
EDUKIMI LIGJOR I PUBLIKUT NË KUADËR
TË REFORMËS NË DREJTËSI

Çfarë është edukimi ligjor i publikut 
dhe përse është i rëndësishëm?  

Edukimi ligjor i publikut konsiston në përçimin e 
njohurive ligjore tek qyetarët dhe në rritjen e 
ndërgjegjësimit të tyre për rëndësinë e zbatimit 
të ligjit.

Qytetarët që kuptojnë të drejtat dhe detyrimet që 
rrjedhin nga ligji mbrohen më mirë në situatat me 
të cilat përballen në jetën e përditshme. 

Pajisja e qytetarëve me njohuri ligjore i bën ata më 
aktivë në mbikëqyrjen e veprimtarisë së institucioneve 
publike. 

Qytetarët e ndërgjegjësuar për rëndësinë e ligjit 
kontribojnë në forcimin e kulturës së zbatimit të ligjit.

Çfarë risish solli Reforma në 
Drejtësi?  

Për adresimin e këtyre problemeve, Kuvendi 
miratoi në Prill 2019 të parën Strategji për 
Edukimin Ligjor të Publikut. 

Për zbatimin e Strategjisë është ngritur Rrjeti i 
Edukimit Ligjor të Publikut, me përfaqësues nga 
institucione publike, fakultete të drejtësisë, OJF, 
avokatia, noteria, etj. 

Organet drejtuese dhe këshillimore të Rrjetit, 
përkatësisht Komisioni Drejtues dhe Bordi 
Këshillimor, janë krijuar dhe kanë �lluar të 
ushtrojnë veprimtarinë e tyre.  

Cilat janë pritshmëritë nga zbatimi i 
Reformës në Drejtësi në lidhje me 
edukimin ligjor të publikut? 

Programet mësimore për nxënësit e shkollave 9-vjeçare dhe të 
mesme do të plotësohen me informacione ligjore në gjuhë të 
thjeshtë dhe të kuptueshme nga fëmijët.  

Do të ngrihen portale informative me informacione në fushën e së 
drejtës penale, civile, administrative dhe familjare.

Përgatitja dhe mënyra e ofrimit të informacioneve do të bëhet sipas 
nevojave speci�ke të të gjithë grupeve shoqërore të cilëve do t’u 
drejtohet informacioni. 

Media publike do të përfshihet aktivisht në organizimin e 
programeve që përmbajnë informacion ligjor dhe njohuri për 
mënyrat e zgjidhjes së kon�ikteve.

Institucionet publike, OJF dhe donatorë do të koordinojnë nismat 
dhe �nancimet e tyre për veprimtaritë e edukimit ligjor të publikut. 

Këto masa do të synojnë fuqizimin e qytetarëve, përmirësimin e 
bashkëjetesës sociale, si dhe rritjen e efektivitetit të aksesit të 
qytetarëve në drejtësi.  

Përse ishte e nevojshme ndërhyrja 
përmes Reformës në Drejtësi në 
edukimin ligjor të publikut? 

Nga Analiza e Sistemit të Drejtësisë u konstatua se ka nivel të 
ulët të ndërgjegjësimit të publikut për të drejtat, detyrimet 
që burojnë nga ligji dhe për rëndësinë e zbatimit të ligjit.  

Në shkollat 9-vjeçare dhe të mesme nuk jepen mjaftueshëm 
njohuri me natyrë ligjore dhe informacione për funksionimin 
e sistemit të drejtësisë. 

Insitucionet publike nuk ofrojnë informacion ligjor në gjuhën 
dhe mënyrën e përshtatshme për secilin grup shoqëror, 
përfshirë këtu, të mitur, të moshuar, persona që i përkasin 
pakicave kombëtare, persona me aftësi ndryshe, viktima të 
tra�kimit, viktima të dhunës në familje, azilkërkues.

Megjithëse institucionet publike, OJF dhe donatorët kanë 
zhvilluar veprimtari për informimin ligjor të publikut, këto 
nisma kanë qënë kryesisht të pakoordinuara me 
njëra-tjetrën. 


