optimale. 

Bashkëpunim më i ngushtë ndërm-
jet institucioneve publike dhe OShC
Qeveria e Shqipërisë dhe organiza-
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tat e shoqërisë civile të angazhuara 
për parandalimin e pashtetësisë 
duhet të forcojnë bashkëpunimin 
midis tyre dhe të punojnë së bash-
ku për nxitjen e zgjidhjeve të qën-
drueshme. 

Trajnimi i personelit dhe ngritja e
kapaciteteve

Qeveria shqiptare duhet të manda-
tojë një zhvillim profesional rigoroz 
dhe të vazhdueshëm për të gjithë 
zyrtarët shtetërorë, siç janë stafi i 
gjendjes civile, punonjësit e shënde-

tësisë dhe zyrtarët konsullore, të cilët 
luajnë një rol ligjor në procedurat 
e regjistrimit civil. Duke punuar me 
ekspertë të rëndësishëm, qeveria 
duhet të sigurojë që këta zyrtarë, 
vendimmarrës dhe aktorë të tjerë 
të rëndësishëm të jenë të pajisur për 
të trajtuar pashtetësinë dhe diskri-
minimin, duke ofruar trajnime dhe 
ngritje të vazhdueshme të kapac-
iteteve në tema kryesore duke përf-
shirë barazinë dhe mosdiskriminimin, 
pashtetësinë dhe të drejtën publike.

Persona te paregjistruar ose pa shtetesi sipas institucioneve qe i kane identifikuar

Instituction Persona Percent 
Child Protection Units 8.8%                             

91  
Departments and Educational Offices 17.7%                           

183  
Non-profit organization 12.2%                           

126  
Departments and Health Centers 20.9%                           

215  
Social Services and Administrative 
Units 

15.9%                           
164  

Civil Status Offices 24.4%                           
252  

Total                
100.0  

                       
1,031  
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Unregistered or Stateless Persons by Districts

Nr Qarku Persona Përqindja 

1 
BERAT             

90  
8.7 

2 
DIBER             

40  
3.9 

3 
DURRES             

91  
8.8 

4 
ELBASAN             

79  
7.7 

5 
FIER           

128  
12.4 

6 
GJIROKASTER           

104  
10.1 

7 
KORÇE             

72  
7.0 

8 
KUKES             

21  
2.0 

9 
LEZHE             

32  
3.1 

10 
SHKODER           

113  
11.0 

11 
TIRANE           

186  
18.0 

12 
VLORE             

75  
7.3 

  
Gjithsej        

1,031  
100.0 
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Gjinia e personit të paregjistruar ose pa shtetësi

Gjinia   Persona Përqindja 
Femër                                                 

527  
51.1% 

Mashkull                                                 
504  

48.9% 

Gjithsej                                              
1,031  

                           
100.0  
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Mosha Numri i Viteve

Grupmosha Përqindja 
0-5 years old                   

49.9  
6-14 years old                               

37.4  
15-18 years old                                 

9.4  
19 years old or 
more 

                                
3.3  
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Dijeni rreth shkaqeve të mosregjistrimit ose pashtetësisë

Personat pa shtetësi sipas grupmoshës dhe gjinisë

Grupmosha Gjinia 

  Femër Mashkull Gjithsej 
0-5 vjeç                     

241  
                   

273  
                   

514  
6-14 vjeç                     

211  
                   

175  
                   

386  
15-18 vjeç                      

51  
                     

46  
                     

97  
19 vjeç ose më shumë                      

24  
                     

10  
                     

34  
Gjithsej                    

527  
                   

504  
         

1,031  

Tabela e siperme eshte rremuje. 
Duhet rregulluar ne origjinal.
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Margjinalizimi, Varfëria
dhe Përjashtimi

Në parim, duke hequr disa për-
jashtime të kufizuara (të tilla si e 
drejta e votës), individët gëzojnë 
të drejtat e njeriut pavarësisht nga 
shtetësia e tyre ose mungesa e saj. 
Në praktikë, megjithatë, pashtetë-
sia shpesh rezulton në mohimin 
e të drejtave themelore, duke 
shkaktuar vështirësi sociale dhe 
ekonomike dhe dobësi akute, 
sidomos në kombinim me diskri-
minimin, siç është rasti i romëve 
që janë pa shtetësi ose në rrezik 

të pashtetësisë dhe veçanërisht 
fëmijët e tyre. Vështirësitë me të 
cilat përballen romët në regjistri-
min e lindjeve të fëmijëve të tyre 
u diskutuan më sipër. Pa një çerti-
fikatë lindje, fëmija ka më shumë 
gjasa të ketë vështirësi në mar-
rjen ose vërtetimin se ata kanë 
të drejtën e shtetësisë shqiptare. 
Gjithashtu, negativisht ndikon 
edhe gëzimi i një sërë të drejtave 
të tjera.
Personat romë të pa dokumen-
tuar dhe pa shtetësi përballen me 
sfida të rëndësishme për marrjen 
e kartave të identitetit dhe ven-

RAPORTI

ROMËT PËRKASIN
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dosjen e vendbanimit të tyre të 
përhershëm. Kjo i vendos ata në 
një rrezik më të madh të arrestimit, 
paraburgimit dhe dëbimit, ushqe-
hen me qëndrime diskriminuese 
dhe përjashtuese dhe shpesh re-
zulton që ata nuk janë në gjendje 
(ose të kenë ndonjë nxitje për t’u 
përpjekur) të marrin pjesë në jetën 
shoqërore dhe politike të vendit. 
Sidoqoftë, duhet të theksohet se 
margjinalizimi është si pasojë dhe 
shkak i rrezikut të pashtetësisë 
që reciprokisht përforcojnë njëri-
tjetrin. Kjo pjesë thekson, se si mar-
gjinalizimi dhe përjashtimi mund të 
përkeqësojnë sfidat, me të cilat 
përballen romët në aksesin në do-
kumentacion dhe që përforcohet 
nga (rreziku) i pashtetësisë në fu-
sha të ndryshme të jetës si punësi-
mi, strehimi, kujdesi shëndetësor 
dhe arsimi.

Aksesi në punësim

Romët, veçanërisht gratë Rome, 
janë ndjeshëm shumë pak të për-
faqësuara në tregun e punës106
dhe më shumë tek Romët ndikon 
papunësia afatgjate. Shumë 
Romë nuk janë në gjendje të pu-

nësohen në Shqipëri për shkak 
të kualifikimeve të ulëta arsimore 
dhe të diskriminimit me të cilin ata 
përballen. Të jesh Rom është në 
vetvete disavantazh kur kërkon 
punë. Romët me të njëjtin nivel 
arsimor, moshë dhe gjini si një shq-
iptar kanë shumë më pak gjasa 
për t’u punësuar107. Mungesa e 
dokumentacionit dhe e shtetësisë 
e përkeqësojnë më tej këtë prob-
lem.
Shumica e Romëve e fitojnë 
jetesën nga puna rastësore infor-
male në bujqësi, shërbim publik 
dhe ndërtim me paga shumë të 
ulëta108. Përveç kësaj, perspekti-
vat e Romëve të padokumentuar
për të hyrë në punësimin formal 
përkeqësohen nga fakti se ata nuk 
janë të regjistruar në zyrat lokale të 
punësimit për shkak të mungesës 
së dokumentacionit dhe si rezultat 
nuk mund të përfitojnë nga politi-
kat e nxitjes së punësimit109.

Unë do të isha shumë e lumtur 
nëse do të mund të regjistrohe-
sha si punëkërkuese e papunë, 
ndërkohë që pres për dokumentet 
e identifikimit. Në këtë mënyrë, ne 
do të kishim më shumë shanse për 
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të rritur të ardhurat tona. Vetëm 
bashkëshorti im punon, por kjo nuk 
mjafton. T.A. grua Rome 35 vjeç

Duke qenë të mbyllur në tregun 
informal të punësimit, Romët janë 
më të ekspozuar ndaj rreziqeve 
shëndetësore dhe të përjashtuar 
nga pjesëmarrja në skemat e sig-
urimeve shoqërore dhe strehimit.

Shumica e Romëve e fitojnë 
jetesën nga puna rastësore infor-
male në bujqësi, shërbim publik 
dhe ndërtim me paga shumë të 
ulëta108. Përveç kësaj, perspekti-
vat e Romëve të padokumentuar
për të hyrë në punësimin formal 
përkeqësohen nga fakti se ata nuk 
janë të regjistruar në zyrat lokale të 
punësimit për shkak të mungesës 
së dokumentacionit dhe si rezultat 
nuk mund të përfitojnë nga politi-
kat e nxitjes së punësimit109.
Unë do të isha shumë e lumtur 
nëse do të mund të regjistrohe-
sha si punëkërkuese e papunë, 
ndërkohë që pres për dokumentet 
e identifikimit. Në këtë mënyrë, ne 
do të kishim më shumë shanse për 
të rritur të ardhurat tona. Vetëm 
bashkëshorti im punon, por kjo nuk 
mjafton. T.A. grua Rome 35 vjeç

Duke qenë të mbyllur në tregun 
informal të punësimit, Romët janë 
më të ekspozuar ndaj rreziqeve 
shëndetësore dhe të përjashtuar 
nga pjesëmarrja në skemat e sig-
urimeve shoqërore dhe strehimit.

Kushtet e strehimit

Siç u përmend më herët, sipas të 
dhënave aktuale në dispozicion, 
15% e Romëve jetojnë në kasolle, 
tenda apo njësi të tjera banimi 
(jo ndërtim); 60% nuk kanë ujë të 
rrjedhshëm brenda shtëpive të 
tyre; dhe 12% të tyre u mungon tu-
aleti. Përsa i përket infrastrukturës, 
shumica e Romëve raportojnë se 
jetojnë në zona që kanë rrugë të 
pashtruara (52.2%) ose që kanë 
rrugë në gjendje shumë të keqe 
(22.5%).
Shumë Romë pa dokumenta, 
gjithashtu nuk kanë qenë në gjen-
dje të rregullojnë shtëpitë e tyre 
sipas Ligjit për Legalizimin, Urban-
izimin dhe Integrimin e Zonave / 
Ndërtimeve Informale, për shkak 
se ata nuk ishin në gjendje të sigu-
ronin dokumentacionin e kërkuar 
të pronës ose për shkak se ata 
jetonin në tokë publike ose struk-
turat të përkohshme, të cilat nuk 
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janë të mbuluara nga ligji. Rrjed-
himisht ata rrezikojnë dëbimin e 
detyruar si dhe prishjen e shtëpive 
të tyre110.
Romët - veçanërisht ata që nuk 
kanë dokumente - pothuajse 
gjithmonë përjashtohen nga pro-
gramet e strehimit social. Shumë 
prej tyre nuk mund të përfitojnë 
nga strehimi social me kosto të ulët 
sepse nuk kanë burime të rregull-
ta të të ardhurave, për shkak të 
kërkesave shumë të vështira bu-
rokratike (ECRI raporton se rreth 
17 kushte duhet të përmbushen 
për t’u kualifikuar për strehim so-
cial) dhe për shkak se nuk janë të 
regjistruar si banorë. Përveç kësaj, 
dokumentet që kërkohen për të 

përfituar nga programet nuk janë 
të përcaktuara me ligj, duke i lënë 
autoriteteve liri të konsiderueshme 
veprimi, që rezultojnë në mospër-
puthje të mëdha në mënyrën si 
zbatohen programet e strehimit 
social në nivel lokal111. Gjithash-
tu, siç shihet më lart, mungesa e 
pronësisë dhe jeta në strehim in-
formal gjithashtu luan rol kritik në 
procedurën e regjistrimit të lindjes. 
Shumë Romë, për shkak të mung-
esës së dokumentacionit dhe për 
shkak se shpesh jetojnë në bane-
sa informale, ndeshin probleme 
me regjistrimin e vendbanimit të 
tyre të përhershëm dhe si pasojë, 
lindjen e fëmijëve të tyre.
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RAPORT VLERËSIMI

I INSTITUCIONIT TË AVOKATIT TË POPULLIT

I. REKOMANDIME 

1. Pershtatja e punës së Avokatit 
të Popullit në përputhje me Ligjin 
nr.18/2017 “Për mbrojtjen dhe të 
drejtat e fëmijëve” dhe Kodin e 
Drejtësisë për të Miturit 2017.

2. Për të maksimizuar ndërhyr-
jen legjislative të këtij institucioni, 
mund të analizohet mundësia që 
Avokati i Popullit të propozojë dre-
jpërdrejt në Kuvend nisma ligjore, 
që kanë të bëjnë me aspekte të 
vecanta të aksesit, procedurave 
efiçiente dhe efektive, etj., në or-

ganet e administratës shtetërore, 
dhe në fushën e mbrojtjes së të 
drejtave të njeriut, përfshirë por 
pa u kufizuar, në fushën e mbro-
jtjes së të drejtave të fëmijëve. Për 
këtë qëllim duhet bërë vlerësimi i 
nevojës për ndryshim të dispozitës 
përkatëse kushtetuese (neni 81/1) 
dhe të Ligjit për Avokatin e Popul-
lit.

3. Duke qene se institucionet në 
nivel qendror kanë kryesisht funk-
sion politikëbërës, monitorues dhe 
koordinues të zbatimit të këtyre 
politikave, duhet të parashikohet 
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shprehimisht e drejta e Avokatit te 
Popullit jo vetëm për të iniciuar nis-
ma ligjore, por edhe për të iniciuar 
politika, strategji e plan-veprime 
të reja, si dhe shtesa e ndryshime 
në politikat, strategjitë dhe plan-
veprimet eksiztuese, në fushën e 
mbrojtes së të drejtave të fëmi-
jëve, si dhe në politikat, strategjitë 
dhe planet kombëtare të zhvillimit 
ekonomik, etj.

4. Avokati i Popullit duhet të para-
shikojë në akte të brendshme krit-
eret dhe procedurën e identifikim-
it të rasteve të bëra publike me 
qëllim ndjekjen kryesisht të këtyre 
rasteve. Këto akte të brendshme 
përkatëse duhet të parashikojnë 
dispozita për llogaridhënien dhe 
masat disiplinore të zbatueshme 
për punonjësit përkatës të Avo-
katit të Popullit kur rastet e identi-
fikuara për ndjekjen kryesisht nga 
Avokati i Popullit nuk hetohen deri 
në lëshimin e rekomandimit për-
katës ose deri në mbylljen e arësy-
etuar të rastit të bërë publik.   

5. Avokati i Popullit në bashkë-
punim me Agjensinë Shtetërore 
për Mbrojtjen e të drejtave të 

Fëmijëve, Komisionerin për Mbro-
jtjen ndaj Diskriminimit dhe Komis-
ionerin për të Drejtën e Informimit 
dhe Mbrotjen e të Dhënave Per-
sonale, të dakordojë në mar-
rëveshje bashkëpunimi, pikat e 
bashkëpunimit të përbashkët dhe 
ndasitë e kompetencave për të 
mundësuar ndërhyrje efektive në 
çështjet e mbrojtjes së të drejtave 
të fëmijëve.      

6. Në mënyrë të shprehur legjis-
lacioni duhet të parashikojë që 
Avokati i Popullit të bëjë vlerësimin 
e nevojës dhe të sygjerojë hyrjen 
në dhe ratifikimin e instrumentave 
ndërkombëtare të të drejtave të 
njeriut.

7. Në kuadrin e të drejtës ekzistuese 
për të sygjeruar nisma ligjore në 
organet që kanë të drejtën e ini-
ciativës legjislative, Avokati i Pop-
ullit ka mundësi të sygjerojë nisma 
legjislative për harmonizimin e 
legjislacionit shqiptar me parashi-
kimet e konventave, protokolleve, 
etj., ndërkombëtare në fushën e 
mbrojtjes së të drejtave të fëmi-
jëve.  
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8. Bashkëpunimi ndërkufitar për 
hetimin dhe ndjekjen e çështjeve: 
kuadri ligjor ekzistues nuk ka dis-
pozita të shprehura në këtë aspe-
kt. Sygjerohet që legjislacioni për-
katës të plotësohet me dispozita 
të shprehuara që të mundësojnë 
këtë bashkëpunim.  

9. Të parashikohet shprehimisht në 
dispozita ligjore, e drejta e Avo-
katit të Popullit, që për çështje 
që i ka ndjekur në administratën 
shtetërore, dhe për të cilat ka dhë-
në rekomandime dhe ka këshil-
luar palët private të nisin procese 
gjyqësore, për të paraqitur men-
dimin ligjor përkatës për t’u kon-
sideruar nga gjykata, të paktën 
me vlerën e opinonit të ekpertit të 
palëve, gjatë procedurës gjyqë-
sore në gjykatat kompetente. 

10. Duke qenë se në bazë të ne-
nit 29 të Ligjit për Avokatin e Po-
pullit, ky institucion nëpërmjet 
strukturave te tij, nxit përfshirjen e 
mbrojtjes së të drejtave dhe lirive 
të njeriut, të parashikuara në Kush-
tetutë dhe në legjislacionin në fuqi 
në programet mësimore, si dhe 
zbatimin e tyre në institucionet 

arsimore, duhen shtuar kapac-
itetet e Avokatit te Popullit për të 
mundësuar kryerjen e aktiviteteve 
efektive promovuese të të dre-
jtave të fëmijëve.

11. E drejta e Avokatit të Popul-
lit për t’u përfshirë në mediacion 
midis personave të dëmtuar dhe 
administratës shtetërore, para fil-
limit të çështjeve gjyqësore, duhet 
të shprehet në legjislacion. 

12. Nevojitet miratimi i akteve nën-
ligjore për sistemin e regjistrimit të 
ankesave, njoftimeve, etj, tek Avo-
kati i Popullit, disponueshmërine e 
zyrave rajonale të Avokatit të Po-
pullit për raportime nga palët e 
dëmtuara, etj., kriteret specifike të 
punësimit të punonjësve të Avo-
katit të Popullit në tërësi dhe për 
ata të cilët punojnë me çështjet 
e mbrojtjes së të drejtave të fëmi-
jëve krahas kritereve për punësi-
min e shërbimit civil, procedura e 
referimit të çështjeve në organet 
e tjera shtetërore apo në organi-
zatat jofitimprurëse të shërbimeve, 
procedura e zbatueshme për ras-
tet e mediacionit.  
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13. Nevojitet të ndryshohet dispoz-
ita në lidhje me raportet e veçan-
ta të Avokatit të Popullit (neni 28): 
këto raporte duhet të publikohen 
pavarësisht nëse diskutohen apo 
nuk diskutohen në Kuvend.    

14. Nevojitet shtimi i një dispozite 
në Ligjin për Avokatin e Popullit 
e cila të mundësonte që buxheti 
i planifikuar nga ky institucion, i 
bërë për të mundësuar veprim-
tari normale dhe sipas të gjitha 
kërkesave të legjislacionit për-
katës, përfshirë por pa u kufizuar 
në sistemin e pagave, etj., të mi-
ratohet nga Qeveria e Kuvendi i 
Shqipërisë, siç do të kërkohet nga 
Avokati i Popullit. Gjatë diskutimit 
të buxhetit në seancë plenare, 

Avokati i Popullit si organ kush-
tetues mund të shprehë komentet 
e tij dhe të këtë zë për planifikimet 
përkatëse buxhetore. 

15. Prania e pak zyrave rajonale 
vështirëson aksesin në shërbimet 
e Avokatit të Popullit. Shtimi i tyre 
në të gjitha bashkitë e vendit, 
është i domodoshem. Caktimi i 
një punonjësi të specializuar pra-
në zyrave rajonale për të qenë 
në dispozicion vetëm të rasteve 
të mbrojtjes të të drejtave të fëmi-
jëve është i nevojshëm. 

16. Evdentohet nevoja e një siste-
mi të integruar elektronik (jo vetëm 
data base) i cili do të lehtesonte 
procesin e marrjes së ankesave, 
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njoftimit, etj,. trajtimin dhe hatimin 
e tyre, bashkëpunimin e struk-
turave, orientimin dhe ndjekjen 
e tyre deri në zgjidhjet përkatëse 
zyrtare.   

17. Sygjerohet hartimi dhe miratimi 
i një Kodi Etik të veçantë i zbat-
ueshëm vetëm për punonjësit e 
Avokatit të Popullit.  

18. Sygjerohet që punonjësit e 
zyrës së Avokatit të Popullit të mos 
kenë asnjë përfshirje politike dhe 
kjo duhet të sanksionohet shprehi-
misht në akte nënligjore që kanë 
të bëjnë me veprimtarinë e Avo-
katit të Popullit dhe në Kodin Etik 
të veçantë për punonjësit e Avo-
katit të Popullit.

19. Përpunimi dhe përmirësimi 
i politikave dhe teknikave të 
manaxhimit të personelit të Avo-
katit të Popullit, në lidhje me 
vlerësimin, trainimin, promovimin, 
etj., krahas atyre të zbatueshme 
për punonjësit e shërbimit civil, 
është i nevojshëm.  

20. Rregullimi dhe përshtatja e 
pagave të personelit për të re-
alizuar shpërblim proporcional, 
motivim, etj., të personelit sipas 
standardeve bashkëkohore të 
kerkuara për institucione me role 
monitoruese.

21. Nevoja për rritje të numrit të 
mjeteve logjistike (zyra, pajisje IT 
dhe telekomunikacioni, makina, 
etj.) në mbështetje të veprim-
tarisë së institucionit duket e do-
mosdoshme dhe nevojë e men-
jëhershme. Nevojitet përmirësimi i 
aksesit logjistik në të gjitha zyrat e 
Avokatit të Popullit për personat / 
fëmijët me aftësi të kufizuara.       

Ardjana Shehi (Kalo)
Eksperte e TLAS
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RAPORT VLERËSIMI

PËR PUNËN E KOMISIONERIT PËR MBROJTJEN NGA
DISKRIMINIMI NË RAPORT ME FËMIJËT

REKOMANDIME:

1. Realizmi i plotë i mbrojtjes së 
fëmijëve nga diskriminimi nuk 
mund dhe nuk duhet të konsidero-
het si ekskluzivitet dhe përgjegjësi 
e KMD-së, por e të gjithë shoqërisë 
dhe organizimit të shtetit shqiptar. 
Është e nevojshme që të gjithë ak-
torët që merren me cështjet e të 
drejtave të fëmijëve dhe posacër-
isht kur ata janë subjekt i diskrimim-
it, që institucionet të përpiqen të 
fokusohen sa tek kategoritë ab-
strakte dhe të përgjithshme,  ashtu 

edhe tek efektet e veçanta të tij 
tek rastet konkrete. Vetëm kështu 
mund të ndërmarrim një analizë 
që nuk është është e larguar dhe 
josensitive nga eksperiencat reale 
të njerëzve që vuajnë diskrimini-
min. 

2. KMD-ja duhet të shohë me pri-
oritet dhe të strukturuar në kohë 
mundësinë e hapjes së zyrave 
rajonale në çdo qark të Repub-
likës së Shqipërisë. Hapja e kë-
tyre zyrave përbën një aspekt 
me rëndësi të veprimtarisë afat-
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mesme të KMD-së sepse shtrin 
ofrimin e shërbimit prej insitucionit 
edhe në ato qytete dhe vende 
ku për një sërë arsyesh ankuesit e 
kanë të vështirë ose të pamundur 
akesin në zyrat qendrore në Tira-
në. Projekti i zhvilluar me fonde të 
organizmave ndërkombëtare në 
fazën që është aktualisht duhet 
të konsiderohet si një proces pilot 
dhe me mbarimin e tij do të jetë 
institucioni i KMD-së dhe financimi 
prej buxhetit të shtetit që duhet ta 
realizojë një detyrë të tillë, madje 
në mënyrë të qëndrueshme dhe 
me staf më të plotë.
Në këto zyra rajonale, një nëpu-
nës duhet të jetë i dedikuar dhe 
i profesionalizuar në çështjen e 
mbrojtjes së të drejtave të fëmi-
jëve nga diskriminimi.

3. Në strukturën e KMD-së duhet 
të krijohet, në një afat të shkurtër, 
struktura e veçantë e Mbrojtjes 
së Fëmijëve nga Diskriminimi. Ak-
tualisht në KMD nuk ekziston një 
strukturë e tillë, por kryesisht kjo 
gjë kryhet nga një punonjës i saj. 
Krijimi i strukturës së veçantë për 
mbrojtjen e  fëmijëve nga diskri-
minimi brenda strukturës/organo-

gramës së përgjitshme të KMD-së 
do të shërbejë dhe zhvillojë edhe 
“trendin” e përqafuar së fundmi 
nga institucionet e shtetit shqiptar 
të tilla si Prokurori, Polici, Gjyqësor, 
IEVP, Avokati i Popullit, etj. Nga 
ana tjetër, krijimi i struturës së posa-
çme për mbrojtjen e fëmijëve nga 
diskriminimi do të rrisë më shumë 
kompetencën profesionale në 
shqyrtimin e cështjeve që kanë të 
bëjnë me fëmijët dhe njëkohësisht 
do të sigurojë edhe mundësinë e 
trainimit të tyre në vijimësi, si dhe 
do të sigurojë qëndrueshmëri 
edhe në këtë aspekt të veprim-
tarisë së KMD-së. 

4. KMD-ja duhet të krijoje një bazë 
të dhënash në të cilat duhet të 
përfshijë të dhëna për vendimet 
e dhëna në fushën e diskriminimit, 
rekomandime dhe çdo e dhënë 
tjetër që parashikohet me ligj. Për 
krijimin e databazës duhet të mer-
ren dhe studiohen praktikat më të 
mira të organizmave simotra të 
Komisionerit. Pavarësisht se institu-
cioni mund të ketë rrjet të brend-
shëm, për hir të transparencës 
dhe njohjes së publikut duhet që 
sistemi të jetë i vlefshëm edhe për 
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kërkuesit nga faqja e internetit. 
Në këtë databazë fëmijët duhet 
të kenë një vend të veçantë, 
të dukshëm dhe të përdorshëm 
lehtësisht. Vetëm në këtë mënyrë 
marrin rëndësi të madhe për trans-
parencën, për rritjen e profesion-
alizmit dhe shfrytëzimin e këtyre 
vendimeve nga publiku vendimet 
e KMD-së apo çdo dokument 
tjetër i Komisionerit që prek dhe 
lidhet me fëmijët.  

5. Komisioneri duhet të hartojë 
dhe bëjë publike në faqen e tij të 
internetit rubrikën “fact sheet” për 
çështjet që shqyrton dhe ka ven-
dimmarrje për mbrojtjen e fëmi-
jëve nga diskriminimi. Kjo rubrikë 
duhet të përditësohet në vijimësi.

6. Në një të ardhme të afërt KMD-
ja dhe Avokati i Popullit duhet 
të zgjidhin çështjen e konfliktit të 
kompetencave në shqyrtimin 
e ankesave që mund të trajto-
jnë njëkohësisht, përfshirë anke-
sat nga dhe në emër të fëmijëve. 
P.sh. në një rast hipotetik e njëjta 
ankesë mund të paraqitet njëko-
hësisht si tek Avokati i Popullit ash-
tu edhe tek KMD-ja. Për më tepër, 
përveç hetimit të njëkohshëm ad-
ministrativ mund të ndodhë që të 
dy këto institucione të arrijnë në 
përfundime të ndryshme. Për këtë 
gjë, është e nevojshme hartimi i 
Memorandumit të Bashkëpunimit 
mes institucionit të Avokatit të Po-
pullit dhe KMD-së, ku natyrisht një 
vend të veçantë duhet të zënë 
kompetencat e secilit institucion 
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dhe jo mbivendosja në çështjen e 
ankesave që paraqiten për diskri-
minimin e fëmijëve.

7. Duhet të krijohet një mënyrë e 
qëndrueshme komunikimi mes 
institucioneve vendase që mer-
ren me të drejtat e fëmijëve dhe 
të komunitetit ndërkombëtar në 
Shqipëri që merren me fushën e 
mbrojtjes së të drejtave të fëmi-
jëve. P.sh.: në këtë fushë UNI-
CEF Albania mund të marrë rolin 
udhëheqës ku të organizohen 
takime të përbashkëta të insti-
tucioneve shtetërore dhe do-
natorëve të huaj apo organiz-
mave ndërkombëtare një herë 
në gjashtë muaj. Në këto takime 

të ftohen institucionet që merren 
me të drejtat e fëmijëve dhe OJF 
të caktuara vendase. Axhenda e 
takimeve gjashtëmujore mund të 
jetë raportime, planifikime ligjesh 
dhe politikash, komente dhe dis-
kutime të çështjeve për të miturit. 
Një vlerë e shtuar e këtij organizmi 
është koordinimi edhe mes vetë 
organizatave ndërkombëtare për 
të shmangur mbivendosjet dhe 
siguruar harmonizimit të ndihmës 
për çështjet e fëmijëve me insti-
tucionet vendase, përfshirë KMD-
në.

8. KMD-ja duhet të përmirësojë 
mekanizmin e ndjekjes në vazh-
dimësi për vendimet dhe rekom-
andimet që jep Komisionieri në 
përfundim të procedurës adminis-
trative që kryen. Për këtë gjë është 
e nevojshme bashkëpunimi në 
kohë me ankuesin dhe familjen 
e tij, p.sh. jo vetëm në përfundim 
të ankesës dhe vendimmarrjes 
së dhënë, por edhe në një peri-
udhë të mëvoshme, fjala vjen 
gjashtëmujore, duhet të ekzis-
tojë komunikim i përhershëm me 
ankuesin dhe/ose institucionin/
subjektin. Po ashtu stafi i KMD-së 
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duhet të shohë dhe marrë pjesë 
në mbledhjet apo në çdo masë 
që merr institucioni/subjekti në 
zbatim të vendimit të dhënë nga 
KMD-ja. Bashkëpunimi me insti-
tucionin duhet të jetë në vijimësi 
dhe të sigurohet se nuk ekziston 
asnjë e dhënë që mund të shkak-
tojë përsëri diskriminim për fëmijët 
në atë ambient apo ndonjë for-
më tjetër e tij. 

9. KMD-ja kryesisht por edhe 
nëpërmjet krijimit të urave të bash-
këpunimit me OJF-të vendase 
dhe projektet e organizmave 
ndërkombëtare duhet të shohë 
me përparësi programe dhe inici-
ativa që fokusohen tek parandal-
imi i diskriminimit, në çdo formë të 
tij, tek fëmijët dhe në çdo aspekt 
të jetës së tyre. 

10. Duke qenë se KMD-ja është 
organ monokratik dhe tashmë 
me ndryshimet më të fundit legjis-
lative dhe kushtetuese përherë e 
më tepër këtij institucioni i akor-
dohen përgjegjësi dhe detyra të 
rëndësishme, si dhe duke marrë 
në konsideratë faktin se në rrugën 
e integrimit europian të Shqipërisë 

çështja e diskriminimit dhe mbro-
jtjes së individëve/edhe të fëmi-
jëve prej tij do të jetë një çështje 
e përhershme e axhendës së in-
tegrimit, rekomandohet që pranë 
KMD-së të organizohet dhe funk-
sionojë një Grup Këshillimor i Komis-
ionerit. Grupi Këshillimor duhet të 
përbëhet nga akademikë dhe 
persona të shquar dhe me kon-
tribute të theksuara të fushës juri-
dike dhe sociale dhe të këshillojë 
Komisionerin për çështje të rëndë-
sishme të vendimmarrjes së tij në 
raport me fëmijët.

11. Aktualisht, sikundër edhe ka 
vënë në dukje Plani Strategjik 
(draft) 2018-2021, kërkohet të ketë 
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një ndryshim në ligjin “Për mbro-
jtjen nga diskriminimi” me qëllim 
që taksativisht në këtë ligj të për-
caktohet se rruga gjyqësore është 
e nevojshme të ndiqet vetëm pasi 
të plotësohet kushti i ezaurizmit të 
ankimit administrativ tek Komisio-
neri. Pra, në mënyrë të përmbled-
hur, të mos ekzistojnë procedura 
paralele mes gjykatës dhe KMD-
së për shqyrtimin e një çështjeje 
të diskriminimit. Kjo prek edhe dis-
kriminimin e fëmijëve veçanërisht 
të atyre që vijnë nga shtresat më 
vunerabël të shoqërisë shqiptare. 
Në rast se një gjë e tillë ndodh, ky 
ndryshim ligjor duhet të jetë efek-
tiv dhe të hyjë në fuqi vetëm pasi 
në të gjithë territorin e Republikës 
së Shqipërisë të organizohen dhe 
funksionojnë në mënyrë eficiente 
zyrat rajonale të KMD-së. Në të 
kundërt, do të krijohen barriera 
artificiale për ankuesit sepse të 
dëmtuarit nga diskriminimi (përf-
shirë fëmijët) nuk mund të akseso-
jnë për shumë arsye shërbimin 
administrativ të ofruar nga KMD-ja 
në Tiranë për mbrojtjen nga diskri-
minimi. 

12. Ka një mungesë të plotë të 
studimeve dhe të statistikave që 
mund dhe duhet të prodhohen 
nga institucioni i KMD-së. Edhe ku 
ato janë kryer, janë sporadike dhe 
kanë mbetur vetëm në numër 
modest, si p.sh. studimi i Komis-
ionerit për fëmijët në fushën e ar-
simit që daton në vitin 2011, për 
komunitetin rom në vitin 2014, apo 
për fëmijët në kontakt me siste-
min e drejtësisë në vitin 2017. Në 
këtë kuadër lind nevoja që KMD 
të nxitë punën studimore dhe 
mbledhjen e statistikave në lidhje 
me diskriminimin e fëmijëve dhe 
t’i publikojë gjerësisht ato. Është 
shumë e rëndësishme, si për insti-
tucionin, ashtu edhe për publikun 
ndjekja dhe kryerja e këtyre studi-
meve mbi bazë periodike sepse 
vetëm në këtë mënyrë është e 
mundur të përcaktohen indika-
torët e nevojshëm dhe të matet 
zhvillimi nga viti në vit i problema-
tikës së diskriminimit të fëmijëve në 
shoqërinë shqiptare. 

13. Në rast të rishikimit të ligjit 
“Për mbrojtjen nga diskriminimi”, 
teksti i tij të adresojë nëpërmjet 
përkufizimit dhe dispozitës nor-
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mative edhe diskriminimin e 
shumëfishtë, si një diskriminim me 
pasoja më të rënda që duhet 
mbajtur parasysh në justifikimin e 
shkaqeve, në vlerësimin e dëmit, 
si dhe në mbledhjen e statistikave 
për çështjet e diskriminimit edhe 
për fëmijët.  KMD-ja në disa raste 
tashmë e ka njohur në praktikë 
këtë lloj diskriminimi dhe për paso-
jë, pavarësisht se ka apo jo ndry-
shime ligjore në një kohë të afërt, 
duhet të avancohet në krijimin 
e praktikave të reja ligjore që e 
sqarojnë më tej këtë koncept dhe 
e përfshijnë në trajtimin e diskrimin-
imit. 

14. Duke qenë se tashmë janë 
miratuar ligjet bazë për çështjen 
e drejtësisë penale për të mitu-
rit dhe po ashtu ligji kuadër për 
të drejtat dhe mbrojtjen e fëmi-
jës, është e domosdoshme që 
përderisa, siç e theksuam më lart, 
në to përmbahet koncepti i diskri-
minimit, një përfaqësues i KMD-së 
të marrë pjesë në grupet e punës 
që merren me hartimin e akteve 
nënligjore për çështjet e drejtësisë 
për të miturit dhe te drejtat e fëmi-
jëve në përgjithësi. Ministritë duhet 

të sensibilizohen për një kërkesë 
të tillë dhe duhet të garantohet 
(p.sh. nga Sekretari i Përgjithshëm 
i Këshillit të Ministrave) që çdo akt 
nënligjor që merret me fushën e 
te miturve dhe të drejtave të tyre 
të ketë edhe mendimin e KMD-së 
me shkrim para miratimit të tij. 

15. KMD-ja duhet gjithashtu të 
krijojë praktikën e amicus curiae 
për çështje që janë në shqyrtim 
në Gjykatën Kushtetuese dhe që 
lidhen me misionin e saj ligjor , si 
dhe të përgatitet seriozisht për të 
hyrë në një etapë të re të institu-
cionalizmit të pozitës juridike të 
saj, duke vënë në lëvizje Gjykatën 
Kushtetuese sipas kompetencës 
së dhënë KMD-së në ndryshimet 
më të fundit kushtetuese. 

16. Nga ana logjistike, ndërtesa ku 
ushtron aktivitetin aktualisht KMD-
ja është e nevojshme të përshta-
tet me qëllim që të mundësohet 
hyrja në të e fëmijëve dhe person-
ave të tjerë me aftësi të kufizuara.

Viktor Gumi
Ekspert i TLAS
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STUDIM

VLERËSIMI I NEVOJAVE LIGJORE NË SHQIPËRI  PËR 2017

Ky raport u përgatit dhe u pub-
likua nga Shërbimi Ligjor Falas 

Tiranë (TLAS), në bashkëpunim me 
Rrjetin e Studentëve të Drejtësisë 
në Europë (ELSA) me mbështetjen 
e  Agjencisë së Shteteve të Bash-
kuara për Zhvillim Ndërkombëtar 
(USAID), si një nga kornizat e para 
teorike për vlerësimin e nevo-
jave ligjore në Shqipëri. Që nga 
viti 1999, TLAS është përpjekur të 
mbështesë barazinë dhe paan-
shmërinë në sistemin e drejtësisë 
dhe të përmirësojë aksesin në 
drejtësi, sidomos për njerëzit me 
vështirësi sociale dhe ekonomike. 

Ky anketim mund të përdoret nga 
kërkuesit shkencorë, vendimmar-
rësit politikë, komuniteti i profesion-
istëve të lidhur me ligjin dhe nga 
individë të tjerë të interesuar për 
vlerësimin e nevojave ligjore dhe 
aksesin në drejtësi. 
Vlerësimi i nevojave ligjore mund 
të shikohet si një mjet i vlefshëm 
për të mbështetur paanshmërinë 
dhe barazinë në sistemin e dre-
jtësisë dhe për të përmirësuar ak-
sesin në drejtësi për personat më 
vulnerabël. Kjo anketë merr një 
rëndësi të veçantë në kuadër të 
reformës së re në drejtësi, e cila 
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ndërmjet të tjerave, përpiqet të 
rregullojë situatën e pabarazisë 
dhe padrejtësisë që ka mbuluar 
vendin tonë të paktën në tri deka-
dat e fundit. Ky studim analizon 
përhapjen dhe natyrën e proble-
meve ligjore, rrugët e ndërmarra 
për zgjidhjen e tyre dhe grupet 
demografike që vuajnë më së 
shumti peshën e çështjeve lig-
jore. Qëllimi përfundimtar është të 
ofrojmë të dhëna të mbështetura 
në statistika të vlefshme për të in-
formuar dhe përcaktuar drejtimin 
për politikat e ofrimit të ndihmës 
juridike dhe aksesit në drejtësi në 
Shqipëri.
Për shkak të mungesës së informa-
cionit, hasëm vështirësi të ndry-
shme për realizimin e projektit, i cili 
përdor metoda të larmishme kual-
itative dhe kuantitative. Të vet-
met të dhëna të gjendshme për 
krahasim vijnë nga Instituti i Statis-
tikave së Shqipërisë (INSTAT), arki-
vat e gjykatave të rretheve dhe 
arkiva e TLAS. Gjetjet tona përpu-
then përafërsisht me të dhënat 
ekzistuese, por i shtojnë mbulim 
dhe thellësi vlerësimit të nevojave 
ligjore.

Objektivi: Ofrimi i shërbimeve lig-
jore në cilindo territor kërkon si fil-
lim një pikturë të përgjithshme të 
problemeve ligjore me të cilat 
njerëzit ndeshen dhe strategjitë 
që ata përdorin. Në këtë drejtim, 
kjo është një nga anketimet e 
para që përpiqet t’i përgjigjet py-
etjeve kryesore që lidhen me kup-
timin e nevojave ligjore në Shqipëri 
duke vlerësuar problemet ligjore, 
natyrën e tyre dhe përgjigjjet për-
katëse të popullsisë. Nëpërmjet 
telefonatave dhe pyetësorëve, ky 
raport analizon:

• përhapjen e problemeve ligjore 
ndër njerëzit me probleme eko-
nomike.

• natyrën e problemeve ligjore 
ndër njerëzit me probleme eko-
nomike dhe njerëzit që kanë hasur 
të paktën një problem ligjor në 12 
muajt e fundit.

• strategjitë e përdorura nga të dy 
këto grupe në përgjigje të këtyre 
çështjeve.

• llojin e ndihmës juridike së kërkuar 
për problemin/et dhe arsyet e 
kësaj zgjedhje. 



TLAS në vitin 2017

54

• përfundimin e problemit/eve 
ligjor/e.

• pasojat e këtij problemi apo kë-
tyre problemeve në jetën e për-
ditshme.

• influencën që faktorë të ndry-
shëm demografikë apo socioeko-
nomikë, si mosha, gjinia, statusi 
i punësimit, etj., kanë në pikat e 
mësipërme.

Gjetjet Kryesore:

• Njerëzit me probleme eko-
nomike janë veçanërisht vulnera-
bël ndaj problemeve ligjore. Poth-
uaj 70% e subjekteve të kampionit 
tonë kanë deklaruar që janë për-
ballur me të paktën një problem 
ligjor gjatë vitit të fundit.

• Njerëzit me probleme eko-
nomike vuajnë veçanërisht nga 
probleme ligjore të lidhura me të 
drejtat (përfshirë këtu probleme 
me regjistrimin në gjendjen civile, 
ndihmën ekonomike, apo bane-
sat sociale), familjen (përfshirë këtu 
çështje divorci apo përgjegjësie 
prindërore) dhe punësimin. Këto 
tri fusha mbulojnë më shumë se 

70% të gjithë problemeve të iden-
tifikuara nëpërmjet bisedave tele-
fonike.

• Në mes njerëzve në vështirësi 
ekonomike, grupet më vulnera-
bël ndaj problemeve ligjore janë 
indivitët me aftësi të kufizuar dhe 
komuniteti Roma. 

• Në mes njerëzve që kanë nde-
shur të paktën një problem ligjor 
përgjatë vitit të kaluar, çështjet 
më të përhapura janë ato që lid-
hen me krime apo familjen, kurse 
më të rrallat lidhen me të drejtat, 
shkaktimin e dëmit dhe banimin. 

• 95% e njerëzve me vështirësi 
ekonomike që janë përballur me 
një problem ligjor vitin e kaluar 
vlerësojnë që ky problem ka pasur 
pasoja negative në jetën e tyre 
të përditshme. Nga këta, pothuaj 
çereku i ka vlerësuar këto pasoja 
si të rënda. 

• Sipas pyetësorit, 85% e njerëzve 
që kanë ndeshur një problem vitin 
e kaluar kanë përjetuar ndërlikime 
si pasojë dhe 22% e tyre janë kla-
sifikuar si të rënda.
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• Nga njerëzit me vështirësi eko-
nomike, vetëm 26% e subjek-
teve kanë kërkuar ndihmë ligjore 
për problemin ose problemet e 
tyre. Të tjerët ose janë mbështe-
tur në strategji të ndërtuara vetë 
(26%) ose nuk kanë bërë asgjë 
në përgjigje të problemit të tyre 
(48%).

• Përsa i përket pikës 7), grupet 
që priren të mos kërkojnë ndihmë 
ligjore janë komuniteti Roma, per-
sonat që s’kanë mbaruar gjim-
nazin, të papunët dhe njerëz që 
nuk banojnë në Tiranë.

• Përsa i përket pikës 7), mungesa 
e burimeve financiare shpjegon 
61% të rasteve për të cilat ndi-
hma juridike nuk është kërkuar. 
Nga ana tjetër 30% e subjekteve 
në fjalë nuk e kërkojnë ndihmën 
ligjore për shkak të mungesës së 
besimit në institucionet përkatëse 
(duke përfshirë avokatët privatë, 
avokatët kryesisht dhe OJQ-të që 
ofrojnë ndihmë ligjore falas).

• Përsa i përket pikës 9), më 
shumë se 63% e individëve qe nuk 
kërkojnë ndihmë ligjore për shkak 

të mungesës së burimeve financi-
are nuk janë në dijeni (ose kanë 
njohuri të limituara për proçesin) 
të mundësive për të përfituar ndi-
hmë juridike falas nga shteti ose 
OJQ përkatëse.

• Përqindjet e referuara në pikën 
7) janë shumë të ndryshme për 
kampionin tjetër. Personat që 
kanë ndeshur të paktën një prob-
lem ligjor vitin e kaluar nuk kanë 
kërkuar ndihmë të jashtme për 
“vetëm” 42% të rasteve.

• Përsa i përket pikës 11), grupet 
që më së shumti nuk kërkojnë 
asistencë ligjore janë komuniteti 
Roma, individë me të ardhura 
familjare nën mesataren e të ard-
hurave për frymë në Shqipëri dhe 
individë me aftësi të kufizuara. 

• Përsa i përket pikës 11), mungesa 
e burimeve financiare shpjegon 
53% të rasteve për të cilat ndihma 
juridike nuk është kërkuar. Nga 
ky numër, përafërsisht 34% e të 
anketuarëve nuk kanë pasur di-
jeni (ose kanë pasur informacion 
të limituar) për mundësitë për të 
përfituar ndihmë juridike falas nga 



TLAS në vitin 2017

56

shteti ose OJQ-të përkatëse.

• Nga kampionimi i njerëzve me 
vështirësi ekonomike rezulton se 
treçereku i tyre nuk kanë qenë 
në gjendje të zgjidhin asnjë nga 
problemet ligjore të ndeshura në 
12 muajt e fundit.  

• Nga njerëzit me vështirësi eko-
nomike, grupet më me shumë 
mundësi për të mos zgjidhur prob-
lemet e tyre ligjore janë njerëzit 
që nuk kërkojnë ndihmë juridike, 

individët që nuk kanë përfunduar 
gjimnazin dhe komuniteti Roma. 

Ky studim përfshin përafërsisht 1000 
(1007) telefonata dhe 1000 (1002) 
pyetësorë, të cilat u administruan 
përgjatë periudhës tetor-dhjetor 
2017. Grafikët e mëposhtëm japin 
një pamje të përgjithshme të tele-
fonatave dhe te pyetesoeve te 
plotesuar:

Grupi i Ekspertëve TLAS


