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TRYEZË DISKUTIMI
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VAJZAVE SHQIPTARE

HYRJE
Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim
(GADC) që nga viti 2017 ka
monitoruar funksionimin e
Mekanizmave të Koordinuar të
Referimit (MKR) në disa bashki të
vendit me mbështetjen e UN Women,
përmes fondeve të Bashkimit
Evropian. Gjatë këtyre viteve një
vëmendje e veçantë i është kushtuar
përmbushjes së detyrimeve ligjore
dhe rolit të anëtarëve të MKR-ve, siç
parashikohet në Ligjin për masa ndaj
dhunës në marrëdhëniet familjare (të
rishikuar), VKM-në nr. 334, datë
17.2.2011 “Për mekanizmin e
bashkërendimit të punës për
referimin e rasteve të dhunës në
marrëdhëniet familjare dhe mënyrën
e procedimit të tij” si dhe bazuar në
Objektin e III-të të Strategjisë
Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe
Planin e veprimit 2016 – 2020. Në
MKR një rol mjaft të rëndësishëm
luajnë përfaqësuesit e gjykatave të
rrethit gjyqësor, ndaj ky takim u
realizua midis përfaqësuesve të

Ky aktivitet u organizua në kuadër të projektit “Sigurimi i

gjyqësorit dhe ekspertëve kundër

ekspertizës teknike për qeverinë dhe OShC-të për zhvillimin,

dhunës me bazë gjinore për të

buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e

saktësuar dhe detajuar detyrimet

dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe

dhe përgjegjësitë e gjyqtarëve për

Planin e saj të Veprimit”, i cili financohet nga Komisioni Evropian

mbrojtjen e grave e vajzave, të

dhe zbatohet me mbështetjen e UN Women.

mbijetuara nga dhuna.
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RENDI I DITËS
GJYQTARËT NË LUFTËN KUNDËR DHUNËS NDAJ GRAVE E
VAJZAVE SHQIPTARE

09:45-10:00

Rregjistrimi online në Platformën ZOOM

10:00-10:05

Hapja e aktivitetit dhe moderimi, znj. Mirela Arqimandriti,
Drejtore Ekzekutive, Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim“

10:05-10:25

Fjalë përshëndetëse
Znj. Naureda Llagami, Kryetare, Këshilli i Lartë Gjyqësor
Z. Michele Ribotta, Përfaqësues i UN Women, Tiranë

10:25-11:00

Përvojat me gjyqësorin të organizatave të grave që ofrojnë shërbime për
gratë dhe vajzat që i mbijetojnë dhunës
Znj. Esmeralda Hoxha, Koordinatore e projektit, GADC
Znj. Shpresa Banja, Forumi i Gruas, Elbasan
Znj. Iris Luarasi, Linja e Këshillimit pë Gra e Vajza
Znj. Brikena Puka, Qendra Vatra

11:00-11:30

Angazhimet e Gjyqtarëve kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave
Z. Markelian Koça – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës
Z. Ledio Sulkuqi – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan
Z. Adriatik Bocaj - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

11:30-12:00

Pyetje e Diskutime

12:00

Konkluzione dhe mbyllja e tryezës

Mirela Arqimandriti
Drejtore Ekzekutive
Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim"

Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” që prej themelimit të saj në vitin 1995 e
gjithmonë ka qenë faktor kyç në ndryshimet historike ligjore dhe të politikave në
Shqipëri kundër dhunës ndaj vajzave e grave. Me qindra aktivitete, protesta dhe
trajnime janë zhvilluar nga organizata jonë për fuqizimin e aktorëve në luftën
kundër dhunës ndaj grave e vajzave.
Në katër vitet e fundit me mbështetjen teknike të UN Women në Shqipëri dhe përmes disa projekteve të
realizuara me sukses, organizata jonë ka siguruar ekspertizë teknike për qeverinë dhe organizatat lokale të
shoqërisë civile për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj
grave në Strategjinë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit të saj (2016 – 2020) si dhe strategjisë
së re. Gjatë zbatimit të këtyre projekteve u monitorua puna e mekanizmave të referimit në disa bashki.
Monitorimi tregoi punën e mirë që kryhej në mbrojtje të grave e vajzave të mbijetuara por edhe mangësitë.
Në këtë kuadër një nga aktorët më të rëndësishëm, por shumë pak prezent në luftën kundër dhunës ndaj grave e
vajzave janë gjyqtarët. Tryeza e dedikuar gjyqtarëve ka për qëllim të tregojë rolin e madh që ata kanë si pjesë e
mekanizmave të referimit, dhe përgjegjësinë që duhet të marrin si përfaqësues të Gjykatave. Gjyqtarët janë pjesë e
sistemit dhe janë kurdoherë aty sepse përballen me ngjarjet. Gjyqtarët janë pranë familjarëve të dhunshëm dhe
kanë një rol mjaft të rëndësishëm në mënyrën se si i trajtojnë rastet duke filuar që nga dokumentat që përgatisin
dhe vendimet që marrin. Shpesh kemi patur raste të dhunës ekstreme dhe të vrasjes së grave e vajzave pas
seancave gjyqësore. Kjo tregon se me gjyqtarët e gjyqtaret duhet të punohet më shumë dhe të kuptohet ana social
– kulturore e dhunës dhe se sa të rëndësishme janë zbatimi i ligjeve dhe vendimet e tyre. Jemi mbledhur dhe kemi
diskutuar shumë herë edhe në aktivitete të ndryshme me qytetarë, duke përçuar mesazhe dhe diskutime për të
reaguar ndaj dhunës. Burrat e dhunshëm janë rrezik për të gjithë shoqërinë, sië ishte dhe rasti i fundit në Elbasan,
ku pasi vrau gruan e tij, vrasësi plagosi dhe dy qytetarë të tjerë. Qëllimet e këtyre vrasësve nuk duhet ti shpëtojnë
shoqërisë dhe as institucioneve. Ndaj duhet rritur ndërgjegjësimi dhe rastet e dhunës të mos shihen si raste: ata e
dinë vetë, është punë e tyre, është çështje personale etj.
Dhuna ndaj grave e vajzave është një çështje madhore e shoqërisë shqiptare e cila duhet trajtuar me shumë
kujdes. Duke qenë se disa institucione mungojnë rregullisht në takimet e mekanizmave të referimit në nivel lokal
kur diskutohen çështje të dhunës ndaj grave e vajzave, si përfaqësuesit e gjykatave, prokurorisë, të institucioneve
të shëndetësisë dhe atyre të arsimit, ne kemi dërguar sugjerime, me rastin e rishikimit të VKM-së 334, që për çdo
institucion që mungon të vendosen sanksione monetare dhe raportim vjetor për prezencën ose jo të tyre. Në
vijim në lidhje me gjykatat, duhen vendosur protokolle dhe të vijojë gjykimi edhe nëse gruaja kërkon të tërhiqet
nga padia, kjo sepse dhuna në familje vijon edhe më pas, dhe ata që vuajnë përveç viktimës direkte janë edhe
fëmijët apo të afërm të tjerë. Duhet ti themi stop dhunës dhe gjyqtarët janë një prej shtyllave kryesore në këtë
bllok instutucionesh.
Ne si organizatë do të vijojmë punën tonë, trajnimet, monitorimet sipas mundësive që do të jepen. Ne gjithashtu
jemi në prag të lidhjes së një marrëveshje bashkëpunimi me Këshillin e Lartë Gjyqësor, që të krijojmë një protokoll
dhe një mënyre të komunikuari midis gjyqtarëve dhe të mbijetuara/ve të dhunës në familje, bazuar në ligjet
kryesore të vendit. Modelet për këto protokolle do të merren nga ShBA, apo vendet e Bashkimit Evropian. Për ta
përmbyllur, shpresoj në bashkëpunime me gjyqtarët, që kur të vijë puna te çështjet që përfshinë dhunën ndaj
grave e vajzave, vendimet të jenë të pandikuara nga mjedisi apo empatia që mund të krijohet në ndonjë rast, por
vetëm në zbatim të ligjit me synimin e vetëm, mbrojtjen e grave dhe vajzave të dhunuara dhe fëmijëve të tyre. Kjo
tryezë le të shërbejë si pikë e rëndësishme lidhje për bashkëpunime të ardhshme.
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FAQE 03

Naureda Llagami
Kryetare
Këshilli i Lartë Gjyqësor

Duhet të kuptojmë që me humbjet që ka pësuar gjyqësori nga burimet njerëzore
nga gjyqtarët, ka bërë që gjyqësori të punojë jashtë kapacitetit normal për gjykimin
e çështjeve dhe më vjen mirë që kemi disa përfaqësues të gjyqësorit edhe sot të
pranishëm. Padiskutim që fenomeni i dhunës është një fenoment real me kërcënim
real jo vetëm për gratë dhe vajzat, por është një kërcënim ndaj vlerave tona, të
familjes, shoqërisë dhe rendit juridik.
Realiteti i statistikave që ne kemi aktualisht nuk është aspak shpresëdhënës. Statistikat nga gjykata tregojnë edhe
një realitet tjetër që ndoshta na bëjnë të reflektojmë pak me tej. Dhuna me bazë gjinore e ka prevalencën kryesisht
të paktën nga statistikat pak më të lartë në zonat urbane. Sipas të dhënave të raportuara nga gykata për vitin
2020 në zonat urbane kemi pothuajse dyfishin e rasteve 1340 raste në zonat urbane krahasuar me 871 raste në
zonat periferike. Kryesisht vajzat apo gratë e prekuara janë gra që sapo kanë nisur karrierën dhe jetën familjare që
i përkasin grup moshes 26 deri ne 45 vjeç, janë gratë e martuara me femijë, jane gratë në përfundim të karrierës
mbi 55 vjeç, gratë me arsim fillor dhe 9- vjeçar, të cilat largimi nga sistemi dhe edukimi ekonomik i kanë lënë të
vetme përballë një realiteti të dhunës brenda mureve të shtëpisë.
Vetëm për vitin 2020 gjykatat kanë pranuar rreth 1 774 kërkesa për lëshimin e urdhërave të mbrotjes dhe kanë
lëshuar gjithësej rreth 3200 urdhëra mbrojtje nga të cilat 2395 janë urdhëra të menjëhershëm mbrojtje. Shifrat
janë këmbanë e fortë alarmi për sitemin tonë juridik, pavarësisht rëndësisë dhe aplikimit dhe mekanizmit të
referimit të rasteve të dhunës, përsëri dhuna në familje mbetet një sfidë për të gjithë strukturat përgjegjëse
përfshirë edhe systemin gjyqësor. Kjo sidomos kur ligji por edhe mundësitë reale të gjykatave tona nuk
mundësojnë seksione të posaçme për dhunën në familje.
Ne jemi të ndërgjegjshëm që nuk kemi arritur maksimumin, ka ende akoma për të bërë lidhur me adresimin e
dhunës në familje por mbi të gjitha, duhet të punojmë më shumë në parandalimin e dhunës, ka nevojë për më
tepër ndërgjegjësim dhe ndërveprim më të ngushtë më të gjithë komunitetet përfshirë policinë, prokurorinë,
gjykatat dhe pushtetin vendor.

"Fenomeni i dhunës është një
fenoment real me kërcënim real jo
vetëm për gratë dhe vajzat, por është
një kërcënim ndaj vlerave tona, të
familjes, shoqërisë dhe rendit juridik."
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FAQE 04

Michele Ribotta
Përfaqësues i UN Women
Tiranë, Shqipëri

Unë dhe ekipi në UNWomen Albania punojmë me këto çështje çdo ditë, dhe ka
gjithmonë hapësira për të mësuar dhe për të kuptuar duke shkëmbyer
eksperiencat dhe pikëpamjet. Në përgjithësi sa i përket fuqizimit të grave, ka një
legjislacion të mirë dhe mendoj se ky është rasti edhe kur flasim për dhunën ndaj
grave. Shumë është bërë që legjislacioni kombëtar të jetë në të njëjtën linjë me
instrumentat ndërkombëtare siç është Konventa e Kombeve të Bashkuara apo
Konventa e Stambollit dhe të sigurohemi që legjislacioni të jetë në linjë me raporte
të ndryshme monitorimi dhe rekomandime që vijnë nga agjencitë e UN, Komiteti
Grevio etj.
Sfida në Shqiperi mbetet tek zbatimi dhe me zbatim e kemi fjalen tek shumë aspekte. Që nga shpërndarja e
burimeve për zbatimin e legjislacionit tek rritja e kapaciteteve të autoriteteve përkatëse të institucioneve
përgjegjëse. Por ajo që unë mendoj është thelbi i diskutimit të sotëm, është mënyra se si mund të krijohet një
kulturë koordinimini, ndërlidhjeje dhe sinergjish, me punën që po bëhet për të eliminuar dhunën.
Çdo aktor, pjesë e Mekanizmit të Koordinuar të Referimit sidomos në nivel lokal ka një rol të rëndësishëm për të
luajtur dhe nëse ndonjë prej anëtarëve nuk mund të kuptojë rolin e tij apo nuk ka burime të mjaftueshme,
kapacitete apo mënyra për të implementuar ligjin, atëherë ajo hallka e zinxhirit thyhet dhe krijon një impakt
negativ në punën e anëtarëve të tjerë. Nëse bashkia nuk e bën punën siç duhet, atëherë punonjësit social janë ata
që preken, nëse policia nuk ndërmerr veprime për rastet eveidentuara atëherë një numër aktorësh nuk mund të
vijojnë ndjekjen e rastit, dhe rezultati i kësaj është se gratë vuajnë, gratë janë në rrezik dhe gratë duhet të
përballen me abuzuesit.
Një nga fushtat që UN Women ka promovuar gjatë muajve të fundit në rang botëror dhe në Shqipëri ka një logo që
thotë “Break the Silence” (thyej heshtjen). Tani, thyerja e heshtjes është themelore nëse duam të mbrojmë gratë
nga kamzhiku i dhunës. Por në mënyrë që gratë të thyejnë këtë heshtje ato duhet të kenë mundësinë që ti besojnë
çdo hallkë të zinxhirit të cilave po ju referohemi. Nëse gruaja nuk ndjen se denoncimi i saj do të ndiqet në mënyrë
të shpejtë, në kohë dhe në mënyrë efektive atëherë ajo grua nuk do të flasë më, dhe ky është një problem i madh.
Prandaj, i vemti shans që kemi për gratë që të dalin nga errësira dhe të kërkojnë mbrojtje dhe asistencë për të
cilën kanë të drejtë, institucionet duhe duhe të bëjnë punën e tyre, duhet të kuptojnë se cilat janë përgjegjësitë e
tyre.

"Thelbi i diskutimit të sotëm, është
mënyra se si mund të krijohet një
kulturë koordinimini, ndërlidhjeje dhe
sinergjish, me punën që po bëhet për të
eliminuar dhunën"
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FAQE 05

Esmeralda Hoxha
Koordinatore Projekti
Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim"

Në kuadër të monitorimit të Mekanizmave të Koordinuar të Referimit, mëposhtë
renditen disa gjetje dhe rekomandime të përfshirjes së gjyqësorit në menaxhimin
dhe trajtimin e grave dhe vajza, viktimave të dhunës në familje.

GJETJE
Shpesh Urdhrat e Mbrojtjes nuk i kanë të gjitha detajet e kontaktit të viktimës (kjo sepse specialistët e policisë
që në momentin e plotësimit të formularit nuk i kanë detajuar ato), e cila sjell vështirësi në ndjekjen e rastit nga
koordinatori/ja vendore kundër dhunës dhe ofrimin e shërbimeve;
Rastet kur jepen dënimet alternative (me koordinimin e Shërbimit të Provës) janë mjaftë të ulëta;
Largimi i dhunuesit nga banesa - janë shumë të pakta rastet e evidentuara që me ndryshimet e reja në ligjin
për dhunën në marrëdhëniet familjare;
Me mungesën e vlerësimit të riskut nga policia, gjykata e gjen të vështirë urdhërimin e programit të
rehabilitimit dhe/ose dealkoolizimit nga dhunuesi;
Në përqindjen më të madhe të mekanizmave të referimit nën monitorim, gjykata është instiucioni me
prezencën më të ulët në takimet e Ekipeve Teknike Ndërdisiplinare të thirrura nga koordinatorja vendore
kundër dhunës.
Mungojnë zyrat e statistikave pranë gjykatave të disa rretheve gjyqësore të vendit;
Rezulton që bashkëpunimi mes Gjykatës dhe Zyrës së Përmbarimit megjithëse ka përmirësime vitet e fundit,
mbetet akoma me probleme sa i përket identifikimit dhe zbatimit të urdhrit të mbrojtjes nga përmbarimi.
Jo të gjitha gjykatat rekomandojnë që dhunuesi të marrë shërbim psikologjik apo shërbimet të tjera të
specializuara për rehabilitimin e tyre.

REKOMANDIME
Rekomandohet zbatimi i të gjitha masave të parashikuara nga neni 10 i ligjit për masat mbrojtëse ndaj dhunës
në familje;
Ndarja statistikore e fazës së parë (UMM) dhe fazës së dytë (UM) sepse ndodh që merren statistikat nga
gjykatat dhe nuk janë të qarta nëse janë rrëzuar apo janë pushuar.
Rekomandohet që gjykata të përcaktojë një përfaqësues të përhershëm që të jetë prezent në takimet apo
mbledhjet ad-hoc të Ekipit Teknik Ndërdisiplinar të MKR-së.
Asistimi i viktimave nga avokatët - 90 % e viktimave asnjëherë nuk asistohen nga avokatët, ndaj rekomandohet
që gjykatat të ndërhyjnë për të thirrur avokatët mbështetës.
Bashkëpunim më i ngushtë me Zyrën e Përmbarimit apo/dhe Shërbimin e Provës;
Ngritja e zyrave statistikore janë një domosdoshmëri për secilën gjykatë të Shqipërisë.

Prezantimin e plotë e
gjeni duke klikuar këtu.
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Shpresa Banja
Drejtore Ekzekutive
Forumi i Gruas Elbasan

Disa gjetje pozitive:
Forumi i Gruas Elbasan (FGE) që nga 2012 me mbështetjen financiare të EU-së dhe
Qeverisë Suedeze ka ngritur dhe ka funksional Rrjetin Rajonal me aktorë nga
institucionet publike dhe jopublike i cili mbidhet çdo tre muaj dhe analizon rastet e
vështira, të cilat pasi kanë përfituar shërbimet e FGE kërkojnë mbështetje të
mëtejshme. Gjykata në Elbasan është një ndër aktorët aktivë që nuk mungon
asnjëherë dhe është mjaft mbështetës.
Disa gjyqtarë (jo të gjithë) që nga viti 2020 kanë filluar të miratojnë shpenzimet gjygjësore (kërkesë padinë dhe
psikologun për viktimat e dhunës në familjë) për një procedurë divorci për rastet që paraqet Forumi i Gruas.
Në vitin 2020 për herë të parë në historin e FGE kemi një marrëveshje të shkruar me prokurorinë e Elbasanit që
të punojmë bashkërisht në ndihmë të grave dhe vajzave me probleme dhune, konform Konventës së Stambollit,
legjislacionit shqiptar në fuqi dhe i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore.
Duhen përmirësuar:
Gjykata nuk e sheh urdhërin e mbrojtjes si masë parandaluese por lëshon urdhëra mbrojtje kur ka qenë e
pranishme dhuna fizike ndërsa për llojet e tjera të dhunës të cilat janë shumë prezente sot sidomos ajo
psikologjike, gjyqtarë të ndryshëm nuk e shikojnë këtë gjë.
Në gjykatë nuk thirren psikologë kur ka fëmijë që kërkojnë të marrin një urdhër mbrojtje. Në shumicën e rasteve
fëmijët janë prezent kur ndodh dhuna. Për këtë arsye policia dhe avokatja e FGE kur hartojnë bashkërisht
Urdhërin e Mbrojtjes përfshijnë edhe fëmijët. Gjykata nuk kërkon psikolog që të pyeten këta fëmijë dhe fëmijët
nuk i përfshijnë në shumicën e rasteve në këta urdhra.
Kryetari i bashkisë i ka dërguar një kërkesë Ministrisë së Drejtësisë dhe ka kërkuar që psikologët e OJF-ve dhe të
institucioneve shtetërore të ofrojnë mbështetje psikologjike pa pagesë. Përgjigja e ministrisë ishte që psikologët
duhet të jenë të licensuar. Por a ka në Shqipëri psikologë të licensuar që ofrojnë shërbim pa pagesë? Përse
ministria nuk i licensoi dy psikologet e FGE për ta ofruar këtë shërbim pa pagesë për të mbijetuarat e dhunës në
familje?

"Forumi i Gruas ka një marrëveshje të shkruar me
prokurorinë e Elbasanit që të punojmë bashkërisht në ndihmë
të grave dhe vajzave me probleme dhune, konform Konventës
së Stambollit, legjislacionit shqiptar në fuqi dhe i Strategjisë
Kombëtare për Barazinë Gjinore"
GJYQTARËT NË LUFTËN KUNDËR DHUNËS
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Iris Luarasi
Drejtore Ekzekutive
Linja e Këshillimit për Gra e Vajza

I. Problematika në zbatimin e Ligjit Nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të
garantuar nga shteti”.
Gjyqtarët hezitojnë të marrin në shqyrtim kërkesat në lidhje me përjashtimin
nga shpenzimet gjyqësore, kur kjo kërkesë paraqitet gjatë shqyrtimit gjyqësor
të çështjes por kërkojnë që kjo kërkesë të depozitohet si kërkesë më vete dhe jo
t’i drejtohet gjyqtarit që po shqyrton çështjen për të cilat kërkohet përjashtim
nga shpenzimet gjyqësore.
Gjyqtarët në shumë pak raste pranojnë kërkesat për ndihmë juridike dytësore, kur personi që e kërkon nuk
bën pjesë në kategorinë e personave që përfitojnë pavarësisht të ardhurave. Në shumë raste kërkojnë
dokumenta të cilat palët nuk arrijnë t’i sigurojnë ose refuzojnë kërkesën në rastin kur kërkuesi ka në pronësi
banesën në të cilën banon, pavarësisht faktit që të ardhurat e tij janë më të ulta se minimum i parashikuar në
Ligjin nr.111/2017.
Gjyqtarët, nuk infomojnë palët, se kanë të drejtë të përfitojnë ndihmë juridike dytësore dhe përjashtim nga
shpenzimet gjyqësore edhe kur këto të fundit bëjnë pjesë në kategorinë e personave që përfitojnë pavarësisht
të ardhurave sipas ligjit nr.111/2017.
II. Problematika në zbatimin e Ligjit Nr.9669, datë 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet
familjare” i ndryshuar së fundi me Ligjin Nr. 125/2020.
Ka ende raste, ku gjykata në kundërshtim me Ligjin Nr.9669, datë 18.12.2006 i ndryshuar, zhvillon seancë
pajtimore dhe vendos pushimin e gjykimit kur palët deklarojnë se janë pajtuar.
Shpesh, gjykata nuk informon viktimën e dhunës në familje se ka të drejtë që të përfitojë ndihmë juridike
dytësore falas, në bazë të ligjit nr.111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”.
Nga gjykata shpesh nuk zbatohet afati i përcaktuar nga K.Pr.Civile në lidhje me zbardhjen e vendimit. Ka patur
raste kur vendimi i marrë për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes është zbardhur kur ky vendim i ka mbaruar
efektet e tij.
Ka raste që në kundërshtim me ligjin, gjykata lëshon urdhër mbrojtje edhe për palën që nuk i është drejtuar
gjykatës me kërkesëpadi, por në prapsimet e tij, dhunuesi pretendon se është dhunuar nga viktima dhe ka
ndodhur që gjykata ka lëshuar urdhër mbrojtje për të dyja palët kundrejt njëra tjetrës.
Ka raste kur gjykata në kundërshtim me ligjin, nuk merr masa mbrojtëse në lidhje me fëmijët, kur viktima
tregon se dhuna është ushtruar në prezencë të fëmijës, pavarësisht që ligji i ka dhënë mundësinë gjykatës që
këtë gjë ta bëjë edhe kryesisht, pra edhe kur pala nuk e kërkon por gjykata e konstaton nga deklarimet e
palëve.
Ka raste që gjykata nuk vendos në lidhje me caktimin e detyrimit për ushqim të dhunuesit ndaj fëmijës, gjatë
kohës që do të ketë efekt urdhri i mbrojtes, duke e konsideruar këtë si një kërkim që nuk duhet të ngrihet në
proçesin e gjykimit të urdhrit të mbrojtjes por duhet të kërkohet me kërkesëpadi më vete në gjykatë.

"Një nga problemet që ne kemi evidentuar
është largimi i dhunuesve nga banesa, që
nuk ka funksionuar."
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Brikena Puka
Drejtore Ekzekutive
Qendra Vatra, Vlorë

Nga të dhënat e Vatrës për vitin 2021 gjykata e rrethit gjyqësor Vlorë në 86% të
rasteve ka aprovuar kërkesat për urdhër të menjëhershëm të mbrojtjes të
paraqitura kryesisht nga policia apo edhe nga qendra Vatra kur viktimat e dhunës
janë paraqitur pranë qendrës për mbrojtje. Por, situata nuk paraqitet e njëjtë kur
vjen puna për marrjen e urdhrit të mbrojtjes. Në jo pak raste kemi vërejtur se disa
gjyqtarë nuk e trajtojnë me seriozitet çështjen e dhunës në familje. Kemi hasur në
mentalitete dhe shprehje maskiliste të gjyqtarëve, duke i intimiduar viktimat e
dhunës në gjykatë.
Gjykatat shpesh nuk marrin në konsideratë dhunën psikologjike, fyerjen apo kërcënimin verbal të viktimës. Ka
patur raste kur viktimat kanë paguar shpenzimet gjyqësore për të marrë vendimin e urdhrit të mbrojtjes. Ato nuk
kanë informacion dhe në shumicën e rasteve sekretaret nuk i informojnë, sepse ndoshta as ato nuk e kanë si
informacion, që të gjitha këto shpenzime janë falas. Edhe për këtë aspekt ne si qendër kemi reaguar dhe dërguar
rekomandimet tona pranë gjykatës.
Masat e dhëna nga gjykata shpesh nuk janë në proporcion me rëndësinë e situatës. Shpesh shikojmë të njëjtat
masa në çdo vendim gjyqësor. Përsa i përket masave të tjera të parashikuara në ligj, të gjithë jemi në dijeni të nenit
10 të ligjit për dhunën në marëdhëniet familjare, i cili parashikon një mori masash që gjyqtarët mund ti japin për
dhunuesin, përfshirë këtu edhe rehabilitimin e tyre. Por këto raste janë shumë të pakta, ku gjykata i jep detyrim
dhunuesit për të ndjekur shërbimet psikologjike nga organizata të specializura.
Fëmijët edhe pse shpesh janë viktima të drejtëpërdrejta të dhunës në familje nuk përfshihen në UM, dhe gjeneza
është që në polici, ku nuk shënohen në kërkesat që plotësohen. Viktimat e dhunës në familje nuk kanë besim në
sistemin e drejtësisë, rreth 80% e tyre kërkojnë vetëm të hapin procedurat e ndarjes dhe nuk iniciojnë për
marrjen e UMM apo të denoncojnë për konsumim të veprës penale dhunë në familje.

"Fëmijët edhe pse shpesh janë viktima
të drejtpërdrejta të dhunës në familje,
në shumicën e rasteve nuk përfshihen
në Urdhrat e Mbrojtjes të lëshuara nga
gjykata për nënat e tyre"
GJYQTARËT NË LUFTËN KUNDËR DHUNËS
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Markelian Koca
Gjyqtar
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës po përballet me një ngarkesë të madhe pune
dukë përfshirë edhe rritjen e numrit të Urdhrave të Menjëhershëm të Mbrojtjes
(UMM) dhe vërtetimit të tyre. Për vitin 2020, pranë kësaj gjykate janë shqyrtuar 479
kërkesa për lëshim UMM nga të cilat vetëm 10 kërkesa janë rrëzuar dhe 43 janë
pushuar, ndërsa pjesa më e madhe e tyre janë pranuar. Fakti se pjesa më e madhe e
kërkesave janë pranuar nga gjykata tregon se pavarësisht problematikave në formë
të paraqitjes dhe faktit se në të tilla gjykime për shkak të afatit të shkurtër është e
vështirë të merren prova, ka pasur një vëmendje dhe gatishmëri për ti trajtuar me
kujdes.
Sa i përket çështjeve të pushuara për shkak të deklarimit të pajtimit apo mosparaqitjes së palës paditëse në
seancën gjyqësore për shqyrtimin e kërkesës për lëshimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, që u
parashtruan në këtë takim, e quaj të drejtë atë që është konstatuar nga monitorimi juaj, se përsa kohë ligji
parashikon se urdhri i menjëhershëm i mbrojtjes lëshohet edhe kur palët deklarojnë se janë pajtuar apo e kanë
zgjidhur mosmarrëveshjen ndërmjet tyre, gjykata ka detyrimin të shqyrtojë kërkesën dhe të dalë me vendim për
lëshimin e UMM ku kërkesa është e bazuar dhe e provuar me prova. Përjashtimi i zgjidhjes me pajtim apo
ndërmjetësim sipas ligjit që do të thotë që edhe kur personi i dhunuar parashtron para gjykatës në seancë që
është arritur pajtimi dhe nuk ka më konflikt, gjithsesi gjykata duhet të shprehet për themelin, pra për urdhrin e
mbrojtjes.
Po ashtu u pretendua se nuk duhet të pushohet gjykimi edhe kur palët nuk paraqiten në seancën e caktuar për
vërtetimin e urdhrit të mbrojtjes. Kjo për faktin se pala e dhunuar (paditësja në gjykim që ka investuar gjykatën me
kërkesën e saj) mund të mos paraqitet për shkak se është e dhunuar dhe nën presion nga shkaktari / shkaktarët e
dhunës që të mos paraqitet në gjykim. Në lidhje me ketë pretendim se vlerësoj se Gjykata përveç ligjit specifik për
procedurën e gjykimit zbaton edhe Kodin e Procedurës Civile dhe në kushtet kur nuk i prezantohet një situatë
për ekzistencën e vijimit të elementëve të dhunës, pra kur nuk provohet në gjykim që personi që ka marrë urdhrin
e mbrojtjes, viktima e një abuzimi nuk vjen sepse ndodhet në presionin psikologjik mosparaqitja barazohet me
heqjen dorë nga kërkesa dhe për pasojë gjykimi pushohet për shkak të mosparaqitjes së palës paditëse apo sipas
rasti të parashikuar në ligj disponohet me ndërprerjen e urdhrit të mbrojtjes apo mos vërtetimin e tij.
Në shumicën e rasteve për hir të vërtetës duhet të themi që edhe procesi i të provuarit në fazën e vërtetimit të
UM lë për të dëshiruar nga pikëpamja e provave që paraqiten në gjykim. Në shumicën e rasteve personat e
dhunuar paraqiten pasi plotësohet kërkesëpadia nga organet e policisë, paraqiten vetëm në gjykatë (të pa asistuar
nga avokatë) dhe në momentin e shqyrtimit të kërkesës në lëshimin e UMM Gjykata sigurisht që duke qenë koha e
shkurtër pasi kërkesa duhet të shqyrtohet brenda 48 orëve nga momenti i regjistrimit të saj në gjykatë, ne nuk
kemi mundësi të hetojmë dhe po ashtu edhe palët nuk kanë mundësi të na paraqesin prova të qenësishme mbi
ekzistencën e elementëve të dhunës qoftë fizike qoftë psikologjike, për lëshimin e urdhrit të menjëhershëm të
mbrojtjes. E njëta situatë ndodh edhe në seancat ku kërkohet vërtetimi i urdhrit të mbrojtjes ku nuk paraqiten
prova të reja po i gjithë procesi i të provuarit mbështetet në deklarimet e para të palëve në polici. Dosjet
(kërkesëpaditë) në 99% të rasteve na vijnë vetëm me deklarimet e palëve në polici (i dhunuari dhe dhunuesi), që
do të thotë është fjala e njërit kundrejt tjetrit dhe duhet gjykata të jetë arbitër i paanshëm në këtë situatë.
“Situata që po kalojmë në këto vitet e fundit është pak e vështirë edhe për ne si gjykatë, mjaft t’ju bëj me dije që sot
gjykata e Durrësit nga 17 gjyqtarë në organikë punon me 10 gjyqtarë, që rrit ngarkesën në punë që shkurton kohën
disponibël të gjyqtarëve për të trajtuar çështjet me kujdesin e merituar sepse volumi i punës po shkon deri në
papërballim."
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Ledio Sulkuqi
Kancelar
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan

Në lidhje me Drejtoritë Vendore të Policisë, Gjykata ka një problem të madh, sepse
inspektorët që trajtojnë çështjet për Dhunën në famlje dhe Lëshimin e Urdhërit të
Mbrojtjes, të cilët merren me pranimin e një rasti, formularin e standartizuar nuk e
plotësojnë fare në rastin më të keq, dhe në rastin më të mirë e plotësojnë me
gabime. Kemi mendimin se janë të patrajnuar dhe nuk e kuptojnë rëndësinë e anës
formale. Kur vjen kjo kërkesë në gjykatë dhe e merr në shqyrtim gjyqtari, ai lexon
një formular me gabime, pa adresa dhe me asnjë element procedurial, e
shpeshherë haset vështirësi në komunikim të adresave të paleve.
Formulari i policisë për Dhunën në familje duhet të konsiderohet dhe është në të vërtetë kërkesë padi me palë
kundërshtare, e për këtë arsye kërkohet seriozitet dhe trajnim juridik.
Në Elbasan kemi pasur 250 – 300 kërkesa për Urdhra Mbrojtje (UM) dhe Urdhra të Menjëhershëm të Mbrojtjes
gjatë 2-3 viteve të fundit, ndërkohë që të pranuara janë vetëm gjysma e tyre. Është shumë e vështirë për një
gjyqtar që të kuptojë nëse jemi vërtet në situatën kur duhet të lëshohet UM, kjo dhe për arsye se hetimi gjyqësor
në seancë zhvillohet kryesisht duke u mbështetur në thëniet e palëve.
Sipas nenit 130/a,b,c të Kodit Penal, nga organi Prokurorisë, fillon procedimi penal për rastet e Dhunës në
Familje. Kur kemi kërkesa për UM, nëse kryqëzohet si informacion, kemi edhe Dhunë në Familje dhe në 70% të
rasteve ka pasur urdhër mbrojtje. Po të marrim këtu dhe çështjet civile familjare të Zgjidhjes së Martesës, do të
kemi një tabllo edhe më të qartë të situatës. Pra rastet e Dhunës në Familje, Urdhrat e Mbrojtjes dhe Zgjidhet e
Martesës duhet të shikojmë dhe ti trajtojmë në pjesën dërrmuese të rasteve si tre komponente të një çështjeje më
të madhe."

"Formulari i policisë për Dhunën në
familje duhet të konsiderohet dhe është në
të vërtetë kërkesë padi me palë
kundërshtare, e për këtë arsye kërkohet
seriozitet dhe trajnim juridik."

GJYQTARËT NË LUFTËN KUNDËR DHUNËS
NDAJ GRAVE E VAJZAVE SHQIPTARE

FAQE 11

Adriatik Bocaj
Gjyqtar
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Dua të jap pak nga eksperienca time që prej vitit 2006 kur doli ligji për masa ndaj
dhunës në marrëdhëniet familjare i cili duhet parë më kujdes dhe në interpretim
nga të gjithë. Po të shikoni hetimet që ne bëjmë mbi dhunën në familje, ato janë
komplekse dhe nëpërmjet shumë hetimeve ne bëjmë edhe kqyrjen vizuale të
jashtme të të dhunuarës dhe këto hulumtime ne i kemi shkruar gjithmonë edhe
mjaft qartë në vendimet e nxjerra.
Ndërkohë në seancat gjyqësore dëgjohen të gjitha palët drejtpërsëdrejti , dhe edhe nëse nuk ka asnjë provë, vetëm
nga debatët që bëhen nga palët, gjykata del në konkluzion të qartë se ka dhunë. Jemi ne gjyqtarët që e dëgjojmë
dhe e analizojmë dhunën ndërkohë që avokatët ndjekin vetëm anën proceduriale të çështjes. Përsa i përket
takimeve në vijueshmëri së bashku unë jam i gatshëm për të marrë pjesë çdo herë, në tryeza diskutimi, por është
shumë e nevojshme që të kemi hapësira kohore mbi dy muaj, sepse ne caktojmë senacat gjyqësore në 3-4 muaj
dhe nuk do të dëshironim të kishim mbivendosje se nuk ju ndjekim dot.
Ajo çfarë organizatat e shoqërisë civile duhet të ngrenë dhe të insistojnë është policia, sepse policët i kemi në
nivele të ulëta të përgatitjes së dokumentacionit në marrjen e provave të para në rastet e dhunës. Një tjetër
problem për të dhunuarat që nuk kanë adresë për të dhënë vendimet sociale, sepse sipas praktikës që kemi ne në
gjykatën e Tiranës, në seancat e lëshimit të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes ne i bëjmë edhe në mungesë të
paditëses apo të dhunuesit. Rrjedhimisht palëve ju shkon urdhri por, shpesh pretendojnë që nuk e kanë marrë atë,
pikërisht nga adresa e gabuar apo mungesa e saj.
Problematikat janë të mëdha por të gjithë ne përpiqemi megjithë ngarkesën e madhe, ka raste që shqyrtojmë 5-6
raste në ditë, por gjykata në bazë të provave dhe të seancave është gjithmonë në anën e së drejtës.

"...në seancat gjyqësore dëgjohen të gjitha palët
drejtpërsëdrejti , dhe edhe nëse nuk ka asnjë
provë, vetëm nga debatët që bëhen nga palët,
gjykata del në konkluzion të qartë se ka dhunë."
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Ky buletin informativ vjen në kuadër të projektit “Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OShC-të për
zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për
Barazinë Gjinore dhe Planin e saj të Veprimit” i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet me mbështetjen e
UN Women. Përmbajtja e artikullit është përgjegjësi vetëm e GADC, dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e
Bashkimit Evropian apo Un Women.

