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Sot me date, / / 2019, lidhet kjo Marrëveshje Bashkepunimi ndermjet Paleve:
Bashkisë Krujë, me adrese: Sheshi "Skenderbej", perfaqesuar nga Kryetari i Bashkise se
Krujës z. Artur Bushi, ketu e në vijim "Bash/cia"
dhe

Ministrise se Drcjtësisë me adrese: Blvd. "Zog I", perfaqesuar nga Ministrja e Drejtësise
Znj. Etilda Gjonaj (Saliu), kern e në vijim "Ministria".
Duke qenë se Palet:
Vleresojne rendesine e përmirësimit të administrimit te drejtësise penale per të miturit në
konflikt me ligjin në kuader td forcimit të shtetit td se drejtes dhe përmiresimit te respektimit te
drejtave td njeriut;
Konsiderojne se një ndër objektivat kyç në ushtrimin e veprixntarise se institucioneve ne
nivel qendror dhe vendor ështe efikasiteti në ofrimin e sherbimeve ndaj qytetarëve në perputhje
me nevojat e tyre;
Marrin në konsiderate politikat e ndjekura dhe masat e ndermarra në nivel legjislativ per
td mbrojtur dhe garantuar te drejtat e te miturve në konflikt me ligjin dhe kerkesat per
implementimin e suksesshëm td tyre;
Synojne implementimin efektiv te Kodit te Drejtesise Penale per të Miturit nëpërmjet
mbrojtjes se interesit me td larte të te miturve, integrimin social dhe rehabilitimin e td miturve ne
konflikt me Iigjin, viktimave dhe deshmitarëve;
KonfIrmojne angazhimin institucionat per te sigumar standarde te lana te veprimtarise
dhe per të adresuar nevojat e strukturave zbatuese te liit per drejtësine per td miturit per pasjen
e një kuadri institucional dhe infrastrukturor mbeshtetes në qasje me objektivin e drejtesise
miqësore per femijet;
Njohin faktin se pushteti vendor eshtë aktor kyç në garantimin e fUnksionimit te
shërbimeve në nivel komuniteti dhe se Bashkia Kruje ka disponibiletin maksimal per
mbeshtetjen e grupeve në nevojë me programe th pershtatshme;
Afirmojne vullnetin dhe vendosmerine per td bashkepunuar dhe kontribuuar në realizimin
e qellimit td kesaj marreveshje per të permbushur angazhimet e ndermarra në kuader td
instrumenteve nderkombëtare.
Kane tène dakord te lidhin ketë Marreveshje Bashkëpunimi, ne vijim e quajtur
Marreveshje.
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Neni I
Objekti
Objekti I kesaj Marreveshje mes Paleve konsiston në vendosjen e bashkepunimit midis dy
institucioneve per realizimin dhe mbikeqyrjen e masave alternative td shmangies nga ndjekja
penale dhe denimi (ketu e ne vijim "Masat e shmangies") per td miturit nO konflikt me ligjin,
banore tO Bashkise Kruje.
Neni 2
Baza ligjore
Kjo marreveshje bashkepunimi bazohet nO ligjin nr. 37/2017, data 30.03.2017 "Kodi i
Drejtesise Penale per tO Mitur", nO ligjin nr. 8678, data 14.05.2001 "POr organizimin dhe
thnksionimin e Ministrise sO DrejtesisO", I ndryshuar, nO nenin 9, pika. 1.6, shkonja "a", si dhe
nenin 64, shkionjat "a" dhe "gj", tO ligjit nr. 139/2015 "Per vetëqeverisjen vendore".
Neni 3
QIIimi
Palet bien dakord td bashkepunojnë me qellim zbatimin e masave tO shmangies per te
miturit nO konflikt me ligjin nOpOrmjet:
i) organizimin dhe pjesemarrjen e punonjOsve tO njOsisë per mbrojtjen e £ëmijOve dhe
sherbimit tO proves nO trajnimeve td perbashkOta me qellim forcimin e kapaciteteve
profesionale të strukturave tè sherbimeve mbeshtetOse;
ii) lehtesimin e ofrimit tO ndihmOs dhe mbOshtetjes per to miturit nO konflikt me ligjin dhe
familjes sO tij, kur kjo kOrkohet prejt tyre;
iii) promovimin e modelit te drejtOsise miqOsore me tO miturit nO konflikt me ligjin duke
organizuar nO ambientet e qendres aktivitete sensibilizuese, edukative, argOtuese dhe
aktivitete tO tjera nO pershtatje me nevojat e td miturit.
Neni 4
Roll dhe pOrgjegjesitO e Palëve
1. Ministria e DrejtOsise nOpOrmjet DrejtorisO sO Pergjithshme te Shorbimit të Proves merr
pOrsipOr:
to koordinojo punOn per ushtrimin e veprimtarisO sO speeialistOve tO Zyres Vendore KrujO
I.
te ngarkuar me ekzekutimin e masave te shmangies.
të caktojO personin pergjegjes (mbikeqyres) qO do tO ndjekO ecurinO e trajtimit td rasteve
ii.
tO td miturve nO konflikt me ligjin, porfitues td sherbimeve sociale sipas Planit Individual
td Nevojave;
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1.

iii.
iv.
V.

vi.

vii.
viii.
ix.

X.

xi.

të percaktoje në bashkepunim me personin pergjegjes që drejton strukturat sociale tie
Bashkine Kruje kalendarin e monitorimit td rasteve;
të njoftoje ne kohë dhe pa vonesë strukturat sociale të bashkise per rastet qO do të
trajtohen dhe aktivitetin që do tO zhvillohet;
te hartoje skemat dhe programet e trajtimit të rasteve tO të miturve autore dhe/ose viktima
dhe familjareve tO tyre;
që nO bashkOpunim me institucionet/agjericite kompetente td zbatoje programet e
kOshillimit, drejtesise restauruese, ndermjetesimit dhe programet e tjera
rehabilituese/riintegruese per të miturit dhe familjen e tij, to caktuara nga prokurori nO
vendimin e masës sO shmangies;
to organizojë takime periodike me perfaqosues të institucioneve ligjzbatuese per
koordinimin e masave nO trajtimin e cOshtjeve tO tO miturit nO konflikt me ligjin;
tO vendose nO dispozicion listen e punonjOsve tO ZyrOs Vendore KrujO qO do td ndjekin
ekzekutimin e masave tO shmangies;
td vendosO nO dispozicion, nO kohe dhe pa vonesO, tO punonjOsit tO njOsisO per mbrojtjen e
fdmijeve dokumentacionin e nevojshem tO tO miturit me q011im koordinimin e veprimeve
per menaxhimin e rastit;
tO organizojO trajnimeve tO pOrbashkOta me q011im forcimin e kapaciteteve profesionale tO
strukturave tO shorbimeve mbOshtetesO;
tO miratojO protokollet e pOrbashketa te punOs per zbatimin e kesaj MarrOveshjeje.

2. Bashkia KrujO, nOpOrmjet strukturave td shOrbimeve sociale merr pOrsipOr:
i.
td vendose nO dispozicion td institucionit tO sherbimit td provOs ambiente nën
administrimin e saj, me qellim zbatimin e programeve dhe detyrave td caktuara pOr
zbatimin e masave tO shmangies per to miturit ne konflikt me ligjin;
td sigurojO punonjOs to speeializuar me profil social, per te ndjekur dhe trajtuar to miturin
ii.
me masOn e shmangies, viktimOn dhe familjen e tij;
tO pOrcaktojO nO bashkOpunim me perfaqOsuesin e shOrbimit tO provOs kalendarin e
iii.
monitorimit td rasteve;
tO sigurojO bashkOpunimin e punonjOsit kompetent per mbrojtjen e femijeve tO BashkisO,
iv.
me q011im koordinimin e pOrpjekjeve per të trajtuar td miturin me masOn e shmangies;
tO shqyrtojO me pOrparOsi kerkesat pOr shOrbime sociale, td cilat rezultojnO tO munguara
V.
duke i pOrfshirO nO planifikimin e nevojave pOr shOrbime dhe ngritjen e shOrbimeve tO reja
per të miturit nO konflikt me ligjin, bazuar nO analizOn e to dhCnave to pOrftuara nO
vijimOsi to kosaj Marroveshjeje;
tO sigurojO pjesOmarrjen e punonjësve tO sherbimeve mbrojtese nO trajnimet e pOrbashkOta
vi.
me qollim forcimin e kapaciteteve profesionale tO tyre;
të ofroje sherbimet sociale tO perkujdesit par to miturin ne konflikt me ligjin dhe familjes
vii.
sO tij kur kjo kerkohet prej tyre;
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viii.

ix.

të kontribuoje dhe të bashkepunoje në zbatimin e programeve dhe aktivitete të ndryshme
organizuar per keshillimin, korrigjimin, ndermjetesimin dhe programe td tjera qO When
me zbatimin e masave tO shmangies;
tO miratojë protokollet e perbashketa td punOs per zbatimin e kesaj MarrOveshjeje.
Neni 5
VeprimtaritO e pOrbashkOta

Palet nOpOrnijet strukturave të tyre kompetente tO pereaktuara nO Nenin 4 tO kOsaj MarrOveshje,
martin pOrsipOr tO kryejnO bashkarisht:
i.
bashkOrendimin nO dhOnien e informacionit mbi hartimin e raportit te vierosimit
individual, programin dhe skemat e veprimtarisO që ndiqet per zbatimin dhe mbikeqyrjen
e masOs sO shmangies;
ii.
eaktimin e modeleve dhe standardeve tO pOrgatitjes së raportit td vieresimit individual dhe
metodologjise sO punOs;
iii.
hartimin dhe zbatimin e skemave tO veprimtarise sO pOrbashkOt;
iv.
planifikimin dhe organizimin e trajnimeve tO pOrbashketa;
V.
hartimin e formularOve dhe raporteve tO vieresimit to aktiviteteve dhe shorbimeve qO
ofrohen;
sigurimin e mjeteve teknike tO nevojshme per zhvillimin e veprimtarive per zbatimin dhe
vi.
mbikeqyrjen e masave tO shmangies;
nxitjen dhe marrjen e masave mbi sensibilizimin e publikut dhe edukimin e tij, mbi llojin
vii.
dhe procedurat e shorbimeve to ofruara per zbatimin e masOs so shmangies;
programimin e takimeve periodike per shkembimin e informacionit mbi aktivitetet e
viii.
realizuara dhe bashkOrendimin e atyre aktiviteteve qO vierosohen to nevojshme per Vu
ndOrmarrO ne tO ardhmen, to chat do tOjenO rrjedhoje e situatave tO ndeshura në praktike;
kzyerjes sO anatizave dhe studimeve tO perbashkOta me qollim nxjerrjen e rekomandimeve
ix.
td karakterit ligjor dhe administrativ dhe vOnien e tyre nO dispozicion to palove, tO cilat do
tO vlerOsojnO nevojOn dhe formen e nderhyrjeve konkrete bazuar nO kompetencat Iigjore;
promovimin e modelit td drejtOsiso miqOsore me të miturit nO konflikt me Iigjin duke
X.
organizuar aktivitete sensibilizuese, argOtuese dhe edukative.
Neni 6
ShkOmbimi I informacionit
1. PalOt nO mOnyrO periodike, çdo 3 (tre) muaj shkembejne informacion mbi numrin e to
miturve td trajtuar; veprimtarite e realizuara si dhe të dhOnat mbi programet dhe shOrbimet e
ofruara dhe mënyrOn e bashkOrendimit të aktiviteteve;
2. Verifikimin e perbashkot tO ankesave tO paraqitura mbi veprimtarinë dhe shOrbimet e ofruara;
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3. Palet marrin përsipOr td analizojne veprimtarinO e ushtruar duke perfshire nO objektin e
analizes edhe tO dhena te maria nga institucione shteterore apo organizma tO tjerO, me qollim
pOrgatitjen e programeve efektive per rehabilitimin dhe riintegrimin e td miturve.
Neni 7
KohOzgjatja
Kjo MarrOveshje Whet per njO periudhe 2 (dy) vjeçare nga dita e nenshkrimit dhe do te jetO
efektiv pergjate ketij afati.
Neni 8
Personat e kontaktit
1. Secila nga palet percakton njO person kontakti tO cues/it i drejtohen td gjitha komunikimet,
qofshin verbale ape tO shkruara, si elektronike ashtu dhe td shtypura nO leter. NO çastin e
nenshkrimit to kesaj marreveshjeje personat e kontaktit jane si vijon:
FOr BashkinO:

Znj. Emida Taga
Specialiste per Mbrojtjen e tO Drejtave td FOmijOve
Drejtoria e Sherbimit Social
E-mail: emida2010@live.com

POr MinistrinO e DrejtesisO: Z. Engjell Hysi
Drejtor i Pergjithshem
Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit td Proves
E-mail: Engjefl.Hysi®sherbimiproves.gov.aI
2. Personat e caktuar nO pikOn I td ketij neni do td jenO pergjegjes per saktesine e protokolleve,
proces-verbaleve, listave dhe çdo dokumenti shoqerues qO do t8 dale në zbatim tO Marreveshjes.
3. Ne rust të ndryshimit td njOrit nga personat e caktuar në piken 1 td ketij neni, Pala e cila
perfaqOsohet prej kOtij personi do tO njoftoje me shkrim palOn tjetOr nenshkniese brenda 1 nje)
jave kalendarike nga data e ndryshimit, tO dhOnat e personit td ri tO kontaktit.

Neni 9
Zgjidhja e mosmarrOveshjeve
MosmarrOveshjet qO mund të lindin mes palOve zgjidhen me frymen e mirOkuptimit dhe me
bisedime ndermjet tyre.
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Neni 10
Dispozita të fundit
Palët Jane të detyruara të respektojne kete Marreveshje per të gjithe kohezgjatjen e parashikuar
1.
ne Nenin 7 te saj;
2.Kjo marreveshje nuk eshtë burim I krijimit të detyrimeve monetare dhe financiare ndermjet
Paleve.
cdo pale merr përsipër td permbushe detyrimet sipas kësaj marreveshje pa pretendim financiar
3.
ndaj pales tjetër.
4.Marreveshja mund td ridryshohet vetëm nëpërmjet një dokumenti me shkrim të nenshkruar
nga td dyja palet.
Kjo marreveshje bashkepunimi hyn në fliqi diten e nenshkrimit të saj nga palet dim hartohet në
5.
4 katër) kopje të barazvlefshme në gjuhen shqipe, nga 2 (dy) kopje per secilen pale.

PER
MJNLSTRINE E DREIJTESISE

PER

ISTRI
Etilda Gjona
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