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Aksesi në Drejtësi 
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Ministria e Drejtesise 

 
Konsultimet 4 

Palë të interesuara 
morën pjesë 11 

Palë të interesuara morën pjesë: 

Qeverisja e Mirë dhe Integrimi në BE: 

 Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM)  

 Shqipëri / Instituti Demokratik Kombëtar 

 Qendra Shqiptare e Kërkimeve Ekonomike  

 Instituti i Zhvillimit dhe Bashkëpunimit (CDI) 

 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë në Shqipëri (ICC 
Albania) 

 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë (ICC)  

 Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim  

 Lëvizja Evropiane në Shqipëri (EMA) 

Të Drejtat e Njeriut: 

 Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH) 

 Instituti Shqiptar i Kërkimeve Ligjore dhe Territoriale (ALTRI) 

 Instituti Shqiptar i Punëve Publike / Universiteti M. Barleti 

 Të ndryshme dhe të Barabartë 

 Qendra për të Drejtat e Fëmijëve Shqipëri (CRCA) 

Zhvillim Ndërkombëtar: 

 Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) 

Përmbledhje e komenteve të palëve të interesuara 

Çështjet kryesore të ngritura nga palët e interesuara 

 Mungesa e aksesit të informacionit të plotë dhe të detajuar në Uebfaqen e Ministrisë së Drejtësisë 

 Mungesa e funksionimit të plotë dixhital të sistemeve elektronike, kryesisht noterëve, përmbaruesve dhe institucioneve të 
tjera të varura 

 Ritëm i ngadaltë i reformës në drejtësi 

 Mungesa e ndërgjegjësimit të qytetarëve për ndërmjetësim dhe shërbime të ndërmjetësimit dhe mbështetje 

  Mungesa e bashkëpunimit ndërmjet Drejtorisë së Ndihmës Ligjore Falas dhe Universiteteve 

 Mungesa e kapacitetit midis profesionistëve të drejtësisë 

 Mungesa e kapacitetit dhe çështje të tjera që komplikojnë zbatimin e ligjit 

Rekomandimet nga palët e interesuara 

 Përmirësoni cilësinë e përfaqësimit në gjykime 

 Forconi sistemin e transparencës, efikasitetit dhe paanësisë në gjykatat shqiptare 

 Rritja e kapacitetit të shoqërisë civile për të monitoruar dhe adresuar këto çështje 

 Krijoni mekanizma më të thjeshtë dhe më pak burokratikë për të lehtësuar aksesin e qytetarëve në drejtësi 

 Përshpejtoni reformën në drejtësi: përmirësoni pavarësinë dhe paanësinë e sistemit të drejtësisë 

 Organizimi i kurseve të trajnimit për stafin administrativ të gjykatave dhe prokurorive 

 Rritja e përfshirjes së palëve të interesuara në tryezat e rrumbullakëta konsultative dhe vendosja e dialogut për të forcuar 
bashkëpunimin në procesin e konsultimit dhe vendimmarrjes për reformat në drejtësi 

 Krijoni një regjistër elektronik për magjistratët, gjyqtarët dhe prokurorët. 

 Rritni kontrollin dhe raportimin periodik mbi aspektet e ndryshimeve në drejtësi. 

 Rishikimi i legjislacionit duke u përqëndruar në pretendimet kolektive, pretendimet e vogla 

Propozime specifike nga pjesëmarrësit 

Vendosja e urave të bashkëpunimit midis shoqërisë civile dhe aktorëve të tjerë 

 Rritja e përfshirjes së shoqërisë civile në procesin e konsultimit dhe vendimmarrjes për reformën në drejtësi 

 Përfshirja e shoqërisë civile dhe rritja e transparencës në bërjen publike të raportimit të Strategjive dhe zbatimin e planeve 
të tyre të veprimit, si dhe aktivitetet gjithëpërfshirëse të institucionit do të rrisin besimin qytetar 

 Rritja dhe forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional ndërmjet Drejtorisë së Ndihmës Ligjore Falas dhe aktorëve të 
shoqërisë civile në kuadrin e forcimit të aksesit në drejtësi 

Forconi paanshmërinë, transparencën dhe llogaridhënien 

 Forcimi i sistemit të transparencës, efikasitetit dhe paanësisë në gjykatat shqiptare 

 Përmirësimi i cilësisë së përfaqësimit në gjykim, rritja e kapacitetit të shoqërisë civile për të monitoruar dhe adresuar këto 
çështje 

 Rritja e transparencës dhe qasjes në informacionin publik do të ketë një ndikim pozitiv 

 Organizimi i kurseve të trajnimit për stafin administrativ të gjykatave dhe zyrave të prokurorëve, rezultati i të cilave synon 
përmirësimin e cilësisë së shërbimeve, zbatimin e standardeve të përshtatshme gjatë procesit të punës në gjykata dhe zyra 



të prokurorëve. 

 Qëllimi i një sistemi menaxhimi të aktorëve kryesorë të tij - gjyqtarë, prokurorë, avokatë, noterë, përmbarues, 
ndërmjetësues - posedojnë integritetin moral dhe aftësitë profesionale për të zbatuar standardin dhe drejtimin evropian në 
Shqipëri. 

Si u përdor reagimi i palëve të interesit në planin e veprimit 

 Palët e interesuara shprehin kontributin e tyre në propozimin e aktiviteteve konkrete, të matshme të realizueshme dhe në 
përputhje me objektivat specifikë. 

 Kontributi i palëve të interesuara ndikoi në përmirësimin e aktiviteteve duke u përqëndruar kryesisht në rritjen e aksesit në 
drejtësi dhe transparencën 

 Ndikoi në përmirësimin e bashkëpunimit përmes Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas dhe institucioneve publike / 
organizatave kombëtare dhe duke përdorur si dhe aktorë të shoqërisë civile në kontekstin e forcimit të qasjes në udhëzime 
(Bashkimi në gjykata; Prokuroritë; Donatorët; Ofruesit e ndihmës juridike falas; Ligji Klinikat në IAL; Qendra e Shërbimit 
Parësor të Ndihmës Ligjore; Organizata të Autorizuara Jofitimprurëse dhe Avokatë të Ndihmës Ligjore Sekondare). 

 Ndikoi në përmirësimin dhe masat në lidhje me faqen e internetit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve e varësisë  

Mësimet e nxjerra në angazhimin e palëve të interesuara 

Sfidat 

 Përmirësimi i konsiderueshëm i angazhimit qytetar në iniciativat qeveritare për reformën në drejtësi paraqet një sfidë 
thelbësore; 

 Kërkohet qasja e udhëhequr nga përpjekjet e vazhdueshme dhe të qëndrueshme për të mundësuar dhe lehtësuar zhvillimin 
e dialogjeve dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm dhe kontributeve nga shoqëria civile 

Përpjekjet për të Rritur Angazhimin 

 Inkurajoni palët e interesuara drejtpërdrejt duke theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes së tyre; 

 Përfshini idetë dhe sugjerimet e palëve të interesit në masa konkrete. 

Rekomandime për të përmirësuar pjesëmarrjen e palëve të interesuara në të ardhmen 

 Publikime dhe njoftime për shtyp mbi mundësitë për të marrë pjesë, kontribuar ose dërguar reagime; 

 Ftesë dhe Promovime të Hapura në rrjetet sociale dhe Ueb-ngjarjet 

 Rritja dhe përfshirja e palëve të interesuara në tryezat e rrumbullakëta konsultative në mënyrë që të paraqiten nga afër 
problemet e tyre 

 Përfshirja dhe krijimi i urave të bashkëpunimit (p.sh. grupet e punës) do të ketë një ndikim pozitiv në përmirësimin dhe 
angazhimin e palëve të interesuara 

 

 

 

 


