
TË DREJTAT E QYTETARËVE 
GJATË PËRDORIMIT 

TË TRANSPORTIT PUBLIK



Do të konsiderohen pasagjer/udhëtar të gjithë personat që kanë qëllim të 
udhëtojnë ose që kanë udhëtuar me njërin nga mjetet e transportit, konk-
retisht përfshihen:

• Personat që udhëtojnë me njërin nga mjetet e transportit të destinuara për 
transportin publik, pavarësisht nëse kanë blerë një biletë;

• Personat që kanë të drejtë të udhëtojnë pa pagesë;

• Personat të cilët ndodhen në territorin e stacionit ose pranë mjeteve të    
transportit, para se të hipin ose janë duke zbritur.

A. Kush do të konsiderohet 
     pasagjer/udhëtar?

• Përjashtohen personat e punësuar në mjetin e transportit.





Çdo pasagjer duhet të pajiset me biletë për udhëtimin e përshkruar, 
e cila shërben si provë për ekzistencën e “kontratës së transportit”.

Biletat e transportit të pasagjerëve mund të jenë në format letër, me 
çmim të parashtypur ose elektronik, por, në çdo rast, përmbajnë të 
paktën të dhëna për:

  
 

  

  















B. Dokumen� që duhet të pajiseni 
     për përdorimin e transpor�t publik:

Biletat blihen në terminalin e autobusëve, në autobus, në agjenci ose në çdo 
vend tjetër, të cilit operatori i transportit i ka dhënë të drejtën për shitje. Në 
rastin e transportit publik qytetës biletat blihen në autobus/urban ose pranë 
stacionit të autobusave.

a) gjatësinë e udhëtimit në km; 
b) çmimin për km; 
c) numrin e serisë; 
ç) emrin e operatorit të transportit; 
d) datën dhe kohën e nisjes;
dh) pjesën e biletës (dëshminë/etiketën) për bagazhin e udhëtarit. 

Bileta është personale, nuk është e transferueshme dhe është e vlefshme 
vetëm për transportin e caktuar në biletë; 

Udhëtari duhet të ruajë me kujdes biletën/kontratën për të justifikuar të 
drejtën e tij për të udhëtuar;

Nëse pasagjerit i kërkohet të paraqesë biletën e udhëtimit ka detyrimin 
t’ia paraqesë personit të autorizuar nga operatori i transportit ose të 
organeve të kontrollit në rrugë.
 
Tarifat e aplikuara në bileta nga transportuesit do t'i ofrohen të gjithëve 
duke shmangur çdo diskriminim të drejtpërdrejtë apo të tërthortë.





Në transportin publik qytetës përdoren dy lloj biletash:
 Bileta tatimore për disa udhëtime;
 Bileta e pajtimit mujor për transportin qytetës ose     
            ndryshe e njohur me termin: “abone”.



Çdo qytetar që është përdorues i transportit publik ka një sërë të drejtash që 
garantohen nga aktet ligjore dhe nënligjore, të cilat parashikojnë rregulla dhe 
norma për ofrimin e një transporti cilësor dhe të sigurt:

Çdo qytetar ka të drejtë të përdorë transportin publik qytetës pavarësisht 
gjinisë, racës, fesë, etnisë, gjuhës, bindjeve politike, fetare a filozofike, 
gjendjes ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësia prindërore.

Diskriminimi mund të jetë i drejtëprdrejtë ose i tërthortë. Ndodheni në një 
rast diskriminues nëse ndaj jush bëhet një dallim, përjashtim, kufizim ose 
preferencë, për shkak të gjinisë, racës, fesë, etnisë, gjuhës, bindjeve politike, 
fetare a filozofike, gjendjes ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësia 
prindërore, që ka si qëllim ose pasojë pengesën ose bërjen të pamundur të 
ushtrimit në të njëjtën mënyrë me të tjerët të të drejtave e lirive themelore të 
njohura nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, aktet ndërkombëtare të 
ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe nga ligjet në fuqi. 

Personat me aftësi të kufizuar gëzojnë të drejtat e përgjithshme të pasagjerit, 
si dhe të drejtën për të pasur një sistem transporti që plotëson teknikat e 
përshtatëshmërisë, me qëllim që të kenë një akses të plotë në përdorimmin e 
transportit publik.

Operatorët e ofrimit të transportit publik duhet të trajtojnë pasagjerët me 
respekt, duke ruajtur etikën profesionale dhe duke përdorur një gjuhë të 
përshtatshme.

• Çdo qytetar që përdor trasportin publik qytetës ka të drejtë që të udhëtojë i 
sigurt, në orarin e përcaktuar, me një kosto të përballueshme, në kushte dhe 
standarte cilësore. 
•Autobusat duhet të jenë të pastër, të dizenfektuara, në kushte teknike të mira, 
me qëllim mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të çdo pasagjeri/udhëtari.

E drejta për tu trajtuar në mënyrë të barabartë dhe për t’u 
 mos diskriminuar

E drejta për një transport të sigurt dhe cilësor



C. Çfarë të drejtash keni nëse jeni 
     përdorues të transpor�t publik qytetës?

•

•

•

•



• Në kushtet kur e gjithë bota po përballet me parandalimin dhe luftën kundër 
virusit Covid 19 është e domosdoshme që kushtet higjenike dhe masat paran-
daluese të aprovuara për prandalimin e përhapjes së virusit të respektohen në 
mënyrë rigoroze nga ofruesit e transportit publik,si dhe nga qytetarët.

•  Çdo qytetar ka të drejtë të informohet në gjuhën shqipe për orarin e auto-
busit, itenerarin, rregulloren e autobusit, të drejtat dhe detyrimet që kanë si 
qytetar;

•  Në çdo stacion autobusi duhet të vendosen në gjuhën shqipe tabela infor-
muese për oraret, linjën e urbanit dhe itenerarin dhe të drejtat e qytetarëve 
që përdorin transportin publik;

•  Në çdo autobus duhet të vendosen tabelat informuese në gjuhën  
shqipe që përmbajnë:

0  Emrin e shoqërisë që ofron transportin publik;
0  Emrin e linjës;
0  Itenerarin;
0  Rregulloren me të drejtat dhe detyrimet e pasgjareëve/udhëtarëve;
0  Nëse ka vonesa për shkaqe objektive (trafik, raste aksidenti etj.) 
     çdo qytetar duhet të informohet për vonesën dhe orarin e saktë të  
     ardhjes së autobusit.

•   Në çdo stacion autobusi duhet:

 E drejta për tu informuar

Të jetë ngritur një infrastrukturë e përshtatshme për qëndrimin e 
pasagjerëve;
Duhet të ketë një tabelë që informon që është stacion autobusi, linja e  
urbanit që ndalet në këtë stacion, oraret dhe frekuencën;
Duhet të ketë një sistem të shpjegimit në audio për orientim;
Infrastruktura e stacionit duhet të jetë pajisur dhe me vijëzimet hori
zontale me ngjyrë të verdhë dhe me mbishkrimin “BUS”

0

0

0
0



Çdo person që është dëmtuar në shëndetin e tij, apo ka humbur një familjar 
gjatë udhëtimit me autobus, apo është aksidentuar nga një autobus ka të 
drejtën ti drejtohet operatorit të ofrimit të shërbimit të transportit publik 
(shoqërisë që ka në pronësi autobusin) për të kërkuar shpërblimin e dëmit 
që i është shkaktuar. 

Çdo qytetar në bazë të ligjit nr.146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin 
Publik” ka të drejtë që të shprehë mendimin dhe të marrë pjesë në proceset 
vendimmarrëse që lidhen me transportin publik. 

Identifikimi dhe denoncimi i problematikave nga qytetarët në lidhje me 
standartet e ofrimit të transportit publik është një hap i rëndësishëm për 
adresimin e tyre dhe marrjen e masave për minimizmin dhe përmirësimin 
e transportit publik.

Disa nga problematikat mund të jenë:
• Mungesa e informacionit në lidhje me oraret dhe respektimin e tyre;
• Mungesa e identifikimit të stacionit të autobusit pasi nuk ka tabela, nuk  
   ka informacion në lidhje me linjën e urbanit etj.
• Vonesat në ardhjen e autobusave/urbanëve në stacion;
• Çmimet e larta të biletave dhe abonesë;
• Mungesa e pastërtisë në autobusa/urbane;
• Sjellja fyese, e papërshtatshme dhe diskriminuese nga ana e personelit   
   si shoferi, fatorino, kontrollorët etj.;
• Mos respektimi i masave kundër përhapjes së virusit Covid 19;
• Dëmtimi i shëndetit nga frenimet e papritura ose rastet e aksidenteve;









Çdo pasagjer duhet të pajiset me biletë për udhëtimin e përshkruar, 
e cila shërben si provë për ekzistencën e “kontratës së transportit”.

Biletat e transportit të pasagjerëve mund të jenë në format letër, me 
çmim të parashtypur ose elektronik, por, në çdo rast, përmbajnë të 
paktën të dhëna për:

  
 

  

  

E drejta për tu kompensuar në rast të dëmtimit të shëndetit 
apo humbjes së jetës

E drejta për tu përfshirë në vendimmarrjen që lidhet 
me transportin publik

D. Denoncimi dhe adresimi i problematikave

Të jetë ngritur një infrastrukturë e përshtatshme për qëndrimin e 
pasagjerëve;
Duhet të ketë një tabelë që informon që është stacion autobusi, linja e  
urbanit që ndalet në këtë stacion, oraret dhe frekuencën;
Duhet të ketë një sistem të shpjegimit në audio për orientim;
Infrastruktura e stacionit duhet të jetë pajisur dhe me vijëzimet hori
zontale me ngjyrë të verdhë dhe me mbishkrimin “BUS”



Nëse ndodheni përpara këtyre rasteve ankohuni dhe denonconi 
problematikën, duke u drejtuar:

• Nëse ndiheni të diskriminuar dërgoni një ankesë pranë Komisionerit për 
Mbrojtjen nga Diskriminimi;

• Nëse konstatoni problematika në lidhje me informacionin, oraret, 
pastërtinë, çmimet e larta të biletave, sjellje fyesë dhe jo të përshtatshme të 
drejtuesit apo personelit mund dërgoni një ankesë pranë Agjencisë për 
Mbrojtjen e Konsumatorit;

• Nëse ndodheni pëpara këtyre problematikave dhe kërkoni që zgjidhja të 
ketë një impakt më të madh dhe të ndikojë në përmirësimin e cilësisë së 
dhe sigurisë së ofrimit të transportit publik, denonconi dhe raportoni prob-
lemin në ëebsite:





Email: busandthecity.al
Web: www.busandthecity.al
Instagram: busandthecity
Facebook: busandthecity

Kjo fletëpalosje është realizuar nga Qendra “ALTERUM” në kuadër 
të projektit: “Transporti Publik në Tiranë. Rëndësia e përfshirjes së 
qytetarëve në vendim-marrje”, me mbështetjen financiare të LevizAl-
bania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpun-
im, SDC. 

Mendimet dhe opinionet e shprehura në të i përkasin autorëve realizues 
dhe nuk përkojnë domosdoshmërisht me qëndrimet e donatorit.


