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Sot me data,

/

/ ____, lidhet kjo Marreveshje Bashkepunimi ndermjet Paleve:

Bashkisë Tropoje, me adrese: Slieshi "Azem Hajdari", 8701 Bajrarn Curri, perfaqesuar
nga Kryetari I Bashkise Tropoje z. Besnik Dushaj, ketu e në vijim "Bashkia"
dhe
Ministrisë së Drejtësisë me adrese: Blvd. "Zog I", perfaqosuar nga Ministrja e Drejtësiso
znj. Etilda Gjonaj (Salin), ketu e në vijim "Ministria".
Duke qenë se Palot:
Vleresojne rendesine e permiresimit të administrimit te drejtesisë penale per td miturit në
konflikt me ligjin në kuader të forcimit td shtetit td se drejtes dhe përmirësimit td respektimit të
drejtave të njeriut;
Konsiderojne se nje ndër objektivat kyç ne ushtrimin e veprimtarisë së institucioneve në
nivel qendror dhe vendor eshte efikasiteti në ofrimin e sherbimeve ndaj qytetarëve ne përputhje
me nevojat e tyre;
Marrin në konsiderate politikat e ndjekura dhe masat e ndermarra në nivel legjislativ per
td mbrojtur dhe garantuar të drejtat e td miturve në konflikt me ligjin dhe kerkesat per
implementimin e suksesshem te tyre;
Synojne implementimin efektiv td Kodit te Drejtesise Penale per to Miturit nOpOrmjet
mbrojtjes sO interesit me td larte të te miturve, integrimin social dhe rehabilitimin e td miturve nO
konflikt me ligjin, viktimave dhe deshmitareve;
Konfirtnojne angazhimin institucional pOr td siguruar standarde te larta td veprimtarisO
dhe per W adresuar nevojat e strukturave zbatuese tO ligjit pOr drejtOsinO pOr tO miturit per pasjen
e njO kuadri institucional dhe infrastrukturor mbOshtetOs nO qasje me objektivin e drejtesise
miqOsore pOr fmijOt;
Njohin faktin se pushteti vendor eshtO aktor kyç nO garantimin e ftinksionimit te
sherbimeve ne nivel komuniteti dhe se Bashkia Tropoje ka disponibiletin maksimal per
mbeshtetjen e grupeve nO nevojO me programe tO pOrshtatshme;
Afirmojne vuilnetin dhe vendosmOrinO pOr te bashkepunuar dhe kontribuuar nO realizimin
e qellimit to kesaj marrOveshje pOr td permbushur angazhimet e ndermarra nO kuader td
instrumenteve nderkombetare.
Kane rené dakord td lidhin kete Marreveshje BashkOpunimi, në vijim e quajtur
Marreveshje.
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Neni I
Objekti
Objekti I kesaj Marreveshje mes Paleve konsiston nO vendosjen e bashkepunimit midis dy
institucioneve per realizimin dhe mbikeqyrjen e masave alternative të shmangies nga ndjekja
penale dhe denimi (koth e nO vijim "Masat e shmangies") pOr td miturit nO konflikt me ligjin,
banore tO Bashkise Tropoje.
Neni 2
Baza ligjore
Kjo marrOveshje bashkepunimi bazohet nO ligjin nr. 37/2017, date 30.03.2017 "Kodi I
DrejtOsisO Penale per të Mitur", ne ligjin nr. 8678, date 14.05.2001 "Per organizimin dhe
fiinksionimin e MinistrisO sO DrejtOsise", i ndryshuar, nO nenin 9, pika. 1.6, shkonja "a", si dhe
nenin 64, shkronjat "a" dhe "gj", tO Iigjit nr. 139/2015 "Per vetOqeverisjen Vendore".
Neni 3
Q011imi
PalOt bien dakord td bashkepunojnO me q011im zbatimin e masave të shmangies per td
miturit nO konflikt me ligjin nOpërmjet:
1) organizimin dhe pjesemarrjen e punonjOsve te njesisO per mbrojtjen e fëmijeve dhe
sherbimit tO proves nO trajuimeve td perbashkOta me qellim forcimin e kapaciteteve
profesionale td strukturave te sherbimeve mbeshtetOse;
ii) lehtesimin e ofrimit td ndihmOs dhe mbeshtetjes pOr tO miturit nO konflikt me ligjin dhe
familjes sO tij, kur kjo kerkohet prejt tyre;
iii) promovimin e modelit të drejtOsisO miqOsore me td miturit nO konflikt me ligjin duke
organizuar nO ambientet e qendrOs aktivitete sensibilizuese, edukative, argOtuese dhe
aktivitete td tjera në pershtatje me nevojat e td miturit.
Neni 4
Roll dhe pOrgjegjOsitë e PalOve
I. Ministria e DrejtOsisO nOpOrmjet DrejtorisO sO Pergjithslune to Sherbimit tO ProvOs merr
pOrsipOr:
to koordinojO punën per ushtrimin e veprimtarisO sO specialistOve td ZyrOs Vendore
i.
TropojO to ngarkuar me ekzekutimin e masave to shmangies;
te caktojO personin pergjegjOs (mbikeqyrOs) qO do td ndjekO ecurinO e trajtimit to rasteve
ii.
to to miturve nO konflikt me ligjin, perfitues td shOrbimeve sociale sipas Planit Individual
to Nevojave;
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iii.
iv.
V.

A.

vii.
viii.
ix.

X.

xi.

to pOrcaktojo nO bashkOpunim me personin pOmjegjes që drejton strukturat sociale nO
Bashkine Tropoje kalendarin e monitorimit tO rasteve;
tO njoftojO nO kohe dhe pa vonesO stmkturat sociale nO BashkinO Tropojo pOr rastet qO do
to trajtohen dhe aktivitetin qO do të zhvillohet;
td hartoje skemat dhe programet e trajtimit të rasteve tO tO miturve autorO dhe/ose viktima
dhe familjareve të tyre;
qO nO bashkepunim me institucionetJaeneitO kompetente të zbatoje programet e
kOshillimit, drejtosisO restauruese, ndermjetOsimit dhe programet e tjera
rehabilituese/riintegruese per të miturit dhe familjen e tij, tO caktuara nga prokurori në
vendimin e masOs sO shmangies;
td organizojO takime periodike me pOrfaqOsues to institucioneve ligjzbatuese per
koordinimin e masave nO trajtimin e çOshtjeve to to miturit në konflikt me ligjin;
tO vendosO nO dispozicion listen e punonjOsve tO ZyrOs Vendore TropojO që do to ndjekin
ekzekutimin e masave td shmangies;
tO vendose nO dispozicion, no kohO dhe pa vonesO, tO punonjOsit to njOsisO pOr mbrojtjen e
fëmijeve dokumentacionin e nevojshOm td tO miturit me qollim koordinimin e veprimeve
per menaxhimin e rastit;
tO organizojo trajnimeve tO perbashketa me q011im forcimin e kapaciteteve profesionale to
strukturave to sherbimeve mbOshtetesO;
tO miratojO protokollet e pOrbashkOta td punOs per zbatimin e kOsaj Marreveshjeje.

2. Bashkia TropojO, nOpOrmjet strukturave td sherbimeve sociale, merr pOrsiper:
to vendose nO dispozicion td institucionit td shOrbimit tO provOs ambiente non
i.
administrimin e saj, me q011im zbatimin e programeve dhe detyrave to caktuara per
zbatimin e masave të shmangies per të miturit nO konflikt me ligjin;
tO sigurojO punonjOs tO specializuar pOr tO ndjekur dhe trajtuar tO miturin me masOn e
ii.
shmangies, viktimOn dhe familjen e tij;
I. to porcaktoje në bashkepunim me pOrfaqOsuesin e shOrbimit td proves kalendarin e
monitoriinit tO rasteve;
to sigurojO bashkepunimin e punonjOsit kompetent pOr mbrojtjen e fëmijOve to BashkisO,
ii.
me q011im koordinimin e perpjekjeve pOr to trajtuar tO miturin me masOn e shmangies;
to shqyrtojO me pOrparOsi kerkesat pOr shorbime sociale, to cilat rezultojne të munguara
iii.
duke i porfshiro nO planifikimin e nevojave Sr shOrbime dhe ngritjen e shorbimeve td reja
pOr tO miturit në konflikt me ligjin, bazuar no analizon e të dhOnave to perftuara nO
vijimOsi td kOsaj MarrOveshjeje;
to sigurojO pjesOmarrjen e punonjOsve td sherbimeve mbrojtOse no trajnimet e porbashketa
iv.
me qollim forcimin e kapaciteteve profesionale tO tyre;
to ofrojo shOrbimet sociale to perkujdesit per to miturin nO konflikt me ligjin dhe familjes
V.
sO tij kur kjo kerkohet prej tyre;
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vi. të kontribuoje the të bashkepunoje nO zbatimin e programeve dhe aktivitete tO ndryshme
organizuar per keshillimin, korriimin, ndOrmjeteshnin dhe programe te tjera qO lidhen
me zbatimin e masave tO shmangies;
vii.td miratojO protokollet e perbashkOta td punOs per zbatimin e kesaj Marreveshjeje.
Neni 5
Veprimtarite e pOrbashkOta
Met nëpOrmjet strukturave te tyre kompetente tO percaktuara nO Nenin 4 td kOsaj Marreveshje,
marrm pOrsipOr tO kryejne bashkarisht:
I.
bashkerendimin nO dhOnien e informacionit mbi hartimin e raportit tO vlerOsimit
individual, programin dhe skemat e veprimtarisO që ndiqet per zbatimin dhe mbikeqyrjen
e masOs se shmangies;
ii. caktimin e modeleve dhe standardeve to pOrgatitjes sO raportit tO vleresimit individual dhe
metodologjise sO punOs;
iii. hartimin dhe zbatimin e skemave tO veprimtarisO sO pOrbashket
iv. planifikimin dhe organizimin e trajnimeve tO perbashketa;
V.
hartimin e formulareve dhe raporteve tO vierOsimit td aktiviteteve dhe sherbimeve qO
ofrohen;
vi. sigurimin e mjeteve teknike to nevojshme pOr zhvillimin e veprimtarive per zbatimin dhe
mbikeqyrjen e masave td shmangies;
vii. nxitjen dhe marrjen e masave mbi sensibilizimin e publikut dhe edukimin e tij, mbi Ilojin
dhe procedurat e sherbimeve to ofruara per zbatimin e masOs se shmangies;
viii. programimin e takimeve periodike per shkOmbimin e informacionit mbi aktivitetet e
realizuara dhe bashkerendimin e atyre aktiviteteve që vleresohen tO nevojshme per Vu
ndOrrnarre në tO ardhmen, tO chat do tOjenO rrjedhoje e situatave to ndeshura nO praktike;
ix. kryerjes se analizave dhe studimeve tO perbashketa me qeltim nxjerrjen e rekomandimeve
tO karakterit ligjor dhe administrativ dhe vOnien e tyre nO dispozicion tO paleve, tO cilat do
td vleresojno nevojOn dhe formen e nderhyrjeve konkrete bazuar nO kompetencat ligjore;
promovimin e modelit td drejtOsisO miqOsore me tO miturit nO konflikt me ligjin duke
X.
organizuar aktivitete sensibilizuese, argOtuese dhe edukative.

Neni 6
ShkOmbimi I informacionit
1.PalOt nO mOnyrO periodike, çdo 3 (tre) muaj shkembejnO informacion mbi numrin e td
miturve të trajtuar, veprimtarite e realizuara si dhe tO dhenat mbi programet dhe sherbimet e
ofruara dhe mOnyrOn e bashkOrendimit td aktiviteteve.
2.Verifikimin e pOrbashket tO ankesave tO paraqitura mbi veprimtarinO dhe sherbimet e ofruara;
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3. Palët marrin përsipër td analizojne veprimtarinë e ushtruar duke perfshire në objektin e
analizes edhe të dhena të marra nga institucione shteterore apo organizma td tjerë, me qetlim
përgatitjen e programeve efektive per rehabilitimin dhe riintegrimin e të miturve.
Nail 7
Kohëzgj atj a
Kjo Marreveshje lidhet per një periudhë 2 (dy) vjecare nga dita e nenshkrimit dhe do te jetë
efektiv pergjate ketij afati.
Neni S
Personat e kontaktit
1. Secila nga palet percakton një person kontakti të cues/it I drejtohen të gjitha komunikimet,
qofshin verbale apo të shkruara, si elektronike ashtu dhe td shtypura në leter. Na çastin e
nenshkrimit td kesaj marreveshjeje personat e kontaktit jane si vijon:
Per Jashkinë:

Znj. Shpresa Bucpapaj
Punonjëse sociale
Njesia e Mbrojtjes se Fëmijëve dhe Barazise Gjinore
E-mail: shpresa.bucpapaj(tropoje.gov.al

Per Ministrinë e Drejtësisë: Z. Sami Tafaj
Drejtor
Zyra Vendore e Shërbimit të Proves, Tropoje
E-mail: sami.tafai@sherbimiproves.gov.aI

2. Personat e caktuar në piken I te këtij neni do td jenë peregjes per saktesine e protokolleve,
proces-verbaleve, listave dhe çdo dokumenti shoqerues që do td dale në zbatim të Marreveshjes.
3. Ne rast td ndryshimit të njërit nga personat e caktuar në piken I td ketij neni, Pala e cila
perfaqesohet prej ketij personi do td njoftoje me shkrim palen tjetër nenshkruese brenda I (nje)
jave kalendarike nga data e ndryshimit, të dhenat e personit të ri të kontaktit.
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Neni 9
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve
Mosmarreveshjet që mund td lindin mes paleve zgjidhen me frymen e mirekuptimit dhe me
bisedime ndermjet tyre.

Neni 10
Dispozita të fundit
1. PalOt jane td detyruara tO respektojne kete Marreveshje per të gjithe kohezgjatjen e parashikuar
nO Nenin 7 tO saj;
2. Kjo marrOveshje nuk Oshte burim I krijimit td detyrimeve monetare dhe financiare ndermjet
PalOve.
3. Cdo pale merr përsipër tO permbushe detyrimet sipas kesaj marreveshje pa pretendim fmanciar
ndaj pales tjetOr.
4. Marreveshja mund të ndryshohet vetOm nOpOrmjet njO dokumenti me shkrim td nenshkruar
nga td dya palOt.
5. Kjo marreveshje bashkepunimi hyn në fuqi diten e nenshkrimit td saj nga palOt dhe hartohet nO
4 kateO kopje të barazvlefshme nO gjuhen shqipe, nga 2 (dy) kopje per secilOn pale.
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