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ZBATIMI I STRATEGJISË KOMBËTARE TË 
BARAZISË GJINORE DHE DHUNËS NË FAMILJE 

2007-2010, SI DHE 
LIGJIT “PËR MASA NDAJ DHUNËS
NË MARRËDHËNIET FAMILJARE”1

Monitorimi i masave të marra për zbatimin e strategjisë 
kombëtare për barazinë gjinore si dhe vendimeve të 
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për lëshimin e 

Urdhrave të Mbrojtjes/Urdhrave të Menjëhershëm të 
Mbrojtjes.

Periudha e Monitorimit: qershor 2008-qershor 2009

Përgatitja e këtij raporti u mundësua 
nga Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për 
Shqipërinë - Soros.

Tiranë, shkurt 2010

1 Strategjia Kombëtare për barazinë gjinore dhe dhunën në familje 2007-2010, miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave, nr. 913, dt. 
19.12.2007; Ligj nr. 9669, dt. 18.12.2006  “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”.
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 “Materialet e paraqitura paraqesin mendimin e autorëve, dhe jo domosdoshmërisht të Fondacionit 
Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”.
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I. ZBATIMI I DISA ASPEKTEVE TË STRATEGJISË KOMBËTARE TE 
BARAZISË GJINORE DHE DHUNËS NË FAMILJE 2007-2010.

Hyrje

1. Rritja dhe zhvillimi i ndërgjegjësimit të shoqërisë kundër dhunës në familje.
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dhunës në marrëdhëniet familjare“.

4. Ngritja e rrjetit të shërbimeve dhe e kapaciteteve profesionale të ofruesve të 
shërbimeve për individët e dhunuar në familje. 

5. Përcaktimi i aktorëve të sistemit të drejtësisë që do të merren me rastet e 
dhunës në familje. Ngritja e njësive/sektorëve/seksioneve që do të merren me 
çështje të dhunës në familje pranë institucioneve përkatëse.

6. Përgatitja dhe miratimi i protokolleve të koordinimit, bashkëpunimit dhe 
komunikimit midis shërbimeve që ofrohen brenda sistemit të drejtësisë dhe 
jashtë tij.

7. Ndihma ligjore falas dhe mekanizmat ligjore dhe nënligjore për zgjerimin e 
përmirësimin e saj.

8. Vlerësimi i situatës së dhunës në nivel komunitar për gratë/fëmijët  dhe pjesëtarë 
të tjerë të dhunuar të familjes.

9.  Format e dhunës së ushtruar. 

10. Masat Mbrojtëse ndaj dhunës në familje.
 

II. DISA KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME KRYESORE

III. DHUNA NË FAMILJE. ESETË MË TË MIRA PARAQITUR NË KONKURRIMIN 
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I. Zbatimi i Strategjisë Kombëtare të Barazisë 
Gjinore dhe Dhunës në Familje 2007-2010.

Hyrje

Miratimi i Strategjisë Kombëtare të Barazisë Gjinore dhe Dhunës në Familje 2007-
2010, miratuar me VKM Nr.913, dt.19.12.2007 dhe ligjit nr.9669, datë 18.12.2006, “Për 
masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” përbën një nga arritjet e shtetit shqiptar 
për garantimin e parimit të barazisë gjinore, adresimin e dhunës me bazë gjinore dhe 
përmbushjen e standardeve ndërkombëtare. 

Janë ndërmarrë hapa pozitivë në realizimin e detyrimeve të Strategjisë Kombëtare të 
Barazisë Gjinore dhe Dhunës në Familje, nga ministritë e linjës, përgjegjëse për zbatimin 
e objektivave të përcaktuara në planin kombëtar të veprimit në lidhje me dhunën në 
familje. Këta hapa konkretë janë në përmbushje edhe të përgjegjësive ligjore me të cilat 
i ngarkon ligji kundër dhunës në marrëdhëniet familjare, autoritetet përgjegjëse.

Ky raport në mënyrë modeste sjell një matje të arritjeve dhe përcakton sfidat e së 
ardhmes nga perspektiva e mbrojtjes së viktimave të dhunës në marrëdhëniet familjare.

Qëllimi dhe metodologjia e studimit

Raporti që po paraqesim synon që të monitorojë zbatimin e disa aspekteve të Strategjisë 
Kombëtare të Barazisë Gjinore dhe Dhunës në Familje. Këto aspekte janë të lidhura me 
masat e ndërmarra nga organet kompetente shtetërore për zbatimin e kësaj Strategjie 
në lidhje me një nga komponentët e saj, dhunën në marrëdhëniet familjare. 

Monitorimi i zbatimit të ligjit nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masat ndaj dhunës në 
marrëdhëniet familjare” për periudhën qershor 2008-qershor 2009 na ka ndihmuar të 
masim arritjet/objektivat dhe sfidat e autoriteteve përgjegjëse për adresimin e dhunës 
në marrëdhëniet familjare, në të ardhmen.  

Çështjet e përzgjedhura për  monitorim janë:
•	 objektivi  8.1.1 i Strategjisë për Barazinë Gjinore dhe Dhunën në familje: “Të 

rritet dhe zhvillohet ndërgjegjësimi i shoqërisë kundër dhunës në familje dhe 
masave për të ndihmuar viktimat nëpërmjet ndryshimit të qëndrimeve”2;

•	  situata e dhunës në nivel komunitar për gratë/fëmijët dhe pjesëtarë të tjerë të 
dhunuar të familjes3;

2 Objektivi  8.1.1 i Strategjisë për Barazinë Gjinore dhe Dhunën në familje.

3 Objektivi  8.1.1.2 i Strategjisë për Barazinë Gjinore dhe Dhunën në familje.
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•	 përmirësimi i kuadrit ligjor lidhur me dhunën në familje 4;
•	 objektivi nr. 8.2.1.2. i  Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Dhunën në 

Familje,  “ngritja e strukturave sipas ligjit........”;
•	 efektiviteti i punës së autoriteteve përgjegjëse në mbështetje të viktimave të 

dhunës në familje;
•	 objektivi nr. 8.2.2.3.b në Strategjinë për Barazinë Gjinore dhe dhunën në familje 

“-përgatitja dhe miratimi i protokolleve të koordinimit, bashkëpunimit dhe 
komunikimit midis shërbimeve që ofrohen brenda sistemit të drejtësisë dhe 
jashtë tij”;

•	 objektivi nr. 8.2.2.4.d  në Strategjinë për Barazinë Gjinore dhe dhunën në familje 
“-analiza e situatës së ndihmës ligjore falas dhe e mekanizmave ligjore dhe 
nënligjore për zgjerimin e përmirësimin e saj”;

•	 objektivi nr. 8.2.4.1 në Strategjinë për Barazinë Gjinore dhe dhunën në familje, 
“përcaktimi i aktorëve të sistemit të drejtësisë që do të merren me rastet e dhunës 
në familje. Ngritja e njësive/sektorëve/seksioneve që do të merren me çështje të 
dhunës në familje pranë institucioneve përkatëse”;

•	 Objektivi nr. 8.3.1 në Strategjinë për Barazinë Gjinore dhe dhunën në familje 
“Ngritja e rrjetit të shërbimeve dhe e kapaciteteve profesionale të ofrueseve të 
shërbimeve për individët e dhunuar në familje.”

Monitorimi i zbatimit të ligjit “Për masa ndaj dhunës në marrëdhënie familjare”, për 
periudhën një vjeçare 01.06.2008-01.06.2009 përmes vendimeve të formës së prerë 
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për lëshimin e urdhrave të menjëhershëm të 
mbrojtjes/urdhrave të mbrojtjes është konceptuar si një burim i pasur informacioni për 
të parë ecurinë në procesin e zbatimit të disa aspekteve të Strategjisë kombëtare për 
Barazinë Gjinore dhe Dhunën në Familje, në lidhje me komponentin e dhunës në familje. 

Një mbështetje të rëndësishme për studimin përbënë praktikat e ndjekura nga avokatet 
e Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare gjatë asistencës ligjore falas, të ofruar për viktimat 
e dhunës në marrëdhëniet familjare, në mënyrë të veçantë, për gratë dhe fëmijët. 
Intervistat me disa kliente të mbështetura nga avokatet e kësaj Qendre gjatë periudhës 
së zbatimit të projektit na ofruan informacion në lidhje me efektivitetin e masave të 
ndërmarra për adresimin e dhunës në marrëdhëniet familjare. 

Ekspertët ligjorë të Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare përgatitën dy pyetësorë 
monitorues. Një nga pyetësorët është përgatitur për monitorimin e vendimeve të 
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për lëshimin e urdhrave të mbrojtjes/urdhrave të 
menjëhershëm të mbrojtjes dhe një tjetër pyetësor është përgatitur për tu përdorur me 
gra dhe vajza të dhunuara që paraqiten pranë Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare për 
të përfituar nga shërbimet që ofron kjo qendër, si shërbime psiko-sociale dhe shërbime 
ligjore falas për këtë target grup. 

Pyetësorët mbi monitorimin e Strategjisë Kombëtare u hartuan të matnin hapat e 
ndërmarrë me qëllim përmbushjen e disa objektivave të kësaj strategjie. Pyetësorët mbi 
monitorimin e zbatimit të ligjit u hartuan mbi dy dimensione: social dhe tekniko-juridik. 
Kjo bëri të mundur që gjatë monitorimit, të nxjerrim një varg të dhënash e konkluzionesh 
për çështjet e problemet sociale që evidentohen nga vendimet e gjykatave, si dhe 
një sërë konstatimesh mbi mënyrën dhe teknikën e zbatimit të ligjit nga gjykatat për 
mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje përmes urdhrave të mbrojtjes. 

4 Objektivi  8.2.1  i Strategjisë për Barazinë Gjinore dhe Dhunën në familje.
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Të dhënat që rezultuan nga monitorimi i vendimeve gjyqësore të Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Tiranë për lëshimin e urdhrave të menjëhershëm të mbrojtjes/urdhrave të 
mbrojtjes dhe/ose nga praktikat e ndjekura nga avokatet e Qendrës për Nisma Ligjore 
Qytetare QNL-së dhe intervistat me klientet e QNL-së janë përdorur për monitorimin e 
disa objektivave të përzgjedhura nga objektivat e Strategjisë Kombëtare për Barazinë 
Gjinore dhe Dhunën në Familje 2007-2010. 

Raporti  vjetor për  arritjet në fushën e barazisë gjinore dhe luftën kundër dhunës në 
familje, Janar-Dhjetor 2008, përgatitur nga Ministria e Punës Çështjeve Sociale dhe 
Shanseve të Barabarta MPCSSHB, Drejtoria e Politikave të Shanseve të Barabarta 
DPSHB dhe websiti i pasur i MPCSSHB dhe autoriteteve të tjera të linjës, është referuar 
për të matur hapat që ka ndërmarrë shteti shqiptar për përmbushjen e Strategjisë 
Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Dhunën në Familje 2007-2010 gjatë vitit 2009. 
Raportet monitoruese të Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Dhunën 
në Familje 2007-2010, gjatë vitit 2009 përbëjnë një përmbushje të rekomandimeve 
të forumeve të ekspertit: “Të monitorojmë efikasitetin e masave të marra, me qëllim 
mbrojtjen e viktimave nga dhuna.” Procesin e monitorimit të Strategjisë Kombëtare të 
Barazisë Gjinore dhe Dhunës në Familje e ka ndjekur Drejtoria e Politikave të Shanseve 
të Barabarta në MPÇSSHB5.

Metoda krahasimore, me të dhënat e evidentuara gjatë monitorimit të zbatimit të ligjit 
“Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” me të njëjtin objekt për periudhën 
01.06.2007-31.04.2008, na ndihmoi për të arritur në disa konkluzione të rëndësishme. 
P.sh., vihet re se, ka një rritje të dukshme të numrit të kërkesave përpara gjykatës për 
urdhrin e mbrojtjes, gjatë kësaj periudhe, krahasuar me periudhën, monitoruar më parë 
nga QNL6. 

“Në përgjithësi, është arritur progres i pjesshëm në mbrojtjen e të drejtave të femrave. 
Megjithatë, nevojiten përpjekje të mëtejshme për të promovuar me efikasitet barazinë 
gjinore.”7, theksohet në Raportin e Progresit për Shqipërinë, 2009. Ky monitorim synon 
të ravijëzojë ku nevojitet forcimi i përpjekjeve të aktorëve përgjegjës, cilat janë fushat e 
ndërhyrjes.

Monitorimi sjell një këndvështrim të rëndësishëm mbi hapat pozitivë të ndërmarrë nga 
shteti shqiptar në adresimin e dhunës në marrëdhëniet familjare, si janë perceptuar 
ato nga viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare, sa këto hapa kanë shkuar tek 
përfituesit dhe sa këto hapa kanë ofruar mbrojtje efektive.
 
Në këtë monitorim kanë kontribuar anëtarë të skuadrave pro bono, studentë të 
Fakulteteve të Drejtësisë të mirë trajnuar nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare të 
angazhuar edhe më parë në aktivitete të ngjashme.

Materiali studimor është ndarë në 3 krerë, të cilët na krijojnë mundësinë të paraqesim 
gjetjet kryesore. Çdo pjesë ka konkluzione, ndërkohë që disa konkluzione kryesore, si 
dhe rekomandimet janë paraqitur në pjesën e fundit të punimit. 

5 MPCSSHB, Raporti vjetor për  arrijet  në fushën e barazisë gjinore dhe luftën kundër dhunës në familje, Janar-Dhjetor 2008.

6Raporti i zbatimit të ligjit për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare për periudhën 01.06.2007-31.04.2008, www.qag-al.org.

7 Komisioni i komuniteteve evropiane, Raport  progresi për  Shqipërinë 2009, www.mie.gov.al.
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1. Rritja dhe zhvillimi i ndërgjegjësimit të shoqërisë kundër dhunës 
në familje8.

Një nga objektivat e Strategjisë Kombëtare të Barazisë Gjinore dhe Dhunës në Familje 
2007-2010 është rritja dhe zhvillimi i ndërgjegjësimit të shoqërisë kundër dhunës në 
familje. Është konstatuar rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit për të denoncuar dhunën 
në marrëdhëniet familjare dhe për të mos e pranuar atë si pjesë e këtyre marrëdhënieve.  
Këto hapa të ndërmarrë janë shprehje e punës së autoriteteve përgjegjëse në zbatim 
të ligjit nr. 9669, datë 18.12.2006 dhe Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe 
Dhunën në Familje.

Tregues i qartë i rritjes së ndërgjegjësimit është rritja e denoncimeve në komisariatet 
e policisë dhe kërkesave për urdhra të menjëhershëm mbrojtje/urdhra mbrojtje të 
paraqitura në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

“Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit raporton për 822 raste të dhunës në familje 
gjatë vitit 2008. Janë ndjekur me kërkesë - padi “Për lëshimin e Urdhrit të Menjëhershëm 
të Mbrojtjes/Urdhrit të mbrojtjes”, nga Policia e Shtetit -377 raste.”9

Nga analiza e veprimtarisë së Departamentit të Policisë së Shtetit për hetimin e krimeve 
gjatë vitit 2009 dhe prioritetet për të ardhmen rezulton se gjatë vitit 2009 kanë denoncuar 
dhunën 1063 persona dhe janë përgatitur 747 kërkesë-padi.

Monitorimi i zbatimit të ligjit nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në 
marrëdhëniet familjare” nga QNL për periudhën objekt monitorimi, praktika e ofrimit 
të shërbimeve ligjore falas nga avokatet e Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare 
reflekton dukshëm tendencën në rritje të ndërgjegjësimit për denoncimin e dhunës në 
marrëdhëniet familjare. 

Rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit për të mos e pranuar dhunën në marrëdhëniet 
familjare rezulton edhe nga një vështrim krahasues në aktivitetin e Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Tiranë. Kështu, ndërsa për periudhën 01.06.2007-31.04.2008 rezultojnë vetëm 
18 vendime të lëshuara nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë për lëshimin e urdhrave të 
mbrojtjes/urdhrave të menjëhershëm të mbrojtjes, për periudhën qershor 2008-qershor 
2009, numri i vendimeve të lëshuara nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me objekt 
lëshimin e urdhrave të mbrojtjes/urdhrave të menjëhershëm të mbrojtjes është 428.

Një rol të rëndësishëm në lidhje me ndërgjegjësimin e komunitetit kanë luajtur edhe 
administratorët shoqërorë pranë zyrave të përkrahjes sociale pranë bashkive dhe 
komunave të cilët kanë një kontakt të vazhdueshëm me komunitetin. Nga monitorimi 
i rasteve të ndjekura nga QNL rezulton se administratorët shoqërorë jo vetëm kanë 
identifikuar rastet e dhunës në familje por edhe kanë informuar viktimat e dhunës në 
marrëdhëniet familjare mbi mjetet ligjore që ofron Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për 
masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” dhe referuar rastet në shërbime të tjera 
ekzistuese, në përmbushje të rolit të tyre si një aktor shumë i rëndësishëm në zbatimin 
e këtij ligji. 

8  Objektivi  8.1.1 i Strategjisë për  Barazinë Gjinore dhe Dhunën në familje.

9  MPCSSHB, DPSHB, Raporti  vjetor për  arritjet në fushën  e barazisë gjinore dhe luftën kundër dhunës në familje, Janar-Dhjetor 2008.
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Në përmbushjen e këtij objektivi kanë luajtur rol edhe aktiviteti informues, edukues, 
ndërgjegjësues dhe trajnimet e vazhdueshme të organizuara nga Ministria e Punës, 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, autoriteti kryesor përgjegjës i parashikuar 
në ligjin “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”. 

Disa nga aktivitetet ndërgjegjësuese të kësaj Ministrie gjatë vitit 200910 janë: puna për 
përgatitjen e treguesve kombëtarë të barazisë gjinore dhe dhunës në familje; njoftimi 
i vrojtimit të parë kombëtar “Dhuna në familje në Shqipëri”; takim me studentë të 
Departamentit të Sociologjisë në Fakultetin e Shkencave Sociale; kryerja e trajnimeve në 
të gjithë vendin mbi ligjin nr. 9970, datë 24.07.2008, “Për barazinë gjinore në shoqëri” 
dhe Konventën për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj Gruas CEDAW; 
miratimi i raportit të parë të programit të barazisë gjinore dhe dhunës në familje; etj.

Përmes vrojtimit të parë kombëtar “Dhuna në familje në Shqipëri” është kryer vlerësimi 
i situatës së dhunës në nivel komunitar për gratë, dhe fëmijët.

Përkthimi zyrtar i Konventës CEDAW ka përbërë një arritje të Ministrisë së Punës 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta MPCSSHB. Lidhur me këtë Konventë, e cila 
është dhe bazë e punës, gjatë vitit 2008, Drejtoria e Politikave të Shanseve të Barabarta 
(DPSHB) ka ndjekur procedurat për përkthimin zyrtar në gjuhën shqipe dhe botimin 
e saj në Fletoren Zyrtare. Nga Ministria e Drejtësisë duke u bazuar në Ligjin Organik 
të Funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë u realizua certifikimi i tekstit të Konventës 
CEDAW. Teksti i përkthyer u depozitua edhe pranë Kuvendit të RSH11.

Në rritjen e ndërgjegjësimit të komunitetit për të mos pranuar dhunën në marrëdhëniet 
familjare, marrëdhënie ku anëtarët e familjes presin të marrin dashuri dhe jo dhunë 
ka ndikuar dukshëm edhe përfshirja e temës së dhunës në familje, në literaturën 
ekstrakurrikulare. Është për tu përshëndetur Qarkorja e Ministrisë së Arsimit nr. 8373, 
dt. 26.11.2006, në bazë të së cilës planifikohen dhe zbatohen veprimtari që trajtojnë 
probleme të dhunës në familje, shkollë e komunitet12.

Ministria e Shëndetësisë ka përgatitur dokumentacionin e unifikuar për institucionet 
shëndetësore lidhur me identifikimin e rasteve të dhunës në familje. Megjithatë, duket 
se mbetet shumë për të përmirësuar në lidhje me plotësimin e këtyre dokumenteve të 
unifikuara. Klientet e paraqitura për ndihmë ligjore falas pranë QNL-së tregojnë se nuk 
janë informuar për mjetet ligjore që ofron ligji “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet 
familjare” nga personeli mjekësor në qendrat shëndetësore. 

2. Analiza e përmirësimit të kuadrit ligjor lidhur me dhunën në 
familje. 

Analiza e përmirësimit të kuadrit ligjor lidhur me dhunën në familje përbën një objektiv 
të Strategjisë për Barazinë Gjinore dhe Dhunën në familje. 13

Një sërë ligjesh të reja kanë në fokus barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj 
gruas. P.sh., ligji nr. 9970, datë 24.07.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri”, synon 

10  MPCSSHB, DPSHB, Buletini nr.5, “Për një  shoqëri të barabartë dhe pa dhunë”, nr.5, mbështetur nga prezenca e OSBE-së në Shqipëri.

11 MPCSSHB, DPSHB, Raporti  vjetor  për  arritjet në fushën e barazisë gjinore dhe luftën  kundër dhunës në  familje,  Janar-Dhjetor 2008.

12 MPCSSHB, DPSHB, Raporti  vjetor  për  arritjet në fushën e barazisë gjinore dhe luftën  kundër dhunës në  familje,  Janar-Dhjetor 2008.

13 Objektivi  8.2.1  i  Strategjisë për Barazinë Gjinore  dhe Dhunën në familje.
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të sigurojë mbrojtje efikase nga diskriminimi për shkak të gjinisë; të përcaktojë masa 
për garantimin e mundësive të barabarta gjinore dhe të përcaktojë përgjegjësitë e 
autoriteteve shtetërore, qendrore dhe vendore për të hartuar dhe zbatuar akte normative 
si dhe politikat që mbështesin zhvillimin dhe nxitjen e barazisë gjinore në shoqëri.  

Edhe legjislacioni i brendshëm për adresimin e dhunës në marrëdhëniet familjare është 
rishikuar në mënyrë të vazhdueshme. Në këtë kuadër një rëndësi të veçantë ka pasur 
hyrja në fuqi e ligjit Nr. 9669, dt. 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet 
familjare”.

Rishikimi i kuadrit ligjor përbën një arritje edhe në kuadrin e përmbushjes së disa 
standardeve ndërkombëtare nga shteti shqiptar. Këto standarde parashikojnë që:

•	 Efektiviteti aktual i masave duhet të rishikohet vazhdimisht, kështu që mund të kryhen 
modifikime nëse janë të nevojshme (Komiteti për Eliminimin e Diskriminimit kundër 
Grave CEDAW: Vërejtje përfundimtare për raportet e Brazilit (sesioni i 29-të, 2003, 
Deklarata “Për eliminimin e dhunës kundër grave” DVAW).

Në kuadrin e nevojës për ndryshime përfshirja e një dispozite të veçantë në Kodin Penal 
për dhunën në marrëdhëniet familjare si vepër penale është e domosdoshme si një 
standard ndërkombëtar i parashikuar në disa dokumente të CEDAW14. Kjo përbën edhe 
një nga rekomandimet e Komitetit për Eliminimin e Diskriminimit kundër Grave CEDAW 
për Shqipërinë në janar të vitit 2003.

Kodi penal parashikon dispozita për sa i përket trajtimit të veprave penale, përfshirë 
këtu vrasjen, plagosjen etj. Megjithatë nuk ekziston një dispozitë e veçantë për dhunën 
në familje. Gjithashtu, si rrethana të rënda, ai parashikon çdo vepër penale që kryhet 
kundër fëmijëve, grave shtatzëna ose që kryhet duke përfituar nga marrëdhëniet 
familjare15.

Rrethana rënduese është e lidhur me faktin se, kur vepra penale kryhet ndaj pjesëtarëve të 
familjes, janë cenuar jo vetëm ato marrëdhënie që mbrojnë, sipas rastit, jetën, shëndetin  
apo dinjitetin e personit, por edhe një mori marrëdhëniesh shumë të rëndësishme që 
ekzistojnë midis personave me lidhje familjare dhe gjinore16.

Ndjekja penale ushtrohet kryesisht, me përjashtim të veprave penale që ndiqen me 
ankimin e të dëmtuarit (nenet 59 dhe 284 të Kodit të procedurës penale), si dhe të 
rasteve kur kërkohet autorizimi për procedim (neni 288 i Kodit të procedurës penale)17. 
Në veprat penale që ndiqen kryesisht, procedimi fillon pavarësisht nga ankimi i të 
dëmtuarit.18 Paraqitja ose mosparaqitja e ankimit në një rast të tillë nuk mund  të pengojë 
fillimin e procedimit dhe as ta ndërpresë  procedimin e nisur.

Legjislacioni ynë penal parashikon se i dëmtuari akuzues mund të ushtrojë ndjekjen 
penale. Për veprat penale të një rëndësie më të vogël, të parashikuara nga neni 59 i 

14 GR19 par. 24ri, dvaw, res.2003/45, rec.1450 (2000), rec.1450 (2000), rec.(2002)5, Resolution 1997,  rec.1681(2004)).

15 Neni 50, pika e dhe pika g , i Kodit penal.

16 V. Meçaj, Dhuna në familje dhe dhuna ndaj gruas. Disa veçori ligjore të trajtimit të tyre, “Trajtesa juridike dhe sociale për mbrojtjen nga 
dhuna në familje”, 2005, f.15. 

17H.Islami; A.Hoxha; I.Panda:  “Procedura penale, komentar”, Tiranë, 2003, f.107.

18 H.Islami; A.Hoxha; I.Panda: “Procedura penale, komentar”,Tiranë, 2003,f.140.
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Kodit të procedurës penale, i dëmtuari ka të drejtën e ngritjes së akuzës dhe merr pjesë 
në gjykim si palë, prandaj quhet i dëmtuari akuzues.19 

Iniciativa e të dëmtuarit akuzues për ndjekje penale sanksionohet në Kodin e procedurës 
penale (në nenin 59 dhe 284). Lloji i iniciativës së parashikuar në këto nene është i 
ndryshëm. Iniciativa e të  dëmtuarit (neni 284 i K.pr.penale) është parakusht për të nisur 
procedimin penal nga  prokuroria, kurse, në bazë të nenit 59, është parakusht për të nisur 
gjykimin nga gjykata. Pa iniciativën e të dëmtuarit, gjykata nuk mund të nisë gjykimin e 
çështjes, kurse prokuroria nuk mund të nisë hetimet.

Ndjekja penale vetëm me iniciativën e të dëmtuarit, për veprat me rrezikshmëri të ulët 
shoqërore, bën që disa prej tyre të mbeten të pandëshkuara. Konceptimi i ankimit 
si kusht për procedimin penal të veprës dhe heqja dorë prej tij si një e drejtë e të 
dëmtuarit, krijojnë mundësi që vepra të tilla, të kryera në marrëdhëniet familjare, të 
mbeten të pandëshkuara.

Për herë të parë, Kodi i familjes, në nenin 62 të tij, parashikoi largimin e 
bashkëshortit dhunues nga banesa bashkëshortore, por kjo dispozitë rezultoi joefektive, 
pasi ishte e vetme dhe nuk pasohej nga dispozita të tjera materiale dhe procedurale, në 
mënyrë që palët e interesuara të orientoheshin për t’iu referuar këtij neni në kërkesën e 
tyre dhe, nga ana tjetër, gjyqtarët ta kishin të qartë si ta aplikonin një dispozitë të  tillë.

Kjo dispozitë e vetme, në mungese të strukturave përgjegjëse shtetërore për 
mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje, nuk mund të zgjidhë problemet që ngre 
dhuna tejet e skajshme apo krimi që ushtrohet në familje.

Me miratimin e ligjit “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” (dhjetor 2006), 
Kuvendi i Shqipërisë hodhi një nga hapat më të sigurt për përafrimin e legjislacionit 
shqiptar me standardet ndërkombëtare në fushën e legjislacionit kundër dhunës në 
familje. Si një akt i posaçëm për parandalimin e kësaj të fundit, ky ligj (hyri në fuqi 
në 1 Qershor 2007), përbën njëkohësisht, një kontribut të rëndësishëm në kuadrin e 
legjislacionit antidiskriminim, i cili është një detyrim thelbësor për çdo shtet, jo vetëm 
si detyrim kushtetues, por edhe për zbatimin e “Konventës për eliminimin e të gjitha 
formave të diskriminimit ndaj grave” (CEDAW). 

Nga pikëpamja juridike ligji ka natyrë civile dhe administrative dhe parashikon mjete të 
posaçme administrativo-civile.

Një vend të rëndësishëm zë rregullimi i procedurave për nxjerrjen e urdhrave të 
menjëhershëm mbrojtës apo urdhrave mbrojtës. Ky parashikim përbën një siguri për 
zbatimin e ligjit. Parashikohet një procedurë e posaçme gjykimi konform rregullave dhe 
parimeve të përgjithshme të procedimit civil të parashikuara në K.Pr.Civ të R.SH-së si 
dhe dispozitave procedurale të parashikuara në K.F të R.SH-së.   E veçanta qëndron tek 
subjektet të cilave iu takon legjitimimi aktiv dhe pasiv, tek afatet e posaçme procedurale, 
provat e domosdoshme në gjykim, dhënia e menjëhershme e fuqisë ekzekutive vendimit 
gjyqësor.

19 H.Islami; A.Hoxha; I.Panda: “Procedura penale, komentar”,Tiranë, 2003,f.141. 
Disa nga veprat penale të parashikuara në Kodin penal, për të cilat e dëmtuara ka të drejtën e akuzës dhe që mund të ndodhin në kushtet e ushtrimit 
të dhunës në familje, janë: rrahja(neni 90 i K.p.), plagosja e rëndë nga pakujdesia (neni 91), plagosja e lehtë nga pakujdesia (neni 92), dhu-
nimi i banesës (neni 112, paragrafi i parë), fyerja (neni 119), shpifja (neni 120), ndërhyrjet e padrejta në jetën private (neni 121), përhapja e 
sekreteve vetjake (neni 122), mosdhënia e mjeteve për jetesë (neni 125), marrja e padrejtë e fëmijës (neni 127).
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Figura e prokurorit, ashtu si në procedimet e tjera në fushën familjare të parashikuara 
në  K.F të R.SH-së, është e pranishme në procesin gjyqësor të nxjerrjes së urdhrave të 
menjëhershëm mbrojtës apo të urdhrave mbrojtës.

Punonjësi social  i njësisë së qeverisjes vendore dhe persona të tjerë që kanë asistuar 
në momentin e dhunës, përfshihen në një proces të tillë si dëshmitarë apo dhe subjekte 
të legjitimimit aktiv. Zgjerimi i subjekteve të legjitimimit aktiv përbën një garanci për 
zbatimin e ligjit, pasi është mbështetje për personin e dhunuar i cili i trembet procedurave 
gjyqësore. 

Legjitimimi i organeve të policisë dhe prokurorisë20 për paraqitjen e kërkesës për 
urdhër mbrojtje për persona madhorë dhe për paraqitjen e kërkesës për urdhër të 
menjëhershëm mbrojtje për persona madhorë dhe për të mitur përbën një hap për të 
ndërgjegjësuar komunitetin se dhuna në marrëdhëniet familjare përbën një çështje me 
rëndësi publike.

Ligji parashikon se në rastin kur kërkesa është paraqitur nga policia/prokuroria, tërheqja 
e viktimës nga procesi nuk sjell si pasojë mosgjykimin e çështjes së filluar.

Të gjitha procedurat realizohen brenda gjykimit civil. Gjykimi civil për nxjerrjen e urdhrave 
mbrojtës nuk varet nga kallëzimi penal, apo nga gjykimi penal që mund të ketë lidhje 
me çështjen. Personi i interesuar në çdo moment, paralelisht ose pas përfundimit të 
çështjes civile, ka të drejtën të ndjekë penalisht çështjen nëse kemi të bëjmë me krim 
apo kundërvajtje penale të parashikuar në K. Penal  të R. SH-së.  

Aktet nënligjore të miratuara

Ligji “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, ngarkon Këshillin e Ministrave 
për të miratuar aktet nënligjore. Por, ndërkohë ai parashikon qartë detyrat për 
secilin organ kompetent shtetëror. Deri më sot, janë miratuar disa akte nënligjore. 
Në raport progresin e vitit 2009 theksohet se “Shumica e akteve nënligjore në zbatim 
të Ligjit për Dhunën në Familje janë miratuar21.” Le të rendisim këtu disa nga aktet 
nënligjore:

Ministria e Brendshme
Ministria e Brendshme është një nga autoritetet përgjegjëse në zbatim të ligjit. Është 
miratuar Urdhri i Ministrit të Brendshëm Nr. 379, datë 3.3.2008 “Për masat që do të 
merren nga Policia e Shtetit për parandalimin dhe reduktimin e dhunës në familje” dhe, 
në zbatim të tij është miratuar Urdhri i Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Nr. 
981, datë 31.10.2008 “Për masat që do të merren nga Policia e Shtetit për parandalimin 
e reduktimin e dhunës në familje, trajtimin e viktimave të dhunës në marrëdhëniet 
familjare”. 

Gjithashtu, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ka nxjerrë një Manual “Mbi 
procedurat standarde që duhet të zbatojë punonjësi i policisë së shtetit në marrjen 
e masave për parandalimin e dhunës, mbrojtjen e kujdesin për viktimat e dhunës në 

20 Komisioni i komuniteteve evropiane, Raport Progresi për  Shqipërinë 2009,  www.mie.gov.al.

21 Marrëveshja e bashkëpunimit për zbatimin e Ligjit Nr. .9669, datë 18.12.2006 ndërmjet MPÇS&SHB, MB, MD, MSH, MASH, datë 14.11.2008
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marrëdhëniet familjare”. Në manual përcaktohen procedurat standarde që duhet të 
zbatojë punonjësi i policisë në zbatim të ligjit nr.9669, datë 18.12.2006, “Për masat 
ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”; procedurat që duhet të zbatojnë specialistët 
e strukturave të rendit dhe sigurisë publike dhe të parandalimit të krimit e policimit në 
komunitet; detyrat gjatë hetimit dhe intervistimit; detyrat e punonjësve të policisë për 
zbatimin e urdhrave të mbrojtjes.

Ministria e Shëndetësisë
Ministri i Shëndetësisë ka miratuar Urdhrin Nr.13, datë 23.01.2008 “Për pajisjen e 
personave të dhunuar në marrëdhëniet familjare me raportin mjekësor përkatës”; 
Urdhrin Nr.14, datë 23.01.2008 “Për evidentimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet 
familjare, në regjistrin dhe kartelën individuale për viktimat e dhunës në familje”, si dhe 
Urdhrin Nr.15, datë 24.01.2008 “Për trajtimin mjekësor në institucionet shëndetësore 
publike të personave të dhunuar në marrëdhëniet familjare”. Këto urdhra përbëjnë akte 
të rëndësishme normative për t’u zbatuar nga të gjithë punonjësit e shëndetësisë në 
kuadër të ligjit nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet 
familjare”.

Ministria e Punës Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta (MPCSSHB)
- Kjo ministri është edhe organi kryesor përgjegjës i njohur nga ligji “Për Masat ndaj 
dhunës në Marrëdhëniet familjare”, që bashkërendon veprimtaritë e rrjetit të organeve 
shtetërore për parandalimin dhe reduktimin e dhunës në familje. 

Megjithatë, ajo ka miratuar vetëm disa akte që i përkasin të drejtës së butë. E tillë 
është Marrëveshja e bashkëpunimit për zbatimin e Ligjit nr. 9669, datë 18.12.2006 
ndërmjet kësaj ministrie, me Ministrinë e Brendshme, Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë 
e Shëndetësisë, Ministrinë e Arsimit e të Shkencës në 14.11.2008. Kjo marrëveshje 
përcakton detyrat e autoriteteve përgjegjëse në zbatim të ligjit “Për masat ndaj dhunës 
në marrëdhëniet familjare”, si dhe detyrat e tyre të përbashkëta. Këto detyra22 konsistojnë 
në hartimin çdo fillim viti të një plani të përbashkët mbështetur në përgjegjësitë ligjore; 
në parashikimin çdo vit në projekt buxhetin e tyre të një zëri të veçantë për zbatimin e 
aktiviteteve konkrete për dhunën në familje dhe në dërgimin pranë Ministrisë së Punës 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta MPCSSHB të informacioneve të tjera në 
lidhje me zbatimin e ligjit, të cilat përbëjnë një platformë koordinimi, sfidë për ta bërë 
realitet në favor të viktimave të dhunës në marrëdhëniet familjare.

Gjithashtu, pranë kësaj ministrie është miratuar Rregullorja e sektorit Për masa ndaj 
dhunës në familje.

Ministria e Drejtësisë
Nuk konstatojmë akte nënligjore të miratuara nga Ministria e Drejtësisë për 
përmbushjen e detyrave të saj, të parashikuara në ligjin, “Për masa ndaj dhunës në 
Marrëdhëniet Familjare”. 

22 Referuar Drejtorisë së  Politikave të Shanseve të Barabarta, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe  Shanseve të Barabarta, www.mpcs.gov.
al.
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3. Ngritja e strukturave sipas ligjit nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për 
masa ndaj dhunës në marrëdhënie familjare“

Një tjetër objektiv i Strategjisë është objektivi nr. 8.2.1.2. “ngritja e strukturave 
sipas ligjit........“. Ky objektiv është mjaft i rëndësishëm në lidhje me mbrojtjen dhe 
mbështetjen e viktimave të dhunës me bazë gjinore. 

Disa nga arritjet kryesore në lidhje me ngritjen dhe fuqizimin e strukturave të reja 
për çështjet e barazisë gjinore dhe dhunës në familje janë:
•  Ngritja dhe fuqizimi i Drejtorisë së Politikave të Shanseve të Barabarta në Ministrinë 

e Punës Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta MPÇSSHB;
• Ngritja dhe fuqizimi i rrjetit të nëpunësve gjinorë në linjë ministrie, prefekture dhe 

bashkie;
•  Ngritja dhe fuqizimi i strukturave për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna 

në familje në nivel qendror. Janë ngritur sektorë të posaçëm dhe shërbime të 
specializuara policore, shëndetësore, sociale apo gjyqësore, për t’u ardhur në 
ndihmë viktimave të dhunës në familje, duke kontribuar kështu në minimizimin e 
fenomenit;

•  Ngritja e mekanizmave për statistikat dhe treguesit gjinorë;
•  Ngritja dhe funksionimi i Këshillit Kombëtar të Barazisë Gjinore;
•  Hartimi i sistemit kombëtar të indikatorëve gjinore dhe atyre të dhunës me bazë 

gjinore;23

Pranë Drejtorisë së Politikave të Shanseve të Barabarta (DPSHB) në Ministrinë e Punës 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta MPCSSHB, është krijuar Sektori për 
Masat ndaj Dhunës në Familje, me Urdhrin e Kryeministrit nr.202, dt. 05.12.2007, për 
ngritjen e sektorit “Për masa ndaj dhunës në familje”. Në përbërje të  këtij Sektori janë 
3 specialistë. Ky sektor ka disa detyra: 

Të hartojë strategji dhe politika për parandalimin e mbrojtjen e viktimave të dhunës 
në marrëdhëniet familjare; Të mbledhë, përpunojë dhe analizojë informacionin e 
nevojshëm statistikor për dhunën në marrëdhëniet familjare dhe të formulojë politikat 
në këtë fushë; Të programojë masat për rritjen e kapaciteteve për të gjithë aktorët në 
nivel qendror e vendor, që janë të angazhuar për kujdesin ndaj viktimave të dhunës 
në familje; Të krijojë një bazë të dhënash dhe të vendosë lidhjet e bashkëpunimit me 
organizatat jofitimprurëse OJF-të që veprojnë në këtë fushë; Të sigurojë programet 
sociale, parandaluese dhe mbrojtëse si dhe masat për reduktimin e dhunës në familje.

Ka një aktivitet të gjerë të këtij sektori pranë Drejtorisë së Politikave të Shanseve të 
Barabarta DPSHB në Ministrinë e Punës Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta.

Pranë Ministrisë së Brendshme, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, 
në Departamentin për Hetimin e Krimeve, brenda Drejtorisë kundër Krimeve të Rënda, 
është ngritur Sektori “Për mbrojtjen e të miturve dhe dhunës në familje”. Në nivel vendor 
funksionojnë seksione për mbrojtjen e të miturve dhe dhunës në familje. Në Drejtoritë 
e Policisë në qarqe funksionojnë seksione të mbrojtjes së të miturve dhe dhunës në 
familje. Gjithashtu, pranë çdo Drejtorie Policie Qarku dhe komisariateve të policisë janë 

23 MPCSSHB, DPSHB, Raporti  vjetor për  arritjet në fushën e barazisë gjinore dhe luftën kundër dhunës në familje, Janar-Dhjetor 2008.
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ngritur seksione të parandalimit të krimit dhe policimit në komunitet. Në Departamentin 
e Sigurisë Publike funksionon Sektori i Parandalimit të Krimit dhe Policimit në komunitet.

Rolin e strukturave në lidhje me adresimin e dhunës në marrëdhëniet familjare në nivel 
lokal po e luajnë administratorët shoqërorë në Sektorin e Ndihmës Ekonomike dhe 
Përkrahjes Sociale. 

Referuar raportit24 të Ministrisë së Punës..., për arritjet në fushën e barazisë gjinore 
dhe luftën kundër dhunës në familje, Janar-Dhjetor 2008, rezulton se “Ministri i Punës, 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, nëpërmjet një shkrese drejtuar të gjithë 
Kryetarëve të Bashkive dhe Komunave, ka sjellë në vëmendjen e tyre se: administratorët 
shoqërorë pranë çdo qarku bashkie dhe komune, në përshkrimin e tyre të punës duhet 
të ngarkohen që të trajtojnë dhe problematikat që lidhen me rastet e dhunës në 
familje, sipas detyrimeve të Ligjit nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masat ndaj dhunës në 
marrëdhëniet familjare”, bazuar kjo në Nenin 7, pika 4-a e këtij ligji.” 

Bazuar në ligjin nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhënie 
familjare”, neni 13, (3) “Subjektet që kanë të drejtën për të kërkuar urdhrin e mbrojtjes” 
përfaqësuesit e shërbimeve sociale pranë bashkisë ose komunës, ku ka banimin e 
përhershëm apo të përkohshëm viktima, që kanë dijeni për ushtrimin e dhunës janë 
subjekte që legjitimohen të paraqesin kërkesë për urdhër të menjëhershëm mbrojtjeje. 

Megjithatë, nga monitorimi i vendimeve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për 
periudhën objekt monitorimi nuk na rezulton në asnjë rast që zyrat e shërbimeve 
sociale pranë bashkive dhe komunave të kenë përdorur këtë mundësi që ju ofron ligji 
nr.9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” si palë që 
legjitimohen për të paraqitur një kërkesë për urdhër mbrojtje për të mitur dhe urdhër 
të menjëhershëm mbrojtje për të mitur dhe persona madhorë. Gjithashtu, nuk ka një 
rrjet të linjave 24 orëshe dhe ka pak bashkëpunim për t’i kontraktuar këto nga shoqëria 
civile. Prandaj, bashkëpunimi i organeve vendore më organizata të shoqërisë civile do 
të bëjë të mundur zbatimin e detyrave që kanë organet vendore në bazë të ligjit “Për 
masa kundër dhunës në marrëdhëniet familjare”. 

Kjo kërkon jo vetëm ngritjen e shërbimeve me detyra dhe përgjegjësi konkrete por 
edhe forcimin e kapaciteteve profesionale të personelit pranë këtyre zyrave. 

Zgjedhja e administratorëve shoqërorë përgjegjës për ndjekjen e rasteve të dhunës në 
marrëdhëniet familjare, është hap i rëndësishëm që duhet të pasohet me efektivitetin e 
punës së kësaj strukture në zbatim të ligjit nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masat ndaj 
dhunës në marrëdhëniet familjare”. 

Organet e pushtetit vendor, mbeten aktorë të rëndësishëm në parandalimin dhe 
adresimin e dhunës në familje, pranë njësive përkatëse vendore. Shoqëria civile në 
bashkëpunim me Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta ka 
realizuar disa projekte pilot, me pushtetin vendor. 

Ngritja e strehëzave në nivel lokal do të përbënte mbështetje për viktimat e dhunës në 
marrëdhëniet familjare. Iniciativa shtetërore për ngritjen e një strehëze për 7500 banorë 

24 MPCSSHB, DPSHB, Raporti  vjetor  për  arritjet në fushën  e barazisë gjinore dhe luftën  kundër  dhunës në familje, Janar-Dhjetor 2008.
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është mirëpritur nga të gjithë aktorët e interesuar dhe pritet të shoqërohet me rritjen e 
kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve pranë saj.

E rëndësishme është që kjo strehëz, e cila është iniciativa e parë shtetërore për të tilla 
shërbime ndaj viktimave të dhunës familjare, do të shërbejë si model për organet e 
njësive të pushtetit vendor në të gjithë vendin për ngritjen e strehëzave të tjera.25

4. Ngritja e rrjetit të shërbimeve dhe e kapaciteteve profesionale të 
ofruesve të shërbimeve për individët e dhunuar në familje. 

Në lidhje me përmbushjen e objektivit nr. 8.3.1 të Strategjisë për Barazinë Gjinore dhe 
dhunën në familje “Ngritja e rrjetit të shërbimeve dhe e kapaciteteve profesionale të 
ofruesve të shërbimeve për individët e dhunuar në familje“, natyrshëm ngrihet pyetja: 
A janë krijuar struktura të shërbimeve në nivel lokal dhe a kanë përfituar viktimat e 
dhunës në marrëdhëniet familjare nga këto shërbime? 

Në lidhje me monitorimin e zbatimit të këtij objektivi të Strategjisë Kombëtare për 
Barazinë Gjinore dhe Dhunën në Familje, një burim shumë i rëndësishëm janë masat 
urgjente që palët kanë kërkuar dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka përfshirë në 
urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes/urdhrin e mbrojtjes26. 

Nga vendimet për urdhra mbrojtje/urdhra të menjëhershëm mbrojtjeje kemi konstatuar 
se vetëm në dy raste pala paditëse ka kërkuar masën urgjente të parashikuar në pikën 
ll, të nenit 10 të ligjit “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”. Gjykata e 
Rrethit Gjyqësor Tiranë ka lëshuar urdhrin e mbrojtjes duke e përfshirë edhe këtë masë, 
përfshirjen e viktimës së dhunës në marrëdhëniet familjare në programe rehabilitimi. 
Këtu gjykata ka konsideruar edhe programet e rehabilitimit për viktimat e dhunës në 
marrëdhëniet familjare, të ofruara nga Organizata Jofitimprurëse në Tiranë, pasi nuk ka 
institucione të posaçme shtetërore për këtë qëllim. 

Në asnjë rast, pala paditëse nuk ka kërkuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë masën 
dh, në nenin 10 të këtij ligji, pra për vendosjen e viktimës në strehime të përkohshme. Ky 
është një tregues i nevojës për ndërhyrje nga ana e shtetit për të përmbushur ngritjen 
e strehimeve të përkohshme jo vetëm për viktimat por edhe për të miturit. Mbetet 
shumë për të bërë në lidhje me ngritjen e programeve të tilla me mbështetjen e shtetit. 
Pritet përfundimi i Qendrës Kombëtare pritëse të viktimave të dhunës në marrëdhëniet 
familjare, e cila përbën një hap mjaft të rëndësishëm të kësaj Ministrie me mbështetjen 
e programit “Një OKB”.

Ngritja e një Qendre të tillë do të ofronte jo vetëm akomodim për viktimat, por edhe 
siguri në procesin e përdorimit të mjeteve ligjore në mbrojtje të tyre. 

25 Disa nga masat e parashikuara në nenin 10 të ligjit nr.9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” janë:
k) duke vendosur dhe duke urdhëruar sipas rastit (në kompetencë të gjykatës) ndërhyrjen e shërbimeve sociale, publike apo private të vendbanimit 
ose pranë organizatave që kanë si qëllim mbështetjen dhe pritjen e personave të dhunuar në familje;
ll) duke përfshirë viktimën e dhunës në familje në programe rehabilitimi;
m) duke urdhëruar të paditurin/ën (dhunuesin/en) të marrë pjesë në programe rehabilitimi;
dh) duke vendosur menjëherë viktimën/at dhe të miturit në strehime të përkohshme,  duke mbajtur parasysh  në  =do rast interesin më të lartë, atë 
të të miturit;

26 Ministria e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Plani i trajnimeve 2009, www.moi.gov.al.
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Vetëm në një rast, pala paditëse ka kërkuar masën m të nenit 10 që lidhet me detyrimin 
e ndjekjes së programeve të rehabilitimit nga dhunuesi dhe Gjykata e ka përfshirë këtë 
masë në urdhrin e mbrojtjes. Është kërkuar vetëm në një rast sepse autoriteti kryesor 
përgjegjës në bazë të Ligjit “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, Ministria 
e Punës Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta nuk e ka përmbushur këtë 
detyrim me të cilin e ngarkon ligji. Përfshirja e një mase të tillë tregon edhe mungesën 
e informacionit tek gjyqtarët në lidhje me mungesën e programeve të tilla. 

Trajnimet për njohjen e Ligjit nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në 
marrëdhëniet familjare”. Nga Raporti vjetor për arritjet në fushën e barazisë gjinore 
dhe luftën kundër dhunës në familje, Janar-Dhjetor 2008 Ministria e Punës Çështjeve 
Sociale dhe Shanseve të Barabarta MPCSSHB, Drejtoria e Politikave të Shanseve të 
Barabarta DPSHB rezulton se: “Gjatë vitit 2008 janë trajnuar rreth 984 punonjës nga 
institucionet me përgjegjësi të drejtpërdrejtë për zbatimin e ligjit “Për masa ndaj dhunës 
në marrëdhëniet familjare” dhe Strategjisë kombëtare për barazinë gjinore dhe dhunën 
në familje 2007-2010, SKBGJDHF, p.sh: a) Punonjës të shëndetësisë, mjekë, infermierë, 
mami, b) Punonjës të policisë, c) Gjyqtarë e prokurorë, me mbështetjen financiare 
të Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP-së. Kjo punë ka vazhduar 
me seriozitet edhe gjatë vitit 2009. Procesi i trajnimit në nivel vendor i nëpunësve të 
barazisë gjinore dhe trajnimet në të gjithë vendin mbi ligjin nr. 9970, datë 24.07.2008, 
“Për barazinë gjinore në shoqëri” dhe Konventën për eliminimin e të gjitha formave të 
diskriminimit ndaj grave CEDAW janë shprehje e qartë e punës së Ministrisë së Punës 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta MPCSSHB.

Ministria e Shëndetësisë dhe Fondi i Kombeve te Bashkuara për Popullsinë (UNFPA), 
përmes një projekti të zbatuar nga Qendra Kombëtare për Studime Sociale ka filluar 
trajnimin e trajnerëve i cili do të vazhdojë me trajnimin e punonjësve të Shëndetësisë 
për problemet e dhunës  në marrëdhëniet familjare

Bazuar në planin e trajnimeve të Policisë së Shtetit për vitin 2009 janë organizuar trajnime 
me temë “Dhuna në familje, Roli i policisë së shtetit në trajtimin e dhunës në familje”.27 
Trajtimi dhe mbrojtja e viktimave të dhunës në familje dhe njohja me legjislacionin mbetet 
një nga temat në planin e trajnimeve të planifikuara nga policia e shtetit për vitin 2010.

Me mbështetjen e Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore 
dhe Kundër Dhunës në Familje, Shkolla e Magjistraturës ka organizuar trajnime me gjyqtarë 
dhe prokurorë gjatë vitit 2009 për çështje të barazisë gjinore dhe dhunës në familje. Në bazë 
të një Memorandumi Mirëkuptimi (MM) të nënshkruar më 2009 me Shkollën e Magjistraturës 
(Sh M), u bë rishikimi i programit mësimor për studentët e rinj dhe për gjykatësit në punë 
nga këndvështrimi gjinor (me një ekip ekspertësh të huaj dhe të vendit)�.

Programi i Përbashkët i Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Kundër Dhunës 
në Familje ka mbështetur punën nga Instituti i Trajnimit te Administratës Publike (ITAP) për 
trajnimin e 145 nëpunësve civilë në pesë bashki dhe komunat përreth mbi Ligjin për Barazinë 
Gjinore dhe ligjin për Dhunën në Familje; ka bashkëpunuar me Shkollën e Magjistraturës 
për trajnimin e 82 gjykatësve e prokurorëve për ligjin “Për barazinë gjinore në shoqëri” 
LBGJ dhe ligjin për dhunën në familje; për trajnimin e 355 punonjësve të Shërbimit Social 
Shtetëror në nivel bashkish e komunash për ligjin e dhunës në familje DhF28.  

27 Programi i përbashkët i OKB-së për barazinë gjinore, Raporti vjetor i progresit 2009, “mbështetje për zbatimin e strategjisë kombëtare për 
barazinë gjinore dhe dhunën në familje (skbgj-dhf) – përparimi i qeverisjes demokratike në Shqipëri”.

28 Programi i përbashkët i OKB-së për barazinë gjinore, Raporti vjetor i progresit  2009, “mbështetje për zbatimin e strategjisë kombëtare 
për barazinë gjinore dhe dhunën në familje (skbgj-dhf) – përparimi i qeverisjes demokratike në Shqipëri”.
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Këto trajnime të organizuara kanë përmbushur forcimin institucional të kapaciteteve 
specifike në përgjigje të nevojave të viktimave të dhunës në familje. Përmirësimi i 
shërbimeve të ofruara prej sistemit ligjor dhe të drejtësisë për parandalimin e dhunës, 
mbrojtjen e viktimave dhe ndëshkimin e dhunuesve rrit aksesin e tyre në drejtësi. 

Përfshirja e shërbimit psikologjik në sistemin parauniversitar mendohet se luan një rol 
të rëndësishëm në identifikimin dhe mbështetjen psikologjike të fëmijëve që përballen 
me dhunë në marrëdhëniet familjare. Vendi që kanë zënë çështje të barazisë gjinore 
dhe dhunës në familje në kurrikula pritet të luajë një rol të rëndësishëm në formimin 
e nxënësve në të gjitha nivelet e arsimit. Këto hapa janë ndërmarrë në përmbushje të 
krijimit dhe kualifikimit të ekipeve multidisiplinare për të garantuar cilësinë e shërbimit 
ndaj viktimave të dhunës në familje.

Nga intervistat me kliente të Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare, viktima të dhunës 
në marrëdhëniet familjare rezulton një qëndrim më profesional dhe mbështetës i 
përfaqësuesve të këtyre strukturave në mbështetje të viktimave. Kjo konstatohet në 
qëndrimin e punonjësve të policisë, stafit të qendrave shëndetësore dhe gjyqtarëve të 
seksionit familjar që shqyrtojnë kërkesat me objekt lëshimin e urdhrit të menjëhershëm 
të mbrojtjes/urdhrit të mbrojtjes.

5. Përcaktimi i aktorëve të sistemit të drejtësisë që do të merren 
me rastet e dhunës në familje. Ngritja e njësive/sektorëve/
seksioneve që do të merren me çështje të dhunës në familje 
pranë institucioneve përkatëse.

Në lidhje me objektivin nr. 8.2.4.1 të Strategjisë për Barazinë Gjinore dhe dhunën në 
familje “përcaktimi i aktorëve të sistemit të drejtësisë që do të merren me rastet e 
dhunës në familje. Ngritja e njësive/sektorëve/seksioneve që do të merren me çështje të 
dhunës në familje pranë institucioneve përkatëse“ na rezulton se seksioni familjar pranë 
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë është seksioni përgjegjës për shqyrtimin e çështjeve 
që lidhen me kërkesat për urdhër të menjëhershëm të mbrojtjes/urdhër mbrojtje. 

Në tërësi, Gjykata e Tiranës, dallohet në zbatimin e ligjit, duke përmbushur qëllimin e tij 
për të parandaluar dhunën në familje dhe ka eliminuar rastet abuzive të zbatimit të ligjit. 
Gjithashtu, gjykata ka ndjekur procedurat ligjore të sanksionuara nga ky ligj, të cilat në 
ndryshim nga Kodi i Procedurës Civile, garantojnë më shumë shpejtësi.

Sidoqoftë, monitorimi dëshmoi në tërësi se, Ligji “Për masa kundër dhunës në 
marrëdhëniet familjare”, është objekt zbatimi me efektivitet nga gjykatat në mjaft rrethe 
gjyqësore të vendit.
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6. Përgatitja dhe miratimi i protokolleve të koordinimit, 
bashkëpunimit dhe komunikimit midis shërbimeve që ofrohen 
brenda sistemit të drejtësisë dhe jashtë tij. 

Mbështetur në intervistat e kryera me kliente, të mbështetura nga Qendra për Nisma 
Ligjore Qytetare, kemi mundur të kuptojmë se si ka funksionuar si sistem rrjeti i autoriteteve 
përgjegjëse dhe hallkat e këtij mekanizmi bazuar në përgjegjësitë me të cilat i ngarkon 
ligji. Nga monitorimi rezulton se viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare, kanë 
kërkuar mbrojtje në polici, kanë marrë shërbime dhe mbështetje pranë një organizate 
jofitimprurëse, kanë kërkuar zbatimin e vendimit në Zyrën e Përmbarimit dhe më rrallë 
janë paraqitur pranë një qendre shëndetësore, ose kanë kërkuar mbështetje në Zyrat e 
shërbimeve Sociale pranë bashkisë ose komunës.

Koordinimi i përpjekjeve të të gjithë aktorëve përgjegjës mbetet një sfidë për të 
ardhmen. Pavarësisht arritjeve në përmbushjen e objektivit nr. 8.2.2.3.b në Strategjinë 
për Barazinë Gjinore dhe dhunën në familje “përgatitja dhe miratimi i protokolleve 
të koordinimit, bashkëpunimit dhe komunikimit midis shërbimeve që ofrohen brenda 
sistemit të drejtësisë dhe jashtë tij“ ende mbetet për të përmirësuar në lidhje me 
protokollet e koordinimit, bashkëpunimit dhe komunikimit midis shërbimeve që ofrohen 
brenda sistemit të drejtësisë. 

Natyrisht që ky tregues ndikon dukshëm në marrjen e shërbimeve nga viktimat e dhunës 
në marrëdhëniet familjare në mënyrë të koordinuar. 

Nëpërmjet vendimeve gjyqësore të formës së prerë të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Tiranë, mbi lëshimin e urdhrave të menjëhershëm të mbrojtjes/urdhrave të mbrojtjes na 
rezultojnë këto të dhëna në lidhje me organet ku viktimat denoncojnë dhunën, të cilat 
paraqiten grafikisht në grafikun nr.1.

Grafiku nr.1

Pra, organi ku viktimat denoncojnë dhunën mbetet policia si një organ që u ofron 
mbrojtje gjatë procesit dhe i mbështet viktimat fuqishëm në procesin e të provuarit. 
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Qendra për Nisma Ligjore Qytetare, ka konstatuar një përmirësim të punës së stukturave 
të policisë në lidhje me reagimin e tyre ndaj viktimave të dhunës në marrëdhëniet 
familjare, bazuar në përgjegjësitë ligjore me të cilat i ngarkon ligji “Për masa ndaj dhunës 
në marrëdhënie familjare”. 

Megjithatë, ato kanë asistuar viktimat për përgatitjen e kërkesave për urdhra të 
menjëhershëm mbrojtje/urdhra mbrojtjeje. Megjithatë, janë të rralla rastet kur kanë 
ushtruar të drejtën që u jep ligji si organe që legjitimohen për të paraqitur kërkesë për 
urdhër mbrojtje për viktima madhorë dhe kërkesë për urdhër të menjëhershëm mbrojtje 
si për të mitur edhe për viktima madhorë. Nga monitorimi ynë, nuk është evidentuar 
ndonjë rast i tillë.

Ne mendojmë se është e nevojshme përmirësimi i koordinimit të punës midis organeve 
të policisë dhe organizatave jofitimprurëse e aktorëve të tjerë të ngarkuar nga ligji me 
përgjegjësi për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna me bazë gjinore në marrëdhëniet 
familjare. Të gjitha subjektet që kanë detyra në bazë të këtij ligji duhet të kryejnë rolin 
e tyre. P.sh., organet e policisë mund të ndihmojnë duke kërkuar urdhrin e mbrojtjes 
përpara gjykatës, por kjo nuk mund të zëvendësojë rolin e avokatit.

Sidoqoftë, nga analiza e veprimtarisë së Departamentit për hetimin e krimeve gjatë vitit 
2009 dhe prioritetet për të ardhmen rezulton se: Bashkërendimi i punës me Gjykatat 
është përmirësuar në mënyrë të vazhdueshme; Njësitë e qeverisjes vendore duhet të 
rrisin bashkëpunimin me aktorët e tjerë përgjegjës në ofrimin e shërbimeve dhe ndihmës 
psiko-sociale, akomodim/strehim për, viktimat e dhunës në familje.

Përmbushja e detyrimeve që përcakton ligji nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masat 
ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” dhe aktet nënligjore, kërkon informacion mbi 
shërbimet ekzistuese, mbi Organizatat Jofitimprurëse që ofrojnë shërbime, njohjen 
e detyrimeve të aktorëve përgjegjës me qëllim që viktimat të marrin në mënyrë të 
kordinuar shërbimet që u nevojiten.

Urdhri Nr.13, datë 23.01.2008 “Për pajisjen e personave të dhunuar në marrëdhëniet 
familjare me raportin mjekësor përkatës” ngarkon mjekët me përgjegjësinë që çdo 
person i dhunuar në marrëdhëniet familjare që merr trajtimin diagnostikues dhe mjekues 
në institucionin shëndetësor publik, të pajiset me raportin përkatës mjekësor, në të cilin 
të përfshihet informacion jo vetëm për diagnozën dhe trajtimin mjekësor por edhe për 
këshillimet dhe referimet që i janë bërë viktimës së dhunës në marrëdhëniet familjare 
në shërbimet e tjera.

Megjithëse Urdhri Nr.14, datë 23.01.2008 “Për evidentimin e rasteve të dhunës në 
marrëdhëniet familjare, në regjistrin dhe kartelën individuale për viktimat e dhunës 
në familje” kërkon që çdo rast të evidentohet në regjistrin dhe kartelën individuale 
për viktimat e dhunës në familje, personeli i institucioneve shëndetësore publike ka 
neglizhuar të përmbushë këtë përgjegjësi.

Kemi konstatuar se në rastet që viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare janë 
paraqitur për trajtim mjekësor dhe janë identifikuar si viktima të dhunës, ato kanë përfituar 
ndihmë mjekësore dhe psikologjike, në zbatim të Urdhrit Nr.15, datë 24.01.2008 “Për 
trajtimin mjekësor në institucionet shëndetësore publike të personave të dhunuar në 
marrëdhëniet familjare”. 
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Nga rastet e mbështetura me ndihmë ligjore falas nga QNL na rezulton se nuk janë 
identifikuar nga personeli mjekësor raste të dhunës në familje dhe në këto kushte nuk ju 
është plotësuar dokumentacioni përkatës i përbërë nga:

- Regjistri tip për regjistrimin e rasteve të dhunës;

- Kartela Klinike Individuale për personat e dhunuar që paraqiten në institucionet

Shëndetësore;

- Raporti i posaçëm për pacientin që ka pësuar dhunë;

- Formulari i konsensusit i pacientit për ekzaminimin/këshillimin apo trajtimin mjekësor

për dhunën;

Gjithashtu rezulton se për shkak të mos identifikimit të rasteve të dhunës në marrëdhënie 
familjare nga personeli shëndetësor nuk është bërë i mundur informimi i viktimave 
mbi mjetet ligjore, mbi shërbimet ekzistuese, etj. Gjithashtu, nuk është ofruar në të 
gjitha rastet edhe mbështetja psikologjike, e cila përbën një detyrim të rëndësishëm të 
personelit shëndetësor krahas asistencës mjekësore për viktimat.

Efektiviteti i punës së autoriteteve përgjegjëse kërkon jo vetëm ndërgjegjësimin e të 
gjithë aktorëve për përpjekje të koordinuara, por kërkon në të njëjtën kohë edhe rritje të 
ndërgjegjësimit të komunitetit në mënyrë të veçantë të grave dhe vajzave të dhunuara 
në marrëdhëniet familjare mbi rolin dhe përgjegjësitë me të cilat i ngarkon ligji nr. 9669, 
datë 18.12.2006, “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” këto autoritete. 

Rritja e informacionit të komunitetit mbi këto përgjegjësi ligjore dhe marrja e shërbimeve 
profesionale dhe etike do të sjellë një mekanizëm referimi të koordinuar dhe efektiv në 
favor të viktimave të dhunës në marrëdhëniet familjare.

Mjaft i rëndësishëm paraqitet bashkërendimi i punës me organizatat jofitimprurëse 
i cili meriton një organizim më të mirë, pasi i është lënë spontanitetit. Rrjeti kundër 
Dhunës Gjinore dhe Trafikimit, me anëtarë Qendra për Nisma Ligjore Qytetare, Shoqata 
Refleksione, Qendra e Këshillimit për Gra dhe Vajza, Qendra Aleanca Gjinore për 
Zhvillim, Strehëza për Gra dhe Vajza me mbështetjen e Fondit të Kombeve të Bashkuara 
për Gratë UNIFEM, po punojnë për forcimin e mekanizmave të referimit në 5 bashki dhe 
rritjen e efektivitetit të tij si edhe me krijimin e këtij mekanizmi në 5 bashki të reja pilot29. 
Mbetet i rëndësishëm identifikimi dhe formalizimi i rrjetit të shërbimeve të organizatave 
jofitimprurëse OJF-ve në këtë kuadër.

7. Ndihma ligjore falas dhe mekanizmat ligjore dhe nënligjore për 
zgjerimin e përmirësimin e saj.

Në kuadrin e përmbushjes së standardeve ndërkombëtare dhe detyrimeve që burojnë 
prej tyre për Shtetet Palë, Shteti shqiptar ka bërë përpjekje serioze për të garantuar të 
drejtën e shtetasve për shërbim ligjor falas. 

29 Ky aktivitet  është  kryer në kuadrin  e projektit ‘Bërja realitet e ligjit “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, me mbështetjen e 
UNIFEM.
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-Në lidhje me ndihmën ligjore falas dhe hapat që janë ndërmarrë në përmbushje të 
objektivit nr. 8.2.2.4.d në Strategjinë për Barazinë Gjinore dhe dhunën në familje 
“analiza e situatës së ndihmës ligjore falas dhe e mekanizmave ligjore dhe nënligjore 
për zgjerimin e përmirësimin e saj“, mendojmë se miratimi i ligjit “Për ndihmën juridike” 
përbën një hap të rëndësishëm në kuadrin e zbatimit të këtij standardi. 

Miratimi i Ligjit nr. 10039, datë 22.12.2008, “Për ndihmën juridike” përbën një zhvillim 
të rëndësishëm në kuadrin ligjor në lidhje me garantimin e të drejtës për mbrojtjen 
ligjore falas.
Neni 1330 i ligjit përcakton rrethin e personave që kanë të drejtë për të përfituar ndihmë 
juridike, si më poshtë:
a) kërkojnë të mbrohen me avokat në procesin penal në të gjitha fazat e tij dhe, për 
shkak të pamundësive financiare, nuk kanë mundur të zgjedhin një avokat apo kanë 
mbetur pa të;
b) kanë nevojë për ndihmë juridike në çështjet civile ose administrative, por nuk kanë 
mjete të mjaftueshme për ta paguar këtë ndihmë juridike apo çështjet janë tepër 
komplekse, nga ana e përmbajtjes dhe e procedurës. Në këtë rast, personi, që ta 
përfitojë ndihmën juridike, duhet të vërtetojë se përfshihet në programet e mbrojtjes 
sociale ose plotëson kushtet për t’u përfshirë në to.
Ndihmën juridike e përfitojnë edhe të miturit, për të cilët mbrojtja në procedimin penal 
dhe në gjykim është e detyrueshme me ligj. Mjaft pozitiv është fakti që ky ligj siguron 
ndihmën juridike para, gjatë dhe pas zhvillimit të procesit gjyqësor.

Ky ligj duke garantuar shërbim ligjor ex officio për personat pa aftësi paguese, edhe 
për çështjet civile dhe administrative apo kur çështjet janë tepër komplekse, për herë të 
parë ofron mundësi që edhe viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare të jenë subjekt 
i mundshëm  përfitues nga ky ligj. 

Ligji rregullon në mënyrë të veçantë probleme që lidhen me përfituesit e ndihmës ligjore,  
kriteret  e përcaktimit të “personave në nevojë”, fushën në të cilën shtrihet ndihma 
ligjore, gjerësinë e shtrirjes së saj sipas fushave si njohjen e ligjit, dhënien e këshillimeve, 
përfaqësimin në gjykatë, etj.

Në përmbushje të detyrimeve që i burojnë shtetit shqiptar nga standardet ndërkombëtare 
në ligj parashikohet bashkëpunimi me Organizatat Jofitimprurëse. Komisioni Shtetëror 
për Ndihmën Juridike si institucion i parashikuar nga ky ligj, ka autoritetin të lidhë 
kontrata bashkëpunimi me Organizatat Jofitimprurëse të specializuara në fushën e 
dhënies së ndihmës juridike, për të mundësuar dhënien e kësaj ndihme.  Por, gjatë 
gjithë kësaj periudhe nuk janë konstatuar fakte që të dëshmojnë zbatimin e këtij ligji. 

Moszbatimi i këtij ligji ka ndikuar në mungesën e aksesit ndaj ndihmës ligjore falas të 
viktimave të dhunës në familje, edhe pse ky parashikohet si një detyrim ligjor nga ligji. 

Nga vendimet që kemi monitoruar na rezulton se nga 428 raste të gjykuara vetëm në 37 
raste pala paditëse është përfaqësuar me avokatë. Në këto raste shërbimet janë ofruar 
nga Organizata Jofitimprurëse të cilat ofrojnë shërbime ligjore falas për këtë target 
grup, me mbështetjen e donatorëve të ndryshëm, si dhe nga avokatë privatë. Mungon 
shërbimi i avokatëve kryesisht.  

30 Ligji  Nr. 10039, dat` 22.12.2008 “Për ndihmën juridike”
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8. Vlerësimi i situatës së dhunës në nivel komunitar për gratë/
fëmijët  dhe pjesëtarë të tjerë të dhunuar të familjes.

-Nëpërmjet monitorimit të zbatimit të ligjit do të kryhet edhe vlerësimi i situatës së 
dhunës në nivel komunitar për gratë/fëmijët dhe pjesëtarë të tjerë të dhunuar të 
familjes31. 

Vrojtimi i parë kombëtar me bazë popullatën, “Dhuna në familje në Shqipëri” i Institutit 
të Statistikës INSTAT përbën një vlerësim të situatës së dhunës në Shqipëri. Kështu nga 
2590 gra të anketuara, 50,6% raportuan që kanë përjetuar ndonjëherë abuzim emocional 
në martesë ose në lidhjet e tyre intime, 39,1 % e tyre kanë përjetuar abuzim psikologjik, 
31,2% kanë përjetuar dhunë fizike, dhe 12,7% kanë përjetuar dhunë seksuale. Të paktën 
56 %  e grave kanë përjetuar një nga format e dhunës në familje të matura në vrojtim.

Monitorimi i vendimeve gjyqësore të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë mbi lëshimin 
e urdhrave të menjëhershëm të mbrojtjes/urdhrave të mbrojtjes jep një vlerësim të 
situatës së dhunës në familje mbështetur në të dhënat që na mundësojnë vendimet e 
monitoruara.

Subjektet që kanë paraqitur në gjykatë kërkesën për urdhër të menjëhershëm 
mbrojtje/urdhër mbrojtje:

Paditës Nr I paditur
Grua 390      91.121 %   30      7.009 %
Burrë   38        8.878 % 398    92.990 %
Totali 428 428

Tabela nr.1

Në 91.121 % të vendimeve të monitoruara, paditëset janë gra dhe në 8.878 % të rasteve 
paditësit janë burra (shih tabelën nr. 1).

Këto të dhëna na nxisim të arrijmë në dy konkluzione të rëndësishme: së pari, 
gruaja vazhdon të jetë pjesëtari më i dhunuar në marrëdhëniet familjare dhe së dyti, 
ndërgjegjësimi i grave dhe vajzave, për të denoncuar dhunën në familje është rritur32. 

Konkluzion: Nga monitorimi i vendimeve të Gjykatës  së Rrethit Gjyqësor Tiranë për 
lëshimin e Urdhrave të Mbrojtjes/Urdhrave të Menjëhershëm të Mbrojtjes, për periudhën 
objekt monitorimi na rezulton se viktima e dhunës në marrëdhëniet familjare që ka  
përdorur  mjetet ligjore që ofron ligji nr.9669, datë 18.12.2006, “Për masat ndaj dhunës 
në marrëdhëniet familjare” është kryesisht një grua me arsim të mesëm, e martuar, e  
punësuar dhe me dy fëmijë.

31 Objektivi  8.1.1.2 i Strategjisë për  Barazinë Gjinore  dhe  Dhunën  në familje.

32 Këto të dhëna janë mbështetur në këtë monitorim dhe në të dhënat e Raportit “Zbatimi i ligjit për masa ndaj dhunës  në marrëdhëniet famil-
jare”, botim i Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare  dhe Civil Rights Defenders, Tiranë, Shkurt 2010.
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9. Format e dhunës së ushtruar

Nga vendimet e gjykatave që u bënë objekt monitorimi, si dhe nga intervistat me gratë 
e dhunuara që disponon Qendra për Nisma Ligjore Qytetare, është e mundur të arrish 
në konkluzione të pjesshme mbi format e dhunës në familje. Rezulton se, në 22.663 % 
të rasteve është ushtruar njëkohësisht, dhunë fizike dhe psikologjike. Në 1.635 %  të 
rasteve rezulton se është ushtruar dhunë fizike dhe, në 5.373 % të rasteve, rezulton të 
jetë ushtruar mbi viktimën, vetëm dhunë psikologjike. (Shih tabelën nr.2) Pra, kryesisht, 
format e dhunës i gjejmë të alternuara me njëra-tjetrën. Edhe kur të dhënat e vendimeve 
na japin informacion mbi ushtrimin e dhunës fizike, efektet e saj mbi viktimën janë edhe 
psikologjike.  

Sidoqoftë, mendojmë se, konkluzionet tona do të ishin më të  plota nëse do të kishim 
të dhëna në të gjitha vendimet e monitoruara. Në 300 raste ose në 70.093 %  të 
vendimeve të monitoruara, nuk ka informacion mbi format e dhunës së ushtruar, me të 
cilat është përballur viktima. Rekomandohet që, vendimet e gjykatave të pasqyrojnë 
format me të cilat është ushtruar dhuna, kryesisht në pjesën arsyetuese të vendimit. 
Kjo, mendojmë se do ta ndihmonte arsyetimin e vendimit për të qenë më i bazuar 
në fakte.  

Format e dhunës Nr
Fizike          7                     1.635 %
Psikologjike    23                     5.373 %
Fizike dhe psikologjike    97                     22.663 %
Ska dhunë      1                      0.233 %
Ska  të  dhëna  300                     70.093 %
Totali  428

Tabela nr.2

10. Masat mbrojtëse ndaj dhunës në familje

Konstatojmë se Gjykata në përqindjen më të lartë të rasteve përfshin në urdhrat e 
mbrojtjes/urdhrat e menjëhershëm të mbrojtjes masat e kërkuara nga pala paditëse. 
Në krahasim me monitorimin e parë të kryer nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare 
të ligjit nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” 
rezulton se ka një larmishmëri të masave të kërkuara nga palët paditëse dhe të përfshira 
nga gjykata në urdhrat e mbrojtjes. 

Në lidhje me masat mbrojtëse, gjykata  e Rrethit Gjyqësor Tiranë në përgjithësi, ka 
alternuar mire masat mbrojtëse në përputhje me problematikat dhe situatën e dhunës 
së shpjeguar në gjykim. Këto masa kanë sjellë efekte pozitive për garantimin e mbrojtjes 
së viktimës, por dhe në parandalimin  e dhunës  në familje. 

Nga monitorimi  është konstatuar se gjykata  në vendimet e saj  për marrjen e masave 
mbrojtëse  i është referuar në disa raste  nenit 10/i të ligjit,  i cili  ka lidhje  me mbrojtjen e 
pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve dhe referon në dispozitat e Kodit të Familjes, 
nenet  57, 58 dhe 60. Ne disa raste37 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka vendosur 
të përfshijë në urdhrin e mbrojtjes/urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes edhe masën 



RAPORT

24

e detyrimit të bashkëshortit që banon në banesën bashkëshortore të mos asgjësojë 
pasurinë e përbashkët bashkëshortore, referuar  nenit 10/i  të ligjit  dhe neneve 57, 58 
e 60 të K. Familjes. 

Zbatimi i drejtë  i ligjit dhe  krijimi i praktikave gjyqësore në këto raste, do ta bënin 
vendimin e gjykatës lehtësisht të zbatueshëm dhe me efekte reale për palët. 

Nga monitorimi kanë rezultuar raste të veçanta në të cilat gjykata ka vendosur të 
përfshijë në urdhrin e mbrojtjes/urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes masa mbrojtëse 
të parashikuara nga neni 10 i Ligjit, të cilat nuk janë kërkuar  nga paditësja (viktima).  

Kështu është arsyetuar nga gjykata  se, viktima ka kërkuar si masa mbrojtëse  vetëm 
germën a dhe b të nenit 10 të ligjit dhe gjykata në vendimin e saj ka shtuar edhe disa 
masa të tjera mbrojtëse të parashikuara  në këtë nen 38. 

Ne mendojmë  se gjykata ka vepruar drejt. Kërkesat e nenit 17 të ligjit nuk e kufizojnë 
gjykatën që të marrë masa mbrojtëse që ajo i  çmon të arsyeshme dhe të domosdoshme 
për  parandalimin  e dhunës dhe  garantimin e mbrojtjes  së viktimave, pavarësisht  nga  
masat që vetë viktima ka kërkuar përpara gjykatës. 

Në këto rrethana mendojmë se gjykata  ka zbatuar  drejt  Ligjin  duke  dhënë një 
vendim  me efekte reale, duke mbajtur parasysh situatën e provuar përpara gjykatës.   
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II. Disa konkluzione dhe rekomandime kryesore:

I. Përmbledhje e konkluzioneve kryesore

1. Në lidhje me objektivin e Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Dhunën 
në familje, për rritjen e ndërgjegjësimit të komunitetit për të parandaluar dhunën 
në marrëdhëniet familjare, nga monitorimi rezultoi se, janë hedhur hapa të 
rëndësishëm. Vetë rritja e numrit të vendimeve për urdhrat e mbrojtjes të lëshuara 
nga Gjykata e Rrethit gjyqësor, Tiranë, është një tregues i rritjes së ndërgjegjësimit 
të komunitetit, në mënyrë të veçantë i grave dhe vajzave të dhunuara për të 
denoncuar dhunën në marrëdhëniet familjare. Gjithashtu, ky tregues dëshmon 
edhe rritje të nivelit të njohurive në lidhje me mjetet ligjore që ofron ligji nr. 9669, 
datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës  në marrëdhënie familjare”.

2. Për zbatimin e objektivave të tjerë të Strategjisë, vlerësohen si hapa të 
rëndësishëm aktivitetet e organizuara e të realizuara nga autoritetet përgjegjëse. 
Janë organizuar trajnime të vazhdueshme më aktorët përgjegjës në zbatim të ligjit 
nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”. 
Janë forcuar kapacitetet profesionale të ofrueseve të shërbimeve për individët e 
dhunuar në familje.

3.  Në lidhje me ngritjen e njësive/sektorëve/seksioneve që do të merren me çështje 
të dhunës në familje pranë institucioneve përkatëse, janë bërë gjithashtu hapa të 
rëndësishëm, ku spikasin Ministria e Brendshme dhe ajo e Punës.

4. Edhe Gjykata është treguar aktive në zbatimin e ligjit duke përmbushur qëllimin 
e tij për të parandaluar dhunën në familje dhe ka eliminuar rastet abuzive të 
zbatimit të ligjit. Gjithashtu, gjykata ka ndjekur procedurat ligjore të sanksionuara 
nga ky ligj, të cilat në ndryshim nga Kodi i Procedurës Civile, garantojnë më 
shumë shpejtësi.

5. Gjithashtu monitorimi ka reflektuar rritjen e besimit tek organet e policisë, 
gjykatat, dhe organizatat Jofitimprurëse që ofrojnë shërbime ligjore falas për 
viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare. 

6. Është konstatuar se ka aktivizim edhe të organeve vendore, pasi janë evidentuar 
raste kur punonjëset e Zyrave sociale të të cilave, kanë bashkëpunuar në 
ekzekutimin e vendimeve të urdhrave të mbrojtjes, si dhe në informimin e 
qytetarëve me ligjin.

7. Monitorimi konstatoi gjithashtu, një përfshirje të Ministrisë së Shëndetësisë në 
zbatimin e detyrave të saj, në kuadër të zbatimit të Strategjisë dhe të ligjit “Për 
masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”
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Në lidhje me objektivat e papërmbushura sa më sipër rezultoi se:

8. Ministri i Punës Çështjeve sociale dhe Shanseve të Barabarta, duhet të mëshojë 
ende në punën e tij si autoriteti Kryesor përgjegjës në zbatimin e ligjit “Për 
masa ndaj Dhunës në marrëdhëniet familjare”, si dhe në zbatimin e Strategjisë 
Kombëtare. Megjithëse u evidentuan disa arritje në rritjen e bashkëpunimit midis 
organeve, (ne gjykojmë kryesisht si bashkëpunime më të mira, midis policisë 
dhe gjykatave; Zyrave të shërbimeve sociale pranë bashkive dhe komunave 
dhe Organizatave Jofitimprurëse; Gjykatave dhe organizatave jofitimprurëse; 
policisë dhe qendrave shëndetësore), mendojmë se mbetet ende për të bërë në 
koordinimin e përpjekjeve të gjithë aktorëve me qëllim që viktimat e dhunës në 
familje të përfitojnë në mënyrë të koordinuar të gjitha të drejtat dhe shërbimet  që 
u ofrohen nga aktorët përgjegjës. Gjithashtu, mendojmë se Ministria e Punës..., 
duhet të mëshojë më mirë për plotësimin e bazës nënligjore, në zbatim të të dyja 
ligjeve, Ligjit kundër dhunës dhe atij për barazinë gjinore. 

9. Nuk janë ndërmarrë hapa  konkrete nga Ministria e Drejtësisë në lidhje me ofrimin 
e ndihmës ligjore falas për viktimat e dhunës në familje. Nga monitorimi rezultoi 
se në pjesën dërrmuese të rasteve viktimat nuk ishin përfaqësuar me avokatë 
kryesisht. 

10. Monitorimi dëshmoi një rol të vakët të prokurorit dhe qendrave sociale pranë 
pushtetit vendor, për zbatimin  e këtij ligji. Kjo, pasi nuk u konstatuan raste të 
paraqitjes në gjykatë të viktimave përmes këtyre subjekteve. 

11. Eshtë shumë e rëndësishme të theksojmë se nga monitorimi rezultoi se subjektet e 
ngarkuara me ligj për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve nga dhuna në marrëdhëniet 
familjare, nuk i kanë ushtruar sa dhe si duhet këto të drejta në favor të fëmijëve. 

II. Disa rekomandime kryesore:

Në lidhje me rritjen e bashkëpunimit midis organeve përgjegjëse. 

1. Ka nevojë të forcohet bashkëpunimi midis organeve të policisë dhe avokatëve 
kryesisht, të cilët duhet të caktohen nga Ministria e Drejtësisë dhe Dhoma 
Kombëtare e Avokatisë.

2. Lista e avokatëve ex officio duhet të jetë e njohur jo vetëm nga Gjykata, por edhe 
nga Njësitë e Policisë.

3. Kërkohet vënia në zbatim e ligjit ”Për Ndihmën Juridike”, me qëllim rritjen e 
nivelit të ndihmës ligjore falas, për viktimat e dhunës në familje. 

4. Nevojitet ende të punohet për përmirësimin e kuadrit ligjor, përmes amendimeve 
të Kodin Penal, me qëllim parashikimin e një vepre penale të posaçme për Dhunën 
në Familje. Gjithashtu, përmes plotësimit të akteve nënligjore për zbatimin e 
ligjit “Për Barazinë Gjinore në Shoqëri” dhe  të ligjit “Për masa ndaj dhunës në 
marrëdhëniet familjare.” 
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5. Organet e pushtetit vendor, rekomandohet të marrin masa për të ushtruar të drejtën 
që u jep ligji si subjekte që legjitimohen të paraqesin kërkesë për urdhër mbrojtje 
për të mitur dhe urdhër të menjëhershëm mbrojtje. Këto organe rekomandohet të 
forcojnë rolin e tyre në lidhje me zbatimin e vendimeve të gjykatave për lëshimin 
e urdhrit të mbrojtjes/urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes. 

6. Rekomandohet për organet e pushtetit vendor, veçanërisht për Bashkinë Tiranë, 
të marrë masat për krijimin e linjave 24 orëshe dhe bashkëpunimin për t’i 
kontraktuar këto shërbime nga shoqëria civile. 

7. Rekomandohet që për përmbushjen e detyrave të tyre, organet vendore duhet 
të bashkëpunojnë me organizata të shoqërisë civile.

8. Nevojitet forcimi i kapaciteteve të nëpunësve të barazisë gjinore pranë pushtetit 
vendor dhe pikave fokale pranë pushtetit qendror.

9. Për Ministrinë e Shëndetësisë rekomandohet që të rrisë efektivitetin e zbatimit të 
akteve nënligjore të miratuara prej saj.

10. Rekomandohet për të gjitha organet përgjegjëse, të mëshohet në ekzekutimin 
e urdhrave të mbrojtjes. Është e nevojshme që të kalohet në këtë fazë, pasi 
konstatohet se deri më sot janë përqendruar në zbatimin e detyrimeve për 
denoncimin dhe kërkimin e urdhrave të mbrojtjes. Për përmbushjen e tij, kanë 
një rol të rëndësishëm Zyrat e Përmbarimit dhe bashkëpunimi i tyre me organet 
policisë. Në vendimet e gjykatave për udhrat e mbrojtjes duhet të shënohet i 
qartë detyrimi i zyrave të përmbarimit për ekzekutimin e tyre. 
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III. DHUNA NË FAMILJE. ESETË MË TË 
MIRA PARAQITUR NË KONKURIMIN 
ME STUDENTË TË FAKULTETIT TË 
DREJTËSISË. 

Dhuna në familje
ÇMIMI I PARË

FABJOLA BREGU,                                                                                                                             
Fakulteti i drejtësisë
Universiteti i Tiranës

 
 PROLOG

...shkrimi i një eseje paraprihet prej një procesi të plotë kërkimesh, hulumtimesh, 
vëzhgimesh të kujdesshme, që mbartin si fill të kuq temën mbi të cilën shkruhet. Për 
të materializuar  idetë e tua lind natyrshëm nevoja për të lexuar materialet referues, 
mandej dëshira për të hulumtuar mes librash dhe takuar aty idetë e hedhura më parë, 
prej shkruesve të tjerë ...dhe shpesh ndodh të përfshihesh në vorbullën e dialektikës 
së famshme, në përplasje idesh përpiqesh të krijosh sintezën më të mirë, më pak të 
prekshme  më të plotë..., të lindësh bukur krijimin tënd ....
Sa shumë më pëlqen i gjithë ky proces!!!   Andaj nisa të shkruaj sërishmi një ese...por..
Këtë herë, e dija që procesi i lartpërmendur do ishte tejet i vështirë, sepse do më 
duhej të prekja një pandemi që ka mbërthyer të tërën botë ....dhe falë shkrimit do 
të nisja diagnostikimin e një fenomeni që dhemb e trishton po aq sa një sëmundje 
...Parashikohej në krye të herës një proces i lagësht  (me lot trishtimi)  me elektricitet 
(ngarkese negative) të fortë .  ..e megjithatë vendosa të shkruaj, të krijoj esenë time me 
temë “Dhuna ndaj gruas”   sepse e dija që për tu mbrojtur ndaj një ‘sëmundjeje’ më 
duhet ta njoh atë, .. dhe unë kam nevoje të mbrohem sepse besomëni, dhuna, dhunuesit 
nuk kursejnë askënd, dhe një kohë të gjithë ne mund të jemi viktima eventuale të dikujt 
që do të sundojë dhimbshëm andaj ka kaq shumë vlerë të dimë të mbrohemi ....dhe të 
formëzojmë përbrenda idenë e shëndetshme, që asnjë formë dhune nuk justifikohet.
Çdo veprim ose mosveprim i një personi ndaj një tjetri që sjell si pasojë cenimin e 
integritetit fizik, moral, psikologjik, social dhe ekonomik ushtruar midis personave që 
kanë qenë ose janë në marrëdhënie familjare kuadratohet brenda fenomenit të errët të 
dhunës në familje. Bazuar në studime të ndryshme të karakterit universal që pohojnë se 
95% e rasteve të dhunës në familje derivon në dhunë ushtruar ndaj gruas, konsideroj 
me vlerë të qendërzohemi pikërisht tek ajo....le të shohim së bashku seç ndodh  mbrapa 
dyerve të shtëpisë dhe mes  çiftit ”në çmenduri’’ ....le të tentojmë njohjen  e gruas  ...
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•	 Si është ajo?

•	 Çfarë profili shoqëror, ekonomik, kulturor ka?

•	 Ku jeton?

•	 Cilat janë format e dhunës që vuan?

•	 Si reagon?

•	 (Dhe ç’është më me rendësi)  Si mund të mbrohet ?

Sikundër të gjitha shoqëritë që janë në proces zhvillimi, edhe shqiptaret tanë kanë pasur 
nevojën për të formëzuar mite të cilat fenomenet, i justifikojnë, madje dhe tentojnë ti 
përpijnë. Mitizimet nuk kanë mundur ti shpëtojnë as viktimat e dhunës të cilat lehtshëm 
(si mënyrë për tu distancuar dhe parë prej së largu) u kemi dhënë një portretizim tërësisht 
statik, duke i ngjyrosur sikundër ne na leverdis më fort. Kështu që unë them fort “grua e 
dhunuar’’ dhe menjëherë besnikët e miteve do mendojnë gruan si mazokiste, tmerrësisht 
të dobët, të pakulturuar, të paarsimuar, që tregon mungese vëmendjeje ndaj familjes, 
por as nuk di të punojë, dhe jeton larg nëpër fshatra të humbur .... më pas pa e vrarë 
shumë mendjen do mendojnë  ‘..... nuk është ndonjë problem kushedi çfarë, tek e fundit 
ato pak janë’’.  Por sa keq, përtej këtij përfytyrimi ekziston një tjetër realitet krejt 
i ndryshëm, që flet një tjetër gjuhë, të ndryshme nga ajo e miteve. Bazuar në të 
dhënat e studimeve të ndryshme me në qendër gruan e dhunuar deduktoj që profili 
i saj paraqet ngjyrimet, tiparet si më poshtë:

1- Në përqindjen më të madhe të rasteve gruaja është e arsimuar, bazuar në monitorimin 
e ligjit për masat ndaj dhunës, ndërmarrë nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare, vetëm 
0.66% e rasteve të dhunës së denoncuar gruaja është pa arsim; 

2- Gratë e dhunuara nuk janë kurrsesi mazokiste .... çështja e pranimit të dhunës apo 
reagimit të pakët ndaj saj është më tepër e lidhur me shkallën e ndërgjegjësimit që ato 
kanë përkundrejt fenomenit dhe pasojave që sjell..por e sigurt!!. Në asnjë mënyrë dhe 
për asnjë arsye nuk janë të kënaqura me situatën e tyre.

3- Jo të gjitha të prekurat nga dhuna, kanë një nivel të ulët kulturor, madje disa prej tyre 
kanë arritur nivele të larta profesionalizmi e megjithatë prapë bien viktimë e dëshirës së 
sëmurë të të tjerëve për ti sunduar dhunshëm.

4- Jo gjithmonë  jetojnë larg, në fshat ... dhuna i ka shtrire rrënjët për fat të keq kudo ... 
në të gjithë planetin Tokë.

Sa i përket formave në të cilat kristalizohet dhuna përmendim:
1-dhunë psikologjike-kuptojmë çdo sjellje frikësuese dhe kanosëse, shtypëse dhe 
poshtëruese, si dhe taktikat e ndryshme të izolimit. Ajo realizohet nëpërmjet veprimeve 
dhe mosveprimeve që cenojnë lirinë dhe identitetin personal, dhe që shkaktojnë 
pasiguri, frikë dhe nënvlerësim të vetvetes.
2-dhuna fizike- çdo lloj akti që merr jetën, shkakton dëmtime fizike dhe që e vendos 
viktimën në gjendje frikësimi të fortë për jetën. Pra, dhuna fizike mund të jetë jo vetëm 
sulmi ndaj jetës apo integritetit fizik të personit, por dhe çdo kontakt fizik që synon 
frikësimin dhe mund të realizohet me: 
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•	 Shtyrje;

•	 Goditje me shpulla, grushte, shkelma;

•	 Djegie me cigare;

•	 Shkulje flokësh etj.

3- dhuna ekonomike- tërësia e veprimeve që synojnë të pengojnë pavarësinë ekonomike 
të partnerit, për të pasur kontrollin në mënyrë të tërthortë por shume efikas mbi të;
4- dhuna seksuale- imponimi i raporteve seksuale të padëshirueshme, mund të shfaqë 
në forma të ndryshme si:

•	 Kryerja e aktit seksual me anë të forcës;

•	 Kryerja e aktit  seksual duke ushtruar presion psikologjik;

•	 Imponimi i praktikave seksuale  të padëshirueshme, nën kërcënime të natyrave 
të ndryshme;

Secila prej formave të dhunës të lartë përmendura dhemb po njësoj, shumë dhe ndikon 
po aq për keq në zhvillimin dhe rritjen e mëtejshme të gruas. Secila formë dhune e prek 
atë, e frenon, i ndrydh potencialin, dhe e mbush me trishtim. Andaj bindshëm duhet të 
kuptojmë që asnjë formë dhune nuk mund të justifikohet.

Por a  ka shpëtim e gjitha kjo situate? A  jetojnë rreze drite në këtë tablo të errët 
dhune? Si mund të mbrohet gruaja  e dhunuar?

Në fakt, në kuadrin e mbrojtjes së viktimave të dhunës në familje një rol të rëndësishëm 
vitet e fundit ka luajtur aplikimi i  ligjit nr.9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës 
në marrëdhëniet familjare’’, i cili sanksionon të gjithë mbrojtjen që shteti u siguron 
viktimave të dhunës dhe organet që janë përgjegjëse për trajtimin e këtyre rasteve 
fatkeqe...madje prej monitorimeve të ndryshme të zbatimit të këtij ligji në gjykatat e 
rretheve konkludojmë që masa më shumë e përdorur nga ana e gjyqësorit  është lëshimi 
i urdhrave të menjëhershëm të mbrojtjes, të cilët e largojnë viktimën e agresorin ndaj 
njëri -tjetrit dhe në vijim e mbrojnë viktimën ndaj shfaqjeve eventuale të reagimeve të 
dhunshme .

Përtej të gjitha masave të parashikuara në ligjin nr.9669, qëndron siguria sociale, roli i 
të gjithëve ne,  i cili tejkalon rëndësinë e një ligji pozitiv, dhe na vendos si protagonist 
luftues përkundrejt këtij fenomeni; pasi për të krijuar një mjedis të sigurt ne të gjithë 
duhet të derdhim kontributin tonë, së pari duke u ndërgjegjësuar se ç’sëmundje e 
rrezikshme është për një shoqëri dhuna, e mandej duke iu qëndruar pranë në ndihmë 
sociale, psikologjike, juridike, njerëzore grave të dhunuara ... nuk ju kërkoj dhe as dua të 
moralizoj për akte altruizmi ..( se ne, njerëzit, rrallë jemi altruist) jo vlen  në këtë rast të 
ndihmojmë për egoizëm, sepse duke ndihmuar një grua të dhunuar forcojmë imunitetin 
tonë ndaj dhunës, thurim mburojën tonë për tu mbrojtur nga pasojat e saj ..
Nëse një ditë ndodh të harroj, ju lutem kujtomëni dhe më përsërisni, pa frikën se 
bëheni të mërzitshëm: “ Asnjë formë dhune nuk është e justifikuar, Fabjola’’



RAPORT

31

Bibliografi:

1. Ligj  nr. 9669, datë 18/12/2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”.
2. Raport “Zbatimi i ligjit Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, botim i Qendrës për 

Nisma Ligjore Qytetare dhe Civil Rights Defenders, Tiranë, Shkurt 2010;  
3. Studim “Trajtesa juridike dhe sociale për mbrojtjen nga dhuna në familje”-botim i Qendrës për 

Nisma Ligjore Qytetare dhe Shkollës së Magjistraturës, me mbështetjen e Fondit të Kombeve të 
Bashkuara për Fëmijët UNICEF, Tiranë 2005;

VLERËSIM
Titulli: “Dhuna ndaj Gruas”
Autori/ja: FABIOLA BREGU

 Komisioni i vlerësimit:  Prof.Dr. Arta Mandro –BALILI, Kryetare
     Av. Besa Saraçi, Anëtare
     Fjoralba Caka, Anëtare

    
Autorja e esesë ka përgatitur një punim ku gërshetohet emocioni i saj dhe 
i brezit që përfaqëson si dhe realizmi për ta parë fenomenin e dhunës ndaj 
grave si një shqetësim ku lufta dhe parandalimi fillon tek vetja e mandej 
ndërgjegjësohet dhe edukohet edhe tek të tjerët. Në ese jepet mesazhi që 
askush nuk ka imunitet, gjë të cilën autorja e realizon përmes profilit të gruas 
së dhunuar, por për ta krijuar këtë imunitet kërkohet kontribut i të gjithëve. 

Evidentohet qartë struktura e esesë dhe çdo lexues mund të kuptojë pjesët 
përbërëse të saj duke u ndalur tek mbyllja e veçantë që ka bërë autorja si një 
homazh për veten dhe për të gjithë shoqërinë e cila duhet të jetë vigjilente 
dhe të na kujtojë rrezikun që mbart dhuna dhe kamuflimet e modifikimet e 
saj të cilat vrasin po njësoj.

ÇMIMI I DYTË

“Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet 
familjare”

         Punoi: Nevin ALIJA
         Fakulteti i Drejtësisë
         Universiteti i Tiranës

Dhuna në familje është një problem social shumë i ndjeshëm që tërheq shumë vëmendjen 
e gazetarëve sot. Fakti që ky problem është prezent në shtypin tonë të përditshëm 
duhet konsideruar si një arritje. Nuk mund të themi që kjo liri nuk është shoqëruar me 
efekte negative. Aspekti negativ i disa artikujve mbi dhunën mbetet fakti që gazetarët 
kërkojnë të tërheqin vëmendjen e publikut duke paraqitur tituj bombastikë, lajme të 
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kronikës së zezë dhe duke krijuar e përforcuar stereotipat e grave të abuzuara si dhe 
paragjykimet prezent në shoqërinë tonë.  

Dhuna në familje trajtohet dhe rikthehet në kujtesë sa herë që kemi të bëjmë me raste 
ekstreme,1 duke harruar që dhuna dhe keqtrajtimi mund të marrë forma nga më të 
ndryshmet që nga keqtrajtimet emocionale nga  më “të voglat” e deri në akte fizike 
dhune. Për çdo individ është e rëndësishme të dijë cilat janë mjetet ligjore me anë të 
të cilave ai mund të mbrojë dinjitetin dhe jetën e tij. Ky është dhe qëllimi i këtij artikulli, 
dhënia e një informacioni që mund të jetë i dobishëm si për mediat ashtu edhe për 
viktimat.

Në tetor 2000, Komiteti “Gruaja dhe Familja” dhe Fondi i Kombeve të Bashkuara për 
Fëmijët UNICEF bënë një prezantim të informacionit të deri atëhershëm mbi dhunën 
në familje në Shqipëri. Shifrat ishin alarmante dhe mbrojtja që i ofrohej viktimave nuk 
ekzistonte në stadet e para të trajtimit të çështjes. 2 Dhuna në familje trajtohej njësoj si 
një fyerje apo rrahje e shkaktuar nga një i panjohur3. Vetëm 5% e rasteve të dhunës në 
familje shkonin në gjyq. Viktima nuk mund të kërkonte një vendim të përkohshëm për të 
ndalur dhunën ose për të larguar dhunuesin.

Ajo qe duhet vënë në dukje është cilat janë ndryshimet qe janë bërë në kuadrin ligjor 
për këtë çështje. Nuk do të harrojmë pa përmendur edhe cilat janë mangësitë qe ende 
duhen ndrequr.

Kuadri ligjor në lidhje me dhunën në familje nuk kufizohet vetëm me aktet kombëtare. 
Një rol shumë të rëndësishëm luajnë  marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara që 
bëhen pjesë e sistemit të brendshëm juridik pasi botohen në Fletoren Zyrtare. Shqipëria 
ka ratifikuar një pjesë të konsiderueshme të instrumenteve ndërkombëtarë që lidhen 
me mbrojtjen e të drejtave të njeriut.  Ndër këto konventa mund të përmendim:

CEDAW- Konventa e Kombeve të Bashkuara për Eliminimin e të Gjithë Formave të 
Diskriminimit ndaj Grave. Sipas Konventës së Kombeve të Bashkuara për Eliminimin e 
të Gjithë Formave të Diskriminimit ndaj Grave CEDAW, diskriminimi përfshin “dhunën e 
bazuar në gjini, që drejtohet kundër një gruaje sepse ajo është grua ose që prek gratë 
në mënyrë shpërpjesëtimore. Ajo përfshin veprime që shkaktojnë dëmtim fizik, mendor 
apo seksual ose vuajtje, kërcënime për akte të tilla, shtrëngim dhe privime të tjera të 
lirisë”. 

Deklarata mbi Eliminimin e Dhunës kundër grave (DEVAW) e miratuar më 1993 
përkufizon dhunën kundër grave dhe shtron mundësinë qe ajo të ndodhë në familje. 
Deklarata nuk ka fuqi detyruese, por ajo është një orientuese shumë e mirë duke qenë 
se parashikon specifikisht cilat janë masat që duhet të ndërmarrë shteti për të shmangur 
dhunën ndërmjet individëve në marrëdhëniet familjare.
Konventa mbi të drejtat e fëmijës (neni 19), 
Konventa kundër torturës dhe trajtimeve apo ndëshkimeve të tjera mizore, çnjerëzore 
apo degraduese.
Ndër aktet kombëtare është me vlerë të përmendim:

♦	 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
Kushtetuta nuk parashikon një normë specifike për dhunën në familje por ajo  i garanton 
martesës dhe familjes mbrojtje të veçantë 5.
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♦	 Kode
Megjithëse Kodet që janë miratuar pas vitit 1995 përmbajnë dispozita në mbrojtje të të 
drejtave të njeriut dhe sanksionojnë parimin e barazisë burrë-grua6, ato kanë mangësi 
për sa i përket çështjes së dhunës në familje. 

Aktet e mësipërme janë me karakter të përgjithshëm përsa i përket dhunës në familje. 
Këtë mund ta përmendim si një mangësi të Kodeve, në të cilat nuk janë parashikuar 
masa të veçanta në rastet e dhunës në familje, madje kjo nuk parashikohet si vepër 
penale e veçantë. Mungesa e mekanizmave ligjorë të efektshëm për të kundërvepruar 
ndaj dhunës në familje është një pengesë serioze në parandalimin e fenomenit. Një hap 
i rëndësishëm përpara në këtë fushë u krye me miratimin e një ligji të veçantë, Ligjit nr. 
9669, datë 18.12.2006, “ Për Masa ndaj Dhunës në Marrëdhëniet Familjare”.

Ligji “Për Masa ndaj Dhunës në Marrëdhëniet Familjare” 

Ky ligj ka për qëllim:
1. Parandalimin dhe reduktimin e dhunës në familje në të gjitha format e saj, me 

anë të masave të përshtatshme ligjore.
2. Garantimin e mbrojtjes me masa ligjore të pjesëtarëve të familjes, të cilët 

janë viktima të dhunës në familje, duke i kushtuar vëmendje të veçantë fëmijëve, të 
moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuar. 7

Sfidë për zbatimin e këtij ligji mbeten plotësimi i tij me kuadrin nënligjor dhe mbështetja 
e përshtatshme buxhetore. Ky është një problem qe është shtruar edhe në raportet e 
ndërkombëtarëve, veçanërisht në hapjen e strehëzave të rejave për viktimat e dhunës 
në familje dhe qendrave për rehabilitimin e të dhunuarve.
Është e rëndësishme të përmendim disa nga boshllëqet që ka mbushur ky ligj dhe 
mangësitë qe ai ka korrigjuar:

♦	 Në legjislacionin tonë të mëparshëm mungonte përkufizimi i dhunës në familje8 
dhe përcaktimi i rrethit të personave që nën këtë kontekst do të quhen anëtarë të 
familjes. Është zgjeruar rrethi i personave që quhen anëtarë të familjes duke mos 
e kufizuar dhunën në familje thjesht ndërmjet personave që janë në marrëdhënie 
bashkëshortore.

♦	 Ishte shumë e rëndësishme për këtë ligj që t’i përmbahej modeleve orientuese 
ndërkombëtare. Në mendimin tim, ai e ka arritur atë dhe do të doja ta bazoja 
këtë mendim pikërisht në përmbajtjen e Legjislacionit model mbi dhunën në 
familje (1996) – përfshin një përkufizim të dhunës në familje, mekanizmat ankues, 
detyrat e gjyqtarëve, procedurat penale dhe civile, dhe dispozita përsa i përket 
shërbimeve të emergjencës dhe jo emergjencës, trajnimin e zyrtarëve të policisë 
dhe të gjyqtarëve, dhe këshilltarëve. Ligji ynë i ka ndjekur këto orientime.

♦	 Shume shpesh kur flasim për dhunë në familje, gabimisht, i referohemi si dhunë 
ndaj gruas, por harrojmë një viktimë edhe më të pambrojtur, fëmijën. Nuk ekziston 
në Kodin Penal (KP) dhe Kodin e Procedurës Penale (KPP) alternativa e masës së 
sigurimit dhe dënimit plotësues lidhur me “pezullimin e përkohshëm dhe heqjen 
e përgjegjësisë prindërore” për prindërit abuzues. Këtë boshllëk e ka plotësuar 
ligji duke parashikuar si mase mbrojtëse pezullimin ose ndalimin e së drejtës  të 
dhunuesit për të takuar fëmijët.

♦	 Shumë shpesh dhuna arrin në format e saj më të fundit dhe procedurat e gjata 



RAPORT

34

gjyqësore mund të jenë fatale për të dhunuarin. Ky ligj parashikon për here të 
parë lëshimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes që lëshohet 48 orë pas 
paraqitjes së kërkesës. 11

♦	 Neni 62 i Kodit të Familjes “bashkëshorti ndaj të cilit ushtrohet dhunë, ka të 
drejtë t’i drejtohet gjykatës me kërkesë për vendosjen si masë urgjente largimin 
e bashkëshortit që ushtron dhunë nga banesa bashkëshortore”, nuk parashikonte 
sa kohe do të zgjaste masa, çfarë mbrojtjeje do të kishte viktima dhe anëtaret e 
familjes gjatë kohës etj. 9

Mendimi im është ky ligj është i hartuar mire, por që një çështje si dhuna në familje të 
luftohet duhet që ligji të zbatohet. Në këtë pikë ka ende probleme që ndoshta lidhen 
edhe me disa mangësi që ky ligj nuk ka mundur t’i rregullojë si p.sh:

♦	 Dispozitat e Kodit Civil lidhur me shpërblimin e dëmit jo vetëm që nuk zbatohen në 
mënyrë efektive por në to nuk bëhet asnjë dallim për rastet e dëmit të shkaktuar 
nga dhuna në familje duke e trajtuar këtë çështje në mënyre të përgjithshme. 
Në to nuk trajtohet e drejta që kanë viktimat për të marrë kompensimin që u 
takon për dëmin e pësuar (fizik, psikologjik, moral dhe social) përfshirë këtu edhe 
shpenzimet gjyqësore. Janë të rralla rastet e ngritjes së padisë civile brenda 
procesit penal. 

♦	 Në Kodin penal nuk parashikohet si një vepër penale e veçantë dhuna në familje. 
Kodi Penal nuk bën dallimin ndërmjet akteve të kryera nga një anëtar i familjes 
prej akteve të kryera nga persona të tjerë. 

♦	 Lidhur me keqtrajtimet fizike të të miturve në Kodin Penal (KP) mungojnë figura 
veprash penale specifike të tilla si abuzimi me mjetet e korrigjimit dhe të disiplinës, 
keqtrajtimet e fëmijëve. Nuk ka norma specifike në Kodin Penal KP për abuzimin 
psikologjik.

Në mbyllje do të doja të falënderoja median për funksionin e saj si informuese objektive 
dhe do të doja të citoja: “Media ka një rol thelbësor në luftën kundër qëndrimeve dhe 
barrierave në shoqërinë që toleron këto fenomene. Media që injoron, ose akoma me 
keq, që keqpërfaqëson situatën e viktimave të dhunës në familje apo trafikimit, jo vetëm 
që e rëndon ketë dhunë, por mund të bëjë dhe që viktimat të heshtin.”10 

Shpresoj qe ky artikull të ndihmoje që të kuptojmë që kjo plage do të mbyllet vetëm nëse 
bashkohemi. Për secilin prej nesh nuk ka armë më të fortë se e vërteta dhe informacioni, 
nëpërmjet të cilit ne mund t’u japim kurajën e nevojshme të gjithë viktimave që të 
ngrenë zërin dhe të denoncojnë dhunën.
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VLERËSIM
Titulli: “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”

Autori/ja: Nevin Aliaj

Komisioni i vlerësimit:  Prof.Dr. Arta Mandro –BALILI, Kryetare
    Av. Besa Saraçi, Anëtare
    Fjoralba Caka, Anëtare

Eseja nis me një pasazh të rolit të medias dhe mbyllet po me rëndësinë e 
rolit të medias si një mjet i fuqishëm sa informimi dhe dezinformimi ose edhe 
diskriminimi e dhunimi të përsëritur të viktimave të dhunës në familje. Nuk 
mjafton të bësh lajm, por mënyra e dhënies së tij dhe qëndrimi i gazetarit mund 
të ndikojnë për mirë apo për keq në luftën dhe parandalimin e fenomenit. 
Ndoshta në këtë mënyrë autorja e esesë kërkon të abstragojë me rolin e 
kujtdo, individ, institucion apo shoqëri civile.
Qëllimi i autores së esesë është të na informojë dhe të na japë një panoramë 
kryesisht të kuadrit ligjor në fuqi në vendin tonë dhe të rëndësisë së njohjes 
së standardeve kombëtare e ndërkombëtare. Në këtë mënyrë synohet që 
kushdo të njohë (informohet me) instrumentet mbrojtëse që ligji përfshin dhe 
ti përdorë këto në rast të cenimit të të drejtave edhe në çështjet familjare.
Në mënyrë tangenciale kalohet tek disa instrumente ndërkombëtare dhe 
mandej tek një analizë e legjislacionit shqiptar duke u ndalur tek ligji “Për 
masa ndaj dhënës në marrëdhëniet familjare” rëndësia dhe risitë e tij. 
Në pjesë të ndryshme të esesë gjejmë qëndrime pohuese por edhe kritike 
ndaj përmbajtjes së ligjit dhe mënyrave të zbatimit të tij dhe këtu është rasti 
që autorja jep mendimin e saj.
Eseja është shkruar shkurt, qartë dhe saktë.
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ÇMIMI I TRETE

Ligji “për masa ndaj dhunës në 
marrëdhëniet familjare” dhe roli i 

qendrave të shërbimeve sociale dhe ligjore 
në zbatim të tij.

    Punoi: Ledio SALI
    Anëtar i Skuadrës pro bono
    Qendra për Nisma Ligjore Qytetare

Gjatë viteve të tranzicionit, në Republikën e Shqipërisë, krahas problemeve të tjera të 
shumta që u vunë re në shoqërinë shqiptare, e cila po shndërrohej nga dita në ditë nga 
një shoqëri krejt e mbyllur në një shoqëri të hapur, një problem thelbësor që po kthehej 
në gangrenë ishte dhuna në familjet shqiptare. Dhuna, që nuk është gjë tjetër veçse çdo 
veprim apo mosveprim i një personi ndaj një ose disa personave të tjerë e që passjell 
cenim të integritetit fizik, moral, psikologji, seksual, social e ekonomik, po na jepte çdo 
ditë e më shumë efekte negative, së pari në familjet tona, e më pas duke u projektuar 
dhe duke dhënë këtë efekt negativ në të gjithë shoqërinë tonë.

Në çdo shoqëri familja është një njësi dhe qelizë shumë e rëndësishme që ndikon në 
jetën e individit dhe në formimin e tij. Pikërisht, nisur nga ky rol i familjes, shoqëria ka 
bërë kujdes të veçantë në fuqizimin e saj dhe në mbrojtjen e saj e të anëtarëve të saj. 
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë sanksionon se familja gëzon mbrojtjen e veçantë 
të shtetit. Gjithashtu një sërë aktesh të tjera shprehen, në parim, për mbrojtjen dhe 
garantimin e familjes. Mirëpo, pikërisht në çastet kur dhuna u ul këmbëkryq në odat 
e shumë familjeve shqiptare, shtetit i mbeti vetëm të priste ose kërkesat për zgjidhje 
martese që mbushën gjykatat, ose kallëzim penal në Prokurori apo Polici për ushtrim 
dhune brenda në familje. Të dyja këto reagime, përveçse ishin të skajshme, cënonin 
në përfundim të tyre pikërisht atë që shoqëria jonë kërkonte të mbrohej më shumë, 
familjen si të tërë.

Pikërisht, duke parë gjendjen e cila po rëndohej gjithnjë e më shumë, me nismën 
e 20 000 shtetasve me të drejtë vote nën koordinimin dhe drejtimin e organizatave 
jofitimprurëse, u punua dhe u miratua nga Kuvendi i Shqipërisë ligji “Për masat ndaj 
dhunës në Marrëdhëniet Familjare”. Hyrja e këtij ligji në fuqi, më 1 qershor 2007 solli një 
frymë të re për sa i përket trajtimit të dhunës në familje.

Qëllimet kryesore të këtij ligji janë:

1. Parandalimi dhe reduktimi i dhunës në familje në të gjitha format e saj, me anë të 
masave të përshtatshme ligjore.

2. Garantimi i mbrojtjes me masa ligjore të pjesëtarëve të familjes, të cilët janë viktima 
të dhunës në familje, duke i kushtuar vëmendje të veçantë fëmijëve, të moshuarve dhe 
personave me aftësi të kufizuar.
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Ky ligj, përcakton në mënyrë të qartë edhe organet kryesore përgjegjëse dhe ato kyçe 
në bashkëpunim. Kështu, sipas ligjit, autoriteti kryesor përgjegjës për zbatimin e këtij 
ligji është Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Gjithashtu 
ligji përmend si autoritete të tjera përgjegjëse të linjës edhe organet e qeverisjes lokale, 
Ministrinë e Brendshme, Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. 
Ligji në fjalë, në dispozitat e tij thekson edhe rolin e veçantë të organizatave jofitimprurëse 
OJF-ve cilat ofrojnë shërbime sociale dhe ndihmë ndaj viktimave të dhunës në familje 
dhe licencohen nga një autoritet administrativ me rëndësi të veçantë në këtë fushë siç 
është MPCSSHB. Pikërisht, tek këto të fundit do të doja të ndalesha pak në shkrimin tim.

Tani që kanë kaluar pothuajse 3 vjet nga hyrja në fuqi e ligjit, unë si një student i masterit 
në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, mendoj se realiteti i aplikimit të ligjit 
na ka përballur me një situatë të ndryshme. Ndërsa ligji përcakton organet përgjegjëse 
për zbatimin e tij dhe nëpër të përmend licencimin e organizatave jofitimprurëse OJF-
ve si struktura mbështetëse dhe ofruese shërbimesh sociale e ligjore, jemi përballë 
një situate ku OJF-të e ndryshme kanë marrë rolin dhe peshën bazë në procesin e 
parandalimit të dhunës si dhe të mbrojtjes me masa ligjore të pjesëtarëve të familjes, 
viktima të dhunës. Në fund të fundit, ajo që OJF-të sot po bëjnë, nuk është gjë tjetër 
veçse qëllimi i ligjit në vetvete. Kjo që po mundohem të shpreh nuk udhëhiqet nga fryma 
nihiliste kundrejt organeve shtetërore. Absolutisht jo. Organet shtetërore, gjithnjë e më 
tepër po e rrisin ndikimin dhe forcën e tyre në mirë-zbatimin e këtij ligji dhe në marrjen 
e përgjegjësive përkatëse. Por, lë për të dëshiruar fakti që trendi me të cilin kanë ecur 
këto organe është më i ngadaltë se trendi i organizatave jofitimprurëse, ashtu sikundër 
lë për të dëshiruar fakti se bashkëpunimi midis të gjithë faktorëve të përmendur nga ligji 
nuk ka arritur ende nivelet e kënaqshme.

Dikush që lexon mendimet e mia të hedhura në letër mundet me të drejtë të mendojë 
se ky është një mendim i pabazuar në arsye. Pikërisht për të thënë se janë pikërisht 
arsyet dhe faktet ato ku e kam mbështetur mendimin tim, po jap disa prej tyre:

Kam qenë prej disa kohësh anëtar i një skuadre pro bono të ngritur nga Qendra Për Nisma 
Ligjore Qytetare. Jemi trajnuar së bashku me studentë të tjerë të Fakultetit të Drejtësisë 
nga Profesorë dhe Avokatë që e njihnin mirë ligjin në fjalë, dhe që madje kishin punuar 
edhe në hartimin e tij. Më pas, duke shërbyer vullnetarisht pranë kësaj qendre filluam 
të kuptojmë rëndësinë e miratimit të këtij ligji. Fëmijë dhe gra të dhunuara po fillonin të 
paraqiteshin dhe të kërkonin ndihmë pranë qendrës sonë. Ndihma që ne jepnim ishte 
e vogël në dukje, por për ata njerëz të cilët merrnin guximin dhe filluan të tregonin 
problemet e tyre familjare dhe që fakte tronditëse i kishin sjellë deri në qendrën tonë, 
thelbi dhe vlera e ndihmës sonë dallohej qartë në sytë e tyre. Këtyre njerëzve fatkeq 
u është shërbyer njëkohësisht edhe me ndihmë sociale edhe me ndihmë ligjore falas. 
Sigurisht qendra jonë kishte mbështetjen e partnerëve si Agjencia e US për Zhvillimin 
Ndërkombëtar USAID, etj në kauzën e sapo filluar. Fillimisht 2-3, pastaj dhjetëra e sot 
mund të themi se janë qindra raste dhe kërkesa të paraqitura pranë Gjykatave nga 
qendra jonë për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes apo të urdhrit të menjëhershëm të 
mbrojtjes. Për t’u kthyer paksa tek mendimi i shprehur në paragrafin më sipër, mund 
të them se sidomos në fillimet e para, angazhimi i organeve shtetërore ishte minimal. 
Por ashtu si edhe tek Qendra Për Nisma Ligjore Qytetare, ashtu edhe në OJF të tjera 
shërbimi në sasi dhe në cilësi ndaj viktimave u rrit ndjeshëm dhe, pikërisht presioni dhe 
realiteti faktik i vuri organet shtetërore në lëvizje. Ajo që vlen për t’u theksuar është 
fakti se është rritur numri i personave që kanë dijeni për veprimtarinë e këtyre OJF-ve. 
Shërbimet e tyre sociale dhe ligjore, ambientet e ngrohta që krijojnë psikologët dhe 
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garancia që u ofrojnë juristët dhe avokatët viktimave të ndryshme kanë bërë që viktimat 
të drejtohen më me lehtësi pranë këtyre organizatave jofitimprurëse OJF-ve. Roli i këtyre 
qendrave të shërbimeve sociale ka marrë një rëndësi të veçantë për vetë mirëzbatimin 
dhe funksionimin e ligjit “Për Masa ndaj Dhunës në Marrëdhëniet Familjare”. 
Mendoj se sot situata është shumë më e mirë se para 3 vjetëve. Është e vërtetë që dhuna 
nuk është zhdukur. Ajo do të vazhdojë të ekzistojë deri në ekzistencën e faktorëve që e 
shkaktojnë atë. Por puna për parandalimin e saj dhe mbrojtja nga dhuna e pjesëtarëve 
të familjes sot është një realitet i prekshëm dhe i pamohueshëm. Sigurisht që duhet 
ende shumë dhe shumë punë. Duhen krijuar mekanizma më efektivë për zbatimin e 
ligjit, duhet plotësuar sistemi me akte nënligjore, duhet që të ngrihen për mendimin tim 
edhe qendra sociale nga shteti, duhet që organet shtetërore të inkurajohen dhe të kenë 
një vullnet më të madh në funksion të qëllimeve të këtij ligji, duhet që OJF-të të rrisin 
kapacitetet dhe shërbimet e tyre, por mbi të gjitha duhet që shoqëria jonë në çdo skaj 
të Shqipërisë dhe pavarësisht kushteve dhe faktorëve dhunë-nxitës, të godasë fort dhe 
të ketë një qasje jo-tolerante ndaj çdo rasti të dhunës në familjen shqiptare. E vetëm 
atëherë, qëllimi dhe kauza e shoqërisë shqiptare të përfaqësuar nga ato 20000 firma që 
krijuan ligjin do të mund të quhet e realizuar.

VLERËSIM

Titulli: Ligji “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” dhe roli i qendrave 
të shërbimeve sociale dhe ligjore në zbatim të tij.

Autori: Ledio Sali

 Komisioni i vlerësimit:  Prof.Dr. Arta Mandro –BALILI, Kryetare
     Av. Besa Saraçi, Anëtare
     Fjoralba Caka, Anëtare

Autori i esesë përpiqet që ti japë vendin dhe meritën e duhur shoqërisë civile 
dhe organizatave jofitimprurëse OJF-ve, duke marrë si shembull kontributin 
e veçantë të njërës prej tyre siç është Qendra për Nisma Ligjore Qytetare 
QNLQ. Në këtë ese mund të dallojmë ato linjat strukturore që janë tepër fine 
dhe që duhet të gjenden detyrimisht në të, ndonëse ka vend për përmirësime. 
Autori flet nga këndvështrimi i studentit dhe një vullnetari duke e quajtur 
organizatën ku ka vepruar si “qendrën e vet”. 
Në ese jepet ajo çka përben shqetësim dhe realitet: lidhja ndërmjet dhunës 
në familje dhe dhunës në shoqëri. Nuk mund të ketë shoqëri demokratike pa 
familje të tillë. Familja është qelizë e çdo shoqërie dhe jo vetëm e shoqërisë 
sonë dhe fenomeni i dhunës është një çështje globale dhe jo vetëm shqiptare. 
Autori jep në mënyrë elokuente rëndësinë e veçantë që ka ligji i ri “anti-
dhunë” duke analizuar se legjislacioni i mëparshëm nuk e mundësonte këtë 
mbrojtje civile të familjes. Këndvështrimi kryesor i esesë është që ndërkohë 
që i jep meritën OJF-ve, bëhet kritik ndaj shtetit. Pra, meritës së OJF-ve 
në këtë “betejë” anti dhunë i vendoset përballë roli, le të themi i mefshtë i 
shtetit. Autori përpiqet të japë disa argumente bindëse dhe mbështetëse për 
mendimet e veta po kuptohet që këtë e bën në mënyrë jo të qartë  e të plotë. 
Ka vend për redaktimin e mendimeve.
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ÇMIMI INKURAJUES

Një hap përpara drejt parandalimit të 
dhunës

                                                                                           
Punoi:  Jonida Lamaj
Anëtare e Skuadrës pro bono 
Qendra për Nisma Ligjore Qytetare

Dhuna nuk është karakteristikë e një kombi të veçantë, as edhe e një epoke të caktuar 
të historisë. Kudo e kurdo ka pasur dhe ka dhunë, e cila ka ekzistuar vijimësisht si e tillë. 
Ajo ndryshon veç në formë e në përmasa, por në thelb mbetet një nga shkeljet me të 
përhapura të të drejtave të njeriut në botë. Asnjë grua apo vajzë nuk është plotësisht e 
imunizuar ndaj rrezikut të dhunës dhe asnjë vend nuk mbetet i paprekur nga ndikimi i saj 
i drejtpërdrejtë apo i tërthortë. Është përgjegjësi primare e shtetit, që t’i garantojë dhe 
t’u mundësojë grave dhe vajzave t’i drejtohen organeve të drejtësisë, si dhe  të merren të 
gjitha masat e mundshme për të parandaluar dhe reaguar ndaj dhunës në familje.                                                             
Që me hyrjen në fuqi të Ligjit “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, 
numri i rasteve të denoncuara për ushtrim dhune është rritur. Kjo, si rrjedhojë e rritjes 
së ndërgjegjësimit të vetë viktimave ndaj këtij fenomeni regresiv shoqëror, strukturave 
përkatëse për mbrojtjen e viktimave, por edhe falë një fushate të gjerë dhe intensive 
informuese të organizatave jofitimprurëse (OJF) që ia kanë dedikuar veprimtarinë e tyre 
pikërisht çështjes së dhunës në familje me qëllim reduktimin e saj.  

 Ky ligj ka për qëllim parandalimin dhe reduktimin e dhunës në familje në të gjitha 
format e saj, me anë të masave të përshtatshme ligjore si dhe  garantimin e mbrojtjes 
me masa ligjore të pjesëtarëve të familjes, të cilët janë viktima të dhunës. Në vëmendje 
të veçantë gjenden fëmijët, të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara. Ligji 
ngarkon me detyra disa institucione, të cilave u del për detyrë jo vetëm t’i njohin këto 
detyrime, por edhe t’i zbatojnë, në bashkëpunim të ngushtë me njëra-tjetrën. Roli i 
çdo institucioni, tashmë, nuk është thjesht evidentues, por edhe hartues e zbatues 
masash konkrete, që ndikojnë dukshëm në parandalimin e dhunës në familje. Një nga 
organet zbatuese më aktive të këtij ligji është Policia. Organet e policisë pasi marrin 
denoncimin, regjistrojnë konstatimet në një raport të shkruar. Policia ka detyrimin t’i 
lëshojë kërkuesit ose gjykatës kopje të dokumenteve shkresore zyrtare, të certifikuara. 
Policia mund të paraqesë kërkesën për urdhër mbrojtjeje dhe urdhër të menjëhershëm 
mbrojtjeje, si dhe të marrë pjesë në gjykimin e këtyre rasteve. Nëse jeni në rrezik për 
jetën, ju mund të shoqëroheni nga një polic gjatë kohës që kërkesa juaj për urdhër 
mbrojtjeje është duke u shqyrtuar nga gjykata përkatëse. 

Lind pyetja: çfarë mbrojtjeje ofron ligji për personat që dhunohen në marrëdhëniet 
familjare? Ligji parashikon mbrojtjen e anëtarëve të familjes përmes marrjes së masave 
urgjente. Këto masa merren nga gjykata, e cila nxjerr urdhrat e mbrojtjes të tillë si: 

- “Urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes”, i cili lëshohet përkohësisht nga 
gjykata brenda 48 orëve dhe është i vlefshëm deri në lëshimin e urdhrit të mbrojtjes. 
- “Urdhrin e mbrojtjes”, i cili lëshohet me vendim gjykate, ku parashikohen masa 
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mbrojtëse për viktimën. Gjykata vendos shqyrtimin e kërkesës në një afat prej 15 ditësh.
Përmes urdhrave të mbrojtjes, gjykata urdhëron të paditurin/ën (dhunuesin/en) që të 
mos kryejë ose të mos kërcënojë se do të kryejë vepër të dhunës në familje; që të 
mos cenojë, ngacmojë, kontaktojë apo të komunikojë drejtpërdrejt ose tërthorazi me 
viktimën apo pjesëtarë të familjes së viktimës. Gjykata mund të largojë menjëherë të 
paditurin/ën (dhunuesin/en) nga banesa për një afat kohor të caktuar dhe të mos e 
lejojë të rihyjë në banesë pa autorizimin e saj, etj. Ligji mbron të gjithë ata që dhunohen 
në marrëdhëniet familjare, pavarësisht nga gjinia e tyre. Pra, edhe pse gjithkush mund 
të mendojë se ai mbron në mënyrë të veçantë gratë, meqenëse ajo është subjekti më i 
dhunuar brenda familjes, ligji vetë nuk parashikon diferencime të tilla, duke përmbushur 
kështu, një nga standardet më të arrira të barazisë gjinore.

Duke i bërë një analizë të detajuar raportit mbi ecurinë dhe zbatueshmërinë e ligjit, vëmë 
re se rreth 30% e rasteve të paraqitura në gjykatë, e kanë çuar deri në fund procesin 
gjyqësor dhe gjykata ka marrë vendimin ekzekutiv përkatës. Por ka ende një numër të 
konsiderueshëm rastesh ku pala paditëse nuk i shkon deri në fund këtij gjykimi. Arsyet 
mund të jenë nga më të ndryshmet, por ajo çfarë ka vërtetë rëndësi në këtë raport është 
se tashmë ligji “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” njihet më së miri dhe 
komuniteti ka informacion të plotë për të.

VLERËSIM

Titulli: “Një hap përpara drejt parandalimit të dhunës”
Autorja: Jonida Lamaj

 Komisioni i vlerësimit:  Prof.Dr. Arta Mandro –BALILI, Kryetare
     Av. Besa Saraçi, Anëtare
     Fjoralba Caka, Anëtare

Përmes kësaj eseje autorja kërkon të japë impulsin pozitiv që ka sjellë ligji “anti 
dhunë” në ndërgjegjësimin dhe reduktimin e fenomenit. Në ese gjendet një 
vend i përshtatshëm për të treguar se ka një lidhje të fortë ndërmjet dhunës 
në familje dhe cenimit të të drejtave të njeriut sikurse edhe të efekteve të 
drejtpërdrejta dhe indirekte të dhunës jo vetëm tek individët e përfshirë por 
edhe tek mbarë shoqëria. 
Në fakt autorja është përpjekur që ti qëndrojë besnik titullit të esesë por 
këtë e ka bërë në mënyrë jo të plotë. Kështu vëmë re që nënvizohet roli i 
policisë por ndërkohë ka edhe aktorë të tjerë që po gjejnë mënyra përgjigjeje 
adekuate. 
Duke e vlerësuar ligjin, autorja sjell efektet e tij mbi shoqërinë civile, mbi 
viktimat dhe mbi ridimensionimin e kontributit të institucioneve. Ndërkohë 
jepet perspektiva e barazisë gjinore në ligjin antidhunë. 
Ka pasur shumë mundësi që këtë hap të ligjit ta ndërtojë në një mënyrë edhe 
më artistike duke treguar se ligji është një hap i rëndësishëm por që mbetet 
i topitur nëse nuk respektohet kështu që kemi disa hapa përpara të cilët 
tregojnë kahun e lëvizjes antidhunë në mënyrë të qartë.



RAPORT

41

Aneks: 1
Disa të dhëna nga intervistat me viktima të dhunës në 

familje, kliente të Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare

Të dhënat e mëposhtme reflektojnë sa viktimat e dhunës përdorin mekanizmin e referimit 
për mbrojtje nga dhuna në marrëdhëniet familjare.

Tabela përmbledhëse 

OJF ZSHS (pranë 
bashkive dhe 
komunave)

Policia Gjykata 
e Rrethit 
Gjyqësor 

Tiranë

Zyra e 
Përmbarimit

Qendra 
Shëndetsore

100 % 
15.3% 84.6% 92.3 % 46.1% 15.3%

Efektiviteti i mekanizmit të referimit

SHËRBIME TË OFRUARA NGA OJF-të

-është informuar viktima mbi mjetet ligjore dhe ligjin nr.9669, datë 18.12.2006;
- është ofruar këshillim ligjor falas për viktimat;
- është ofruar ndihmë psikologjike për viktimat;
-janë përgatitur aktet ligjore për viktimat;
-është mbështetur me avokat falas gjatë procesit të përgatitjes së kërkesës për urdhër 
të menjëhershëm mbrojtje;
-është mbështetur me avokat falas gjatë procesit gjyqësor të lëshimit të urdhrit të 
menjëhershëm të mbrojtjes;
-është ofruar akomodim për viktimën;
-është mbështetur në procesin e ekzekutimit të vendimit;
-është referuar viktima pranë organizatave jofitimprurëse OJF-ve dhe institucioneve të 
tjera;
-është përfaqësuar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë;
-është mbështetur në procesin e të provuarit;

SHËRBIME TË OFRUARA NGA POLICIA
-është informuar mbi mjetet ligjore në ligjin nr.9669, datë 18.12.2006;
-është informuar mbi shërbimet ekzistuese;
-është informuar viktima mbi institucionet tek të cilat duhet të drejtohet;
-i është regjistruar rasti nga policia;
-është asistuar në përgatitjen e kërkesës për urdhër të menjëhershëm mbrojtje/urdhër 
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mbrojtje;
-kërkesa për urdhër mbrojtje është përcjellë nga policia për në gjykatë;
-është shoqëruar viktima për në shërbimet sociale;
-është vënë në dispozicion të viktimës një punonjës policie;
-viktima është mbështetur nga policia në zbatimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes;
- është referuar viktima tek zyra e përmbarimit Tiranë për ekzekutim vendimi;
-është mbështetur nga punonjës policie të mirëtrajnuar;
SHËRBIME TË OFRUARA NGA GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË
-lëshimi i Urdhrave të Mbrojtjes dhe Urdhrave të Menjëhershëm të Mbrojtjes

SHËRBIME TË OFRUARA NGA ZYRAT E SHËRBIMEVE SOCIALE (pranë bashkive dhe 
komunave)
-është informuar viktima mbi mjetet ligjore dhe ligjin nr.9669, datë 18.12.2006, “Për 
masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”;
-është informuar viktima mbi shërbimet ekzistuese;
-është referuar viktima pranë organizatave jofitimprurëse OJF-ve, për të përfituar nga 
shërbimet që ato ofrojnë; 

SHËRBIME TË OFRUARA NGA ZYRA E PËRMBARIMIT
-ekzekutimi i vendimit të lëshimit të Urdhrit të Mbrojtjes UM dhe Urdhrit të Menjëhershëm 
të Mbrojtjes UMM.

SHËRBIME TË OFRUARA NGA QENDRA SHËNDETESORE
-i është ofruar viktimës ndihmë mjekësore, psikologjike dhe i është bërë ekzaminimi 
mjekësor;
-Është referuar pranë OJF-ve, për të përfituar nga shërbimet që ato ofrojnë;

KLIENTJA 1

OJF
(-“Të ndryshëm dhe të 

barabartë”-QNL)

ZSHS (pranë 
bashkive dhe 
komunave)

Policia Gjykata 
e Rrethit 
Gjyqësor 

Tiranë

Zyra e 
Përmbarimit

Qendra 
Shëndetsore

- ka referuar viktimën 
pranë QNL1-së ku ka 
marrë këto shërbime:
-informim mbi mjetet 
ligjore dhe këshillim ligjor 
falas;
-i janë përgatitur aktet 
ligjore;
-është mbështetur 
me avokat falas gjatë 
procesit të përgatitjes së 
kërkesës për urdhër të 
menjëhershëm mbrojtje;
- është mbështetur me 
avokat falas gjatë procesit 
gjyqësor të lëshimit të 
urdhrit të menjëhershëm 
të mbrojtjes;
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KLIENTJA 2

OJF ZSHS (pranë 
bashkive dhe 
komunave)

Policia Gjykata 
e Rrethit 
Gjyqësor 

Tiranë

Zyra e 
Përmbarimit

Qendra 
Shëndetsore

-Është informuar 
mbi mjetet 
ligjore dhe ligjin 
nr. 9669, datë 
18.12.2006;
-I janë përgatitur 
aktet ligjore;
-Është 
përfaqësuar 
në Gjykatën e 
Rrethit Gjyqësor 
Tiranë;
-Është 
mbështetur 
në procesin e 
ekzekutimit të 
vendimit;
-Është 
mbështetur 
në procesin 
e përgatitjes 
së kërkesës 
për urdhër të 
menjëhershëm 
mbrojtje për 
viktimën dhe 
fëmijën e saj të 
mitur.
- mbështetur 
nga avokat 
falas nga një 
organizatë 
jofitimprurëse 
në procesin e 
përgatitjes së 
kërkesës për 
urdhër mbrojtje.

-Nuk ka 
kërkuar 
mbështetje 
në Zyrat e 
shërbimeve 
Sociale.

ka përfituar këto 
shërbime:

-është informuar 
mbi mjetet ligjore 
në ligjin nr. 9669, 
datë 18.12.2006;
-është informuar 
mbi shërbimet 
ekzistuese;
-është informuar 
viktima mbi 
institucionet tek 
të cilat duhet të 
drejtohet;
-I është regjistruar 
rasti nga policia;
-është asistuar 
në përgatitjen 
e kërkesës 
për urdhër të 
menjëhershëm 
mbrojtje/urdhër 
mbrojtje;
-Kërkesa për 
urdhër mbrojtje 
është përcjellë 
nga policia për në 
gjykatë;
-viktima është 
mbështetur 
nga policia në 
zbatimin e urdhrit 
të menjëhershëm 
të mbrojtjes;
-referuar tek zyra 
e përmbarimit 
Tiranë për 
ekzekutim 
vendimi;

Viktima i 
është drejtuar 
Gjykatës së 
Rrethit Gjyqësor 
Tiranë. 
-Gjykata ka 
vendosur 
pranimin e 
kërkesës për 
urdhër mbrojtje;
-përballjen 
e dhunuesit 
me sanksione 
penale;

Nuk zbatoi 
vendimin

-I është 
ofruar ndihmë 
mjekësore, 
psikologjike 
dhe i 
është bërë 
ekzaminimi 
mjekësor.
-Është 
referuar pranë 
Shoqatës “Në 
Dobi të Gruas”
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KLIENTJA 3

OJF
(QNL)

ZSHS (pranë 
bashkive dhe 
komunave)

Policia Gjykata e Rrethit 
Gjyqësor Tiranë

Zyra e 
Përmbarimit

Qendra 
Shëndetsore

Ajo ka përfituar 
këto shërbime:
-ndihmë 
psikologjike;
-informacion mbi 
mjetet ligjore dhe 
këshillim ligjor 
falas;
-përgatitje të 
akteve ligjore;

Nuk është 
paraqitur

Nuk është 
paraqitur

Viktima ka paraqitur 
kërkesën në 
Gjykatën e Rrethit 
Gjyqësor Tiranë. 
Çështja është në 
proces.

Nuk është  
paraqitur për 
ekzekutim 
vendimi.

Nuk është 
paraqitur

KLIENTJA 4

OJF ZSHS (pranë 
bashkive dhe 
komunave)

Policia Gjykata 
e Rrethit 
Gjyqësor 

Tiranë

Zyra e 
Përmbarimit

Qendra 
Shëndetsore

ka marrë këto 
shërbime:
-informim mbi 
mjetet ligjore 
dhe këshillim 
ligjor falas;
-është 
përfaqësuar 
në Gjykatën e 
Rrethit Gjyqësor 
Tiranë;
-I është 
përgatitur 
kërkesa për 
urdhër të 
menjëhershëm 
mbrojtje për vete 
dhe fëmijët;
-është 
mbështetur nga 
avokat falas i 
një organizate 
Jofitimprurëse

nuk është 
paraqitur 
në Zyrat e 
Shërbimeve 
Sociale;

ka denoncuar 
dhunën në polici dhe 
ka përfituar këto 
shërbime:
-është informuar mbi 
mjetet ligjore dhe 
ligjin nr.9669, datë 
18.12.2006;
-është informuar 
mbi shërbimet 
ekzistuese;
-është informuar mbi 
institucionet ku duhet 
të drejtohet;
-është shoqëruar për 
në shërbimet sociale;
-është regjistruar 
rasti nga policia;
-është përcjellë 
kërkesa për urdhër 
të menjëhershëm 
mbrojtje në Gjykatë;
-është referuar 
viktima për në 
shërbime të tjera;
-Viktima shpjegon 
se është pritur nga 
punonjës policie të 
mirë trajnuar pranë 
Drejtorisë së Policisë 
Tiranë;

Viktima i 
është drejtuar 
Gjykatës 
së Rrethit 
Gjyqësor 
Tiranë me 
një kërkesë 
për urdhër 
të menjëher-
shëm 
mbrojtje.

Nuk zbatoi 
vendimin

Viktima nuk ka kërkuar mbrojtje paralelisht edhe nëpërmjet legjislacionit penal.
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KLIENTJA 5

OJF ZSHS (pranë 
bashkive dhe 
komunave)

Policia Gjykata 
e Rrethit 
Gjyqësor 

Tiranë

Zyra e 
Përmbarimit

Qendra 
Shëndetsore

 -i është ofruar 
ndihmë psikologjike;
-është informuar mbi 
mjetet ligjore dhe i 
është ofruar këshillim 
ligjor falas;
-Janë përgatitur 
aktet ligjore falas 
dhe konkretisht 
kërkesa për urdhër 
të menjëhershëm 
mbrojtje;
-është mbështetur 
me avokat falas

Viktima ka 
denoncuar 
dhunën në 
marrëdhëniet 
familjare në polici.

Viktima ka 
paraqitur 
kërkesën 
për urdhër të 
menjëhershëm 
mbrojtje për 
shqyrtim në 
Gjykatën e 
Rrethit Gjyqësor 
Tiranë;

Viktima ka kërkuar mbrojtje edhe me legjislacionin penal paralelisht me mbrojtjen që 
ofron ligji nr.9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”.

Klientja nr.6

OJF ZSHS (pranë 
bashkive dhe 
komunave)

Policia Gjykata e 
Rrethit Gjyqësor 

Tiranë

Zyra e 
Përmbarimit

Viktima ka marrë 
këto shërbime: 
-i  është ofruar 
ndihmë psikologjike;
-është informuar 
mbi mjetet ligjore 
dhe i është ofruar 
këshillim ligjor falas;
-i janë përgatitur 
aktet ligjore;
-është mbështetur 
në procesin e të 
provuarit;
-i është përgatitur 
kërkesë për urdhër 
të menjëhershëm të 
mbrojtjes;
- është mbështetur 
me avokat falas;

Klientja  është 
paraqitur në Zyrat 
e Shërbimeve 
Sociale pranë 
bashkisë dhe 
komunës dhe 
ka marrë këtë 
mbështetje:
-është informuar 
viktima mbi mjetet 
ligjore dhe ligjin 
nr.9669, datë 
18.12.2006, “Për 
masa ndaj dhunës 
në marrëdhëniet 
familjare”;
-është informuar 
viktima mbi 
shërbimet 
ekzistuese;
-Eshtë referuar 
viktima pranë 
Qendrës për 
Nisma Ligjore 
Qytetare, për 
të përfituar nga 
shërbimet që ofron 
kjo qendër;

Viktima ka denoncuar 
dhunën në polici dhe ka 
marrë këto shërbime:
-është informuar viktima 
mbi mjetet ligjore dhe ligjin 
nr. 9669, datë 18.12.2006, 
“Për masat ndaj dhunës në 
marrëdhëniet familjare”;
-është informuar viktima mbi 
shërbimet ekzistuese;
-është informuar viktima mbi 
institucionet të cilave duhet 
tu drejtohet;
-i është vënë në dispozicion 
viktimës një punonjës 
policie;
-është regjistruar rasti i 
dhunës nga policia;
-është asistuar viktima 
nga policia për përgatitjen 
e kërkesës për urdhër të 
menjëhershëm të mbrojtjes;
-është paraqitur kërkesa për 
urdhër të menjëhershëm 
mbrojtje nga policia në 
Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 
Tiranë;
-Viktima mendon se është 
mbështetur nga punonjës 
policie të mirë trajnuar pranë 
Drejtorisë së Policisë Tiranë.

Kërkesa për urdhër 
të menjëhershëm 
mbrojtje është 
paraqitur në 
Gjykatën e Rrethit 
Gjyqësor Tiranë 
dhe Gjykata ka 
vendosur pranimin 
e pjesshëm të 
kërkesës.

Viktima ka 
kërkuar nga Zyra 
e Përmbarimit 
ekzekutimin 
e vendimit të 
lëshimit të urdhrit 
të menjëhershëm 
të mbrojtjes 
dhe Zyra e 
Përmbarimit ka 
zbatuar urdhrin.
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Klientja nr.7

OJF ZSHS 
(pranë 

bashkive 
dhe 

komunave)

Policia Gjykata 
e Rrethit 
Gjyqësor 

Tiranë

Zyra e 
Përmbarimit

Qendra 
Shëndetsore

 
Viktima ka marrë 
këto shërbime: 
-i  është ofruar 
ndihmë psikologjike;
-është informuar mbi 
mjetet ligjore dhe i 
është ofruar këshillim 
ligjor falas;
-i janë përgatitur 
aktet ligjore;
-është mbështetur 
në procesin e të 
provuarit;
-i është përgatitur 
kërkesë për urdhër 
të menjëhershëm të 
mbrojtjes;
-- është mbështetur 
me avokat falas;

Viktima ka 
denoncuar 
dhunën në 
polici.

Kërkesa për 
urdhër të 
menjëhershëm 
mbrojtje është 
paraqitur në 
Gjykatën e 
Rrethit Gjyqësor 
Tiranë.

Klientja nr.8

OJF ZSHS (pranë 
bashkive dhe 
komunave)

Policia Gjykata 
e Rrethit 
Gjyqësor 

Tiranë

Zyra e 
Përmbarimit

Qendra 
Shëndetsore

 
Viktima ka marrë 
këto shërbime: 
-i  është 
ofruar ndihmë 
psikologjike;
-është informuar 
mbi mjetet ligjore 
dhe i është ofruar 
këshillim ligjor 
falas;
-i janë përgatitur 
aktet ligjore;
-është përfaqësuar 
në Gjykatën e 
Rrethit Gjyqësor 
Tiranë;
-është mbështetur 
në procesin e të 
provuarit;
-- është mbështetur 
me avokat falas 
nga QNL;
-është mbështetur 
në procesin e 
ekzekutimit të 
vendimit;

Viktima ka denoncuar 
dhunën në polici dhe ka 
marrë këto shërbime:
-është informuar mbi 
mjetet ligjore;
-është informuar mbi 
shërbimet ekzistuese;
-është informuar mbi 
institucionet të cilave 
duhet tu drejtohet;
-është vënë në 
dispozicion të viktimës 
një punonjës policie;
-është regjistruar rasti 
nga policia;
-është asistuar nga 
policia në përgatitjen e 
kërkesës për UMM;
-është paraqitur kërkesa 
për UMM nga policia;
-është mbështetur 
viktima në zbatimin e 
UMM;
-është mbështetur nga 
punonjës policie të 
mirëtrajnuar;

Eshtë 
paraqitur 
kërkesa për 
UMM në 
Gjykatën 
e Rrethit 
Gjyqësor 
Tiranë e cila 
ka lëshuar 
UMM.

Zyra e 
Përmbarimit 
ka ekzekutuar 
vendimin
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Klientja nr.9

OJF ZSHS 
(pranë 

bashkive 
dhe 

komunave)

Policia Gjykata 
e Rrethit 
Gjyqësor 

Tiranë

Zyra e 
Përmbarimit

Qendra 
Shëndetsore

 
Viktima ka marrë 
këto shërbime: 
-i  është 
ofruar ndihmë 
psikologjike;
-është informuar 
mbi mjetet 
ligjore dhe i 
është ofruar 
këshillim ligjor 
falas;
-i janë përgatitur 
aktet ligjore;
-është 
mbështetur në 
procesin e të 
provuarit;
-është 
mbështetur me 
avokat falas nga 
QNL;

Viktima ka 
denoncuar 
dhunën në polici 
dhe ka marrë 
këto shërbime:
-është informuar 
mbi mjetet 
ligjore;
-është informuar 
mbi shërbimet 
ekzistuese;
-është informuar 
mbi institucionet 
të cilave duhet 
tu drejtohet;
-është vënë 
në dispozicion 
të viktimës një 
punonjës policie;
-është regjistruar 
rasti nga policia;
-është asistuar 
nga policia në 
përgatitjen e 
kërkesës për 
UMM;
-është paraqitur 
kërkesa për 
UMM nga 
policia;
 -është 
mbështetur nga 
punonjës policie 
të mirëtrajnuar;

Eshtë paraqitur 
kërkesa për 
UMM në 
Gjykatën 
e Rrethit 
Gjyqësor 
Tiranë e cila ka 
lëshuar UMM.
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Klientja nr.10

OJF ZSHS (pranë 
bashkive dhe 
komunave)

Policia Gjykata 
e Rrethit 
Gjyqësor 

Tiranë

Zyra e 
Përmbarimit

Qendra 
Shëndetsore

 
Viktima ka marrë 
këto shërbime: 
-i  është ofruar 
ndihmë psikologjike;
-është informuar mbi 
mjetet ligjore dhe i 
është ofruar këshillim 
ligjor falas;
-i janë përgatitur 
aktet ligjore;
-është mbështetur 
në procesin e të 
provuarit;
-Eshte përfaqësuar 
në Gjykatën e Rrethit 
Gjyqësor Tiranë;
 -është mbështetur 
me avokat falas nga 
QNL;
-është mbështetur 
në procesin e 
ekzekutimit të 
vendimit;

Viktima ka 
denoncuar 
dhunën në polici 
dhe ka marrë këto 
shërbime:
-është informuar 
mbi mjetet ligjore;
-është informuar 
mbi shërbimet 
ekzistuese;
-është informuar 
mbi institucionet 
të cilave duhet tu 
drejtohet;
-është vënë 
në dispozicion 
të viktimës një 
punonjës policie;
-është regjistruar 
rasti nga policia;
-është asistuar 
nga policia në 
përgatitjen e 
kërkesës për 
UMM;
-është përgatitur 
kërkesa për 
UMM dhe është 
paraqitur kërkesa 
për UMM nga 
policia;
-është referuar 
viktima për në 
shërbimet e tjera;
 -është 
mbështetur nga 
punonjës policie 
të mirëtrajnuar;

Eshtë paraqitur 
kërkesa për 
UMM në 
Gjykatën e 
Rrethit Gjyqësor 
Tiranë e cila ka 
lëshuar UMM.

Ka paraqitur 
kërkesën për 
ekzekutim 
vendimi 
dhe është 
zbatuar UMM 
nga Zyra e 
Përmbarimit.
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Klientja nr.11

OJF ZSHS (pranë 
bashkive dhe 
komunave)

Policia Gjykata 
e Rrethit 
Gjyqësor 

Tiranë

Zyra e 
Përmbarimit

Qendra 
Shëndetsore

 
Viktima ka marrë 
këto shërbime: 
-i  është 
ofruar ndihmë 
psikologjike;
-është informuar 
mbi mjetet ligjore 
dhe i është ofruar 
këshillim ligjor falas;
-i janë përgatitur 
aktet ligjore;
-është mbështetur 
në procesin e të 
provuarit;
Eshtë përfaqësuar 
në Gjykatën e 
Rrethit Gjyqësor 
Tiranë;
-Eshtë mbështetur 
në procesin e 
ekzekutimit të 
vendimit;
-i është përgatitur 
kërkesë për urdhër 
të menjëhershëm të 
mbrojtjes;
-është mbështetur 
me avokat falas 
nga QNL;

Viktima ka 
denoncuar 
dhunën në polici 
dhe ka marrë këto 
shërbime:
-është informuar 
mbi mjetet ligjore;
-është informuar 
mbi shërbimet 
ekzistuese;
-është informuar 
mbi institucionet 
të cilave duhet tu 
drejtohet;
-është vënë 
në dispozicion 
të viktimës një 
punonjës policie;
-është regjistruar 
rasti nga policia;
-është mbështetur 
viktima nga 
policia në 
zbatimin e UMM;
-është mbështetur 
nga punonjës 
policie të 
mirëtrajnuar;

-Eshtë paraqitur 
kërkesa për 
UMM në 
Gjykatën e 
Rrethit Gjyqësor 
Tiranë e cila ka 
lëshuar UMM.

-Eshtë paraqitur 
kërkesa për UM 
në Gjykatën e 
Rrethit Gjyqësor 
Tiranë e cila ka 
lëshuar UM.

Ka paraqitur 
kërkesën për 
ekzekutim 
vendimi dhe 
është zbatuar 
UMM dhe UM 
nga Zyra e 
Përmbarimit.
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Klientja nr.12

OJF ZSHS (pranë 
bashkive dhe 
komunave)

Policia Gjykata 
e Rrethit 
Gjyqësor 

Tiranë

Zyra e 
Përmbarimit

Qendra 
Shëndetsore

 
Viktima ka 
marrë këto 
shërbime: 
-i  është 
ofruar ndihmë 
psikologjike;
-është informuar 
mbi mjetet 
ligjore dhe i 
është ofruar 
këshillim ligjor 
falas;
-është 
mbështetur me 
avokat gjatë 
procesit të 
përgatitjes së 
kërkesës për 
UM.

Viktima është 
paraqitur 
në Zyrën e 
shërbimeve 
sociale pranë 
Bashkisë 
dhe është 
informuar 
mbi 
shërbimet 
ekzistuese;

Viktima ka 
denoncuar 
dhunën në polici 
dhe ka marrë këto 
shërbime:
-është informuar 
mbi mjetet ligjore;
-është informuar 
mbi shërbimet 
ekzistuese;
-është mbështetur 
viktima nga 
policia në 
zbatimin e UMM 
dhe UM;
-është mbështetur 
nga punonjës 
policie të 
mirëtrajnuar;

-Eshtë paraqitur 
kërkesa për 
UMM në 
Gjykatën e 
Rrethit Gjyqësor 
Tiranë e cila ka 
lëshuar UMM.
-është paraqitur 
kërkesa për UM 
në Gjykatën e 
Rrethit Gjyqësor 
Tiranë e cila ka 
lëshuar UM.

-Viktima i është 
referuar edhe 
legjislacionit 
penal për 
mbrojtje dhe 
gjykata ka 
vendosur 
përballjen e 
dhunuesit me 
sanksione 
penale;

është paraqitur 
në qendrën 
shëndetsore 
dhe ka përfituar 
ndihmë 
psikologjike;
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Aneks  2
UDHËRI I MBROJTJES
GJYKATA E SHKALLËS I-rë, Tiranë

Vendimi Nr. 4061,  dt. 14.05.2009

1. Faktet Kryesore

K.GJ. është 42 vjeç. Ajo ka lindur në Tiranë ku edhe banon aktualisht. Është me arsim të 
mesëm dhe profesioni i saj është rrobaqepëse. Bashkëshorti i saj është i alkolizuar dhe 
shpesh ushtron dhunë. Ai është me arsim të mesëm dhe i papunë. Nga martesa e tyre 
ka lindur një fëmijë. 

K.GJ. dhe bashkëshorti i saj kanë pasur mosmarrëveshje që në fillimet e martesës së tyre. 
Dhuna e ushtruar nga bashkëshorti ka qenë sistematike dhe arsyeja që e ka detyruar 
K.GJ-në të denoncojë dhunën në polici ka qenë intensiteti dhe ashpërsia e kësaj dhune 
që ka ardhur në rritje. 

K. GJ. tregon për rastin e fundit të dhunës fizike dhe psikologjike të ushtruar mbi të nga 
bashkëshorti i saj: “Para disa ditësh, ai erdhi në shtëpi i dehur, më goditi dhe më mbylli 
në shtëpi. Qëndrova disa ditë e mbyllur dhe nuk më la të shkoja as në punë. Në datën 
04.04.09 ai filloi të më kërcënonte, duke më thënë se do më vriste dhe shkoi të merrte 
thikën. Në këtë moment u ndjeva shumë e kërcënuar dhe u largova nga shtëpia duke 
shkuar tek prindërit e mi.” 

Pas denoncimit të K.GJ në polici, Komisariati i Policisë nr.4, Drejtoria e Policisë Tiranë 
ka dërguar me shkresë zyrtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, kërkesën e 
paditëses K.GJ ndaj të paditurit Q.GJ me objekt “Lëshimin e urdhrit të menjëhershëm 
të mbrojtjes”. Kjo kërkesë është pranuar nga Gjykata.

II. Vlerësimi i Gjykatës
Ne seancën e datës 14.05.2009, paditësja i kërkoi Gjykatës te vazhdohet urdhri i 
mbrojtjes, pasi ajo ndjen frike dhe e pasiguri.  

I padituri ne këtë seance nëpërmjet Avokates se tij kërkoi te rrezohet kërkesa, pasi ai ka 
qenë në spital i shtruar për tronditje të rëndë psikike. 
Gjykata pasi shqyrtoi çështjen bazuar në përshkrimin e rrethanave dhe të fakteve të 
pasqyruara nga paditësja, mbështetur në bindjen e brendshme të saj, çmon së kërkesë-
padia është e bazuar ne ligj, “Neni 1, 3, 20 e vijues i ligjit Nr.9669 dt. 18.12.2006” 
dhe për rrjedhim, pranoi kërkesën e paditëses duke vërtetuar urdhrin e menjëhershëm 
të mbrojtjes për paditësen. Me vendimin nr.4061, datë 14.05.2009, Gjykata e Rrethit 
Gjyqësor Tiranë ajo ka vendosur sa vijon: 

III. Vendimi i Gjykatës
−	 1. Vërtetimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes dhënë me vendimin nr 7855 
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datë 24.04.2009 të Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Tiranë.
−	 2. Lëshimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes  për paditësen K. Gj si me 

poshtë:
−	 Urdhërohet menjëherë i padituri Q. Gj që të mos kryejë vepër të dhunës në familje 

ndaj paditëses K. Gj. dhe djalit të saj A. Gj. 
−	 Urdhërohet menjëherë i padituri Q. Gj. që të mos kërcënojë paditësen K. Gj. dhe 

djalin e saj A.Gj.
−	 Urdhërohet menjëherë i padituri Q. Gj. që të mos ngacmojë, cënojë dhe kontaktojë 

me paditësen K. Gj. dhe djalin e saj A. Gj.
−	 Urdhërohet menjëherë i padituri Q. Gj. që të largohet nga banesa Rr “Ferit Xhajko”, 

pall 67/1, shk 2, ap 16 për një periudhe prej 1 viti.
−	 Urdhërohet i padituri Q. Gj., që të mos i afrohet paditëses K. Gj. dhe djalit te saj A. 

Gj. ne një distance prej 500 metra.
−	 Urdhërohet i padituri Q. Gj., që të mos shkojë në shkollën e djalit te tij A. Gj.,  ne 

adresën Rr e “Dibrës”, shkolla Misto Mame.
−	 Urdhërohet i padituri Q. Gj.,  që të mos shkojë në vendin e punës së paditëses K. 

Gj. “rrobaqepësi”, në adresen Rr “Siri Kodra”.
−	 Ndalohet hyrja dhe qëndrimi të paditurit Q. Gj. në banesën e paditëses K. Gj. dhe 

të babait të saj.
−	 Kjo mase ka fuqi për 1 vit nga data e ngritjes së padisë.
−	 Shkelja e këtij vendimi përbën vepër penale sipas nenit 320 të Kodit Penal.
−	 Kundër vendimit lejohet ankim në Gjykatën e Apelit Tiranë brenda 15 ditëve nga 

dita e shpalljes. 
−	 Nga nje kopje e këtij vendimi i jepet palëve.
−	 Një kopje e këtij vendimi dërgohet në Komisariatin e Policisë Nr 4,  Tiranë për 

komunikim.
−	 Një kopje e këtij vendimi dërgohet në Zyrën e Shërbimeve  Sociale pranë Njësisë 

Vendore Tiranë për komunikim.
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Aneks 3. 
Falënderime 

Falënderojmë Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Fondacioni Soros, për 
mbështetjen që dha gjatë gjithë zbatimit të këtij projekti. 

Gjithashtu, një falënderim i veçantë shkon për përfaqësuesit e instucioneve shtetërore 
dhe të organizatave jofitimprurëse të përmendura më poshtë, pjesëmarrës në Tryezën 
e Rrumbullakët me temë: “Aspekte të zbatimit të Strategjisë  Kombëtare për Barazinë 
Gjinore dhe Dhunën në Familje dhe ligjit ‘Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet 
familjare’ sfidë për të gjithë aktorët përgjegjës. Arritje dhe objektiva”, vërejtjet dhe 
sugjerimet e të cilëve shërbyen për përmirësimin e këtij raporti. 

Ministria e Shëndetësisë, Dhoma Kombëtare e Avokatisë, Njësia Bashkiake nr.2, Njësia 
Bashkiake nr.5, Komisariati i Policisë Nr.3/(Njësia e Policimit në komunitet), Komisariati 
i Policisë Nr.6/ (Njësia e Policimit në komunitet), Komisariati i Policisë nr.2, Drejtoria 
e Policisë Tiranë, Komisariati i Policisë nr.2, Qendra për Zhvillimin e Grave Rurale, 
Shoqata Në dobi të Gruas Shqiptare, Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim 
PNUD, Bashkia Vlorë, Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit, Komisariati nr.1/(Njësia 
e Policimit në komunitet), Qendra Psiko Sociale Vatra, Qendra Shqiptare për Popullsinë 
dhe Zhvillimin, Qendra të Drejtat e Njeriut në Demokraci, Njësia Bashkiake nr.4, Shoqata 
Në dobi të gruas shqiptare. 
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Foto nga Aktivitetet e Projektit

Foto nga Tryeza e Rrumbullakët me temë: “Aspekte të zbatimit 
të Strategjisë  Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Dhunën 
në Familje dhe ligjit ‘Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet 
familjare’ sfidë për të gjithë aktorët përgjegjës. Arritje dhe 
objektiva”.


