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HAPET MBLEDHJA
Enver Roshi – Mirëmëngjesi, të nderuar deputetë!
Fillojmë mbledhjen e Komisionit për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë. Sot në
rendin e ditës kemi miratimin e procesverbalit të datës 9.2.2021, si dhe shqyrtimin nen për nen të
projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 44/2012 “Për shëndetin mendor”, të
ndryshuar””, nismë e Këshillit të Ministrave. Komisioni ynë është në cilësinë e komisionit
përgjegjës. Relatore e këtij projektligji është zonja Edlira Bode.
Sa i takon rendit të ditës, a jeni dakord me procesverbalin e datës 9.2.2021?
Miratohet.
Sot të pranishëm kemi përfaqësues së Ministrisë së Shëndetësisë dhe ato janë zonja Mira
Rakacolli, zëvendësministre e Shëndetësisë, zonja Antoneta Njehrrena, drejtore Juridike, zonja
Merita Xhafaj, drejtore e Përgjithshme dhe zoti Erol Çomo, drejtor i Shërbimit Parësor.
Sipas procedurës fjalën e ka zëvendësministrja e Shëndetësisë, zonja Mira Rakacolli.
Mira Rakacolli – Faleminderit, zoti kryetar!
Prezantimin e kemi bërë herën e parë, kështu që...
Enver Roshi – Meqë prezantimin e keni bërë herën e parë, ju lutem, diçka të shkurtër për
rikujtesë!
Mira Rakacolli – Atëherë, për rikujtesë më duhet t’ju them se ndërhyrjet në ligjin e
shëndetit mendor kanë të bëjnë me reflektimin e rekomandimeve që ka dhënë Komiteti për
Parandalimin e Torturës gjatë vizitës së tij që ka bërë në fund të vitit 2018. Këto ndryshime
konsistonin në ndarjen e konceptit ndërmjet trajtimit dhe shtrimit të vullnetshëm dhe të
pavullnetshëm.
Në ligjin aktual, pra në ligjin që vazhdon të jetë në fuqi, ndaj të cilit propozohen
ndryshimet, nuk është i ndarë koncepti i trajtimit dhe i shtrimit të vullnetshëm nga ai i
pavullnetshëm. Në këtë projektakt propozohet në bazë të atyre rekomandimeve që të ndahen, pra
të ketë nene të veçanta për mënyrën se si do të menaxhohet shtrimi i vullnetshëm, shtrimi i
pavullnetshëm, trajtimi i vullnetshëm dhe trajtimi i pavullnetshëm.
Për sa i përket shtrimit të pavullnetshëm në ligjin aktual, nëse kujdestari që është përgjegjës
për personin që ka humbur aftësinë juridike për të vepruar dhe për të marrë vendime vendos që i
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sëmuri të shtrohet në mënyrë të pavullnetshme në bashkëpunim me mjekët dhe me shefin e
shërbimit ky shtrim realizohet, merret një vendim gjykata dhe ai vazhdon të ushtrohet si vendim.
Në mbrojtje të të drejtave të sëmurëve, të cilët kanë probleme të shëndetit mendor
propozohet që të bëhet një ndryshim dhe nëse indikacionet që jepen nga shefi i shërbimit dhe nga
mjeku që e shikon kërkohet një mendim edhe nga një specialist tjetër, i cili ndodhet jashtë
institucionit në të cilin mendohet të bëhet ky shtrim i pavullnetshëm.
Nga ana tjetër, nëse personi, i cili vërtet e ka humbur aftësinë për të marrë vendime në
gjykatë, e kundërshton këtë vendim i jepet të drejta që gjykata ta vlerësojë dhe ta gjykojë dhe një
herë dhe më pas të rimerret një vendim.
Nga ana tjetër, nëse në ligjin e sotëm ky vendim është, nëse merret një herë vendimi ky
është i përhershëm derisa i sëmuri del nga gjendja, në këtë rast, në këtë projektakt rekomandohet
që çdo 28 ditë të rikalojnë në gjykatë për t’u rivlerësuar. Pra, janë të gjitha ndryshime, të cilat
shkojnë në mbrojtje dhe në përmirësim të të drejtave të personave, që vuajnë nga probleme të
shëndetit mendor. Po kështu në këtë projektakt është i rëndësishëm kushtimi i vëmendjes
problemeve të shëndetit mendor tek adoleshentët.
Në këtë projektligj propozohet që qendra, që është për mirërritjen dhe për terapinë për
problemet e shëndetit mendor te fëmijët deri në 6 vjeç, të ofrojë shërbime të integruara deri në
moshën 18 vjeç. Pra, këto ndryshime që propozohen kanë për qëllim mbrojtjen më të mirë të të
drejtave të personave që kanë probleme të shëndetit mendor.
Natyrisht që në projektakt janë propozuar edhe masa administrative sipas shkallë për të
gjithë ata që do t’i shkelin këto vendime.
Kjo ishte një përmbledhje e të gjitha atyre, që në mbledhjen e kaluar i diskutuam më me
hollësi. Nëse kërkohen ndonjë sqarim tjetër, jemi të disponueshëm.
Enver Roshi - Faleminderit!
Fjala për relatoren.
Edlira Bode – Faleminderit!
Në fakt, ashtu si zonja zëvendësministre që mbledhjen e kaluar e paraqiti projektligjin,
edhe unë e bëra relatimin e projektligjit, nuk kam asgjë për t’i shtuar fjalës së zonjës
zëvendësministre.
Do të thosha vetë që ky projektligj i sjellë nga Këshilli i Ministrave, por është përgatitur në
dakordësi të plotë edhe me Komitetin Kombëtar të Shëndetit Mendor, në përbërje të të cilit janë
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personalitete të shërbimit psikiatrik në Shqipëri. Ne si komision në pika të veçanta kemi bërë
ndërhyrje të vogla, të cilat i kemi tashmë të dakordësuara me ministrinë, kështu që do ta kalojmë
nen për nen.
Zoti Roshi do të lexojë nenet, aty ku kemi ndërhyrjet tona, do ta bëjmë të njohur këtë fakt.
Të gjithë kolegët projektligjin e kanë marrë me email.
Ju ftoj ta votojmë për këtë projektligj!
Enver Roshi - Faleminderit!
Kalojmë në pyetje dhe diskutime.
Projektligji ju ka ardhur në email dhe WhatsApp, dhe koha ka qenë e mjaftueshme për ta
parë.
Ky projektligj është përmirësim i ligjit ekzistues, bazuar edhe në rekomandimet e
Komisionit Europian të ekspertëve, që kanë vizituat Shqipërinë para disa vitesh dhe kanë lënë
rekomandimet e nevojshme.
Pra, është në vijim të një përmirësimi të vazhdueshëm dhe do të sjellë rritjen e lehtësisë në
trajtimin e tyre mjekësor, por edhe problemet që kanë këta të sëmurë.
Nëse nuk kadiskutime, atëherë kalojmë në votimin e projektligjit “Për disa shtesa dhe
ndryshime në ligjin nr. 44/2012 “Për shëndetin mendor”, të ndryshuar””.
Në mbështetje të neneve 78 dhe 81, pika 1, të Kushtetutës, me propozim të Këshillit të
Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi që në ligjin nr. 44.2012, “Për shëndetin
mendor”, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime:
Neni 1. A jeni dakord me variantin e ardhur nga Ministria e Shëndetësisë? Dakord.
Miratohet.
Neni 2. Ky nen ndryshohet si më poshtë vijon:
Në nenin 10, pas shkronjës “d”, të pikës 1, shtohet shkronja “dh” me këtë përmbajtje:
“Shërbime për fëmijët”. Ky është propozim i komisionit. Pra, nuk ndryshon në aspektin
substancial, por bën një përmirësim nga ana teknike. A jeni dakord me këtë ndryshim? Dakord.
Miratohet.
Neni 3. Në këtë nen, pika 3, pas fjalës “rehabilituese”, shtohen fjalët: “për fëmijët”. Kush
është dakord me sugjerimin e komisionit? Dakord.
Miratohet.
Neni 4. A jeni dakord me këtë nen, sipas variantit të ministrisë? Dakord.
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Miratohet.
Neni 5. A jeni dakord me këtë nen, sipas variantit të ministrisë? Dakord.
Miratohet.
Neni 6. A jeni dakord? Dakord.
Miratohet.
Neni 7. A jeni dakord?
Miratohet.
Neni 8. A jeni dakord me këtë nen, sipas variantit të ministrisë? Dakord.
Miratohet.
Neni 9. A jeni dakord?
Miratohet.
Neni 10. Pika 1 e nenit 10, sipas propozimit të komisionit, ndryshon si më poshtë vijon:
Në pikën 1 fjalët “në nenin 20” zëvendësohen me fjalët “në nenin 24/1”. Pra është ndryshim
teknik. A jeni dakord? Dakord.
Miratohet.
Neni 11. A jeni dakord me këtë nen, sipas variantit të ministrisë? Dakord.
Miratohet.
Neni 12. A jeni dakord?
Miratohet.
Neni 13. A jeni dakord?
Miratohet.
Neni 14. A jeni dakord me këtë nen, sipas variantit të ministrisë? Dakord.
Miratohet.
Neni 15. Në këtë nen bëhet një ndryshim si më poshtë vijon:
1.” Ngarkohet Këshilli i Ministrave të nxjerrë aktin nënligjor në zbatim të pikës 3 të nenit
14/1 të ligjit”. Sipas sugjerimit të komisionit.
2. “Ngarkohet Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të nxjerrë aktet nënligjore
në zbatim të pikës 2 të nenit 19, të pikës 2 të nenit 19/1, të pikës 4 të nenit 20 dhe pikës 6 të nenit
24/1 të ligjit”.
Neni 16. A jeni dakord me këtë nen, sipas variantit të ministrisë? Dakord.
Miratohet.
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Kush është dakord me sugjerimet e komisionit? Dakord.
Miratohet.
Kush është dakord me projektligjin në tërësi? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka.
Miratohet projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 44/2012 “Për shëndetin
mendor”, të ndryshuar””.
Mbledhja mbyllet.
Ju uroj një ditë të këndshme!
Faleminderit!

MBYLLET MBLEDHJA
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