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Synimet e OGP: 

 Siguron aksesin e qytetarëve në vendimmarrjet e 

institucioneve shtetërore nëpërmjet pjesëmarrjes së qytetarëve 

në jetën publike;  

 Nxit transparencën qeveritare në ndarjen e informacionit dhe 

procesin e vendimmarrjes; 

 Ndihmon për të luftuar fenomenin e korrupsionit në të gjitha 

nivelet e ekspozimit të tij; 

 Kontribuon në një qeveri llogaridhënëse; 

 Kontribuon në sundimin e ligjit dhe krijimin e një shoqërie 

demokratike. 

 



 

 

KOMPONENTËT E OGP 
 

 
OGP 2020-2022 PËRMBAN 4 KOMPONENTË 

 

1. Lufta kundër korrupsionit;  

2. Qeverisja dixhitale;  

3. Aksesi në Drejtësi;  

4. Transparenca fiskale. 

 

Komponenti 1 dhe 3 janë përgjegjësi e Ministrisë së Drejtësisë.  
 

POLITIKA KRYESORE E KOMPONENTIT 3 

 

Krijimi i një qeverie të hapur që i siguron qytetarëve të saj akses në drejtësi, 
transparencë dhe llogaridhënie. 

 
OBJEKTIVAT SPECIFIKË  

 
 Aksesi në drejtësi është i garantuar dhe është në përputhje me ligjet kombëtare, 

si dhe standartet evropiane dhe praktikat më të mira. 

 

 Funksionimi dhe kapacitetet e Ministrisë së Drejtësisë janë forcuar në fushat e 
transparencës dhe llogaridhënies. 

 

 

 



 

 

 

 
KOMPONENTI 3  

 AKSESI NË DREJTËSI, TRANSPARENCA DHE LLOGARIDHËNIA 
 

E lidhur fort me: 

 

 Zbatimin e reformës në drejtësi; 

 

 Strategjinë Ndërsektoriale të Drejtësisë (SND); 

 

 Strategjinë Ndërsektoriale Anti-Korrupsion (SNKK); 

 

 Strategjinë e Drejtësisë për të Mitur (SDM); 

 

 Strategjinë për Edukimin Ligjor të Publikut (SELP); 

 

 Masa të tjera të ndërmarra nga Qeveria në përmbushje të misionit të saj për një qeverisje 
të hapur, transparente dhe llogaridhënëse; 

 

 Pikën 16 të Qëllimeve Të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG Agjenda 2030) e cila synon: 
Promovimin e shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, 
sigurimin e aksesit në drejtësi për të gjithë, dhe ndërtimin e institucioneve efektive, të 
përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. 

 
 

  

 

 



 

 

 

 

METODOLOGJIA 
 

 E bazuar në një proçes gjithëpërfshirës, të drejtë dhe transparente me të gjitha grupet e 
interesit.  

 

 Ka marrë në konsideratë konkluzionet e arritura nga evaluimi dhe monitorimim i IRM 
për OGP 2018-2020, i cili i rekomandoi qeverisë shqiptare të prioritizojë pjesëmarrjen e 
grupeve të interesit në proces, standardet e adoptuara nga OGP, si dhe krijimin e një 
forumi të dedikuar të grupeve të interesit të përzgjedhur sipas kritereve transparente dhe 
të qarta. 

 

Proçesi i ndërmarrë nga DPSFD ka kaluar këto faza: 

 

 Përcaktimin e listës së shoqërisë civile, akademisë dhe profesionistëve juristë (“grupeve të 
interesit”); 

 

 Draftimin e Planit të Veprimit të Komponentit të Aksesit në Drejtësi (përfshirë politikën 
kryesore, objektivat specifikë, masat/aktivitetet në përmbushje të këtyre objektivave); 

 

 Përgatitjen e pyetësorit/sondazhit i cili u konsultua me eksperten e angazhuar nga DZHM 
pranë Kryeministrisë; 

 

 Dërgimin e informacionit nëpërmjet emalit te grupet e interest; 

 

 Drafti i Planit të Veprimit dhe pyetësori gjenden në këtë link:  
http://ogp.gov.al/artikull/komponenti-3-drejtesi 
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FAZAT E ARDHSHME 

 
 Konsultime me grupet e interesit brenda muajit 

Tetor. 

 

 Finalizim të Planit të Veprimit duke marrë 
parasysh mendimet e grupeve të interesit gjatë 
fazës së konsultimeve. 

 

 Koordinim me institucionet përgjegjëse për masat. 
 

  

 

 



 

 

 

 

 

         

                     

Ju faleminderit për vëmendjen! 


