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Në përgatitjen e Planit të Veprimit të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur 2020-2022 (OGP) u 
zgjodhën katër fusha të politikave për të qenë cështjet tematike të planit të veprimit bazuar në 
standartet e bashkëbërjes. Prioritetet bazuar në rekomandimet kombëtare dhe ndërkombëtare për 
mirëqeverisjen dhe reformën e administratës publike menaxhohen nga koordinatori tematik dhe 
pika e kontaktit të OGP-së në mënyrë të harmonizuar. 

Figura 1: Komponentët Tematik dhe Institucionet Kryesore të Pikave Fokale

 

Bazuar në strategjitë dhe prioritetet e qeverisë si dhe komentet/idetë e nxjera nga konsultimet me 
palët e interesit, u përcaktuan nëntë objektiva strategjike/nëntë angazhime të strukturuara në Planin 
e Veprimit të OGP-së 2020-2022. Këto angazhime fokusohen kryesisht (i) në rritjen e aksesit në 
shërbimet publike dhe rritjen e përgjegjësisë përmes qasjeve të koordinuara për të përmirësuar 
cilësinë e informacionit për publikun. Mundësimi i iniciativave të tilla për të promovuar 
pjesëmarrjen qytetare dhe besimin e publikut mbështesin të gjitha angazhimet e zgjedhura.  
 
Figura 2: Komponentët Tematikë dhe angazhimet e OGP 2020-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ministria e Drejtësisë (MD) 
• Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE) Anti-Korrupsioni 

• Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) 
• Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve të Integruara në Shqipëri (ADISA) Qeverisja Dixhitale 

• Ministria e Drejtësisë (MD) Aksesi në Drejtësi 

• Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE) Transparenca Fiskale 
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Pse aksesi në drejtësi është një prioritet për Shqipërinë? 

Si parim, sundimi i ligjit nënkupton që në një shoqëri demokratike të gjithë personat, institucionet 
dhe entitetet janë njësoj të përgjegjshëm ndaj ligjeve dhe se proçeset që rregullojnë zbatimin e 
drejtësisë janë të qarta, të drejta dhe të gjykuara në mënyrë të pavarur.Si pasojë, aksesi në drejtësi 
konsiderohet si një e drejtë e rëndësishme dhe themelore për të gjithë qytetarët dhe një 
domosdoshmëri e një shoqërie të drejtë dhe të paanëshme. 

Përpjekjet e qeverisë, progresi dhe bashkëpunimi me shoqërinë civile 

Adresimi dhe parandalimi i këtyre sfidave, me fokus të veçantë në grupet më të prekshme, është një 
prioritet i rëndësishme për qeverinë shqiptare. Futja e ndihmës juridike të garantuar nga shteti ka 
qenë një hap i rëndësishëm drejt adresimit të këtyre pengesave dhe lehtësimit të aksesit së 
qytetarëve në drejtësi. 
 
Projektet dhe iniciativat e organizatave jofitimprurëse të përqendruara në drejtësi (OJQ), me 
mbështetjen e partnerëve ndërkombëtarë, kanë luajtur një rol të rëndësishëm në edukimin ligjor për 
publikun.Në bashkëpunim me Fondacionin e Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë (OSFA)1 Drejtoria e 
Ndihmës Ligjore Falas e Ministrisë së Drejtësisë ka krijuar ndihmën juridike të garantuar nga shteti. 
Përmes kësaj iniciative, qytetarët që nuk kanë mundësi financiare për të paguar një avokat privat 
dhe që kërkojnë të ushtrojnë të drejtat e tyre civile, politike dhe ekonomike përmes zbatimit të 
proçedurave të drejtësisë, civile ose penale, mund të kenë akses në ndihmë juridike falas. Qytetarët 
mund të kenë akses në këshillat juridike, udhëzimet dhe ndihmat për hartimin e dokumentacionit të 
nevojshëm, si dhe përfaqësimin para organeve të administratës publike.Një platformë online ka 
rritur më tej aksesueshmërinë e këtyre shërbimeve dhe ka mundësuar sigurimin e vazhdueshëm të 
shërbimeve të ndihmës juridike, kur qendrat e ndihmës juridike fizike duhej të mbylleshin si rezultat 
i pandemisë COVID-19.Kjo platformë ka ruajtur mundësinë që qytetarët të kërkojnë dhe të marrin 
këshilla ligjore dhe mbështetje, si në përgjithësi ashtu edhe në çështjet ligjore që kanë të bëjnë me 
pandeminë, e cila është përdorur nga një numër i konsiderueshëm i qytetarëve. 
 
Për më tepër, secili qytet ka mundësinë të kërkojë ndihmë juridike dytësore ose të konsultojë aktet 
normative në fuqi, të drejtën dhe detyrimin e subjekteve të ligjit dhe metodat për ushtrimin e 
proçesit gjyqësor dhe jashtëgjyqësor, duke ofruar ndihmë në hartimin dhe përpilimin e 
dokumentacionit të nevojshëm për administratën shtetërore. 
 
Për të përmirësuar në mënyrë gjithëpërfshrëse sistemin e drejtësisë, qeveria shqiptare ka dhënë 
përparësi në hartimin dhe zbatimin e disa strategjive ndër-sektoriale për të siguruar bazën 
strukturore të kërkuar, për të lehtësuar reformën kuptimplotë dhe të qëndrueshme të drejtësisë drejt 
një sistemi më të hapur, transparent dhe të përgjegjshëm. Përmirësimi i aksesit në drejtësi është një 
nga komponentët kryesorë brenda Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë (CIS), Strategjisë 
Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit (ISCC), Strategjisë për Drejtësinë për të Mitur (SDM) dhe 
Strategjisë së Edukimit Ligjor të Sektorit Publik (SELP).’ 
 

                                                      
1Themeluar në 1992, Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë (OSFA) është një OJQ brenda rrjetit të Fondacioneve Soros themeluar dhe 
financuar nga filantropi George Soros. OSFA përdor monitorimin dhe analizën e politikave, avokatinë, çështjet gjyqësore dhe aktivizmin bazë 
për të ndihmuar vendin të ndjek demokratizimin dhe integrimin në BE për ta sjellë vendin në përputhje me standardet e BE-së për drejtësinë, 
administratën publike, antikorrupsionin, qeverisjen dhe të drejtat e njeriut. 
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Sfidat  

Shumë sfida mbeten akoma drejt përmirësimit në kuadër të aksesit në drejtësi.Besimi i qytetarëve në 
sistemin e drejtësisë dhe qëndrimet ndaj reformës së drejtësisë paraqesin sfida të veçanta.Sigurimi 
që qytetarët të kenë akses në drejtësi përcaktohet nga transparenca dhe llogaridhënia e sistemeve, 
institucioneve dhe proçedurave përgjegjëse për administrimin e drejtësisë. Në mënyrë të veçantë, 
përmirësimi i integritetit dhe kompetencës profesionale dhe teknike e institucioneve të drejtësisë 
dhe të gjithë aktorëve brenda këtij sistemi (gjyqtarët, prokurorët, avokatët, noterët, përmbaruesit, 
ndërmjetësuesit) dhe përafrimi me standardet evropiane do të lehtësojnë një sistem të përgjegjshëm 
dhe më kompetent.  

Adresimi i zhvillimit të kapaciteteve në bashkëpunim me shoqërinë civile, akademinë dhe të gjithë 
aktorët e tjerë do të jenë thelbësore në adresimin e mosbesimit të qytetarëve dhe një përcaktues 
kryesor i reformës së qëndrueshme të drejtësisë.Përmes konsultimeve me palët e interesit, theksi u 
vu drejt rritjes së përfshirjes së shoqërisë civile në proçesin e konsultimit dhe vendimmarrjes për 
reformat në drejtësi. Palët e interesuara gjithashtu theksuan nevojën për të përshpejtuar reformat në 
drejtësi dhe në veçanti, për të përmirësuar pavarësinë dhe paanshmërinë e sistemit të drejtësisë. 
Forcimi i sistemit të transparencës, efikasitetit dhe paanësisë në gjykatat shqiptare, duke 
përmirësuar cilësinë e përfaqësimit në gjykim dhe duke rritur kapacitetin e shoqërisë civile për të 
monitoruar dhe adresuar këto çështje, si dhe rritjen e transparencës dhe aksesit të informacionit 
publik do të ketë një ndikim pozitiv në këtë proçes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Angazhimi 6 

Objektivi specifik: Aksesi në drejtësi është i garantuar dhe në përputhje me ligjet kombëtare, 
si dhe standardet evropiane dhe praktikat më të mira.. 
 

Janar 2020 - Dhjetor 2022 

Agjencia / aktori kryesor 
zbatues 

Ministria e Drejtësisë 

Përshkrimi i angazhimit 

Cili është 
problemi 
publik që 
angazhimi do 
të adresojë? 

 
Gjatë cdo periudhe, qytetarët janë përballur me pengesa të konsiderueshme strukturore dhe 
financiare për të pasur akses në drejtësi, duke përfshirë qasjen e kufizuar ligjore, qasjen e kufizuar 
në këshillim/ këshillim ligjor, afate të gjata për zgjidhjet dhe mungesën e perceptuar në zgjidhjen e  
drejtësisë. Sipas Sondazhit të Projektit Botëror të Drejtësisë 20182, gjatë viteve, qytetarët në 
Shqipëri janë përballur me pengesa të konsiderueshme strukturore dhe financiare për të pasur 
akses në drejtësi, duke përfshirë aftësinë e kufizuar ligjore, qasjen e kufizuar në këshilltar/ 
këshillim ligjor, afate të gjata për zgjidhjet dhe mungesën e perceptuar në zgjidhje të drejtësisë.  

Cili është 
angazhimi? 

 
Ky angazhim planifikon krijimin e një strukture të re/drejtori të dedikuar për përmirësimin e 
aksesit të qytetarëve në burime cilësore ligjore burime të ndihmës juridike të garantuara nga 
shteti. Krijimi i një drejtorie të ndihmës juridike falas do të shoqërohet nga bashkëpunimi i 
strukturuar me shumë aktorë dhe ndërinstitucionalë për të përmirësuar vazhdimisht kapacitetet 
ligjore, llogaridhënien dhe ofrimin e ndihmës juridike në mënyrë që të garantojë qytetarët qasje 
në drejtësi në përputhje me standardet evropiane/ndërkombëtare dhe praktikat më të mira. 
  

Objektivi: 

 Zhvillimi i mjedisit të nevojshëm që mundëson dhe siguron qytetarët të jenë në gjendje 
të arrijnë në mënyrë efektive mbështetjen cilësore të drejtësisë që u nevojitet për të 
zgjidhur plotësisht problemet e tyre ligjore; 

 Bashkëpunimi ndërinstitucional midis institucioneve qeveritare dhe joqeveritare rrit 
aftësinë dhe llogaridhënien në sektorin ligjor; 

 Ndërgjegjësimi’ i qytetarëve për sistemin ligjor dhe burimet e ndihmës juridike në 
dispozicion të tyre është përmirësuar. 

 
Rezultatet e pritura: 

 Drejtoria e Ndihmës Ligjore Falas e themeluar për të siguruar udhëzime dhe ndihmë 

                                                      
2Projekti Botëror i Drejtësisë, Moduli i Sondazhit të Përgjithshëm të Popullsisë 2018 mbi nevojat ligjore dhe qasjen në drejtësi. Të dhënat e mbledhura nga IDRA 
Research & Consulting duke përdorur një mostër përfaqësimi kombëtar të probabilitetit prej 1000 të anketuarve në vend 
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/Albania.pdf 
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ligjore për qytetarët që nuk kanë burime për të paguar për mbështetjen ligjore;  

 Përmirësimi i bashkëpunimit dhe ndërveprimit ndërinstitucional midis MD, klinikave 
ligjore, Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve (DHKN), Shoqatës së Avokatëve të 
Shqipërisë, OJQ-ve dhe OSHC-ve përmes krijimit të kornizave të bashkëpunimit dhe 
forumeve ndërinstitucionale;të tilla si midis Ministrisë së Drejtësisë, klinikave juridike në 
universitete, Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve (DHKN), Shoqatës së Avokatëve të 
Shqipërisë (ADB) dhe organizatave joqeveritare; 

 Kapaciteti i forcuar i profesionistit të drejtësisë përmes zhvillimit të sistemeve për trajnim 
dhe provime të vazhdueshme për profesionistë ligjorë dhe ofrues të shërbimeve të 
ndihmës juridike, në bashkëpunim me universitete dhe ekspertë të tjerë;për trajnim dhe 
ngritje të kapaciteteve; 

 Forumi ndërinstitucional u krijua për të përmirësuar vazhdimisht ofrimin e ndihmës 
juridike; 

 Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve dhe qasja në shërbimet dhe mbështetjen e 
ndërmjetësimit; 

 Rritja e transparencës dhe përgjegjësisë ndërmjet ndërmjetësuesve përmes regjistrave 
elektronikë të veprimeve në dispozicion të publikut.  

 

Si do të 
kontribuojë 
angazhimi në 
zgjidhjen e 
problemit 
publik? 

 
Përpjekjet për të rritur aksesin e qytetarëve në drejtësi kanë qenë një fokus i vazhdueshëm i 
përpjekjeve të reformës gjyqësore në Shqipëri dhe i rritjes së përparësive. Duke krijuar një 
drejtori të dedikuar për ndihmën juridike të garantuar nga shteti (pika referimit 1) qeveria 
shqiptare jo vetëm që synon të zgjerojë aksesin në drejtësi, por edhe llogaridhënien ndaj 
objektivit të saj për të siguruar akses të barabartë në drejtësi për të gjithë qytetarët. Përmes 
kësaj iniciative, qytetarët që nuk kanë mundësi financiare për të paguar një avokat privat dhe që 
kërkojnë të ushtrojnë të drejtat e tyre civile, politike dhe ekonomike përmes zbatimit të 
proçedurave të drejtësisë, civile ose penale, mund të kenë ndihmë juridike falas. Qytetarët mund 
të kenë akses në këshillat juridike, udhëzimet dhe ndihmën drejt hartimit të dokumentacionit të 
nevojshëm, si dhe përfaqësimin para organeve të administratës publike si personalisht ashtu 
edhe përmes një platforme online. 
 
Në mënyrë që të lehtësojë qasjen e garantuar në drejtësi, ky angazhim përqendrohet në 
zhvillimin e një mjedisi mundësues të nevojshëm për të siguruar që qytetarët janë në gjendje të 
arrijnë në mënyrë efikase mbështetjen cilësore të drejtësisë që u nevojitet për të zgjidhur 
plotësisht problemet e tyre ligjore. 
 
Në veçanti, angazhimi kërkon të forcojë bashkëpunimin midis institucioneve qeveritare dhe jo-
qeveritare me interes dhe ekspertizë përkatëse.Vendosja e një kornize bashkëpunimi me takime 
të rregullta teknike do të rrisë bashkëpunimin ndërmjet Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas 
dhe institucioneve përkatëse publike me shoqërinë civile dhe ofruesit e ndihmës juridike (pika 
referimit 3). Ndërkohë, një forum i posaçëm ndërinstitucional për ndihmë juridike ofron një 
platformë të vazhdueshme për të gjithë aktorët e interesuar për të kontribuar në përmirësimin e 
ofrimit të ndihmës juridike në mënyrë që integron nevojat për drejtësi të të gjithë qytetarëve, me 
vëmendje të veçantë për nevojat e atyre në grupe të margjinalizuara (pika referimit 4). Në 
këtë kuadër parashikohet një qasje e koordinuar në mënyrë që të identifikohen dhe të krijohen 
premisat për përmirësim të ndjeshëm të aksesit në drejtësi dhe gjetjeve të zgjidhjeve inovative 
në mënyrë që të zbatohen në mënyrë sa më efektive dhe efikase. Ndërtimi i kapaciteteve teknike, 
përmes trajnimeve dhe provimeve të vazhdueshme për profesionistët e drejtësisë dhe ofruesit e 
shërbimeve të ndihmës juridike, në bashkëpunim me universitete dhe ekspertë të tjerë, do të 
synojnë zhvillimin e aftësive të specializuara të nevojshme për të siguruar plotësimin e nevojave 
specifike të qytetarëve që kërkojnë mbështetje nga drejtësia. Do të zhvillohen module të 



 

trajnimit të detyrueshëm për punonjësit e qendrave të Shërbimit të Ndihmës Ligjore duke 
punuar në bashkëpunim me Shoqatën e Avokatëve të Shqipërisë (ADB), Shkollën Shqiptare të 
Administratës Publike (ASPA) dhe donatorët (pika referimit 2).  
 
Për të vendosur proçedurat e ndërmjetësimit si një mekanizëm alternativ për qytetarët për të 
zgjidhur problemet ligjore, do të vendoset bashkëpunimi i shtuar midis Ministrisë së Drejtësisë 
dhe Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve (DHKN) (pika referimit 5) dhe kapacitetet 
profesionale të ndërmjetësuesve do të forcohen përmes bashkëpunimit midis Ministrisë së 
Drejtësisë dhe Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve drejt zhvillimit të rregulloreve dhe 
programeve mësimore për trajnime dhe provime për ndërmjetësuesit (pika referimi 6). 
 
Së fundmi, angazhimi do të zgjerojë ndërgjegjësimin e qytetarëve për përdorimin e shërbimeve të 
ndërmjetësimit për të zgjidhur problemet ligjore të sistemit ligjor përmes fushatave të 
ndërgjegjësimit të publikut (pika referimit 7) si dhe do të rrisë transparencën dhe 
llogaridhënien mbi veprimet e ndërmjetësuesve përmes një baze të dhënash elektronike të 
zbatuar nga DHKN (pika referimit 8). 
 

 

Sfida e OGP e prekur nga këto 
masa 
 
 

Përmirësoni 
shërbimet publike 

Rritja e 
menaxhimit efikas 

të burimeve 
publike 

Rritja e integritetit 
publik  

Rritni 
përgjegjësinë e 

korporatave 

Krijoni një 
komunitet më të 

sigurt për 
qytetarët dhe 

shoqërinë civile 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

Pse është ky 
angazhim i 
rëndësishëm 
për vlerat e 
OGP? 

Transparenca & 

Aksesi në 

Informacion 

 

 A zbulon plani më shumë informacion për publikun? 
 A e përmirëson plani cilësinë e informacionit të zbuluar për publikun? 

 A e përmirëson plani mundësinë e arritjes së informacionit për publikun? 
 A e lejon plani të drejtën për informacion? 

☒Po ☐Jo 

Transparenca dhe aksesi i qytetarëve në informacion konsiderohet si një nga pikat kryesore, pasi 
fluksi i shërbimit elektronik synon të jetë plotësisht i arritshëm nga qytetarët.  

 Krijimi i mekanizmave të thjeshtë dhe jo-burokratikë për qytetarët për të hyrë në udhëzime dhe 
ndihmë ligjore; 

 Publikimi në internet i të gjitha dokumenteve që kanë të bëjnë me të gjitha aspektet e planit të 
veprimit (p.sh. kërkesat për trajnim, shërbimet në dispozicion, rezultatet nga takimet e forumit); 

 Fushata për të rritur ndërgjegjësimin e publikut mbi sistemin ligjor, zgjidhjen e problemeve 
ligjore dhe burimet e ndihmës juridike në dispozicion; 

 Trajnim për të siguruar që profesionistët e ndihmës juridike ofrojnë informata / udhëzime të 
mjaftueshme për qytetarët 

 Baza e të dhënave elektronike e aktiviteteve të ndërmjetësimit 

Përgjegjësia 

publike 

 A krijon apo përmirëson plani  rregulla, rregullore dhe mekanizma për t'i mbajtur zyrtarët qeveritarë 
përgjegjës ndaj veprimeve të tyre? 

 A e bën plani qeverinë të përgjegjshme para publikut dhe jo vetëm ndaj sistemeve të brendshme? 

☒Po☐Jo 

 Modulet e standardizuara të trajnimit, kurrikula dhe provimet për ofruesit e ndihmës juridike; 

 Baza e të dhënave e arritshme publikisht e aktiviteteve të ndërmjetësimit; 

 Bashkëpunimi dhe forumi ndërinstitucional midis institucioneve qeveritare & OJQ-ve dhe 
OSHC-ve siguron platformë për përgjegjësi ndaj qytetarëve;  

 Të gjitha institucionet e pavarura të përfshira janë të pavarura dhe të rregulluara me ligj. 

 Institucioni i pavarësisë i përmendur në Planin e Veprimit (Këshilli i Lartë Gjyqësor, Shkolla e 
Magjistraturës, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, akademia janë institucione / ente të pavarësisë dhe 
llogaritja e tyre rregullohet me ligj. 



 

Pjesëmarrja 

Publike &Qytetare 

 A krijon apo përmirëson plani  mundësitë, ose aftësitë për publikun për të informuar ose ndikuar në 
vendimet? 

 A krijon apo përmirëson plani mjedisin e mundshëm për shoqërinë civile? 

☒Po ☐Jo 

 Zbatimi i masave që i nënshtrohen monitorimit përmes të cilit palët e interesuara mund të 
kërkojnë informacion të plotë 

 Miratimi i platformave ku qytetarët mund të japin përshtypjet / mendimet e tyre në lidhje me 
funksionimin e masave të Planit të Veprimit 

 Bashkëpunimi dhe forume ndërinstitucionale midis institucioneve qeveritare,  OJQ-ve dhe 
OSHC-ve i mundëson shoqërisë civile që të krijojë masa për të përmirësuar shpërndarjen dhe 
bashkë-zbatimin e ndihmës juridike 

  Miratimi i platformave ku qytetarët mund të japin komente për zbatimin e masave të Planit të 
Veprimit 

Zbatimi i masave do të jetë pjesë e monitorimit ku palët e interesuara mund të kërkojnë 
informacion të plotë.Ka vend për përmirësim në lidhje me miratimin e platformave ku qytetarët 
mund të japin përshtypjet / mendimet e tyre në lidhje me funksionimin e masave të Planit të 
Veprimit. 

Teknologji & 

Inovacion 

 A do të përdoret inovacioni teknologjik me një nga tre vlerat e tjera të OGP për të avancuar pjesëmarrjen, 
transparencën ose llogaridhënien? 
☒Po☐Jo 

 Përdorimi i platformes në internet për të mbështetur qytetarët të kenë akses në burimet ligjore, 
informacionin dhe udhëzimet; 

 Përdorimi i bazave  elektronike të të dhënave për të mundësuar llogaridhënie dhe transparencë 
publike në lidhje me aktivitetet e ndërmjetësimit; 

 Publikimi në internet i të gjitha aktiviteteve, programeve dhe dokumenteve që lidhen me 
lehtësimin e  transparencës, pjesëmarrjes dhe llogaridhënies. 
 

Aktivitetet e rëndësishme 

Pika referimi Treguesit Institucioni / et përgjegjës 
Ide e re ose në 

vazhdim... 
Afati kohor 

Arritje e verifikueshme 
për ta përmbushur këtë 
objektiv 

Treguesit e 
Rezultateve 

Outputet e 
Rezultateve 

Institucioni 
kryesor përgjegjës 

Agjencitë / 
Institucionet 

Mbështetëse / 
Koordinuese 

E re ose e 
vazhduar nga 

2018-2020 OGP 
AP 

Data e 
fillimit 

Data e 
përfundi

mit 

Masa prioritare 1: 
Ndihma juridike ofrohet në një formë efikase dhe efektive e cila u siguron qytetarëve në nevojë, qasje të plotë në një shërbim 
të tillë 

Pika referimit 1: 

Sistemi primar dhe 
sekondar i ndihmës 
juridike është plotësisht 
funksional dhe siguron 
qasje të barabartë në 
drejtësi për qytetarët në 
të gjithë vendin 
(burimet njerëzore, 
zyrat e ndihmës juridike 
primare dhe mjetet e 
duhura, kapaciteti 
teknik, etj.). 

Drejtoria e Ndihmës 
Juridike Falas krijohet 
me misionin për të 

Krijohet 

Drejtoria e 

Ndihmës 

Juridike Falas, në 

përputhje me 

legjislacionin në 

fuqi. 

Drejtoria ka një 

staf  me kapacitet 

të mjaftueshëm 

për të garantuar 

aftësinë  dhe për 

të siguruar 

shërbimet e 

kërkuara nga 

qytetarët. 

 Ministria e 

Drejtësisë: 

Drejtoria e 

Ndihmës Juridike 

Falas 

Agjencia 

Kombëtare e 

Shoqërisë së 

Informacionit (për 

shërbimin 

elektronik) 

☐Jo 

☐Po (cila nga 
këto?) 
 

Jan. 

2020 

Dhjetor 

2021 



 

siguruar akses të 
barabartë të të gjithë 
individëve në sistemin e 
drejtësisë përmes 
ofrimit të ndihmës 
juridike të garantuar 
nga shteti. 

Pika referimit 2: 

Forcimi dhe ndërtimi i 

kapaciteteve përmes 

trajnimit të duhur për 

ofruesit e shërbimeve të 

ndihmës juridike falas 

në të gjithë vendin. 

Kjo përfshin 

bashkëpunimin me 

Dhomën e Avokatëve të 

Shqipërisë  për 

trajnimin e avokatëve 

që ofrojnë shërbime 

dhe bashkëpunimin me 

ASPA dhe donatorët 

për trajnimin në 

qendrat e shërbimit të 

ndihmës juridike për 

studentët e shkollave të 

Drejtësisë dhe OJQ-të e 

autorizuara në mënyrë 

që punonjësit të fitojnë 

njohuri më të thelluara 

në lidhje me sistemin të 

ndihmës juridike falas. 

Zhvilluar moduli 

i parë i trajnimit 

të detyrueshëm 

të punonjësve të 

Qendrave 

Primare të 

Ndihmës Ligjore 

 Ministria e 

Drejtësisë: 

Drejtoria e 

Ndihmës Juridike 

Falas 

Dhoma Kombëtare 

e Ndërmjetësve 

(DHKA); Shkolla e 

Magjistraturës (për 

trajnim), Shkolla 

Shqiptare e 

Administratës 

Publike ASPA), 

Donatorët 

(Programi i 

Kombeve të 

Bashkuara për 

Zhvillim, Euralius) 

☐Jo 

☐Po (cila nga 
këto?) 

 

Jan. 

2020 

Dhjetor 

2021 

Pika referimit 3: 

Forcimi i 
bashkëpunimit 
ndërinstitucional 
ndërmjet Drejtorisë së 
Ndihmës Juridike Falas 
dhe institucioneve 
publike, si dhe me 
institucionet kombëtare 
dhe ndërkombëtare / 
organizatat e shoqërisë 
civile. 

Kuadri i bashkëpunimit 
i krijuar për të forcuar 
aksesin në drejtësi 
(bashkëpunimi me 
gjykatat; Prokuroritë; 
Donatorët; ofruesit e 
shërbimeve të ndihmës 
juridike falas: Shkollat 
e Drejtësisë në IAL; 
Qendrat e Shërbimit 
Parësor të Ndihmës 
Ligjore; Organizata të 
Autorizuara 
Jofitimprurëse dhe 
Avokatë të Ndihmës 

Bashkëpunimi në 

kuadrin krijues 

Takime të 

rregullta teknike 

të mbajtura me 

institucionet 

përkatëse dhe 

aktorët e 

shoqërisë civile 

për të 

identifikuar 

masat e 

nevojshme që 

duhen marrë dhe 

identifikuar rolet 

dhe përgjegjësitë. 

 Ministria e 

Drejtësisë: 

Drejtoria e 

Ndihmës Juridike 

Falas 

Gjykatat; Ndjekjet 

penale; Ndihmat 

Juridike; Qendrat e 

shërbimeve 

primare të ndihmës 

juridike; 

Organizata të 

Autorizuara 

Jofitimprurëse dhe 

Dhoma Kombëtare 

e Avokatisë (DHS) 

☐Jo 

☐Po (cila nga 
këto?) 
 

Korrik 

2021 

Dhjetor 

2021 



 

Ligjore Dytësore). 

Pika referimit 4: 

Krijimi i Forumit 
Ndërinstitucional për 
ndihmën juridike të 
garantuar nga shteti me 
sekretarinë teknike në 
Drejtorinë e Ndihmës 
Ligjore Falas. 

Ky forum do të sigurojë 
një mundësi për të 
gjithë aktorët e 
përfshirë në proçes për 
të shkëmbyer 
pikëpamje / sugjerime 
se si proçesi i 
shpërndarjes së 
ndihmës juridike mund 
të përmirësohet. 

Forumi do të vendoset 
institucionalisht dhe do 
të ketë takime të 
rregullta periodike 

Krijimi i forumit. 

Forumi përbëhet 

nga organizata 

publike dhe 

joqeveritare. 

Eshtë krijuar një 

kalendar për 

takime me 

forumin. 

 Ministria e 

Drejtësisë: 

Drejtoria e 

Ndihmës Juridike 

Falas 

Ndihmat Juridike; 

Qendrat e 

shërbimeve 

primare të ndihmës 

juridike; 

Organizata të 

Autorizuara 

Jofitimprurëse dhe 

Dhoma Kombëtare 

e Avokatisë; 

gjykatat; ndjekjet 

penale; 

☐Jo 

☐Po (cila nga 
këto?) 
 

Jan. 

2021  

Dhjetor 

2021 

Masa prioritare 2: 
Proçedura e ndërmjetësimit si një mekanizëm zgjidhjeje alternative, funksionale në praktikë jo vetëm në ligj, është efikase dhe 
çështjet zgjidhen me pëlqimin dhe marrëveshjen e plotë të palëve. 

Pika referimit 5: 

Rritja e bashkëpunimit 

midis Ministrisë së 

Drejtësisë dhe Dhomës 

Kombëtare të 

Ndërmjetësve (DHKN). 

Eshtë krijuar një 

kornizë për 

bashkëpunim 

dhe koordinim 

midis Ministrisë 

së Drejtësisë dhe 

Dhomës 

Kombëtare të 

Ndërmjetësve 

(DHKN). 

 Ministria e 

Drejtësisë; Dhoma 

Kombëtare e 

Ndërmjetësve 

(DHKA) 

  
Jan. 

2021 

Dhjetor 

2022 

Pika referimit 6: 

Rritja dhe përmirësimi 

i kapaciteteve 

profesionale të 

ndërmjetësve përmes 

organizimit të 

trajnimeve fillestare të 

vazhdueshme, si dhe 

trajnimeve të 

trajnuesve. 

Kjo iniciativë do të jetë 

një bashkëpunim midis 

Ministrisë së Drejtësisë, 

së bashku me Dhomën 

Kombëtare të 

Ndërmjetësve 

Tabelat e 

konsultimit të 

mbajtura në 

lidhje me 

rregulloret 

përkatëse. 

Përcaktohen 

rregulloret dhe 

programi 

mësimor për 

trajnimet dhe 

metodat e 

provimit për 

testimin e 

kandidatëve 

ndërmjetësues. 

Kalendari i 

trajnimit 

përcaktohet dhe 

 Ministria e 

Drejtësisë; Dhoma 

Kombëtare e 

Ndërmjetësve 

(DHKA) 

Shkolla e 

Magjistraturës; 

Dhoma Kombëtare 

e Avokatisë (për 

trajnime) 

 
Jan. 

2020 

Dhjetor 

2021 



 

zbatohet. 

Pika referimit 7: 

Organizimi i fushatave 

sensibilizuese për 

shërbimin e 

ndërmjetësimit në 

vend. 

Për të rritur 

ndërgjegjësimin e 

publikut, Dhoma 

Kombëtare e 

Ndërmjetësve do të 

organizojë fushata 

ndërgjegjësimi në 

mënyrë që të informojë 

publikun se si të 

zgjidhin çështje të 

ndryshme ligjore 

përmes ndërmjetësimit. 

Temat e fushatës 

ndërgjegjësuese 

të zgjedhura në 

koordinim me 

kontributet dhe 

bashkëpunimin 

me partnerët e 

shoqërisë civile. 

Fushata 

ndërgjegjësuese 

të organizuara. 

 Dhoma Kombëtare 

e Ndërmjetësve 

(DHKA) 

  
Jan. 

2020 

Dhjetor 

2021 

Pika referimit 8: 

Dhoma Kombëtare e 

Ndërmjetësve do të 

krijojë një bazë 

elektronike të të 

dhënave në mënyrë që 

të regjistrojë çdo 

ndërmjetës që ushtron 

aktivitetin e tij në këtë 

fushë, gjithashtu 

aksesin të çdo qytetari 

të interesuar por edhe 

transparencën. 

Projektimi i 

bazave të të 

dhënave 

elektronike. 

Komisionimi dhe 

përdorimi i bazës 

së të dhënave. 

 

 Dhoma Kombëtare 

e Ndërmjetësve 

(DHKA) 

  
Jan. 

2021 

Dhjetor 

2021 

Informacioni i Kontaktit 

Emri i personit përgjegjës nga 
agjencia zbatuese 

 

Titulli, Departamenti  

Email dhe Telefon  

Aktorë të tjerë të 
përfshirë 

Aktorët 
shtetërorë 
të përfshirë 

 
Agjensi të tjera qeveritare të përfshira: Institucione të Varura (Drejtoria e 
Ndihmës Ligjore Falas) 
 
Agjencitë joqeveritare të përfshira: Organizatat e Shoqërisë Civile; Fakulteti i 
Drejtësisë, Universiteti i Tiranës 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Angazhimi 7 

Objektiv specifik::Faqja zyrtare e Ministrisë së Drejtësisë është plotësisht funksionale me 
informacion në kohë, lehtësisht e kuptueshme, e arritshme dhe paraqet 
kapacitetet e duhura për të siguruar transparencën dhe llogaridhënien 
për qytetarët 

Janar 2020 - Dhjetor 2021 

Agjencia / aktori kryesor 
zbatues 

Ministria e Drejtësisë 

Përshkrimi i angazhimit 

Cili është 
problemi 
publik që 
angazhimi do 
të adresojë? 

 
Aksesi në drejtësi përfshin jo vetëm sigurimin e burimeve juridike të qytetarëve, por gjithashtu 
sigurimin që sistemi ligjor është i drejtë dhe i barabartë. Reforma në drejtësi është një nga 
përparësitë kryesore të qeverisë shqiptare megjithatë perceptimet e qytetarëve në lidhje me 
zbatimin e këtyre reformave paraqesin një sfidë të rëndësishme. Sipas sondazhit të opinionit 
"Besimi në Qeverisjen 2019" të 2500 shqiptarëve të zgjedhur rastësisht, mbi gjysma e qytetarëve 
(52.7%) besojnë se reformat në drejtësi do të kenë një ndikim pozitiv, vetëm 31.5% besojnë se 
reformat po zbatohen siç duhet (48.5% besojnë se ato nuk janë dhe 20% nuk e dinë). 
Përmirësimi i transparencës së Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve vartëse të saj u 
mundëson këtyre institucioneve të jene të përgjegjshme ndaj qytetarëve dhe të mbajnë 
përgjegjësi për përmbushjen e detyrave, përgjegjësive dhe zotimeve të tyre të caktuar si në 
punën e tyre të përditshme ashtu edhe në zbatimin e reformave në drejtësi. Nga ana tjetër, 
transparenca dhe përgjegjësia e institucioneve të drejtësisë janë parakushtet e nevojshme për 
ndërtimin e besimit të publikut. 
 
Aksesi në informacion kërkon që informacioni përkatës të jetë lehtësisht i arritshëm dhe i 
kuptueshëm nga qytetarët. Qytetarëve shqiptarë u ka munguar aksesi në kohë dhe informacioni 
i mjaftueshem. Për më tepër, dokumentet që janë në dispozicion në internet nuk paraqesin 
kutueshmëri për të gjithë qytetarët, mund të jenë shumë të gjata ose teknike për t'u kuptuar 
lehtësisht nga qytetarët. Kështu, në mënyrë që të mundësojë llogaridhënie përmes 
transparencës, faqja në internet e Ministrisë së Drejtësisë do të kërkojë përmirësime thelbësore 
përmes një strategjie të koordinuar dhe bashkëpunuese që i jep përparësi përditësimit dhe 
përmirësimit të vazhdueshëm me theks të veçantë në sigurimin e aksesit dhe rëndësisë për 
nevojat e qytetarëve.  

Cili është 
angazhimi? 

 
Ky angazhim përdor një strategji tre-fazore për të përmirësuar transparencën dhe 
llogaridhënien e Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve vartëse përmes një faqe zyrtare në 
internet që qytetarët mund të mbështeten në përditësimin në kohë dhe me efikasitet të 
dokumenteve me interes për qytetarët në formate që kuptohen lehtësisht nga qytetarët dhe një 
kornizë të përmirësuar e raportimit të brendshëm.  

 
AngazhimetAksesi, Transparenca dhe Përgjegjësia në DrejtësiAngazhimi 7 

 



 

 
Përmes një grupi bashkëpunues të punës që përfshin Ministrinë e Drejtësisë dhe institucionet 
vartëse, AKSHI dhe organizata të shoqërisë civile paraqesin angazhimin e dedikuar për 
zhvillimin e një faqes të Ministrisë së Drejtësisë plotësisht funksionale dhe të arritshme për 
qytetarët. Kjo do të përfshijë rritjen jo vetëm të paraqitjes së strategjive, raporteve të 
monitorimit dhe raporteve të botuara mbi zbatimin e aktiviteteve të institucionit, por edhe 
mundësinë e arritjes së këtyre botimeve përmes komunikimit shoqërues audioviziv, si dhe 
përmbledhjeve të botuara të raporteve të ndryshme në gjuhë të thjeshtuar. Në këtë aspekt do të 
forcohet bashkëpunimi dhe koordinimin i aktiviteteve të Ministrisë së Drejtësisë dhe 
institucioneve të saj vartëse si dhe do të rritet transparenca ndërinstitucionale dhe mekanizmat 
e llogaridhënies. 

 
Objektivat: 
Të zhvillojë sistemet dhe mekanizmat e nevojshëm për të siguruar transparencë dhe 
rrjedhimisht promovimin e përgjegjësisë brenda Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të 
vartësisë përmes faqes në internet plotësisht funksionale që publikon në kohë reale të gjitha 
informacionet e rëndësishme për qytetarët në një format të qartë dhe lehtësisht të kuptueshëm 
dhe një bashkëpunimi ndërinstitucionale dhe raportimi të bashkërenduar. 
 

Rezultatet e pritura:  

        Transparencë e shtuar  dhe përdorimi i aksesit në informacionin publik: 

 Faqja zyrtare e Ministrisë së Drejtësisë plotësisht funksionale; 

 Informacioni i publikuar në faqen në internet në kohë reale si një instrument i rëndësishëm 
për qytetarët kur kërkojnë shërbime; 

     Përgjegjesi e përmirësuar brenda Ministrisë së Drejtësisë dhe Institucioneve të vartësisë: 

 Grupi i punës siguron forcimin e transparencës; 

 Forcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit ndërmjet aktiviteteve dhe përgjegjësive përkatëse të 
MD dhe institucioneve të vartësisë. 

Si do të 
kontribuojë 
angazhimi në 
zgjidhjen e 
problemit 
publik? 

 
Ky angazhim përqendrohet jo vetëm në rritjen e transparencës përmes botimit në internet të 
dokumenteve të Ministrisë së Drejtësisë, por edhe në sigurimin që informacioni të botohet në 
një format lehtësisht të kuptueshëm. Krijimi i një grupi të posaçëm pune Ministria e Drejtësisë 
(pika referimit 1) do të marrë një qasje të strukturuar dhe bashkëpunuese për të 
përmirësuar jo vetëm cilësinë dhe sasinë e informacionit të disponueshëm në internet, por 
edhe aksesin e përmbajtjes për qytetarët në një format jo-teknikë. Një raport vlerësimi i 
hartuar nga grupi i punës dhe i zhvilluar për komentet publike do të identifikojë se ku mundet 
dhe duhet të përmirësohet aksesi në informacion për të pasqyruar dëshirat dhe nevojat e 
qytetarëve (pika referimit 2). 
  
Nxitja dhe përmirësimi i kapaciteteve teknike/profesionale njëkohësisht dhe zhvillimi i 
mekanizmave/protokolleve do të kërkojnë qëndrueshmërinë e masave në mënyrë periodike 
(pika referimit 3). 
 
Me rritjen e besimit të publikut është e nevojshme jo vetëm të publikohen informacione, por të 
arrihen tek qytetarët përmes një sërë formash/mjetesh. Strategjitë e lidhura me drejtësinë, 
planet e veprimit dhe raportet e tyre shoqëruese të zbatimit dhe monitorimit jo vetëm që do të 
publikohen dhe bëhen publike (pika referimit 4), por konkluzionet e tyre do të shpërndahen 
gjithashtu përmes komunikimit audio-vizual dhe përmes paraqitjeve televizive të Ministrit, 
fushatave ndërgjegjësuese, aktiviteteve të ndërgjegjësimit, etj (pika referimit 5). 
 
Korniza kuadër e llogaridhënies do të zhvillohet në koordinim me institucionet përkatëse në 



 

mënyrë që të zhvillohen proçedura dhe rregullore të qarta dhe transparente (pika referimit 
6) dhe sisteme raportimi (pika referimit 7) për Ministrinë e Drejtësisë dhe institucionin e saj të 
vartësisë për të ndihmuar në sigurimin e kryerjes së detyrave në mënyrë efikase, efektive dhe 
me integritet. 

 

Sfida e OGP së e prekur nga 
këto masa 
 
 

Përmirësoni 
shërbimet publike 

Rritja e 
menaxhimit efikas 

të burimeve 
publike 

Rritja e integritetit 
publik  

Rritni 
përgjegjësinë e 

korporatave 

Krijoni një 
komunitet më të 

sigurt për 
qytetarët dhe 

shoqërinë civile 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

Pse ky 
angazhim 
është i 
rëndësishëm 
për vlerat e 
OGP-së? 

Transparenca & 
Qasja në 

Informacion 

 

 A zbulon ky plan më shumë informacion për publikun? 
 A e përmirëson ky plan cilësinë e informacionit të zbuluar për publikun? 

 A e përmirëson ky plan aksesin e informacionit për publikun? 

 A e mundëson ky plan të drejtën për informacion? 

☒Po ☐Jo 

 Rritja e kapacitetit për të pasur një faqe në internet plotësisht funksionale do t'u mundësojë 
qytetarëve një qasje më të madhe në burimet dhe informacionin përkatës; 

 Informacion në kohë reale për qytetarët në rastet kur ata do të kërkojnë shërbime; 

 Hartimi i raportit përfundimtar bazuar në gjendjen aktuale të internetit do të ketë një ndikim të 
drejtpërdrejtë në përmirësimin e informacionit të kërkuar nga publiku 

Përgjegjësia 
publike 

 A krijon apo përmirëson ky plan rregullat, rregulloret dhe mekanizmat për t'i mbajtur zyrtarët qeveritarë 
para përgjegjësisë ndaj veprimeve të tyre? 

 A e bën ky plan qeverinë të përgjegjshme para publikut dhe jo vetëm ndaj sistemeve të brendshme? 

☒Po☐Jo 

 Do të publikohen raportet e monitorimit, përfshirë ato nga shoqëria civile; 

 Krijimi i grupeve të punës dhe tabelave të bashkëpunimit me OSHC promovon llogaridhënien e 
jashtme;  

 Sistemi i raportimit do të vendoset dhe zbatohet bazuar në kriteret për sistemin e raportimit të 
zgjedhur me reagime nga ekspertë / konsultime të jashtme. 

Pjesëmarrja 

Publike & 
Qytetare 

 

 A krijon apo përmirëson plani mundësi, ose aftësi për publikun për të informuar ose ndikuar në vendimet? 

 A krijon apo përmirëson plani mjedisin e mundshëm për shoqërinë civile? 

☒Po☐Jo  

 Bashkëpunimi dhe koordinimi i aktiviteteve do të ndajnë përgjegjësitë përkatëse ndërmjet 
institucioneve; 

 Krijimi i grupeve të punës dhe tabelave të bashkëpunimit me OSHC-të siguron që përpjekjet e 
transparencës pasqyrojnë nevojat e qytetarëve; 

  Qytetarët të aftë të japin komente dhe të kontribuojnë në monitorimin e zbatimit të aktiviteteve të 
planit të veprimit 

Teknologji & 

Inovacion 

 
 A do të përdoret inovacioni teknologjik me një nga tre vlerat e tjera të OGP-së për të avancuar 

pjesëmarrjen, transparencën ose llogaridhënien? 
☒Po☐Jo 

 Përmirësimi dhe mirëmbajtja e faqes në internet të MD-së në rritjen e mundësisë së informacionit 
për qytetarët në mënyrë që ata të kontribuojnë dhe t'i mbajnë institucionet publike të 
përgjegjshme; 

 Përdorimi i komunikimit audioviziv do të rrisë mundësinë e informimit për qytetarët . 

Aktivitetet e rëndësishme 

Pika referimi Treguesit Institucioni / et përgjegjës 
Ide e re ose 

në vazhdim... 
Afati kohor 



 

Arritje e verifikueshme 
për ta përmbushur këtë 
objektiv 

Treguesit e 
Rezultateve 

Outputet e 
Rezultateve 

Institucioni 
kryesor 

përgjegjës 

Agjencitë / 
Institucionet 

Mbështetëse / 
Koordinuese 

E re ose e 
vazhduar nga 

2018-2020 
OGP AP 

Data e 
fillimit 

Data e 
përfundi

mit 

Masa prioritare 1:  
Rritja e kapaciteteve teknike dhe profesionale të Ministrisë së Drejtësisë për të pasur një faqe në internet plotësisht 
funksionale, kështu që informacioni të publikohet në kohë reale dhe informacioni të jetë i dobishëm për qytetarët kur kërkojnë 
shërbime 

Pika referimi 1: 

Krijimi i një grupi pune 
në Ministrinë e 
Drejtësisë (MD) në 
mënyrë që të 
identifikojë 
dokumentet dhe 
proçeset që duhet të 
publikohen dhe si t'i 
bëjë këto më të 
arritshme (gjuhë jo-
teknike, diagrama, 
koncepte të 
thjeshtuara). 

Grupi punues i 
themeluar në MD. 

Grupi i punës 
përfshin anëtarë të 
organizatave të 
shoqërisë civile.   

 Ministria e 
Drejtësisë; 
Agjencia 
Kombëtare e 
Shoqërisë së 
Informacionit 
(AKSHI) 

Të gjitha 
institucionet 
vartëse; 
organizatat e 
shoqërisë civile që 
marrin pjesë në 
grupin e punës 

☐Jo 

☐Po (cila nga 
keto?) 
 

Qershor 
2020 

Dhjetor 
2020 

Pika Referimit 2: 

Analiza dhe hartimi i 
raportit mbi gjendjen 
aktuale të faqes se 
internetit në të cilën do 
të nxjerrë në pah 
informacionin e 
nevojshëm për të 
përmirësuar qasjen në 
informacion për 
publikun 

Projekt raporti i 
analizës. 

Raporti i publikuar 
dhe i bërë i 
disponueshëm për 
publikun me 
mundësinë e 
organizatave të 
shoqërisë civile për 
të dhënë komente. 

 Ministria e 
Drejtësisë; 
Agjencia 
Kombëtare e 
Shoqërisë së 
Informacionit 
(AKSHI) 

Të gjitha 
institucionet 
vartëse; 
organizatat e 
shoqërisë civile që 
marrin pjesë në 
grupin e punës 

☐Jo 

☐Po (cila nga 
keto?) 
 

Qershor 
2020 

Dhjetor 
2020 

Pika Referimit 3: 

Faqja zyrtare e MD dhe 
institucioneve vartëse 
plotësisht funksionale 
dhe e arritshme me 
informacion të detajuar 
dhe të plotë të botuar. 

Faqja zyrtare e 
azhornuar 
plotësisht. 

Mekanizmat e 
krijuar për të 
siguruar 
azhornimin e 
rregullt. 

 Ministria e 
Drejtësisë; 
Agjencia 
Kombëtare e 
Shoqërisë së 
Informacionit 
(AKSHI) 

Të gjitha 
institucionet 
vartëse 

☐Jo 

☐Po (cila nga 
keto?) 
 

Jan. 
2021 

Dhjetor 
2020 

Masa prioritare 2: 
Rritja e transparencës dhe përdorimit të aksesit në informacionin në publik 

Pika Referimit 4: 

Transparencë e shtuar 
në bërjen publike të 
raportimit të strategjive 
dhe zbatimit të planeve 
të tyre të veprimit, si 
dhe aktiviteteve 
gjithëpërfshirëse të 
institucionit. 

Publikimi i 
strategjive, 
raportet e 
monitorimit, 
raportet e zbatimit 
në faqen e 
internetit të MD. 

Publikimi i 
përmbledhjeve të 
raporteve të 
ndryshme në 
gjuhë të thjeshtuar 
në mënyrë që të 
jetë më i 
arritshëm. 

 Ministria e 
Drejtesise 

Të gjitha 
institucionet 
vartëse 

☐Jo 

☐Po (cila nga 
keto?) 
 

Jan. 
2020 

Dhjetor 
2020 

Pika Referimit 5: Komunikimi 
audioviziv i 

 Ministria e Të gjitha 
institucionet 

☐Jo 

☐Po (cila nga 

Jan. 
2020 

Dhjetor 
2020 



 

Komunikimi audioviziv 
i veprimtarisë së 
institucionit si një mjet 
i rritjes së 
transparencës 
(paraqitjet televizive të 
Ministrit, fushatat e 
ndërgjegjësimit, 
aktivitetet e 
ndërgjegjësimit, etj.) 

integruar në 
proçedurat e tij. 

Drejtesise vartëse keto?) 
 

Masa prioritare 3: 
Forcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit të aktiviteteve dhe përgjegjësive përkatëse të Ministrisë së Drejtësisë dhe 
institucioneve të vartësisë, të cilat do të kenë një ndikim pozitiv në transparencën dhe llogaridhënien, duke përfshirë, por pa u 
kufizuar në, inspektimet e kryera nga Ministria e Drejtësisë për institucionet respektive 

Pika referimit 6: 

Miratimi i manualeve, 
udhëzimeve, rregullave 
të brendshme përkatëse 
për funksionimin më 
efikas të institucionit. 

Në mënyrë që 
institucioni të jetë sa më 
efikas në fushën e tij të 
veprimtarisë dhe 
politikëbërjes, të gjitha 
rregulloret e brendshme 
të strukturave 
themelore do të 
rishikohen. 

Manualë, 
udhëzime, 
rregullore të 
brendshme të 
miratuara. 

Të gjitha 
rregulloret e 
brendshme të 
strukturave 
themelore të 
rishikuara. 

 Ministria e 
Drejtesise 

Të gjitha 
institucionet 
vartëse 

☐Jo 

☐Po (cila 
nga keto?) 
 

Jan. 2021 Qershor. 
2021 

Pika Referimit 7: 

Miratimi i një sistemi 
efikas raportimi të 
detyrave dhe 
përgjegjësive të secilit 
institucion në 
përputhje me 
transparencën dhe 
llogaridhënien. 

Bazuar në rregulloren e 
rishikuar, mënyra e 
raportimit do të 
përcaktohet në mënyrë 
që të arrihet 
transparenca dhe 
përgjegjësia. 

Kriteret për 
sistemin e 
raportimit të 
zgjedhur me 
reagime nga 
ekspertë / 
konsultime të 
jashtme. 

Sistemi i 
raportimit i 
miratuar dhe 
integruar në 
Ministrinë e 
Drejtësisë dhe të 
gjitha proçedurat 
e institucioneve 
vartëse. 

 Ministria e 
Drejtesise 

Të gjitha 
institucionet 
vartëse 

☐Jo 

☐Po (cila 
nga keto?) 
 

Jan. 2021 Qershor 
2021 

Informacioni i Kontaktit 

Emri i personit përgjegjës nga 
agjencia zbatuese 

 

Titulli, Departamenti  

Email dhe Telefon  

Aktorë të tjerë të 
përfshirë 

Aktorët 
shtetërorë 
të përfshirë 

 
Agjensi të tjera qeveritare të përfshira: Institucione të Varura (Drejtoria e 
Ndihmës Ligjore Falas) 
 
Agjencitë joqeveritare të përfshira: Organizatat e Shoqërisë Civile; Fakulteti i 
Drejtësisë, Universiteti i Tiranës 



 

 
 
 


