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Ky udhëzues është përgatitur nga Organizata “Të 
Ndryshëm & Të Barabartë” (D&E), në kuadër të projektit 
“Rritja e aksesit në drejtësi për viktimat e krimit nëpërmjet 
ofrimit të ndihmës ligjore falas”, si pjesë e Projektit “Zgjerimi 
i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në 
Shqipëri”, i cili po zbatohet nga Programi i Kombeve të 
Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në partneritet me Ministrinë 
e Drejtësisë dhe me mbështetjen fi nanciare të Bashkëpunimit 
Austriak për Zhvillim (ADC).
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Hartimi i këtij udhëzuesi, përveçse një instrument praktik 
për profesionistët e ligjit, shërben edhe për të mbështetur punën 
e anëtarëve të “Rrjetit kombëtar të avokatëve dhe juristëve “pro 
bono”, për mbrojtjen ligjore falas të viktimave të krimit”. Kjo 
iniciativë, e ndërmarrë së fundi nga Organizata “Të Ndryshëm 
& Të Barabartë”, ka patur si qëllim rritjen e kapaciteteve dhe 
formalizimin e shërbimeve ligjore “pro bono” për viktimat e 
krimit. Udhëzuesi bazohet në modele të suksesshme të ndihmës 
ligjore falas për grupe të ndryshme viktimash të krimit, si dhe 
shërben si një instrument për dokumentimin e praktikave të 
mira të mbrojtjes dhe përfaqësimit ligjor të viktimave të krimit, 
me qëllim që të përdoret nga avokatët dhe juristët në praktika 
të ngjashme.

“Të Ndryshëm & Të Barabartë” (D&E) është një organizatë 
jo-fi timprurëse e përkushtuar për të dhënë shërbime cilësore 
për ri/integrimin e viktimave të trafi kimit, të shfrytëzimit dhe të 
abuzimit, dhe për të përmirësuar kontekstin ligjor, institucional 
dhe social për të parandaluar dhe luftuar këto shkelje të të 
drejtave të njeriut. 

Vizioni i D&E: “Ne besojmë në një shoqëri pa trafi kim, 
shfrytëzim apo diskriminim, ku çdo njëri ti respektohen të 
drejtat dhe i jepen mundësi të barabarta”.
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PSE LINDI NEVOJA PËR HARTIMIN 
E KËTIJ UDHËZUESI?

Ky udhëzues praktik vjen si përpjekje për krijimin 
dhe fuqizimin e një rrjeti të avokatëve dhe juristëve “pro 
bono” në Shqipëri, me qëllim mundësimin e një mbështetjeje 
formale dhe cilësore për viktimat e krimit, duke përdorur 
modelet dhe praktikat më të mira “pro bono” të vendeve 
të ndryshme. Me gjithë sfi dat e shërbimit ligjor “pro 
bono” nga praktika të ndryshme të shteteve, është parë se 
me bashkëpunim, motivimin dhe informimin e duhur ky 
shërbim mund të jetë i suksesshëm.

Krijimi i një rrjeti të tillë lindi si nevojë e mungesës 
së praktikës dhe faktit se në vendin tonë ka një boshllëk 
ligjor sa i përket rregullimit të kësaj çështjeje. Pavarësisht 
se në ligjin “Për Profesionin e Avokatit në Republikën 
e Shqipërisë”1 parashikohet se dhënia e shërbimeve të 
avokatisë “pro bono” njihet si kredit në përmbushjen e 
detyrimit për trajnimin vazhdues, mungojnë rregullat e 
hollësishme për organizimin, pjesëmarrjen dhe mënyrën 
e zhvillimit të trajnimit vazhdues, si dhe për njësimin e 
shërbimeve “pro bono” në kredite. Ky boshllëk ligjor ka 
sjellë si rezultat mungesën e një shërbimi të tillë formal në 
Shqipëri. 

1 Neni 54 i ligjit nr.55/2018 “Për Profesionin e Avokatit në Republikën e 
Shqipërisë”
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Ky udhëzues praktik ka si qëllim t’ju vijë në ndihmë 
profesionistëve të ligjit në rritjen e standardeve dhe cilësisë 
së shërbimit të ndihmës juridike falas për një target grup të 
veçantë, siç janë viktimat e krimit. 

Si avokatë, ne kemi një pozitë të privilegjuar në shoqëri. 
Ky privilegj është aftësia për të ofruar këshilla ligjore dhe 
përfaqësim gjyqësor, aftësi të cilën nuk mund ta zotërojnë 
të gjithë. Me këtë privilegj vijnë edhe përgjegjësi, siç janë 
sigurimi i aksesit në drejtësi për të gjithë dhe kontributi në 
administrimin e drejtësisë. Gjithashtu, ekziston një detyrim 
moral për një përkushtim ndaj punës pa shpërblim “pro 
bono”, pasi si avokatë ne kemi kapacitetin për të ndihmuar 
njerëzit në një mënyrë që mund t’u ndryshojë atyre jetën. 

Shërbimi “pro bono” duhet t’ju rikujtojë avokatëve 
qëllimin kryesor të ushtrimit të profesionit, që është dhënia 
e ndihmës. Duke qenë se avokatët janë mbrojtës të të 
drejtave ligjore të qytetarëve, atëhere kjo ndihmë dhe kjo 
mbrojtje duhet të ofrohet për të gjithë njerëzit, pavarësisht 
rrethanave të tyre fi nanciare apo individuale. 

Prandaj roli i avokatëve “pro bono”, të cilët kanë aftësi 
ligjore dhe eksperiencë, është shumë i rëndësishëm, pasi 
është një mundësi për një përfaqësim ligjor sa cilësor aq 
edhe dinjitoz edhe për kategoritë në nevojë. 

Udhëzuesi bazohet në punën kërkimore për gjetjen 
e eksperiencave më të mira të avokatëve “pro bono” në 
botë dhe rajon, në studimin e legjislacionit vendas dhe atij 
ndërkombëtar.  Udhëzuesi ka për qëllim rritjen e nivelit të 
njohurive të profesionistëve të drejtësisë mbi kuadrin ligjor, 
si dhe politikat në lidhje me ofrimin e ndihmës juridike 
parësore dhe dytësore. Në këtë udhëzues janë përfshirë edhe 
gjetjet dhe sugjerimet e anëtarëve të rrjetit të avokatëve 
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dhe juristëve “pro bono”, si dhe punonjësve të Qendrave të 
Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore, të grumbulluara 
në “workshopet  online” dhe takimet e zhvilluara me ta për 
konsultimin e draftit të udhëzuesit, përfshirë edhe rastet 
konkrete të viktimave të krimit, të trajtuara nga D&E.

Udhëzuesi synon të jetë një mjet lehtësues në punën 
e përditshme të avokatit dhe juristit, pasi jep këshilla 
praktike, duke u fokusuar në disa aspekte kryesore në 
marrëdhënien formale të avokatit me klientin/përfi tuesin 
e ndihmës, në sjelljen dhe mënyrën e përfaqësimit  gjatë 
procesit gjyqësor, civil dhe penal, si dhe në mjetet ligjore 
për restituimin e të drejtave të viktimave të krimit.
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I.1 Llojet e avokatëve

Një nga vendimet që duhet të marrë një individ që përballet 
me drejtësinë është zgjedhja nëse do të punësojë një avokat 
privat, do të kërkojë një avokat të caktuar nga gjykata, ose të 
pranojë ndihmën “pro bono” të një avokati. 

Ka ndryshime midis një avokati të caktuar nga gjykata, një 
avokati “pro bono” dhe një avokati privat.

Avokatët e caktuar nga gjykata janë avokatët që e ndjekin 
çështjen pa kosto për individin, por kundrejt punës së tyre 
përfi tojnë një pagesë nga Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas. 
Për të përfi tuar ndihmën e një avokati të caktuar nga gjykata, 
individi duhet të plotësojë kritere specifi ke. Avokatët e caktuar 
nga gjykata ose ndihma juridike falas i referohet një grupi 
avokatësh që punojnë ekskluzivisht për klientët që kualifi kohen 
për shërbimet e tyre - klientë me të ardhura të pamjaftueshme 
ose kategori të veçanta.

Ndërsa avokati “pro bono” pranon të marrë përsipër një 
çështje, pa kosto për individin dhe shtetin. “Pro bono” është një 
term latin që i referohet punës që një avokat bën falas. Të gjithë 
avokatët inkurajohen t'i kushtojnë një pjesë të kohës së tyre 
përfaqësimit vullnetar të kategorive që nuk do të kishin akses 

Kreu I 
Kuadri ligjor për ofrimin e ndihmës juridike falas dhe 

praktika të mekanizmave “pro bono”
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në drejtësi. Shërbimet “pro bono” ndihmojnë komunitetet e 
margjinalizuara, të cilave shpesh u mohohet qasja në drejtësi 
për shkak të mungesës së të ardhurave.

Krahasuar me një avokat të caktuar nga gjykata, i cili 
paguhet, avokatët “pro bono” japin vullnetarisht kohën dhe 
ekpertizën e tyre pa pritshmëri për pagesë. Faktori kryesor 
dallues në punën “pro bono” është se avokati nuk pret të 
paguhet për punën e tij, pavarësisht nga rezultati i çështjes.

I.2 Avokatët “Pro Bono”

“Pro bono” është shkurtim i frazës latine “pro bono 
publico”, që do të thotë “për të mirën publike”. Termi në 
përgjithësi i referohet shërbimeve që ofrohen nga një profesionist 
falas. Ofruesi jep një shërbim në dobi të komunitetit, në vend 
që të punojë për fi tim. 

Nocioni i aktivitetit “pro bono”, i njohur në vendet anglo-
saksone,  po përhapet gjerësisht edhe në vendet e tjera të Euro-
pës, ku më parë ekzistonin terma të tillë si vullnetarizëm, 
fi lantropi apo edhe patronazh. Gjithnjë e më tepër po shkohet 
drejt një veprimi më të formalizuar dhe të efektshëm, të kryer në 
nivel studiosh ligjore apo rrjete avokatësh dhe jo individualisht. 

Avokatët “pro bono” në botë janë të profi lizuar dhe 
specializuar në fusha të ndryshme. Në thelb, “pro bono” 
nuk është një qasje sasiore, por cilësore. Pavarësisht nga 
forma e ndihmës juridike dhe e asistencës që përfshihet në 
rrethin e shërbimeve të avokatisë, e rëndësishme është që 
cilësia në kryerjen e shërbimit të jetë në nivele të tilla që të 
plotësojë të gjithë parametrat bashkëkohore, me qëllim që 
avokati të paraqitet para publikut që ka nevojë për të, si një 
fi gurë e karakterizuar nga profesionalizmi dhe ndershmëria. 
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Mbrojtja me avokat i nënshtrohet parimeve të integritetit 
moral, konfi dencialitetit, respektit për rregullat e etikës, 
eliminimit të konfl iktit të interesave, evitimit të veprimtarive 
të papajtueshme me ushtrimin e pavarur të detyrave të tyre, 
mbrojtjes së interesave të klientit dhe respektit për gjykatat.2 
Këto elementë të rëndësishëm do të bëjnë që komuniteti të ketë 
besim tek shërbimi juridik i ofruar nga avokatët.

Faktorë të shumtë janë të përfshirë në zgjedhjen e 
një avokati për të kryer ose mbështetur punën “pro bono”. 
Ndonjëherë, motivet janë të brendshme të lidhura me natyrën 
altruiste të individit ose lidhjes me një kauzë me të cilën avokati 
ka një ndjeshmëri personale. 

Në raste të tjera, qëllimi është promovimi i një imazhi 
pozitiv në publik, kryesisht nga studiot e mëdha ligjore, të 
cilat përveç klientëve të njohur përfaqësojnë edhe kategori 
të margjinalizuara. Krijimi i lidhjeve profesionale dhe 
eksperiencës në fusha të caktuara të së drejtës i shtyn avokatë 
të caktuar, sidomos avokatët e rinj, të cilët kanë nevojë për 
promovim dhe përvojë, që të bëhen pjesë e rrjetëzimeve të 
ndryshme apo skuadrave “pro bono”. 

Litigimi strategjik për kauza të caktuara, të cilat mund të 
çojnë në përmirësime ose ndryshime të ligjit apo praktikave të 
padrejta, mund të shërbejë si një tjetër shtysë për një avokat që 
ta ofrojë shërbimin e tij vullnetarisht.

I.3 Strategjitë ndërkombëtare “pro bono”

Shembulli tipik përsa i përket bashkëpunimit të avokatëve 
“pro bono” në nivel kombëtar është në Mbretërinë e Bashkuar. 
Ky plan bashkëpunimi është nënshkruar nga 40 fi rma ligjore. 
2 Kodi Etik i Avokatit
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Qëllimi kryesor i tij është të përmirësojë shërbimet “pro bono” 
në Mbretërinë e Bashkuar. Ky plan përmban një sërë strategjish 
dhe angazhimesh të ndryshme. Në këtë plan përfshihen 
angazhime për krijimin e grupeve të ndryshme të fokusuara në 
kategori të caktuara përfi tuesish. 

Gjithashtu, një pikë tjetër e rëndësishme e planit është dhe 
puna në grup, e cila ndihmon në shkëmbimin e përvojave dhe 
krijimin e mundësive më të mëdha, sidomos për fi rmat e vogla 
ligjore. Në këto angazhime, rëndësi ka patur dhe krijimi i një 
rrjeti referimi, i cili shërben për të referuar raste të ndryshme në 
fi rma të tjera ligjore. Një tjetër proces i rëndësishëm, që është 
zhvilluar në Londër, është prania e një Këshilltari “pro bono” 
me kohë të plotë. Ky proces ka ndihmuar dhe në vënde të tjera 
të Europës për të rritur nivelin e shërbimeve “pro bono”. 3

Avokatët për të zgjeruar dhe zhvilluar më tej shërbimin 
“pro bono” në Europë kanë nisur që të përdorin strategji të 
ndryshme si:

a) Tryeza të rrumbullakëta “pro bono”
Gjatë vitit 2005, disa prej drejtuesve të fi rmave të mëdha 

ligjore fi lluan të përdorin një strategji e cila rezultoi tepër e 
suksesshme edhe përsa i përket promovimit të shërbimit “pro 
bono” në Europë. 
3 L. Khadar, The Groëth of “pro bono” in Europe, Using the Poeer of Laë for the Pub-
lic Interest, PILnet the global network for public interest law, 2016, pg. 23, https://
www.pilnet.org/wp-content/uploads/2020/03/Pro_Bono_Final_Report_V2-1.pd

Avokatia është një profesion i mirëkuptimit, 

përkushtimit dhe bamirësisë.

Piero Calamandrei
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Kjo strategji u quajt “tryezat pro bono”. Qëllimi kryesor 
i këtyre tryezave të rrumbullakëta ishte për të mbledhur në 
një diskutim avokatë të fi rmave të mëdha ligjore. Diskutimi 
do të zhvillohej në bazë të strategjive për të zgjeruar më tej 
shërbimet dhe praktikën “pro bono”. Tryezat e rrumbullakëta që 
rezultuan më të suksesshme ishin ato në Mynih dhe Frankfurt. 
Në atë periudhë, ofrimi i shërbimit falas në Gjermani ishte i 
ndaluar dhe për këtë arsye diskutimet që u zhvilluan në tryezat 
e rrumbullakëta rezultuan të suksesshme për ta vendosur këtë 
shërbim dhe për ta bërë atë funksional në shtetin Gjerman. 
Këto diskutime sollën që në vitin 2011 të themelohej “Pro 
Bono Deutschland”.4

b) Zyrat e kleringut “pro bono” 
Me suksesin e tryezave të rrumbullakëta erdhi si kërkesë e 

nevojshme edhe krijimi i zyrave të kleringut. Gjatë diskutimeve 
të dyta në Paris, në tryezat e rrumbullakëta PILnet*, u vendos 
të përdoret metoda e re, duke lançuar zyra të reja kleringu në të 
gjithë Europën. Deri më sot, këto zyra kleringu kanë rezultuar 
të suksesshme edhe pse me disa problematika të vogla persa i 
përket nevojës për kompromise për të mbështetur më shumë 
shoqatat lokale të avokatëve. PILnet është një organizatë 
joqeveritare globale që krijon mundësi për ndryshime sociale 
dhe ndërton rrjete dhe bashkëpunime me interes publik dhe 
avokatë privatë.

c) Forumet Evropiane “pro bono” 
Që nga viti 2007, fi lloi të mbahej çdo vit Forumi Europian 

“Pro Bono”. Ky forum u bë strategjia e tretë më e suksesshme 
përgjatë 10 viteve te fundit. Qëllimi i këtij forumi ishte për të 
4 https://www.abeln.de/our-team.html
* https://www.pilnet.org/about/
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krijuar lidhjen ndërmjet fi rmave ligjore me OJF të ndryshme në 
Europë. Amerika ka qenë vendi i parë më i popullarizuar për 
shërbimet “pro bono”. Në vend të dytë është Londra, e cila ka 
dhe traditën më të vjetër të këtij shërbimi. Ndërsa, përsa i përket 
pranisë së madhe të OJF-ve me mbi 500 seli në Belgjikë, 
Brukseli mban vendin e dytë.5

I.4 Praktika pozitive të avokatëve “pro bono”

Megjithë sfi dat e shërbimit ligjor “pro bono”, nga praktika 
të shteteve të ndryshme, është parë se me bashkëpunim, 
motivimin dhe informimin e duhur ky shërbim mund të jetë 
i suksesshëm. Informimi duhet të fi lloj që në Universitet, ku 
studentët që studiojnë për drejtësi, të marrin njohuritë e duhura 
të ofrimit të ndihmës ligjore falas. Një arsye e rëndësishme e 
zgjedhjes së profesionit të ligjit është dëshira e tyre humanitare 
për të ndihmuar qytetarët. Pra, shpesh shërbimi “pro bono” u 
rikujton avokatëve qëllimin kryesor të ushtrimit të profesionit 
që është dhënia e ndihmës. Duke qenë se avokatët janë mbrojtës 
të të drejtave ligjore të qytetarëve, atëherë kjo ndihmë dhe 
5 L. Khadar, The Growth of “pro bono” in Europe, Using the Power of Law 
for the Public Interest, PILnet the global network for public interest law, 
2016, pg. 26, https://www.pilnet.org/wp-content/uploads/2020/03/Pro_
Bono_Final_Report_V2-1.pdf

Herë pas here, më pëlqen të lëmoj aureolën time duke 
përfaqësuar një rast “pro bono”.

Dana Stabenow
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kjo mbrojtje duhet të ofrohet për të gjithë njerëzit pavarësisht 
rrethanave të tyre fi nanciare apo individuale. Nuk duhet që 
kjo ndihmë të funksionojë gjithmonë vetëm në këmbim të 
një vlerë monetare, por ekspertët ligjor duhet të motivohen 
dhe angazhohen që këtë shërbim ta kryejnë në ndërthurje 
dhe me shërbimet falas që ata mund të japin për ata klientë të 
cilët e kanë të pamundur të paguajnë këto tarifa. Gjithashtu, 
avokatëve të rinj, mundësia për të punuar me shërbimet “pro 
bono”, do tju japë një përvojë pozitive dhe aftësi profesionale 
më të zhvilluara. Gjithashtu, i ndihmon ata të krijojnë një rrjet 
më të gjerë në fushën ligjore, duke u njohur dhe duke punuar 
me avokatë të tjerë apo institucione ligjore dhe organizata të 
ndryshme. Bashkëpunimi midis fi rmave ligjore dhe avokatëve 
me organizata të ndryshme duhet të funksionojë shumë mirë 
brenda një shteti, pa cënuar legjislacionet përkatëse. Ky 
bashkëpunim kërkon që avokatë të ndryshëm, brenda një 
fi rme ligjore ose dhe jashtë, të krijojnë marrëdhënie pune të 
cilat në të ardhmen mund të sjellin dhe përfi time të mëtejshme 
të fi rmave ligjore apo organizatave. Gjithashtu, duhet marrë 
parasysh që shpesh shërbimet “pro bono” i japin avokatëve 
mundësinë të punojnë për praktika të cilat janë ndryshe nga 
praktikat e zakonshme të punës. Kjo sjell dhe një zhvillim 
më tej të anës profesionale të një avokati dhe zgjeron më tej 
aftësitë dhe përvojën e tyre në karrierë. Në këtë rast avokatë të 
ndryshëm përfi tojnë dhe përvojë praktike në fusha të ndryshme 
të ligjit. Shërbimi “pro bono” ndihmon në ndryshimin e jetës 
së qytetarëve në nevojë siç mund të jenë viktimat e krimit, 
emigrantët, fëmijet, individë me pamundësi ekonomike për të 
përballuar kostot e shërbimeve të ndihmës ligjore. Pavarësisht 
kohës dhe mundimit që kërkon ky angazhim, shpërblimi në 
fund ia vlen për sa kohë ti ke shërbyer për të vënë në vend 
drejtësinë për një qytetar në nevojë.
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Avokatët “pro bono” në Itali

Në Itali nuk është e detyrueshme që avokatët të kryejnë 
shërbime “pro bono”dhe për këtë arsye këto shërbime nuk janë 
shumë të përhapura në këtë shtet në rrethin e avokatëve privat. 
Por kjo nuk mund të thuhet për fi rmat e mëdha ligjore, të cilat 
i vënë në praktikë këto shërbime. Këto shërbime ofrohen për 
individët të cilët nuk kanë mundësi fi nanciare për të kontraktuar 
një avokat. Edhe organizatat jofi timprurëse shpërndajnë 
informacione bazë për qytetarët të cilët mund të informohen 
përsa i përket ndihmës që ofrojnë avokatët “pro bono”.

Shërbimi “pro bono” ofrohet kryesisht nga avokatë që 
punojnë në organizata jofi timprurëse, ose organizata bamirëse, 
të cilat u shërbejnë një kategorie të cënueshme të shoqërisë, ku 
mund të përmenden viktimat e dhunës në familje, azilkërkuesit, 
të miturit etj. Sistemi ligjor i Italisë ofron ndihmë juridike falas 
të fi nancuar nga shteti për ata qytetarë të cilët nuk janë në 
gjendje të përballojnë një avokat privat.

Gjithsesi, sipas ligjit italian, çdo shërbim pa pagesë, i 
ofruar nga profesionistët ligjor, nuk është i tatueshëm. Me 
fjalë të tjera, shërbimet juridike falas në Itali nuk tatohen, pra 
nuk i nënshtrohen TVSH-së dhe ky fakt i hap rrugë ofrimit të 
shërbimeve “pro bono”.  

Avokatët “pro bono” në Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës

Ekziston një traditë e gjatë e punës “pro bono” të avokatëve 
në SHBA. Por ka dallime mes dhomave të avokatisë së shteteve 
të ndryshme. Një pjesë e dhomave të avokatisë vendosin 
kriteret e tyre në lidhje me punën “pro bono” të avokatëve 
përpara licensimit, ndërsa pjesa tjetër i referohen punës “pro 
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bono”, pasi avokatët të licencohen. 
Çdo avokat ka një përgjegjësi profesionale për të ofruar 

shërbime ligjore për ata që nuk janë në gjendje të paguajnë. 
Shoqata Amerikane e Avokatëve rekomandon që avokatët të 
kontribuojnë të paktën 50 orë punë “pro bono” në vit.6 Në 
shtete të ndryshme rekomandohen nivele të ndryshme orësh 
pune “pro bono”.7 Në shumë shtete, shërbimi “pro bono” 
është një mënyrë që avokatët të fi tojnë kredite për arsimin e 
vazhdueshëm ligjor (CLE). Fitimi i krediteve (CLE) është i 
detyrueshëm për të gjithë avokatët, por shuma e krediteve të 
kërkuara ndryshon sipas shtetit, ashtu si edhe numri i krediteve 
të fi tuara për të bërë punë “pro bono”. Për shembull, shumë 
shtete lejojnë avokatët të fi tojnë një kredit për çdo pesë orë 
shërbime “pro bono” që ofrojnë.8 Edhe fi rmat elitare ligjore, 
që i shërbejnë në “Wall Street”, kanë në politikën e tyre punën 
“pro bono” të avokatëve.

Nju Jorku është i vetmi shtet në SHBA që kërkon që juristët 
të kryejnë shërbime “pro bono”, në mënyrë që të pranohen 
në dhomën e avokatisë dhe të licencohen për të praktikuar 
avokatinë (që nga viti 2012). Në Nju Jork, studentëve të 
drejtësisë u kërkohet të kryejnë 50 orë shërbim “pro bono”, për 
t‘u pranuar në dhomën përkatëse të avokatisë.9

Shoqata Amerikane e Avokatëve anketoi avokatët dhe 
zbuloi se vetëm 20% e avokatëve nuk kanë ofruar kurrë 
shërbime “pro bono”, duke përmendur mungesën e kohës si 
pengesën më të madhe për të ofruar këtë shërbim. Megjithatë, 
6 Shiko websit-in e Shoqatës Amerikane të Avokatëve (ABA): https://www.
americanbar.org/groups/legal_education/resources/pro_bono/
7 Shiko websit-in e Departamentit te Drejtësisë së ShBA-së: https://www.
justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers
8 Shiko websit-in Qendra per Avokatët “pro bono”: https://www.american-
bar.org/groups/center-pro-bono/
9 Shiko websit-in: https://www.probono.net/oppsguide/search? state=NY
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katër nga pesë avokatë besojnë se puna “pro bono” është e 
rëndësishme.10

Avokatët “pro bono” në Kosovë

Edhe në Kosovë ka një kornizë të qartë ligjore e cila 
rregullon mënyrën e funksionimit të avokatëve “pro bono”. Kjo 
praktikë shërben për të promovuar rolin e avokatisë në shërbim 
të komunitetit dhe drejtësisë. Oda e Avokatëve të Kosovës e ka 
shndërruar këtë angazhim në një praktikë gjithëpërfshirëse për 
avokatët.11

Hapi i parë për këtë praktikë është bërë që nga viti 2016, 
me vendosjen e detyrimit për të gjithë avokatët, që brenda një 
viti të realizojnë së paku një përfaqësim “probono”. Avokatët 
të cilët përfaqësojnë dhe ofrojnë ndihmë juridike falas, sipas 
detyrës zyrtare, janë të detyruar që brenda një viti kalendarik, 
në së paku një rast, të ofrojnë shërbime “pro bono” në çështjet 
ligjore të paraqitura nga Agjensioni i Ndihmës Juridike Falas 
(ANJF), Policia, Prokuroria apo Gjykata, sipas kërkesës së 
këtyre institucioneve. Caktimi i avokatit për ofrimin e ndihmës 
ligjore “pro bono” bëhet përmes Zyrës Koordinuese për 
caktimin e avokatëve ex-offi cio.12

Kjo praktikë ka fi lluar që të realizohet por pritet një 
pjesëmarrje më e madhe nga çdo avokat, anëtar i Odës se 
Avokatëve.13 Kështu, në këtë mënyrë, avokatët jo vetëm që 
përmbushin një detyrë, por edhe kontribuojnë për promovimin 
10 Shoqata Amerikane e Avokatëve (ABA) “New Comprehensive ABA Report 
Details Lawyer Involvement in Providing “pro bono” Services.” Korrik, 
2020.
11 Shiko websit-in e Odës së Avokatëve të Kosovës: https://www.oak-ks.org/ 
12 Neni 6 i “Rregullores për caktimin e avokatëve sipas detyrës zyrtare dhe 
ofrimin e ndihmës juridike falas”, datë 30.06.2016
13 Ligji Nr. 04/L-193 “Për Avokatinë”, Republika e Kosovës
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e dinjitetit të profesionit dhe përmbushjen e funksionit për 
shtetin e së drejtës.

Avokatët “pro bono” në Singapor

Pas një sërë përpjekjesh për të iniciuar pjesëmarrjen e 
shërbimeve ligjore “pro bono”, Komuniteti Ligjor i Singaporit 
ka krijuar një traditë në mënyrën e ofrimit të shërbimeve “pro 
bono”. Shoqata Juridike, duke fi lluar nga viti 2006, ka sugjeruar 
që avokatët e kualifi kuar në Singapor të angazhohen me të 
paktën 25 orë punë në vit me shërbimin “pro bono”. Në vitin 
2012, janë bërë përpjekje të mëtejshme, që puna “pro bono” 
për avokatët që janë të certifi kuar të bëhet e detyrueshme. Por, 
sipas legjislacionit aktual në Singapor, shërbimi “pro bono” 
ende nuk është i detyrueshëm. Në Singapor për avokatët dhe 
praktikantët nuk ka ndonjë rregullim të detyrueshëm ligjor të 
tarifës që ata duhet të paguajnë për shërbimet që ofrojne falas.14

Shoqata Juridike i ndihmon në mënyra të ndryshme fi rmat 
ligjore të përmirësojnë shërbimet e tyre “pro bono”. Ajo bën të 
mundur bashkëpunimin e organizatave jofi timprurëse me fi rmat 
ligjore të cilat janë aktive në shërbimin “pro bono”. Në këtë 
skemë mund të marrin pjesë në mënyrë vullnetare individët të 
cilët janë të diplomuar për drejtësi.

Skema e vlerësimit është një skemë që i ofrohet fi rmave 
ligjore për të ndihmuar praktikuesit të ndërtojnë një plan pune, 
për t’ju ardhur në ndihmë personave në nevojë, duke vlerësuar 
përshtatshmërinë e klientit me shërbimin “pro bono”. Një 
skemë tjetër që mund të ofrohet është Skema e Mbështetjes 
14 L. Khadar, The Growth of “pro bono” in Europe, Using the Power of 
Law for the Public Interest, PILnet the global network for public interest 
law, 2016, pg. 181, https://www.pilnet.org/wp-content/uploads/2020/03/
Pro_Bono_Final_Report_V2-1.pdf
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së Iniciativës Vullnetare. Kjo skemë ndihmon avokatët duke 
iu ofruar mbështetje administrative, duke sintetizuar infor-
macionet e praktikës dhe profi lin e klientit të cilat mund 
përdoren si precedentë për raste të tjera “pro bono”. Organizatat 
jofi timprurëse administrojnë programe të ndryshme “pro bono” 
në Singapor. Klinikat Ligjore ofrojnë shërbime ligjore pa 
pagesë për qytetarët e Singaporit. 

Avokatët “pro bono” në Shqipëri

Në Shqipëri, në nenin 54, pika 4, të ligjit nr. 55/2018 “Për 
Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërisë” parashikohet 
se dhënia e shërbimeve të avokatisë “pro bono” njihet si kredit 
në përmbushjen e detyrimit për trajnimin vazhdues. Kjo 
dispozitë blanket na referon tek Statuti i Dhomës së Avokatisë 
së Shqipërisë dhe Rregullorja e Shkollës së Avokatisë. Sipas 
ligjit, rregulla të hollësishme për organizimin, pjesëmarrjen 
dhe mënyrën e zhvillimit të trajnimit vazhdues, si dhe për 
njësimin e shërbimeve “pro bono” në kredite për trajnimin 
vazhdues përcaktohen në Statutin e Dhomës së Avokatisë 
të Shqipërisë dhe në Rregulloren e Shkollës së Avokatisë. 
Megjithëse parashikohet në ligj, nuk gjejmë asnjë parashikim 
në lidhje me këtë çështje as në Statut dhe as në Rregullore. 
Përveç organizatave jofi timprurëse, të cilat ofrojnë shërbimin 
“pro bono” për kategoritë e margjinalizuara, nuk ka praktika 
të tjera të ofrimit të këtij shërbimi në mënyrë të formalizuar në 
Shqipëri. 
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I.5 Marrëdhënia avokat-klient

Marrëdhënia avokat-klient është një marrëdhënie formale. 
Avokati ofron shërbimin e avokatisë në çdo rast mbi bazën e 
një marrëveshjeje me shkrim, të lidhur midis tij dhe klientit, në 
përputhje me dispozitat përkatëse të Kodit Civil. Nëse klienti 
vendos të zgjidhë marrëveshjen, në çdo fazë të zbatimit të 
saj, avokati është i detyruar ta respektojë vendimin e klientit 
dhe të kërkojë shpërblim për punën e kryer deri në momentin 
e zgjidhjes së marrëveshjes. Kur shpërblimi nuk caktohet me 
mirëkuptim midis palëve, çështja mund të zgjidhet në rrugë 
gjyqësore.15

Avokati ka të drejtë të ketë një tarifë për shërbimet e tij. 
Tarifa duhet të përcaktohet në një marrëveshje me shkrim 
ndërmjet avokatit dhe klientit të tij. Në mungesë të marrëveshjes 
me shkrim, tarifa duhet të përcaktohet në përputhje me normat 
e tarifave të parashikuara nga “Tarifat e Shërbimeve juridike të 
Avokateve”, të miratuara nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë. 
Në të dy rastet, tarifa nuk duhet të jetë më e ulët se ajo minimale, 
e përcaktuar në normat e tarifave për këtë lloj shërbimi.16

Marrëdhënia juridike avokat-klient në vetvete është 
një kontratë. Avokati në thelb është i lidhur me konceptin e 
kontratës, në dy drejtime: së pari, se hartimi i kontratave është 
një nga llojet e shërbimit që ai mund t’i ofrojë klientëve dhe, 
së dyti se çdo lloj shërbimi që ai i ofron klientëve është një 
marrëdhënie kontraktore. Marrëdhënia juridike midis avokatit 
dhe klientit mund të vishet në formën e kontratës së porosisë 
ose prokures, ndërsa në rastin e avokatit “pro bono”, këshillohet 
që të lidhet një marrëveshje e thjeshtë mes tij dhe klientit, sepse 
15 Neni 8, ligji nr. 55/2018 “Për Profesionin e Avokatit në Republikën e 
Shqipërisë”
16 Neni 28, Kodi Etik i Avokatit
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edhe kjo marrëdhënie ka nevojë për formalizim. Marrëveshja 
hartohet për të siguruar që do të ketë mirëkuptim të plotë midis 
klientit/përfi tuesit të ndihmës ligjore dhe avokatit “pro bono”, 
në lidhje me shërbimet ligjore që avokati do të ofrojë.

Është e rëndësishme që në këtë marrëveshje të përcaktohet 
objekti i çështjes për të cilën është marrë përsipër përfaqësimi. 
Gjithashtu, duhet të vendoset edhe fakti që shërbimi do të 
ofrohet falas, dhe për këtë arsye klienti nuk do të tarifohet për 
asnjërin prej shërbimeve të ofruara. Pa diskutim që të drejtat 
dhe detyrimet e palëve duhet të jenë pjesë integrale e kësaj 
marrëveshjeje. Edhe klauzola e ndërprerjes së marrëdhënies 
avokat-klient duhet të përfshihet në këtë dokument.

  Marrëveshje tip për shërbimin ligjor “pro bono”

I.________________________________________________
(emer/mbiemer/adresa/tel- klientit/përfi tuesit të ndihmës ligjore)

III________________________________________________
(emër/mbiemër/adresa/tel- avokatit)

Klienti __________dhe Avokati____________

kanë rënë dakord për lidhjen e kësaj marrëveshjeje.

1. Avokati “pro bono” do të ofrojë shërbimin ligjor falas në 
çështjen e klientit me këtë objekt:

__________________________________________________
__________________________________________________

2. Avokati ka pranuar të ofrojë vetëm shërbimet e listuara më sipër

Nëse klienti ka nevojë për shërbime shtesë në të ardhmen, Avo-
kati dhe klienti duhet të nënshkruajmë një marrëveshje të re.
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3. Avokati do të:
• Mbajë të informuar klientin për çdo informacion në 
lidhje me shërbimet e ofruara dhe fazën e procesit.
• Do të mbajë informacionin e klientit konfi dencial. 

4. Klienti do ti:
• Tregojë menjëherë avokatit nëse ndryshon adresën 
ose numrin e telefonit.
• Tregojë avokatit nëse ndodh diçka e rëndësishme që 
mund të ndikojë në çështjen konkrete.
• Tregojë avokatit të vërtetën në çdo kohë.

 5.  Klienti pranon që Avokati të ndajë informacionin konfi -
dencial me stafi n nga Organizatës “Të Ndryshëm & Të 
Barabartë” për qëllime të marrjes së mentorimit, asis-
tencës teknike dhe këshilla për rastin konkret.

6. Avokati mund ta ndërpresë këtë marrëveshje nëse nuk 
mund të gjejë ose të kontaktojë me klientin, nëse klienti 
nuk është i sinqertë me avokatin në lidhje me çështjen, 
ose nëse Avokati nuk mund të vazhdojë të ofrojë shër-
bime sepse kjo do të shkaktonte shkeljen e Kodit Etik 
të Avokatit.

7. Unë e kam lexuar këtë marrëveshje personalisht ose me 
asistencën e avokatit ose përkthyesit. Më është dhënë 
një kopje për të dhënat e mia. Duke nënshkruar më 
poshtë, po tregoj se e kuptoj dhe jam dakord me këtë 
marrëveshje.

         ___________                    _____________                  ____________

       Firma e Avokatit             Firma e Klientit               Data



 28 Udhëzues për avokatët dhe juristët që ofrojnë ndihmë ligjore për viktimat e krimit

I.6 Rregullimi ligjor i Ndihmës Juridike 

Baza Ligjore

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
Ligji nr.111/2017 “Pёr Ndihmёn Juridike tё Garan-

tuar nga Shteti”, i cili ёshtё miratuar në 14.12.2017 
dhe ka hyrë në fuqi në datёn 01.06.2018; 

Ligji nr.98/2017 “Pёr Tarifat Gjyqёsore nё Republikёn 
e Shqipёrisё”, i miratuar nё datë 02.11.2017;

Ligji nr.55/2018 “Për Profesionin e Avokatit në Re-
publikën e Shqipërisë”;

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.55 datë 06.02.2019 
“Për përcaktimin e procedurave dhe dokumenta-
cionit për autorizimin e organizatave jofi timprurëse 
që ofrojnë ndihmë juridike parësore të garantuar nga 
shteti”;

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.110 datë 
06.03.2019 “Për përcaktimin e procedurave dhe të 
rregullave të përzgjedhjes së organizatave jofi tim-
prurëse, të autorizuara për ofrimin e ndihmës juridike 
parësore të garantuar nga shteti që përfi tojnë fi nan-
cime nga buxheti i shtetit dhe mënyra e fi nancimit të 
tyre”;

Udhëzim i Këshillit të Ministrave nr.1 datë 06.03.2019 
“Për disa ndryshime dhe shtesa në Udhëzimin e 
Këshillit të Ministrave nr.4, datë 12.12.2012 “Për 
përcaktimin e masës së shpenzimeve dhe pagesave 
të ekspertëve dhe dëshmitarëve gjatë procesit gjyqë-
sor”;

Urdhër i Kryeministrit nr.59 datë 25.03.2019 për 
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“Miratimin e strukturës dhe të organikës së drejtorisë 
së ndihmës juridike falas”; 

Udhëzim i Ministrit të Drejtësisë nr.1 datë 08.03.2019 
për “Miratimin e rregullave dhe procedurave për 
mbledhjen, plotësimin dhe administrimin e të dhënave 
të regjistrave”; 

Udhëzim i Ministrit të Drejtësisë nr.2 datë 25.03.2019 
“Për procedurat, periodicitetin dhe rregullat për verifi -
kimin e rrethanave për kthimin e përfi timeve”;

Udhëzim i Ministrit të Drejtësisë nr.6 datë 20.08.2019 
“Për rregullat dhe procedurat e kryerjes së pagesave 
të shpenzimeve gjyqësore, për të cilat është vendosur 
përjashtimi në rastin e dhënies së ndihmës juridike”; 

Urdhёr i Ministrit të Drejtësisë nr.225 datë 25.03.2019 
“Për miratimin e formularëve të ndihmës juridike të 
garantuar nga shteti”; 

Urdhёr i Ministrit të Drejtësisë nr.226 datë 25.03.2019 
“Për miratimin e kontratave të ndihmës juridike të ga-
rantuar nga shteti”;

Vendim i Këshillit të Lartë të Prokurorisë nr.231 datë 
12.11.2019 për “Rregullat e garantimit të mbrojtjes 
së detyrueshme dhe caktimin mbi bazën e parimit të 
rotacionit të avokatit mbrojtës nga lista e avokatëve 
që ofrojnë shërbimet e ndihmës juridike dytësore në 
procesin penal”;

Urdhër i Ministrit të Drejtësisë nr.531 datë 25.11.2019 
“Për miratimin e kritereve dhe metodologjinë për 
vlerësimin e cilësisë së ofrimit të shërbimeve të ndih-
mës juridike dhe procedurat e mbikëqyrjes nga Drej-
toria e Ndihmës Juridike Falas të shërbimeve të ndih-
mës juridike”.
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 I.7 Kushtetuta dhe Jurisprudenca

Detyrimi për të garantuar të drejtën efektive të aksesit në 
gjykatë nuk nënkupton thjesht mungesën e një ndërhyrjeje, por 
mund të kërkojë edhe ndërmarrjen e veprimeve pozitive nga 
ana e shtetit. Në rast se mohohet një e drejtë e tillë, procesi 
konsiderohet jo i rregullt, sepse aksesi në gjykatë është para së 
gjithash një kusht kryesor për të realizuar mbrojtjen e të dre-
jtave të tjera. Shteti i së drejtës nuk mund të konceptohet pa 
u njohur individëve të drejtën dhe mundësinë për t’iu drejtuar 
gjykatës.”17 

Në këtë kuadër, ndihma juridike falas është kusht që çdo 
shtetas të ketë mundësinë t’i drejtohet gjykatës për të shqyrtuar 
pretendimet e veta, pavarësisht statusit ekonomik apo social. 
Kjo sjell barazi midis personave në të drejtat që u njihen. Nëse 
do të gjendeshim përballë situatës kur dikush kërkon të drejtat 
e tij por mundësitë ekonomike nuk ia lejojnë një gjë të tillë, 
atëherë do të kishim barazi formale por jo thelbësore. Neni 6 
i Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut (KEDNJ-së), 
siguron për të akuzuarin të drejtën për t’u mbrojtur personal-
isht ose nëpërmjet asistencës ligjore sipas zgjedhjes së tij/saj 
ose nëse ai/ajo nuk ka mjete të mjatueshme për të paguar asis-
tencë ligjore, ti jepet pa pagesë, kur këtë e kërkojnë interesat e 
drejtësisë. Në çështjen Savitsky kunder Ukrainës18, vendoset 
një standard i ri: Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut 
(GJEDNJ) mund të detyrojë shtetin kur është e nevojshme të 
ofrojë ndihmë juridike falas. I njëjti standard parashikohet edhe 
në çështjen Airey kundër Irlandёs.19

17 Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 84 datë 30.12.2016, nr. 67 datë 
17.11.2015, nr. 65 datë 16.10.2017
18 Case of Savitskyy v. Ukraine (Application no. 38773/05), 26 July 2012
19 Case Airey v. Ireland 32 Eur Ct HR Ser A (1979): [1979] 2 E.H.R.R. 
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Edhe Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, si akti më i 
lartë juridik i vendit, parashikon të drejtën e çdo individi për tu 
mbrojtur. Në nenin 31 dhe nenin 15, pika 2, Kushtetuta para-
shikon se: “Gjatë procesit penal, kushdo ka të drejtë të mbrohet 
vetë ose me ndihmën e një mbrojtësi ligjor të zgjedhur prej tij; 
të komunikojë lirisht dhe privatisht me të, si dhe t’i sigurohet 
mbrojtja falas, kur nuk ka mjete të mjaftueshme…”.

“Organet e pushtetit publik, në përmbushje të detyrave të 
tyre, duhet të respektojnë të drejtat dhe liritë themelore të njer-
iut, si dhe të kontribuojnë në realizimin e tyre”. 

Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese pranon si elementë 
përbërës të rëndësishëm të procesit të rregullt ligjor të drejtën 
e mbrojtjes dhe të drejtën për t’u dëgjuar. Këto dy të drejta, 
në unitet edhe me të drejta të tjera, kanë qëllim garantimin e 
një procesi gjyqësor ku individit i krijohen mundësitë, që para 
marrjes së vendimit gjyqësor, të dëgjohet realisht mbi thelbin 
e çështjes. Në këtë mënyrë garantohet edhe zbatimi i një tjetër 
parimi thelbësor në procesin gjyqësor, ai i kontradiktoritetit. 
Nëpërmjet pjesëmarrjes dhe krijimit të kushteve për t’u dëgjuar, 
individëve u krijohen mundësi të barabarta për deklarimet 
e tyre, për parashtrimin e fakteve, provave e vlerësimeve 
ligjore. Interesat e drejtësisë kërkojnë detyrimisht realizimin e 
mbrojtjes, qoftë edhe me avokat të caktuar kryesisht.20 

Në mënyrë që e drejta e mbrojtjes me avokat të jetë 
reale dhe efektive, ushtrimi i saj nuk duhet të pengohet, por 
përkundrazi, gjykata duhet të marrë të gjitha masat ligjore që, 
në funksion të procesit të drejtë, të sigurojë praninë e mbrojtësit 
në gjykim, por edhe t’i japë atij mundësinë që të bëjë mbrojtje 
reale, duke respektuar barazinë e armëve. Në këtë mënyrë 
mbrojtja me avokat i nënshtrohet parimeve të integritetit 
moral, konfi dencialitetit, respektit për rregullat e etikës, 

20 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr.30, datë 26.11.2009.
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eliminimin e konfl iktit të interesave, shmangien e veprimtarive 
të papajtueshme me ushtrimin e pavarur të detyrave të tyre, 
mbrojtjen e interesave të klientit dhe respektin për gjykatat. 

Gjykata Kushtetuese ka konkluduar se në një proces 
gjyqësor avokati mbrojtës duhet të veprojë në përputhje me 
ligjin, standardet dhe etikën e njohur profesionale për të mbrojtur 
të drejtat e klientit të tij. Kur ai vepron në kundërshtim me 
përmbushjen e rregullt të detyrimeve të tij, shkel njëkohësisht 
edhe të drejtën e individit per tu mbrojtur me avokat.21

Edhe Kodi i Procedurës Penale22 dhe Civile23 parashikon 
të drejtën e individit për tu mbrojtur vetë, ose me ndihmën e 
mbrojtësit, duke përfshirë edhe mbrojtjen falas për individët që 
nuk kanë mjete të mjaftueshme.

I.8 Ligj i veçantë për ndihmën juridike falas

Bazuar në kërkesat e parashikuara nga legjislacioni shqip-
tar në lidhje me ndihmën juridike, nga data 1 qershor 2018, ka 
hyrë në fuqi Ligji nr.111/2017 “Për ndihmën juridike të garan-
tuar nga shteti”. Ky ligj sanksionon procedurat për përfi timin 
e ndihmës juridike falas dhe të garantuar nga shteti, në for-
mën e ndihmës juridike parësore (dhënia e informacioneve dhe 
këshillimit ligjor), ose të ndihmës juridike dytësore (dhënia e 
21 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr.7, datë 12.03.2010, Vendim i Gjykatës 
Kushtetuese nr.222, datë 04.11.2002
22 Neni 1 dhe 6 KPr.P: “I pandehuri ka të drejtë të mbrohet vetë ose me 
ndihmën e mbrojtësit. Kur nuk ka mjete të mjaftueshme i sigurohet mbrojtja 
falas me avokat në rastet e parashikuara nga ky Kod. Mbrojtësi ndihmon të 
pandehurin që t’i garantohen të drejtat procedurale dhe t’i ruhen interesat 
e tij ligjore”.
23 Neni 23 KPr.C, parashikon se: “Palët janë të lira të ndërtojnë mbrojtjen e 
interesave të tyre në gjykim, nëpërmjet përfaqësimit ose të çdo ndihme tjetër 
juridike, në përputhje me dispozitat në fuqi”.
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ndihmës juridike dhe ofrimi i mbrojtjes para gjykatës), si dhe 
përjashtim nga pagimi i tarifave gjyqësore dhe shpenzimeve 
gjyqësore dhe përjashtim nga detyrimi për të parapaguar tarifën 
e vënies në ekzekutim të urdhrit të ekzekutimit. Sistemi i ndi-
hmës juridike nuk parashikon të drejtën e personit që përfi ton 
ndihmën juridike të zgjedhë avokatin e tij mbrojtës, kur ky i 
fundit zgjidhet nga mekanizmi i ndihmës juridike falas. Sistemi 
aktual i ndihmës juridike ndjek parimin e rotacionit të caktimit 
të mbrojtësve ligjorë (avokatëve). Institucionet përgjegjëse për 
administrimin dhe funksionimin e sistemit të ndihmës juridike 
janë: 

Ministri i Drejtësisë;

Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas; 

Dhoma Kombëtare e Avokatisë; 

Gjykatat kompetente.

Ky ligj, gjithashtu, ka parashikuar krijimin e një strukture 
të posaçme brenda Ministrisë së Drejtësisë, që ështё Drejtoria 
e Ndihmës Juridike Falas, strukturë e cila administron, koordi-
non dhe identifi kon nevojat për ndryshime dhe përmirësime në 
sistemin e ofrimit të ndihmës juridike falas.  Drejtoria e Ndi-
hmës Juridike Falas, aktualisht, administron 11 (njëmdhjetë) 
qendra të shërbimit të ndihmës juridike parësore, të garan-
tuar nga shteti, në Tiranë, Durrës, Lezhë, Pogradec, Lushnje, 
Shkodër, Gjirokastër, Dibër, Fier, Vlorë dhe Berat.24 Një ndër 
ofruesit e shërbimit të ndihmës juridike parësore janë edhe 
Klinikat e Ligjit. Bazuar në nenin 16 të ligjit nr. 111/2017, 
Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas bashkëpunon me klinikat 
ligjore, sipas kushteve dhe kritereve të parashikuara në mar-

24 https://ndihmajuridike.gov.al/
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rëveshjet përkatëse të bashkëpunimit për trajnimin dhe për-
ditësimin e njohurive të studentëve të përfshirë pranë këtyre 
klinikave, mbi çështjet e lidhura me ndihmën juridike parësore.

Aktualisht, Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas ka lidhur 
marrëveshje me 12 Institucione të Arsimit të Lartë, në Tiranë, 
Durrës, Shkodër dhe Vlorë. Këto institucione kanë vendosur 
në dispozicion të qytetarëve zyra të brendshme të përshtatshme 
për pritjen e klientëve, të aksesueshme edhe nga persona me 
aftësi të kufi zuar.  

Ministria e Drejtësisë, për të garantuar aksesin e qytetarëve 
nëpërmjet ndihmës juridike falas, ka mundësuar për të gjithë 
qytetarët ofrimin e shërbimeve ligjore online përmes platformës 
juristionline.al. Përmes kësaj platforme çdo qytetar ka mundësi 
të këshillohet dhe informohet lidhur me aktet normative në fuqi, 
të drejtat dhe detyrimet e subjekteve të ligjit dhe metodat për 
ushtrimin e këtyre të drejtave në procesin gjyqësor dhe në atë 
jashtëgjyqësor, dhënien e ndihmës në hartimin dhe përpilimin e 
dokumenteve të nevojshme për të vënë në lëvizje administratën 
shtetërore ose për të kërkuar ndihmë juridike dytësore. 

Gjithashtu, në dispozicion të qytetarëve është edhe një 
linjë e gjelbër (08001010) në të cilën kanë akses falas të gjithë 
qytetarët për shërbime të ndihmës juridike. Vendosja e një 
numri falas është një garanci më shumë për ofrimin e shër-
bimeve të ndihmës juridike falas, duke siguruar për qytetarët 
disponibilitet në çdo kohë dhe përmes disa formave. 

I.9 Parimet e ndihmës juridike

Dhënia e ndihmës juridike bazohet në disa parime, të cilat 
qëndrojnë si shtylla të rëndësishme në ofrimin e kësaj ndihme. 
Ndër parimet më të rëndësishme mund të përmendim:

a) Aksesi i barabartë i individëve në ndihmën juridike 
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- Aksesi i barabartë i individëve në ndihmën juridike do të thotë 
që nëse plotësohen kriteret objektive dhe kërkesat përkatëse të 
parashikuara në ligj dhe në aktet përkatëse nënligjore, asnjë 
individi nuk mund t’i mohohet dhënia e ndihmës juridike 
përkatëse.

b) Barazia dhe mosdiskriminimi i individëve që gëzoj-
në të drejtën për ndihmë juridike - Askush nuk mund të 
diskriminohet në dhënien e ndihmës juridike, pavarësisht nga 
forma e saj, për shkak të gjinisë, racës, fesë, bindjeve politike, 
fetare a fi ozofi ke, gjendjes ekonomike, arsimore, sociale apo 
përkatësia prindërore e kërkuesit të ndihmës.

c) Profesionalizmi në dhënien e shërbimit të ndihmës 
juridike - Specializimi i avokatëve dhe ofruesve të tjerë i 
shërben zbatimit të parimit të profesionalizmit në fushën e 
ndihmës juridike. Të gjithë operatorët e ofrimit të ndihmës 
juridike parësore, pa përjashtuar edhe avokatët, duhet të 
maksimizojnë përpjekjet për profesionalizëm në dhënien e 
ndihmës juridike, pra, të njohjes së ligjit material e procedural, 
të të drejtave përkatëse ligjore e kushtetuese, etj., në funksion 
të aksesit efektiv në drejtësi të kërkuesve të ndihmës juridike.

ç) Cilësia, efi çenca dhe efi kasiteti në kosto për shërbimet 
e ofruara të ndihmës juridike - E drejta për të marrë ndihmë 
juridike të përshtatshme, në mënyrë që të sigurohet aksesi 
efektiv në drejtësi, nuk mund ti mohohet asnjë individi. Ndihma 
juridike konsiderohet e përshtatshme kur garanton:  këshilla 
paragjyqësore me qëllim arritjen e një zgjidhje para ngritjes 
së procedurave ligjore, ndihma juridike dhe përfaqësimi në 
gjykatë, dhe përjashtimi nga kostot dhe tarifat gjyqësore. 
Mosofrimi i shërbimeve të ndihmës juridike të garantuar nga 
shteti, ku përfshihet mosofrimi në mënyrën e duhur i shërbimeve 
të ndihmës juridike për përfi tuesit e ndihmës juridike dytësore, 
sipas legjislacionit në fuqi për ndihmën juridike të garantuar 
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nga shteti, është shkak për fi llimin e procedimit displinor të 
avokatit të përzgjedhur dhe të listuar për të dhënë ndihmë 
juridike falas.

d) Ruajtja e konfi dencialitetit - Parimi i ruajtjes së 
kon-fi dencialitetit buron nga interesi më i mirë i personit që 
kërkon ndihmë juridike falas, si dhe është parim i rëndësishëm 
i shërbimeve të avokatëve. Parimi i konfi dencialitetit, mbi të 
gjitha, detyron avokatin të mos shpërndajë të dhënat personale 
të klientit të tij.

dh) Shmangia dhe parandalimi i konfl iktit të interesit 
- Avokati garanton mbrojtje ose përfaqësim transparent, në 
interesin më të mirë të klientit që përfaqëson, nëpërmjet 
parandalimit të konfl iktit të interesit. Avokati nuk mund të japë 
ndihmë juridike, të këshillojë, të përfaqësojë apo mbrojë në 
emër të dy ose më shumë klientëve në të njëjtën çështje, në rast 
se ka konfl ikt interesash të atyre klientëve midis tyre.25

e) Mbrojtja e të drejtave të personave vulnerabël - 
Ky parim i rëndësishëm lidhet me faktin se dhënia e ndihmës 
juridike, pavarësisht nga forma e ndihmës, duhet të udhëhiqet 
vetëm nga mbrojtja e të drejtave të personave vulnerabël, 
kërkues të ndihmës juridike falas. Personat, të cilëve u jepet 
ndihmë juridike falas, jo gjithmonë mund të zgjedhin avokatin. 
Edhe sipas jurisprudencës, e drejta për t’u mbrojtur nga një 
avokat i zgjedhur mund të jetë subjekt i kufi zimeve kur e 
kërkon ligji. 

I.10 Përfi tuesit e ndihmës juridike

Subjekte përfi tuese të ndihmës juridike janë shtetasit shqip-
tarë, shtetasit e huaj, personat pa shtetësi si dhe azilkërkuesit. 
Kushti i vendosur për shtetasit e huaj dhe personat pa shtetësi 
25 Neni 20 i Kodit Etik të Avokatit
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është qëndrimi i tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë 
për një periudhë të përkohshme, ose të përhershme dhe 
pajisja me leje qëndrimi, ose hyrja në mënyrë të rregullt në 
territorin e Republikës së Shqipërisë si dhe përfi timi mbi bazën 
e marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifi kuara, ose bazuar në 
parimin e reciprocitetit. Ndërsa azilkërkuesit, personat që 
gëzojnë statusin e refugjatit dhe personat që janë në proces 
ankimi të vendimeve administrative dhe/ose gjyqësore për 
refuzimin e aplikimit për azil, ose jo revokimin e vendimit të 
statusit të refugjatit, përfi tojnë sipas legjislacionit në fuqi për 
azilin në Republikën e Shqipërisë.26 

Dhënia e ndihmës juridike falas kërkon që individi, në 
mënyrë alternative, të plotësojë një nga dy kushtet alternative 
që janë: ti përkasë një kategorie të veçantë, ose të ketë të 
ardhura/pasuri të pamjaftueshme. Ekzistenca e këtyre kushteve 
nuk duhet të plotësohet në mënyrë të njëkohshme. Mjafton 
plotësimi i njërit prej tyre për tu bërë përfi tues i ndihmës 
juridike falas. 

Kategoria e parë e përfi tuesve 

Legjislacioni parashikon disa kategori të veçanta të 
përfi tuesve, të cilat lidhen kryesisht me faktorë social apo 
shëndetësor. Këta përfi tues kategorizohen si kategori e veçantë 
për shkak të cilësisë së tyre.  Ndihma juridike i ofrohet personave të 
mëposhtëm, pavarësisht të ardhurave dhe pasurisë që zotërojnë. 

Këto kategori mund ti ndajmë në katër grupime kryesore 
të cilat janë, së pari viktimat e abuzimeve të ndryshme, si 
viktimat e dhunës në familje, viktimat e abuzuara seksualisht, 
viktimat e trafi kimit të qenieve njerëzore, personat të cilëve u 
është cënuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që 
26 Ligj nr. 10/2021 “Për Azilin në Republikën e Shqipërisë” 
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përbën diskriminim, bazuar në vendimin e organit kompetent, 
sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi. Në 
ligj përcaktohet edhe fakti se për viktimat e abuzuara seksualisht 
dhe viktimat e trafi kimit të qenieve njerëzore, ndihma juridike 
ofrohet në çdo fazë të procedimit penal. Ndërsa për viktimat e 
dhunës në familje dhe personat e diskriminuar nuk e gjejmë një 
përcaktim të tillë.

Një grupim tjetër janë të miturit, të cilët gëzojnë mbrojtjen 
e veçantë të shtetit. Këtu listohen viktimat e mitura dhe të 
miturit në konfl ikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal, 
fëmijët të cilët jetojnë në institucionet e përkujdesjes shoqërore, 
fëmijët nën kujdestari, të cilët kërkojnë të nisin një proces pa 
miratimin e kujdestarit të tyre ligjor ose kundër kujdestarit të 
tyre ligjor. Grupimi i radhës janë personat me aftësi të kufi zuar 
dhe me probleme të shëndetit mendor. Këtu mund të përmendim 
personat që përfi tojnë nga pagesa për aftësinë e kufi zuar, në 
përputhje me legjislacionin në fuqi për ndihmën dhe shërbimet 
shoqërore, duke përfshirë edhe personat që përfi tojnë nga 
statusi i të verbrit, personat të cilët i nënshtrohen trajtimit të 
pavullnetshëm në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor, 
sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi për shëndetin mendor, 
personat të cilët i nënshtrohen trajtimit vullnetar në institucionet 
e shërbimit të shëndetit mendor për sëmundjet e rënda mendore, 
personat ndaj të cilëve kërkohet heqja ose kufi zimi i zotësisë 
për të vepruar, në çdo fazë të këtij procesi, personat të cilëve u 
është hequr ose kufi zuar zotësia për të vepruar, që kërkojnë të 
nisin një proces kundër kujdestarit të tyre ligjor për rifi timin e 
zotësisë për të vepruar, pa miratimin e kujdestarit ligjor. 

Dhe grupimi i fundit janë personat, të cilët janë përfi tues 
të skemave të mbrojtjes sociale, si përfi tuesit e pagesës për 
aftësinë e kufi zuar, përfi tuesit e pensioneve urbane dhe rurale etj. 

Në lidhje me provueshmërinë e faktit që personi aplikant 
për ndihmë juridike plotëson kushtet përkatëse në varësi të kat-
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egorisë, kërkuesi duhet të vendosë në dispozicion të gjykatës 
dokumenta të ndryshme, si aktet përkatëse administrative, ven-
dimet gjyqësore, vendime apo rekomandime nga institucione të 
pavarura, vërtetime të tjera. Dorëzimi i dokumentacionit, legji-
timohet nga nevoja për të provuar përmbushjen e kërkesave 
dhe kritereve ligjore të përzgjesdhhmërisë, krahas plotësimit 
të formularёve përkatës, psh. për viktimat e diskriminimit, e 
rëndësishme për qëllim të provueshmërisë, që bën pjesë në këtë 
kategori, janë vendimet nga Komisionieri për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi, për viktimat e dhunës në familje nevojitet një 
vendim gjyqësor për lëshimin e UMM/UM, apo për dënimin 
penal të dhunuesit, për personat të cilët janë përfi tues të ske-
mave të mbrojtjes sociale nevojiten vërtetime nga institucionet 
përkatëse (vërtetim si përfi tues i pensionit të pleqërisë etj.).

Përfaqësimi i kategorive të posaçme duhet ta bëj avoka-
tin më të kujdesshëm në orientimin e klientit drejt rivendosjes 
së të drejtave të shkelura apo përmirësimit të situatës faktike. 
Gjithashtu, me qëllim gjenerimin e dokumentacionit për të vër-
tetur që individi i përket një kategorie të vecantë, avokatit i lind 
nevoja që ta orientojë klientin në institucione te pavaruara, siç 
mund të jenë Avokati i Popullit, apo Komisioneri për Mbrojtjen 
nga Diskriminimi (KMD), në rastet kur kemi shkelje të të dre-
jtave të njeriut. Këto institucione mund të lëshojnë dokumente 
që vërtetojnë përkatësinë e individit në një prej kategorive të 
veçanta.

Avokati i Popullit

Funksioni kryesor i Avokatit të Popullit është mbrojtja e 
të drejtave, lirive dhe interesave të ligjshëm të individit nga 
veprimet ose mosveprimet e paligjshme e të parregullta të 
organeve të administratës publike. 
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Ky institucion kushtetues ka të drejtë të kryejë hetim 
administrativ. Aktet e Avokatit të Popullit kanë karakter reko-
mandues dhe jo detyrues por, gjithashtu, fuqia e tij ka të bëjë 
kryesisht me të drejtën për ti kërkuar Kuvendit të dëgjohet për 
çështje që ai i çmon të rëndësishme.

Ligji “Për Avokatin e Popullit”27 përcakton si subjekte që 
kanë të drejtë të ankohen, ose të njoftojnë Avokatin e Popullit, 
si dhe të kërkojnë ndërhyrjen e tij për vënien në vend të së 
drejtës ose lirisë së shkelur, çdo individ, personalisht ose në 
grup, si dhe organizatat jofi timprurëse. 

Por ligji përcakton se këto ankesa pranë Avokatit të Popullit 
mund të kryhen nëse plotësohet kushti i vetëm i vendosur 
nga legjislatori. Konkretisht kushti është që këto subjekte të 
pretendojnë se u janë shkelur të drejtat, liritë apo interesat e 
tyre të ligjshme nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme e 
të parregullta të organeve të administratës publike.

 

 

27 Ligj Nr.8454, datë 4.2.1999 “Për Avokatin e Popullit”, i ndryshuar

Ankesat tek Avokati i Popullit

Ankesa bëhet online në faqen: https:/www.avokatipopullit.
gov.al/sq/complaint/create

Dhe ju mund të shihni edhe statusin e ankesës tuaj në 
çfarë faze ndodhet.

Ju mund të plotësoni formatin e ankesës edhe drejtpërdrejtë 
në formular dhe ta nisni me postë në adresën: Institucioni i 
Avokatit të Popullit. Blv. “Zhan D’Ark”, Nr. 2, Tiranë 

Telefon: 042380300/042380333 
08001111 / 
+355689034648 
Email: ap@avokatipopullit.gov.al 
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Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi është një 
institucion i pavarur, i cili siguron mbrojtjen efektive nga 
diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit diskriminimin, 
për shkak të gjinisë, racës, ngjyrës, etnisë, gjuhës, identitetit 
gjinor, orientimit seksual, bindjeve politike, fetare ose fi lozofi ke, 
gjendjes ekonomike, arsimore ose shoqërore, shtatzanisë, 
përkatësisë prindërore, përgjegjësisë prindërore, moshës, 
gjendjes familjare ose martesore, gjendjes civile, vendbanimit, 
gjendjes shëndetësore, predispozicioneve gjenetike, aftësisë së 
kufi zuar, përkatësisë në një grup të veçantë, ose për çdo shkak 
tjetër.28 Kështu, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 
është institucion i pavarur në ushtrimin e detyrës dhe u nën-
shtrohet vetëm Kushtetutës dhe ligjit. 

Një person ose grup personash, që pretendojnë se  janë 
diskriminuar, ose një organizatë me interesa legjitimë, që preten-
don diskriminim në emër të një personi apo grupi personash, 
mund të paraqesë ankesë së bashku me provat e disponueshme 
para komisionerit, me shkrim, ose në raste përjashtimore, goja-
risht, në mënyrë që të mund të mbahet procesverbal. 

Me marrjen e ankesës, Komisioneri verifi kon faktet. 
Për këtë qëllim, Komisioneri mund t’u kërkojë ankuesit dhe 
personit kundër të cilit është drejtuar ankesa, të paraqesin 
parashtrime me shkrim brenda 30 ditëve nga dita që palët 
marrin njoftimin. Kur e çmon të nevojshme, Komisioneri merr  
informacion edhe nga çdo person ose burim tjetër. Në rastet 
kur pala ankuese paraqet fakte mbi të cilat bazon pretendimin 
për sjelljen diskriminuese dhe në bazë të të cilave mund të 
28 Ligji nr.10221 datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i 
ndryshuar
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prezumohet se ka pasur diskriminim, pala tjetër, kundër së 
cilës është paraqitur ankesa, detyrohet të provojë se faktet 
nuk përbëjnë diskriminim. Komisioneri shprehet me vendim, 
i cili u njoftohet palëve brenda 90 ditëve nga dita e regjistrimit 
të ankesës, ose nëse është zhvilluar një seancë dëgjimore 
publike, brenda 90 ditëve nga dita e seancës. Vendimi përmban 
rregullimet dhe masat e duhura, duke caktuar edhe një afat për 
kryerjen e tyre. Komisioneri ka të drejtë të vendosë sanksione 
si gjoba. Gjithashtu, Komisioneri mund t’u kërkojë autoriteteve 
kompetente heqjen apo pezullimin e lejes ose autorizimit të 
subjektit fi zik ose juridik për ta ushtruar veprimtarinë e tij. 

Kur Komisioneri vihet në dijeni se ankuesi ka paraqitur 
kërkesë padi në gjykatë me objekt konstatim diskriminimi, 
ndërkohë që ka paraqitur të njëjtën ankesë pranë Komisionerit 
për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe çështja është në shqyrtim 
e sipër, Komisioneri merr vendim për pushimin e çështjes.

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe organi-
zatat me interesa legjitime kanë të drejtë të paraqesin padi 
përpara gjykatës kompetente në mbrojtje të parimit të barazisë 
dhe mosdiskriminimit për çështje që lidhen me interesa kolek-
tive

Ankesa online 

Ankesa online mund të kryhet në këtë adresë: https://www.
kmd.al/?lang=en

Numër pa pagesë: 08000606
Ju mund të plotësoni formatin e ankesës edhe drejtpërdrejtë 

në formular dhe ta nisni me postë në adresën: Rruga e Durrësit 
Nr.27, Tirane

Telefon: 042431077
KMD ka zyra lokale në Shkodër, Korçë dhe Fier.
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Kategoria e dytë e përfi tuesve

Kategoria e dytë e përfi tuesve janë individët me të ardhura/
pasuri të pamjaftueshme. Të drejtën për të përfi tuar ndihmë 
juridike e ka çdokush që provon se ka të ardhura dhe pasuri 
të pamjaftueshme për të përballuar shpenzimet për këshillim, 
përfaqësim dhe/ose mbrojtje në çështjet penale, në çështjet 
administrative dhe në çështjet civile. Të ardhurat e një personi, 
i cili jeton në një familje, konsiderohen të pamjaftueshme, 
nëse të ardhurat në total të të gjithë pjesëtarëve të familjes, 
të pjesëtuara për numrin e anëtarëve të familjes, janë më të 
ulëta se 50% e pagës minimale mujore të përcaktuar sipas 
legjislacionit në fuqi. Nëse një person, i cili jeton në një familje, 
kërkon ndihmë juridike dytësore për një çështje kundër një 
anëtari tjetër të së njëjtës familje, të ardhurat e këtij personi 
konsiderohen të pamjaftueshme, nëse janë më të ulëta se niveli 
i pagës minimale të përcaktuar sipas legjislacionit në fuqi.  

Ndërsa të ardhurat e një personi, i cili nuk jeton në një 
familje, konsiderohen të pamjaftueshme, nëse janë më të 
ulëta se niveli i pagës minimale mujore të përcaktuar sipas 
legjislacionit në fuqi. (34 000 lekë). Sipas vendimit të Këshillit 
të Minstrave nr. 604, datë 14.09.2022 “Për përcaktimin e pagës 
minimale në shkallë vendi” paga minimale në shkallë vendi 
është 34 000 lekë.

Pasuria e një personi konsiderohet e pamjaftueshme, nëse 
vlera e saj në total nuk tejkalon vlerën e 36 pagave minimale 
mujore sipas legjislacionit në fuqi (1 224 000 lekë).

Për këtë kategori, individi duhet të depozitojë në gjykatë 
vertetime page apo vertetime pronësie, sipas kritereve të 
parashikuara në ligj, të cilat vërtetojnë se individi ka të ardhuara 
apo pasuri të pamjaftueshme.
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I.11 Llojet e ndihmës juridike

Ndihma juridike jepet në tre forma kryesore, të cilat 
përcaktohen në mënyrë të detajuar në ligj29. Më konkretisht 
ndihma juridike jepet në format e mëposhtme: 

a) ndihmë juridike parësore; 
b) ndihmë juridike dytësore; 
c) përjashtim nga pagimi i tarifave gjyqësore dhe shpen-

zimeve gjyqësore dhe përjashtim nga detyrimi për të parapaguar 
tarifën e vënies në ekzekutim të urdhrit të ekzekutimit.

Të gjitha format e ndihmës juridike kanë një të përbashkët, 
ato duhet të jenë falas. 

Në çështjen Gennadiy kundër Rusisë30, GJEDNJ është 
shprehur se kur kërkuesi nuk ka të paguajë, pra, kur nuk ka 
fi nanca të mjaftueshme dhe nuk i ofrohet ndihmë juridike 
nga shteti, kjo përbën shkelje të nenit 6/3 të KEDNJ por, nëse 
individi ka të ardhura dhe nuk i ofrohet ndihmë juridike, atëherë 
kjo nuk do të konsiderohet shkelje e KEDNJ.

I.12 Ndihma juridike parësore

Ndihma juridike parësore falas, është një parakusht i 
rëndësishëm në garantimin e aksesit në drejtësi të qytetarëve, 
sepse mbulon ofrimin e informacionit të domosdoshëm mbi 
metodat dhe procedurat përkatëse të aksesit paragjyqësor të 
grupeve vulnerabël. 

Ndihma parësore ka një rëndësi të jashtëzakonshme, jo 
vetëm për garantimin e të drejtës për informim të qytetarit për 
të drejtat e tij lidhur me aksesin në shërbime publike dhe në 

29  Ligji nr 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”
30 Case of Gennadiy Medvedev v. Russia (Application no. 34184/03), 24 
April 2012
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institucionet publike, por edhe edukimin e tij me zgjidhjen e 
çështjeve në mënyra të tjera ndërmjetësimi paragjyqësore. Kjo 
zgjidhje, për rrjedhojë, sjell dhe përfi time të tjera të karakterit 
publik, si mosdërgimi i çështjeve në gjykatë, duke zvogëluar 
ngarkesën e tyre, zgjidhja në rrugë administrative me sa më pak 
kohë e energji, duke e bërë zgjidhjen juridike efi çente.

Ndihma juridike parësore mund të jepet në formën e:
1. Informacionit në lidhje me sistemin ligjor të Republikës 

së Shqipërisë, aktet normative në fuqi, të drejtat dhe 
detyrimet e subjekteve të ligjit dhe metodat për ushtri-
min e këtyre të drejtave në procesin gjyqësor dhe në atë 
jashtëgjyqësor;

2. Këshillimit ligjor mbi procedurat e ndërmjetësimit dhe 
zgjidhjeve alternative të mosmarrëveshjeve;

3. Dhënies së ndihmës në hartimin dhe përpilimin e doku-
menteve të nevojshme për të vënë në lëvizje admi-
nistratën shtetërore, ose për të kërkuar ndihmë juridike 
dytësore;

4. Përfaqësimit përpara organeve administrative; 
5. Ndihmës dhe  mbështetjes së nevojshme juridike që 

nuk përbën ndihmë juridike dytësore.

Operatorët e ndihmes juridike parësore të parashikuar në 
ligj janë disa. Së pari janë punonjësit me trajnim të posaçëm, 
të diplomuar nga një program i ciklit të dytë të studimeve në 
drejtësi, sipas legjislacionit në fuqi për arsimin e lartë dhe që i 
janë  nënshtruar një trajnimi të posaçëm të zhvilluar nga Drejtoria 
e Ndihmës Juridike Falas në bashkëpunim me Qendrën e 
Trajnimit të Administratës Publike. Ky punonjës ofron ndihmë 
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juridike parësore në qendrat e shërbimit të ndihmës juridike 
parësore ose në ambiente të tjera të përshtatshme. 

Edhe organizatat jofi timprurëse të autorizuara dhe 
të regjistruara në përputhje me legjislacionin në fuqi, të cilat 
kanë si objekt të veprimtarisë së tyre, të parashikuar në statutin 
e organizatës, zhvendosje ofrimin e shërbimeve të ndihmës 
juridike, mund të ofrojnë ndihmë juridike parësore. 

Edhe klinikat ligjore pranë institucioneve të arsimit 
të lartë janë operatorë të rëndësishëm të ofrimit të ndihmës 
juridike parësore. Këto institucione duhet të sigurojnë që 
ndihma juridike parësore të jepet vetëm nga studentët të cilët 
janë trajnuar sipas trajnimeve të miratuara nga Drejtoria e 
Ndihmës Juridike Falas.

I.13 Procedura për përfi timin e ndihmës 
juridike parësore

Kërkesa për dhënien e ndihmës juridike parësorë bëhet me 
gojë ose me shkrim nga personi i interesuar pranë një operatori 
të ndihmës juridike parësore (qendre shërbimi për ndihmë 
juridike parësore, një organizate jofi timprurëse e autorizuar ose 
klinikë ligjore).

Personi, i cili kërkon të përfi tojë ndihmën juridike parë-
sore, duhet të nënshkruajë një vetëdeklarim se përmbush 
kriteret e përcaktuara në ligj, sipas formularit të vetëdeklarimit, 
të shoqëruar me dokumentacionin justifi kues. Gjatë ofrimit të 
shërbimeve të ndihmës juridike parësore mbahet një proces-
verbal.

Ndihma juridike parësore ofrohet menjëherë me marrjen e 
kërkesës. Në rast se dhënia e menjëhershme e ndihmës juridike 
parësore është e pamundur, personi informohet menjëherë për 
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datën dhe kohën e dhënies së shërbimit të kërkuar.
Një person ka të drejtën të marrë shërbimet e ndihmës 

juridike parësore për të njëjtën problematikë ose çështje 
vetëm një herë, me përjashtim të rasteve kur rrethana të reja 
të caktuara justifi kojnë dhënien e shërbimeve të mëtejshme të 
ndihmës juridike parësore për të njëjtin person, rreth së njëjtës 
problematikë ose çështje.

Në rast se gjatë dhënies së shërbimeve të ndihmës juri-
dike parësore konstatohet se ekziston nevoja për dhënien e 
shërbimeve të ndihmës juridike dytësore, personi informohet 
menjëherë për kushtet e dhënies së ndihmës juridike dytësore 
dhe ndihmohet për plotësimin e kërkesës për dhënien e ndihmës 
juridike dytësore.

I.14 Ndihma juridike dytësore

Ndihmë juridike dytësore është shërbimi juridik që ofrohet 
për përpilimin e akteve të nevojshme për të vënë në lëvizje 
gjykatën, ofrimin e këshillimit (dhënia e informacionit mbi 
mënyrat dhe mundësitë e zgjidhjes së një çështjeje konkrete 
juridike) si dhe përfaqësimit dhe mbrojtjes para gjykatës në 
çështjet administrative, civile dhe në çështjet penale, për të 
cilat nuk zbatohet mbrojtja e detyrueshme, sipas përcaktimeve 
të legjislacionit procedural penal.

Ndihma juridike dytësore jepet nga avokatët që përfshihen 
në listën e miratuar nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë, në 
bazë të kërkesës së personit që gëzon të drejtën për përfi timin e 
ndihmës juridike dytësore. Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë ka 
detyrimin ligjor të hartimit dhe miratimit të listave të avokatëve 
për ofrimin e ndihmës juridike dytësore. Kjo Dhomë kërkon 
fi llimisht nga avokatët apo studiot e avokatisë, të paraqesin 
pranë saj shprehjen e interesit për ofrimin e një shërbimi të 
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tillë. Kërkesa hartohet sipas formularit që shoqëron njoftimin 
dhe është e ndarë sipas specialiteteve. Çdo subjekt që shpreh 
interesin për ofrimin e ndihmës juridike ka të drejtë të zgjedhë 
pa kufi zime kandidimin në specialitet si më poshtë:

e drejta civile;

e drejta penale;

e drejta administrative; 

drejtësia penale për të mitur. 

Dhënia e ndihmës juridike është e veçantë për çdo dhomë 
vendore avokatie dhe për këtë shkak, aplikimi bëhet për çdo 
dhomë vendore. Nuk lejohet që një avokat, i cili nuk është 
anëtar i një dhome vendore avokatie, të aplikojë pranë kësaj 
dhome për ofrimin e ndihmës juridike.

Avokatët që japin shërbimet e ndihmës juridike dytësore 
plotësojnë këto kushte: 
kanë aplikuar në Dhomën Kombëtare të Avokatisë dhe 

janë përfshirë në listën e avokatëve që ofrojnë shërbimet 
e ndihmës juridike dytësore; 

kanë lidhur një kontratë vjetore shërbimi me Drejtorinë 
e Ndihmës Juridike Falas; 

janë caktuar për ofrimin e shërbimeve të ndihmës juri-
dike dytësore nga organi procedues ose dhoma vendore 
e avokatisë; 

janë të specializuar në fusha të së drejtës, kur specializimi 
është i nevojshëm, si në rastin e përfaqësimit të të miturve, 
të viktimave dhe në raste të tjera të parashikuara me ligj.
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I.15 Kërkesa për dhënien e ndihmës 
juridike dytësore

Kërkesa për dhënien e ndihmës juridike dytësore paraqitet 
nga personi i interesuar personalisht ose me anë të shërbimit 
postar pranë gjykatës ose organit procedues që fi llon hetimet, 
përpara fi llimit të një procesi gjyqësor, në fi llim të një procesi 
gjyqësor dhe ose në çdo fazë të procesit gjyqësor, derisa nuk 
është deklaruar i mbyllur hetimi gjyqësor, sipas rregullave të 
parashikuara në legjislacionin procedural.

Personi që gëzon të drejtën për ndihmë juridike dytësore, 
mund ta paraqesë kërkesën, nëpërmjet një përfaqësuesi ligjor 
apo të pajisur me prokurë, ose nëpërmjet bashkëshortit/es, 
bashkëjetuesit/es ose një të afërmi të shkallës së parë. Kërkesa 
për ndihmë juridike dytësore përjashtohet nga tarifat dhe 
shpenzimet gjyqësore.

Personi, i cili kërkon të përfi tojë ndihmë juridike dytësore, 
nënshkruan një vetëdeklarim se përmbush kriteret e përfi timit, 
sipas formularit të vetëdeklarimit të miratuar nga Ministri i 
Drejtësisë, të shoqëruar me dokumentacionin justifi kues. 

Gjykata kërkon edhe një kërkesë përveç formularëve të 
ndihmës juridike. Vendimi në lidhje me kërkesën për ndihmë 
juridike dytësore merret nga gjykata kompetente, brenda 5 
ditëve nga data e regjistrimit të kërkesës, kur kërkesa paraqitet 
përpara fi llimit të procesit gjyqësor. Kur kërkesa për ndihmë 
juridike dytësore është paraqitur bashkë me kërkesë-padinë 
vendimi merret gjatë veprimeve paraprake ose në seancën 
përgatitore përpara se të caktohet seanca gjyqësore.

Në rastet kur kërkuesi deklaron pamundësinë për sigurimin 
e dokumentacionit, si dhe në çdo rast tjetër kur gjykata çmon 
se korrigjimi ose plotësimi i kërkesës mund të bëhet shkak për 
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vonesa, të cilat cënojnë thelbin e të drejtave të kërkuesit, gjykata 
mund të urdhërojë dorëzimin e dokumentacionit të nevojshëm 
nga organet e administratës shtetërore që e disponojnë atë. 

Detaje teknike të formularit 
të ndihmës juridike dytësore

Teksti i Formularit përmban pyetje dhe kërkon të dhëna, 
që duke mbajtur parasysh edhe nivelin arsimor të personave 
që përfi tojnë këtë lloj ndihme juridike, janë në pamundësi ta 
plotësojnë atë siç duhet. Për këtë arsye ata kanë nevojë për 
asistencë, e cila rezulton se mund të jepet nga ofruesit e shërbimit 
të ndihmës juridike parësore, përderisa në fund të formularit 
edhe ata duhet të nënshkruajnë atë. Gjithsesi, nënshkrimi i këtij 
të fundit në Formular nuk është domosdoshmëri juridike. 

Një person që paraqet kërkesën për ndihëm juridike 
dytësore mund ta plotësojë dhe nënshkruajë edhe vetë 
Formularin dhe ta paraqesë atë personalisht ose me postë në 
gjykatë. Për pasojë, nënshkrimi i Formularit edhe nga ana e 
punonjësit të ndihmës juridike parësore nuk përbën kusht të 
domosdoshëm për fi llimin e shqyrtimit të saj nga gjykata.

Gjykata, në përputhje me parashikimet e ligjit dhe parashikimet 
në legjislacionin procedural, pas shqyrtimit të kërkesës mund 
të vendos pranimin e kërkesës për dhënien e ndihmës juridike 
dytësore, ose rrëzimin e kërkesës për dhënien e kësaj ndihme.

Kërkesa për ndihmë juridike dytësore rrëzohet nëse 
individi nuk i përket njërës nga dy kategoritë e përfi tuesve31, 
ose është dukshëm abuzive ose haptazi e pabazuar. 
31) Nuk përmbushen kushtet e parashikuara në nenet 11 ose 12 të ligjit 
nr.111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”
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Kundër vendimit të gjykatës për rrëzimin e kërkesës për 
ndihmën juridike dytësore mund të bëhet ankim i veçantë. 
Ankimi i vendimit nuk pengon vazhdimin e shqyrtimit të 
çështjes. Ankimi bëhet sipas formularit tip të miratuar nga 
Ministri i Drejtësisë, i cili i jepet kërkuesit së bashku me 
vendimin për rrëzimin e kërkesës.

Gjykata e apelit shqyrton çështjen në dhomë këshillimi 
dhe merr vendim brenda 15 ditëve nga regjistrimi i çështjes. 
Kundër këtij vendimi nuk lejohet rekurs i veçantë në Gjykatë 
të Lartë por mund të bëhet rekurs, së bashku me vendimin 
përfundimar të Gjykatës së Apelit.

Vendimi i gjykatës mbi kërkesën për ndihmë juridike 
dytësore i njoftohet menjëherë kërkuesit, personit që ka 
dorëzuar kërkesën për ndihmë juridike dytësore, në rast se 
është një person i ndryshëm nga kërkuesi, organit procedues 
nëse kërkuesi është i pandehuri pa mjete të mjaftueshme 
fi nanciare, Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas, Dhomës 
Vendore të Avokatisë, në rast se kërkesa për ndihmë juridike 
dytësore është miratuar. Në rast të pranimit të kërkesës për 
ndihmë juridike dytësore, Dhoma Vendore e Avokatisë cakton 
një avokat nga lista e avokatëve që japin shërbimet e ndihmës 
juridike dytësore, sipas parimit të rotacionit32, si dhe përcjell 
32 Udhëzim i përbashkët nr.17 datë 05.08.2020 I Ministrisë së Drejtësisë 
dhe Dhomës së Avokatisë së Shqipërisë “Për rregullat e zbatimit të parimit 
të rotacionit në caktimin e avokatëve që do të ofrojnë shërbime të ndihmës 
juridike dytësore në proceset civile dhe administrative”

Praktika në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë është 
e tillë që kërkesa veçohet nga kërkesë-padia dhe gjykohet 
nga një trup gjykues i ndryshëm nga ai i kërkesë-padisë, 
në rastet kur kërkesa depozitohet njëkohësisht me kërkesë-
padinë.
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vendimin e gjykatës kompetente, së bashku me vendimin e saj 
mbi caktimin e avokatit këtij të fundit dhe personit të cilit i 
është pranuar kërkesa për ndihmën juridike dytësore. 

Avokati i caktuar, menjëherë pasi njihet me vendimin 
e gjykatës kompetente dhe vendimin e Dhomës Vendore të 
Avokatisë, ose me vendimin e organit procedues mbi caktimin 
e tij si avokat për dhënien e ndihmës juridike dytësore, hyn në 
marrëdhënie me personin, të cilit i është pranuar kërkesa për 
ndihmë juridike dytësore dhe fi llon dhënien e shërbimeve të 
kërkuara. 

Avokati i caktuar zëvendësohet nga një avokat tjetër, 
nga lista e avokatëve që ofrojnë shërbimet e ndihmës juridike 
dytësore, vetëm në rast se konstatohet një konfl ikt interesi 
midis avokatit dhe personit, të cilit i është pranuar kërkesa për 
ndihmën juridike dytësore. 

Në rast se kërkesa për ndihmë juridike dytësore paraqitet 
nga i pandehuri pa mjete të mjaftueshme fi nanciare, organi 
procedues që fi llon hetimet shqyrton menjëherë nëse përmbushen 
kriteret e përcaktuara në ligj. Nëse organi procedues, që fi llon 
hetimet vlerëson se kriteret janë përmbushur, cakton menjëherë 
një avokat mbrojtës nga lista e avokatëve që ofrojnë shërbimet 
e ndihmës juridike dytësore dhe njofton menjëherë personin, 
të cilit i ofrohet ndihmë juridike dytësore, si dhe avokatin e 
caktuar mbrojtës.

Vendimi për pranimin ose rrëzimin e kërkesës për ndihmë 
juridike dytësore jepet i arsyetuar dhe i njoftohet kërkuesit dhe 
Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas.

Kërkuesi mund ta kundërshtojë vendimin e organit pro-
cedues për rrëzimin e kërkesës për ndihmë juridike dytësore, 
me padi në gjykatën penale të shkallës së parë kompetente për 
shqyrtimin e çështjes në themel, brenda 5 ditëve nga marrja 
dijeni për këtë vendim.
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Gjykata shqyrton çështjen me një gjyqtar, sipas rregullave 
të parashikuara në legjislacionin procedural, brenda 15 ditëve 
nga regjistrimi i çështjes. Kundër këtij vendimi lejohet ankim i 
veçantë në gjykatën e apelit, brenda 5 ditëve nga marrja dijeni. 
Gjykata e apelit e shqyrton ankimin në dhomë këshillimi, 
brenda 10 ditëve nga data e marrjes së akteve.

I.16 Përjashtimi nga tarifat dhe 
shpenzimet gjyqësore

Ligji nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga 
shteti” përkufi zon në mënyrë të veçantë edhe “Përjashtimin 
nga tarifat dhe shpenzimet gjyqësore” si një formë të ndihmës 
juridike falas për përjashtimin nga pagesa e tarifave gjyqësore 
dhe shpenzimeve gjyqësore, me vendim të gjykatës kompetente, 
nëse plotësohen kriteret e vendosura nga ligji. 

Personat, të cilët kanë të drejtën për të marrë ndihmë 
juridike dytësore, gëzojnë të drejtën për përjashtim nga pagimi 

“Tarifa gjyqësore”, sipas ligjit nr.98/2017 “Për tarifat 
gjyqësore në Republikën e Shqipërisë” ka këtë përkufi zim: 
“Tarifat gjyqësore janë tarifa gjyqësore të përgjithshme, 
për paraqitjen e çështjeve në gjykata, tarifa gjyqësore të 
veçanta, për kryerjen e veprimeve procedurale në gjykata 
dhe shërbimet e administratës gjyqësore, si dhe tarifa 
gjyqësore shtesë, në funksion të administrimit korrekt të 
procesit gjyqësor.”

“Shpenzimet gjyqësore” janë shpenzimet e kryera në 
kuadër të procesit gjyqësor, të nevojshme për gjykimin, 
sipas kuptimit të dhënë në legjislacionin procedural, 
përveç tarifës gjyqësore.
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i tarifave të përgjithshme dhe të veçanta, sipas përcaktimeve të 
ligjit për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë, pagimi i 
shpenzimeve gjyqësore (shpenzimet për dëshmitarët, ekspertët, 
përkthyesit dhe për këqyrjen e sendeve ose këqyrjen në vend), 
sipas përcaktimeve të legjislacionit procedural, si dhe detyrimi 
për të parapaguar tarifën e vënies në ekzekutim të urdhrit të 
ekzekutimit pranë shërbimit përmbarimor gjyqësor shtetëror.

I.17 Gjykimi i çështjes

Gjykata shqyrton kërkesat për përjashtimin nga tarifat dhe 
shpenzimet gjyqësore, dhe shprehet me vendim për pranimin 
ose jo të kërkesës, të cilin ia vë në dispozicion Drejtorisë së 
Ndihmës Juridike. Përjashtimi nga pagimi i tarifave gjyqësore 
dhe shpenzimeve gjyqësore jepet në bazë të një kërkese që 
hartohet sipas formularit të kërkesës së miratuar nga Ministri i 
Drejtësisë.

Kërkesa për përjashtim nga pagimi i tarifave gjyqësore 
dhe shpenzimeve gjyqësore mund të paraqitet së bashku me 
kërkesën për ndihmë juridike dytësore, bashkëlidhur kërkesë-
padisë, në përputhje me parashikimet e legjislacionit procedural, 
ose në çdo fazë të procesit, derisa nuk është deklaruar i mbyllur 
hetimi gjyqësor. Në kërkesën për përjashtim nga pagimi 
i tarifave gjyqësore dhe shpenzimeve gjyqësore mund të 
kërkohet përjashtimi nga pagimi i një, disa ose të gjitha tarifave 
gjyqësore dhe/ose i shpenzimeve gjyqësore. 

Kërkesa për përjashtim nga pagimi i tarifave gjyqësore 
dhe shpenzimeve gjyqësore mund të paraqitet nga personi, i cili 
gëzon të drejtën për përjashtim nga pagimi i tarifave gjyqësore 
dhe shpenzimeve gjyqësore, nga një përfaqësues ligjor apo i 
pajisur me prokurë, ose nga bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi/ja 
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ose i afërm i shkallës së parë. Kjo kërkesë mund të paraqitet 
personalisht ose nëpërmjet shërbimit postar, në gjykatën 
kompetente për shqyrtimin e çështjes në themel. Gjykata, 
pas shqyrtimit të kërkesës vendos pranimin e kërkesës për 
përjashtimin nga pagimi i tarifave gjyqësore dhe shpenzimeve 
gjyqësore ose rrëzimin e kërkesës. Kundër vendimit të gjykatës 
mund të bëhet ankim në gjykatën e apelit.

Vendimi i pranimit të kërkesës i njoftohet menjëherë 
Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas. Ligji nuk parashikon të 
drejtën e ankimit të Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas ndaj 
vendimit të miratimit të kërkesës, edhe në qoftë se evidentohet 
qartazi se vendimi është dhënë në shkelje fl agrante të ligjit, 
ose kërkesa është haptazi e pabazuar, apo kur kërkuesi nuk 
përmbush kriteret ligjore për ta përfi tuar përjashtimin nga 
pagimi i tarifave dhe shpenzimeve gjyqësore.

Vendimi gjyqësor për përjashtimin nga pagimi i tarifave 
dhe shpenzimeve gjyqësore përbën titull ekzekutiv. Pagesa e 
shpenzimeve gjyqësore, për të cilat është vendosur përjashtimi, 
përballohet nga buxheti i miratuar për Ministrinë e Drejtësisë 
dhe paguhet nga Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas. Kur 
pala që është përjashtuar nga pagimi i tarifave gjyqësore dhe 
shpenzimeve gjyqësore, sipas parashikimeve të këtij ligji, 
fi ton me vendim gjyqësor të formës së prerë çështjen, për të 
cilën është dhënë ndihma juridike dytësore dhe/ose përjashtimi 
nga tarifat gjyqësore dhe shpenzimet gjyqësore, pala tjetër 
gjyqhumbëse, së cilës i ngarkohen pagimi i tarifave gjyqësore 
dhe shpenzimeve gjyqësore, sipas vendimit gjyqësor, detyrohet 
të kalojë këtë shumë menjëherë për llogari të Drejtorisë së 
Ndihmës Juridike Falas.

Ndihma juridike dytësore në një mënyrë mund të konsi-
derohet si “huadhënie” nga ana e shtetit për individët që kanë 
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50

Tiranë , më 11.02.2022

KËRKESË

KËRKUESE: Edmira Allamani, e bija e Mhill 
dhe e Maria,  e datëlindjes 

Edmira Allamani, lindur në Edmira Allamani dhe banuese në 
Tiranë, me adresë Rruga ”Shaban Bardhoshi, Tiranë.

Numër kontakti: 0684548386

OBJEKTI: Përjashtim nga pagimi i shpenzimeve gjyqësore për 
ekspertin psikolog në procesin e zgjidhjes së martesës

BAZA LIGJORE: Ligji Nr.111/2017 “Për  ndihmë juridike të 
garantuar nga shteti”, neni 3/c, 11/a, 12, 25, 26 
dhe 27 e vijues të tij.

DREJTUAR: GJYKATËS  SË  RRETHIT  GJYQËSOR 
TIRANË

I nderuar Z. Kryetar,

Unë kërkuesja Edmira Allamani jam palë paditëse në procesin 
gjyqësor për zgjidhje martese me bashkëshortin tim Reshit 
Allamani. Çështja është regjistruar për gjykim në datën 
11.02.2022. Unë jam nënë e një fëmije dhe trajtohem me pagesë 
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paaftësie. Jetoj në kushte të vështira ekonomike dhe nuk disponoj 
të ardhura për pagesën e ekspertit psikolog. 

Në bazë të ligjit nr.111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar 
nga shteti”, unë si kërkuese përfshihem në kategorinë e subjekteve 
të posaçme, pasi trajtohem me pagesë paaftësie, duke u plotësuar 
në këtë mënyrë kriteri i parashikuar në nenin 11, pika dh, dispozitë 
e cila më garanton të drejtën e përfitimit të ndihmës juridike të 
garantuar nga shteti.

Po ashtu, neni 19 parashikon që  “Kërkesa për dhënien e ndihmës 
juridike dytësore paraqitet nga personi i interesuar personalisht ose 
me anë të shërbimit postar pranë gjykatës ose organit procedues që 
fillon hetimet, përpara fillimit të një procesi gjyqësor, në fillim të 
një procesi gjyqësor dhe/ose në çdo fazë të procesit gjyqësor, 
derisa nuk është deklaruar i mbyllur hetimi gjyqësor, sipas 
rregullave të parashikuara në legjislacionin procedural”.

Sa më sipër, bazuar në ligjin nr.111/2017 “Për ndihmën juridike të 
garantuar nga shteti”, nga kjo Gjykatë  

Kërkoj:

1. Pranimin e kërkesës;

2. Përjashtimin nga pagimi i shpenzimeve gjyqësore për 
ekspertin psikolog në procesin e zgjidhjes së martesës.

Bashkëlidhur kësaj kërkese gjeni:
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1.Formular Aplikimi për përjashtimin nga pagimi i tarifave dhe 
shpenzimeve gjyqësore;

2. Formular vetëdeklarimi për kategoritë e veçanta të përfituesve;

5. Vërtetim trajtimi me pagesë paaftësie me nr.44 prot, datë 
20.01.2022, lëshuar nga Njësia Administrative Edmira Allamani;

5. Certifikatë familjare;

4.Fotokopje letërnjoftim  Edmira Allamani;

Kërkuese:

Edmira Allamani

nevojë ta përfi tojnë atë dhe që përmbushin kriteret e përcaktuara 
në ligj. 

Në rast se përfi tuesi i ndihmës juridike del gjyqfi tues në 
përfundim të procesit gjyqësor, atëherë çdo shpenzim i buxhetit 
të shtetit, i harxhuar për të, duhet të rikthehet në buxhetin e 
shtetit sepse atë e paguan pala gjyqhumbëse.

1.18 Rastet e kthimit të përfi timeve

Në rast se një person, të cilit i është pranuar kërkesa për 
ndihmë juridike dytësore dhe/ose përjashtimin nga tarifat 
gjyqësore dhe shpenzimet gjyqësore, i kanë ndryshuar rrethanat 
në një mënyrë të tillë që nuk plotëson kriteret ligjore për të 
qenë subjekt përfi tues i ndihmës juridike dytësore, Drejtoria e 
Ndihmës Juridike Falas i njofton përfi tuesit të ndihmës juridike 
detyrimin për kthimin vullnetar të shpenzimeve të kryera, 
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shumën konkrete dhe afatin për përmbushjen e këtij detyrimi.
Kërkuesi që ka përfi tuar ndihmë juridike dytësore dhe/

ose përjashtim nga tarifat gjyqësore dhe shpenzimet gjyqësore, 
duke paraqitur të dhëna të pavërteta ose të pasakta, është i 
detyruar të rimbursojë shpenzimet për avokatin që ka dhënë 
shërbimet e ndihmës juridike dytësore dhe/ose shpenzimet 
gjyqësore. Pavarësisht nga rimbursimi i këtyre shpenzimeve, 
Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas bën kallëzim penal, kur 
konstaton se ka elemente të veprës penale.

I.19 Sfi da të avokatëve gjatë aplikimit të ligjit
të ndihmës juridike

Ndryshimet e legjislacionit të ndihmës juridike kanë sjellë 
lehtësira për kategoritë përfi tuese, megjithëse ka ende nevojë 
për informimin e tyre. Si çdo praktikë e re edhe përfi timi 
i ndihmës juridike, në fi llimet e zbatimit të ligjit, ka pasur 
vështirësi. Aktualisht gjykatat kanë nisur praktikën e pranimit 
të kërkesave për ndihmë juridike dytësore dhe përjashtimin 
nga tarifat dhe shpenzimet gjyqësore. Gjithsesi, ka ende sfi da 
të cilat lidhen kryesisht me mënyrën e interpretimit të ligjit nga 
ana e gjykatave. 

Megjithëse ligji parashikon mundësinë e paraqitjes së 
këtyre kërkesave përpara fi llimit të procesit gjyqësor, ose së 
bashku me kërkesë padinë, gjykatat përgjithësisht kanë ndjekur 
praktikën e veçimit të këtyre kërkesave nga kërkesë-paditë, 
duke i gjykuar këto çështje nga dy trupa gjykuese të ndryshme. 
Kjo praktikë, përveçse në kundërshtim me ligjin, sjell vonesa në 
gjykimin e cështjeve, pasi sipas ligjit, kur kërkesa për ndihmë 
juridike, ose përjashtim, është paraqitur bashkë me kërkesë-
padinë, vendimi merret nga gjykata gjatë veprimeve paraprake, 
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ose në seancën përgatitore, përpara se të caktohet seanca 
gjyqësore, ndërsa në rastet kur kërkesa paraqitet në mënyrë 
të mëvetësishme përpara fi llimit të procesit gjyqësor, gjykata 
kompetente vendos brenda 5 ditëve nga data e regjistrimit 
të kërkesës. Nisur nga kjo problematikë e konstatuar në disa 
gjykata të vendit, lind nevoja për trajnimin e gjyqtarëve për 
çështje të kësaj natyre.

Sfi da tjetër lidhet me mosrespektimin e afateve procedurale 
për gjykimin e këtyre kërkesave nga ana e Gjykatave. Në disa 
gjykata të vendit janë vënë re vonesa deri disa mujore në 
gjykimin e këtyre çështjeve.

Mosnjohja e formularëve të ndihmës juridike dhe si pasojë 
mungesa e përfi timit të kësaj ndihme nga kategoritë në nevojë, 
sidomos në sistemin penitenciar dhe organin e akuzës është një 
tjetër problematikë e konstatuar. Kjo sjell si pasojë mungesën e 
respektimit të të drejtave të personave në konfl ikt me ligjin. Për 
këtë arsye ka nevojë për trajnime edhe në këto struktura.

Ka një praktikë të gabuar nga ana e Sekretarive të disa 
gjykatave të vendit, të cilat, duke mos e njohur mirë ligjin 
dhe aktet nënligjore, kanë pasaktësi në momentin e pranimit 
të dokumentacionit për të aksesuar ndihmën juridike (kërkesa, 
formularë). Edhe në rastet kur kërkuesi-paditës paraqet 
njëkohësisht kërkesën për ndihmë juridike dytësore, apo 
përjashtim nga shpenzimet dhe tarifat gjyqësore, sekretaria e 
gjykatës pranon vetëm kërkesën për ndihmë juridike dytësore 
apo përjashtim nga shpenzimet dhe tarifat gjyqësore, duke 
refuzuar kërkesë-padinë.

Kjo problematikë sjell nevojën për zhvillimin e trajnimeve 
edhe me stafi n e Sekretarisë së gjykatave.

Çështjet e kësaj natyre duhet të adresohen edhe pranë 
Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas, si institucioni përgjegjës 
për administrimin e ndihmës juridike falas.
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Kreu II

Të drejtat e viktimave të krimit dhe çështjet 
praktike në procesin e përfaqësimit të interesave të 

viktimave në procedura të ndryshme ligjore
                                

Legjislacioni

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë;
Konventa e Këshillit të Evropës për parandalimin dhe 

luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje 
(Konventa e Stambollit);

Konventa për Eleminimin e të gjitha formave të 
diskriminimit ndaj grave (CEDAW);

Konventa e Kombeve të Bashkuara Kundër Krimit të 
Organizuar Ndërkombëtar, të ratifi kuar me ligjin nr. 
8920, datë 11.07.2002 “Për ratifi kimin e “Konventës së 
Kombeve të Bashkuara Kundër Krimit të Organizuar 
Ndërkombëtar” dhe dy protokolleve shtesë të saj;

Konventa e Këshillit të Europës “Për masat kundër 
trafi kimit të qenieve njerëzore” e ratifi kuar me ligjin 
nr. 9642 datë 20.11.2006;

Konventa e Këshillit të Europës për mbrojtjen e 
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fëmijëve nga shfrytëzimi seksual dhe abuzimi seksual, 
e ratifi kuar nga Parlamenti shqiptar me ligjin nr. 10 
071 datë 9.2.2009;

Konventa Europiane mbi Kompensimin e Viktimave 
të Krimeve të Dhunshme”;

Direktiva e Këshillit 2004/80/BE e 29 Prillit 2004 
“Kompensimi i Viktimave të Krimit”;

Direktiva për Viktimat e Krimit “2012/29/EU” e Parla-
mentit Evropian dhe e Këshillit (25 tetor 2012);

Deklarata e Kombeve të Bashkuara për parimet The-
melore të Drejtësisë për Viktimat e Krimeve dhe Abu-
zimit” (1985);

Deklarata për Eliminimin e Dhunës Ndaj Grave nga 
Asambleja e Përgjithshme e OKB-së (1993);

Deklarata e Kombeve të Bashkuara mbi Parimet 
Themelore të Drejtësisë për Viktimat e Krimit dhe 
Keqpërdorimit të Pushtetit-2004;

Rekomandimi (85) 11 për Pozicionin e Viktimës në 
Kuadrin e të Drejtës dhe Procedurës Penale (Komiteti 
i Ministrave i Këshillit të Evropës së 1985);

Kodi i drejtësisë për të Miturit, i miratuar me ligjin nr 
37/2017;

Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale;
Kodi i Familjes i Republikës së Shqipërisë;
Ligji nr.9669, datë 18.12.2006 “Për Masa ndaj Dhunës 

në Marrëdhëniet Familjare”, i ndryshuar;
Ligji nr.9265 datë 29.07.2004 “Për Ratifi kimin e Kon-

ventës Europiane mbi Kompensimin e Viktimave të 
Krimeve të Dhunshme”;
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Ligji nr.9205 dt.15.03.2004 ’’Për mbrojtjen e dëshmi-
tarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë’, i ndyshuar 
me ligjin nr. 10 173 datë 22.10.2009 dhe ligjin nr. ligjin 
nr. 32/2017 datë 30.03.2017;

Ligji nr. 10192, dt. 3.12.2009 “Për parandalimin dhe 
goditjen e krimit të organizuar, trafi kimit dhe korrup-
sionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasur-
isë”, i ndryshuar;

Vendim Nr. 499, datë 29.8.2018 “Për miratimin e pro-
cedurave standarde të veprimit për mbrojtjen e vikti-
mave dhe viktimave të mundshme të trafi kimit”.

II.1  Koncepti dhe qasja ndaj viktimës së krimit

Termi "Viktimë" është një term i gjerë i cili përkufi zohet 
nga disa akte ndërkombëtare. Ky term nënkupton personat të 
cilët, individualisht ose kolektivisht, kanë pësuar dëmtime, 
duke përfshirë lëndime fi zike ose mendore, vuajtje emocionale, 
humbje ekonomike ose dëmtime të konsiderueshme të të drejtave 
të tyre themelore, nëpërmjet veprimeve ose mosveprimeve që 
janë në kundërshtim me ligjin.33

Një person mund të konsiderohet viktimë, pavarësisht 
nëse autori është identifi kuar, kapur, ndjekur penalisht apo 
dënuar dhe pavarësisht nga marrëdhëniet familjare ndërmjet 
autorit dhe viktimës. 

Sipas Deklaratës së Parimeve Themelore të Drejtësisë 
për Viktimat e Krimit dhe Abuzimit, termi "viktimë" përfshin 
gjithashtu, aty ku është e përshtatshme, familjen e ngushtë ose 
33 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/crimi-
nal-justice/protecting-victims-rights/victims-rights-eu_en
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vartësit e viktimës dhe personat që kanë pësuar dëmtime gjatë 
ndërhyrjes për të ndihmuar viktimën, ose për të parandaluar 
viktimizimin. 

Konventa e Këshillit të Europës për parandalimin dhe lufti-
min e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje (Konventa 
e Stambollit), me “Viktimë”, nënkupton çdo person fi zik që 
i nënshtrohet akteve të dhunës gjinore që çojnë ose mund të 
çojnë në dëmtim ose vuajtje fi zike, seksuale, psikologjike ose 
ekonomike për gratë, duke përfshirë kërcënime për kryerjen e 
këtyre akteve, shtrëngim ose heqje arbitrare të lirisë, qoftë nëse 
ndodh në jetën publike ose private në formën e përndjekjes, 
dhunës seksuale duke përfshirë edhe përdhunimin, ngacmimet 
seksuale, martesat e detyruara, gjymtimin e organeve gjenitale 
të femrave, abortin ose sterilizimin e detyruar (dhunë kundër 
grave), si dhe të gjitha aktet e dhunës fi zike, seksuale, psiko-
logjike ose ekonomike që ndodhin brenda familjes ose njësisë 
shtëpiake, ose ndërmjet ish bashkëshortëve, ose partnerëve ose 
ndërmjet bashkëshortëve, ose partnerëve, aktualë, pavarësisht 
nga fakti nëse autori i veprës penale ndan, ose ka ndarë të 
njëjtën banesë me viktimën (dhunë në familje). 

II.2 Historiku i viktimave të krimit

Viktimat e krimit janë lënë pas dore për një kohë të gjatë 
duke i dhënë përparësi të veçantë procedurave të drejtësisë 
penale për sjelljen e autorëve para drejtësisë. 

Ky koncept fi lloi të ndryshojë në vitet 1960, kur lëvizja 
për të drejtat civile solli ndryshime të gjera politike, ligjore 
dhe sociale në shumë fusha të jetës. Mes zhvillime të tjera, kjo 
çoi në rritjen e vëmendjes ndaj rolit të viktimave në kontekstin 
politik dhe social.
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Nga vitet 1970 e më pas, fokusi u zhvendos drejt eksplo-
rimit të qasjeve për të parandaluar viktimizimin, me një 
interes në rritje dhe njohjen e formave të shumta të dëmit dhe 
fatkeqësive të përjetuara nga viktimat.

Viktimologjia bashkëkohore pranon se viktimat e krimit 
kanë nevojë për përgjigje efektive në lidhje me dëmshpërblimin, 
që të dëgjohen në çështjen e tyre, për shërbime mbështetëse të 
dedikuara, të shpejta dhe jo stigmatizuese.

Objektivi kryesor i “Direktivës për të Drejtat e Viktimave 
të Krimit”34 është të sigurojë që viktimat e krimit të marrin 
informacionin, mbështetjen dhe mbrojtjen e duhur dhe të kenë 
mundësi të marrin pjesë në procedurat penale. Direktiva synon 
gjithashtu, të sigurojë që viktimat e krimit të njihen dhe trajtohen 
në mënyrë të respektueshme, të ndjeshme, të përshtatur, 
profesionale dhe jodiskriminuese, në të gjitha kontaktet me 
autoritetet kompetente. Një objektiv tjetër i Direktivës është 
të sigurojë interesin më të mirë të fëmijës viktimë krimi. Kjo 
Direktivë përcakton rregullat minimale. Shtetet anëtare mund 
të zgjerojnë të drejtat e përcaktuara në këtë Direktivë për të 
ofruar një nivel më të lartë mbrojtjeje. Aktualisht, kjo direktivë 
është në proces rishikimi dhe pritet që të shtohet gama e të 
drejtave dhe shërbimeve për këtë target grup.

II.3 Mbështetja ndaj viktimës së krimit

Përgjithësisht, viktimat janë të shqetësuara gjatë procesit 
penal. Kjo gjendje lidhet me mosnjohjen e procesit ligjor, 
pasigurinë nëse do t’i kërkohet të dëshmojë në gjyq, ndjenjën 
e turpit nëse do t’i kërkohet të dëshmojnë për hollësi intime, 
34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1421925131614&
uri=CELEX:32012L0029



 66 Udhëzues për avokatët dhe juristët që ofrojnë ndihmë ligjore për viktimat e krimit

frikën e të qenit pranë me autorin e veprës dhe familjen e tij, 
rëndesën psiko-emocionale gjatë përballjes me autorin, etj. Për 
këtë arsye gjyqtarët dhe prokurorët që shqyrtojnë këto çështje 
duhet të kenë parasysh pengesat shoqërore, psikologjike, 
ekonomike dhe kulturore që kanë përpara viktimat. 

Përgjigja më efektive ndaj të drejtave të viktimave të 
krimit vjen kur të gjitha pjesët e sistemit koordinojnë veprimet 
e tyre dhe funksionojnë në një përpjekje bashkërenduese për të 
trajtuar problemin. Ata janë pika kryesore që duhet të sigurojnë 
respektimin e detyrimeve ndërkombëtare, me kujdesin e duhur 
(due diligence) me qëllim parandalimin, hetimin dhe ndësh-
kimin e autorëve. Edhe qëndrimet, besimet dhe modelet e 
sjelljes së punonjësve që trajtojnë viktimat, luajnë një rol të 
rëndësishëm në menaxhimin e rasteve. 

Gjykata dhe Prokuroria janë një pjesë thelbësore e këtij 
sistemi, duke mbajtur përgjegjësi konkrete për rezultatet e 
çështjes. Për më tepër, ato kanë mundësi të shfrytëzojnë këtë 
ndërveprim në shumë mënyra. Së pari, mund të adresojnë 
nevojat e shumë viktimave që vijnë përmes dyerve të tyre, 
duke u siguruar atyre lidhje me shërbimet. Së dyti, mund 
të monitorojnë sjelljen e autorëve dhe t'i adresojnë ata për 
ndërhyrje të përshtatshme dhe të specializuar. Dhe së treti, 
mund të përdorin autoritetin e tyre për të demonstruar publikisht 
angazhimin që sistemi ka për tu kujdesuar për të drejtat e 
viktimave të krimit. 

Qasja me në qendër viktimën, sigurinë dhe mirëqënien 
e saj duhet të këtë rëndësi parësore në reagimin e drejtësisë 
penale. Qasja që ka në qendër viktimën, pranon se viktimat 
janë pjesëmarrëse qendrore në procesin e drejtësisë penale, 
dhe se ato meritojnë një trajtim të përshtatshëm dhe në respekt 
të standardeve që kërkon legjislacioni në fuqi. Viktimat kanë 
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të drejtë të jenë të mirë-informuara me qëllim që të marrin 
vendimet e tyre në lidhje me pjesëmarrjen në të gjitha fazat 
e sistemit të drejtësisë penale. Viktimat duhet të dinë se çfarë 
kërkojnë dhe risqet me të cilat përballen. Reagimi i sistemit të 
drejtësisë penale është që t’i ndihmojë ato të menaxhojnë riskun 
dhe të garantojnë sigurinë e tyre. Zbatimi i qasjes që ka në 
qendër viktimën nuk kufi zohet vetëm me sistemin e drejtësisë 
penale. Kjo qasje duhet të zbatohet në të gjithë sektorët ku shteti 
trajton viktimat e krimit. Gjithashtu, sistemi i drejtësisë penale 
duhet të zbatohet në mënyrë të tillë që të fuqizojë çdo viktimë 
të krimit, duke shmangur masat që riviktimizojnë viktimat. 

II.4 Të Drejtat e Viktimave në Procesin Penal
Viktima si palë në proces

Në ndryshim nga pozita e mëparshme, që nga viti 2017, 
viktima e veprës penale është palë në procesin penal dhe ka 
të drejta procedurale që i japin një rol aktiv në këtë proces. 
Ky është një ndryshim thelbësor që e dallon pozitën e saj nga 
pozita pasive e mëparshme. 

Dikur viktima mund të  kishte vetëm statusin e dëshmitares, 
denoncueses ose paditëses civile për kërkimin e dëmit të ardhur 
nga vepra penale. Aktualisht, viktima ka një sërë të drejtash 
procedurale. 

Viktima e krimit ka disa të drejta thelbësore, të cilat duhet 
të respektohen në çdo rast. Këto të drejta janë:

 të përfi tojë kujdes mjekësor, ndihmë psikologjike, 
këshillim dhe shërbime të tjera të ofruara nga autoritetet, 
organizatat ose institucionet përgjegjëse për ndihmën 
ndaj viktimave të veprës penale;
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 të komunikojë në gjuhën e saj dhe të ndihmohet nga një 
përkthyes, interpretues i gjuhës së shenjave, ose lehtë-
sues i komunikimit për personat me aftësi të kufi zuar, 
në të folur dhe në të dëgjuar;

 të zgjedhë mbrojtës dhe, kur është rasti, të përfi tojë 
ndihmë juridike falas, sipas legjislacionit në fuqi;

 të kërkojë shpërblimin e dëmit dhe të pranohet si paditës 
civil në procesin penal;

 të përjashtohet, në kushte të caktuara me ligj, nga 
pagimi i çdo shpenzimi për marrjen e akteve dhe tarife 
gjyqësore për paraqitjen e kërkesë-padisë që lidhen me 
statusin e viktimës së veprës penale.

Të drejat e viktimës së krimit mund të kategorizohen si më 
poshtë, në varësi të fazës së procedimit të cështjes:

 Të drejtat e viktimave të krimit në fazën e hetimeve;
 Të drejtat e viktimave të krimit në fazën e gjykimit;
 Të drejta të tjera të viktimës së krimit (ku hyn edhe e 

drejta për kompensim).
Nëse i referohemi secilës prej këtyre të drejtave në 

Shqipëri, mund të themi se ka një sërë problematikash në 
zbatimin e legjislacionit, i cili është në përputhje me direktivat 
e BE-së.

II.5 Të drejtat e viktimës së krimit 
në fazën e hetimeve

Kreu VI i Kodit të Procedurës Penale “Viktima, Viktima 
Akuzuese, Paditësi dhe i padituri civil” rregullon të drejtat e 
viktimës së veprës penale.
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Organet publike duhet të garantojnë që viktimat e veprës 
penale të trajtohen me respekt për dinjitetin e tyre njerëzor 
dhe të mbrohen nga ridëmtimi gjatë ushtrimit të të drejtave të 
parashikuara nga ky Kod. Organi procedues njofton menjëherë 
viktimën për të drejtat dhe mban procesverbal për njoftimin e 
tyre.

Viktima e veprës penale ka këto të drejta35gjatë fazës së 
hetimit të cështjes:

 E drejta për të kërkuar ndjekjen penale dhe dënimin e 
autorit të veprës penale;

 të kërkojë në çdo kohë informacion për gjendjen e pro-
cedimit;

 të njihet me aktet e provat, pa cënuar parimin e sekretit 
hetimor;

 të kërkojë marrjen e provave, si dhe të parashtrojë kër-
kesa të tjera përpara organit procedues;

 të informohet për arrestimin e të akuzuarit dhe lirimin 
e tij;

 të njoftohet për mosfi llimin e procedimit, pushimin e 
çështjes;

 të bëjë ankim në gjykatë kundër vendimit të prokurorit 
për të mos fi lluar procedimin, për të pushuar akuzën ose 
çështjen;

Problematika gjatë kësaj faze

Në këtë fazë të procedimit respektimi i të drejtave të 
viktimave (fokusuar në viktimat e dhunës me bazë gjinore) ka 
një sërë problemesh. 
35 Neni 58 i Kodit të Procedurës Penale
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Këtu mund të përmendim mos informimin e viktimës 
për lirimin e autorit nga ana e policisë dhe organit të akuzës 
(prokurorisë). Në frymën e legjislacionit duhet ti kushtohet 
një rëndësi e posaçme sigurisë së viktimës. Edhe momenti i 
lirimit të dhunuesit nga burgu gëzon një vëmendje të posaçme 
në legjislacion. Viktima ka të drejtë të informohet kur autori 
i veprës arratiset, ose lirohet përkohësisht, ose përfundimisht, 
detyrim ky që i takon shtetit sipas legjislacionit në fuqi.

Ndërsa, sa i përket të drejtave me natyrë procedurale, në 
këtë fazë, viktima ka të drejtë që të njihet me aktet e provat, 
të kërkojë marrjen e provave, të bëjë ankim në gjykatë kundër 
vendimit të prokurorit për të mos fi lluar procedimin, për të 
pushuar akuzën ose çështjen. Këto të drejta mund të ushtrohen 
në mënyrë efektive vetëm nëpërmjet një mbrojtësi ligjor. Në 
mungesë të mbrojtjes ligjore këto të drejta mbeten vetëm 
formale.

Probleme janë konstatuar edhe në caktimin e masave të 
sigurimit personal nga ana e gjyqtarëve. Në caktimin e këtyre 
masave gjyqtarët kanë për detyrë të jenë të vetëdijshëm dhe 
të marrin në konsideratë të gjitha faktet përkatëse në lidhje 
me rrezikun e të pandehurit për dhunë ndaj viktimës. Ata 
gjithmonë duhet të marrin parasysh çdo shqetësim që ngrihet 
nga viktima në lidhje me sigurinë e saj. Kur bëhet balancimi 
midis të drejtës së autorit për lirimin me kusht dhe të drejtës së 
viktimës për sigurinë, gjyqtarët duhet të balancojnë interesat 
konkurruese në favor të sigurisë së viktimës. Gjyqtarët duhet 
të kenë sa më shumë informacion në lidhje me situatën dhe 
individët e përfshirë kur vendosin se cila masë e mbrojtjes 
është e përshtatshme në secilin rast. 

Gjithashtu, gjyqtarët duhet të jenë të vetëdijshëm se 
të pandehurit e akuzuar për vepra të lehta ka të ngjarë të 
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jenë po aq të rrezikshëm sa ata që akuzohen për vepra më të 
rënda, veçanërisht në dhunën e partnerit intim dhe rastet e 
përndjekjes. Paraburgimi është një masë e domosdoshme kur 
gjyqtari përcakton se ekziston rrezik i mjaftueshëm i dhunës, 
ose ekzistojnë shqetësimet se i pandehuri nuk do t’u bindet 
kushteve të vendosura të lirimit. Gjyqtarët duhet të marrin 
parasysh edhe pikëpamjet e viktimës në lidhje me kushtet e 
përshtatshme. 

E drejta e viktimës për informim36 

Për shkaqe të ligjshme, viktima, përfaqësuesi ligjor, ose 
mbrojtësi i saj kanë të drejtë të kërkojnë informacion për 
gjendjen e procedimit, si dhe të njihen dhe të marrin kopje të 
akteve dhe provave që ndodhen në fashikullin e prokurorit. 

Prokurori mund të refuzojë kërkesën në disa raste. Së pari 
,kur interesi i ruajtjes së fshehtësisë së hetimit tejkalon interesin 
e viktimës, kur interesi i të pandehurit tejkalon interesin e 
viktimës, kur viktima nuk është pyetur ende si dëshmitar. 

Viktima, përfaqësuesi ligjor, ose mbrojtësi i saj; kanë 
të drejtë të kërkojnë informacion në lidhje me vendosjen, 
vazhdimin, zëvendësimin apo heqjen e masave të sigurimit 
ndaj të pandehurit, përveçse kur njoftimi për këto fakte mund 
të rrezikojë jetën ose shëndetin e të pandehurit. 

II.6 Të drejtat e viktimës gjatë fazës së gjykimit

Gjatë fazës së gjykimit viktima e krimit ka këto të drejta:
 të thirret në seancën paraprake dhe në seancën e parë 

gjyqësore;
36 Neni 279/a i Kodit të Procedurës Penale
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 të dëgjohet nga gjykata, edhe kur asnjëra nga palët nuk 
ka kërkuar thirrjen e saj si dëshmitar;

 të njoftohet për fi llimin dhe përfundimin e gjykimit;
 të bëjë ankim në gjykatë kundër vendimit të gjyqtarit të 

seancës paraprake për të pushuar akuzën ose çështjen.

Problematikat gjatë kësaj faze

Edhe nëse i referohemi respektimit të këtyre të drejtave 
mund të përmenden disa problematika, si mosnjoftimi i vik-
timave për fi llimin dhe përfundimin e gjykimit, e drejta për tu 
dëgjuar në gjykatë, e cila mund të ushtrohet në prani të avokatit, 
por në mungesë të këtij të fundit, kjo e drejtë mbetet thjesht 
formale. 

Ndërsa, e drejta për të bërë ankim në gjykatë kundër ven-
dimit të gjyqtarit të seancës paraprake për të pushuar akuzën 
,ose çështjen është një e drejtë që mund të realizohet vetëm 
nëpërmjet mbrojtësit ligjor dhe jo drejtpërdrejtë nga viktima. 
Ajo që vihet re është se në shumicën e rasteve, viktima e krimit, 
nuk është paraqitur në gjykim. Arsyeja e lënies së gjykimit në 
mungesë mund të lidhet, së pari, me mosthirrjen e viktimës në 
gjykim dhe së dyti, me mospasjen e ndihmës ligjore pa pagesë.

II.7 E drejta për kompensim për viktimat e krimit

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë e parashikon si një 
nga të drejtat themelore, të drejtën e shtetasit për rehabilitim 
dhe/ose zhdëmtim, në rast se është dëmtuar për shkak të një akti, 
veprimi ose mosveprimi të paligjshëm të organeve shtetërore.37 
Kjo e drejtë i rezervohet ligjit për të përcaktuar modalitetet e 

37 Neni 44 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë
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zbatimit të saj.  
Legjiscalioni ndërkombëtar kërkon që çdo shtet të krijojë 

një skemë kombëtare të kompensimit për të gjitha viktimat 
e krimit. Të gjitha viktimat e krimit duhet të kenë qasje në 
skemën kombëtare të kompensimit në territorin e të cilit është 
kryer krimi. Kompensimi nënkupton kompensimin nga autori 
dhe nga shteti.

Rreth kuptimit të kompensimit, "Deklarata e Kombeve të 
Bashkuara mbi Parimet Themelore të Drejtësisë për Viktimat 
e Krimit dhe Keqpërdorimit të Pushtetit", trajton çështjen e 
zhdëmtimit dhe kompensimit të viktimave. Kompensimi duhet 
të përfshijë kthimin e pasurisë apo shpërblimin në të holla për 
dëmin e pësuar apo fi timin e munguar, pagimin e shpenzimeve 
të shkaktuara lidhur me viktimizimin, shpenzimet për dëmtimet 
e gjendjes shëndetësore, demin fi zik, psikik dhe moral. Në bazë 
të kësaj deklarate, dëmi duhet të kompensohet, në radhë të parë 
nga autori i krimit, por edhe nga shteti në rastet kur kompensimi 
nuk mund të kryhet. 

Nëse i referohemi kompensimit të viktimave të krimit 
Shqipëria  ka ratifi kuar “Konventën Europiane mbi Kompen-
simin e Viktimave të Krimeve të Dhunshme”. Kështu viktimat 
e veprave penale kanë të drejtë për të përfi tuar kompensim për 
dëmet e pësuara. Kjo përfshin dëmet materiale si edhe dëmet 
jomateriale. Edhe Legjislacioni Penal dhe Civil i Republikës së 
Shqipërisë parashikon disa lloj kompensimesh për viktimat e 
veprës penale. 

Padia civile në procesin penal

E vetmja mundësi që kanë viktimat sipas ligjit procedural 
penal për t’u dëmshpërblyer për dëmin që iu është shkaktuar 



 74 Udhëzues për avokatët dhe juristët që ofrojnë ndihmë ligjore për viktimat e krimit

është nëpërmjet padisë civile në procesin penal.
Padia civile në procesin penal parashikohet në nenin 61 

të Kodit të Procedurës Penale dhe i jep të drejtën viktimës, si 
paditëse civile, të kërkojë nëpërmjet një padie civile në procesin 
penal kundër autorit, ose të paditurit civil, kthimin e pasurisë 
dhe shpërblimin e dëmit. Përdoret për dëmin pasuror dhe për 
dëmin jopasuror. Viktimat mund të kërkojnë kompensim për 
dëmet materiale dhe dëmin moral nga i padituri duke i bashkuar 
procedimit penal një padi civile në procesin penal. Kjo është e 
përcaktuar në nenin 61 të Kodit të Procedurës Penale (KPP).

Nëse pretendimi pranohet, atëherë vetë viktima është 
përgjegjëse të kërkojë ekzekutimin e urdhrit. 

Gjykata Penale mund të vendosë veçimin e padisë civile 
dhe ta dërgojë atë në gjykatën civile, sipas nenit 62 të Kodit 
të Procedurës Penale, i cili thotë: “Gjykata, me kërkesën 
e palëve ose kryesisht, mund të vendosë veçimin e padisë 
civile dhe dërgimin e saj në gjykatën civile, nëse gjykimi i 
saj vështirëson ose zvarrit procesin penal. Kjo mund të bëhet 
ose me kërkesën e palëve, ose kryesisht, nëse gjykimi i akuzës 
civile sjell vështirësi, ose shkakton vonesa në procesin penal.“ 

Për të siguruar kthimin e pasurisë dhe shpërblimin e dëmit, 
me kërkesën e paditësit civil, organi procedues mund të vendosë 
sekuestrimin e pasurisë së të pandehurit ose të të paditurit civil. 
Kjo masë qëndron deri në përfundimin e çështjes.

Heqja dorë nga gjykimi i padisë civile mund të bëhet në 
çdo gjendje dhe shkallë të procedimit me një deklaratë të bërë 
personalisht nga paditësi, ose nga përfaqësuesi i tij jo në seancë 
ose me akt të shkruar e të depozituar në sekretarinë e gjykatës 
dhe të njoftuar palëve të tjera.

Heqja dorë nuk pengon ngritjen e padisë në gjykatën civile.
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Padia Civile

Viktima e krimit mund të paraqesë një padi të veçantë 
civile në gjykatën civile, duke iu referuar nenit 647/a të Kodit 
Civil, mbi shpërblimin e dëmit jopasuror. Padia civile i siguron 
mbrojtje viktimës, sepse me kërkesën e saj, si paditëse civile, 
organi procedues me qëllim që të sigurohet kthimi i pasurisë dhe 
shpërblimi i dëmit, mund të vendosë sekuestrimin e pasurisë së 
të pandehurit ose të të paditurit civil. Kjo masë qëndron deri 
në përfundimin e çështjes. Kjo padi ka shpenzime dhe zgjat 
shumë në kohë.

Viktima mund të kërkojë kompensim përmes procedimit 
civil pranë një gjykate civile. Në këtë rast, viktima mund të 
kërkojë si dëmet materiale (në kuadrin e nenit 608 të Kodit Civil), 
ashtu edhe dëmet morale. Sipas nenit 625 të Kodit Civil ,dëmet 
morale konsistojnë në pagesa për dëmet jomateriale që rrjedhin 
nga dëmtimi moral, fi zik ose psikologjik, ankthi emocional, 
dhimbjet dhe vuajtjet, që viktima ka pasur si rezultat i krimit të 
kryer kundër saj/tij. Sipas nenit 608 të Kodit Civil, kompensimi 
për dëmet materiale mund të përfshijnë pagesën për: 

 Kostot e trajtimeve mjekësore, fi zike, psikologjike ose 
psikiatrike të kërkuara nga viktima; 

 Kostot e terapisë fi zike dhe për shkak të profesionit, ose 
për rehabilitim, të kërkuara nga viktima; 

 Kostot e transportit të nevojshëm, kujdesit të përko-
hshëm për fëmijët, strehimit të përkohshëm, ose kos-
tot e lëvizjes e viktimës në një vend për rezidencë të 
përkohshme të sigurtë. 

 Të ardhurat e humbura dhe pagesat përkatëse, bazuar 
në ligjin kombëtar dhe në rregullat që lidhen me për-
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caktimin e pagës paratë që viktima ka fi tuar për autorin 
(trafi kantin); 

 Tarifat ligjore, si dhe kostot dhe shpenzime që ka pa-
sur viktima, duke përfshirë kostot që lidhen me pjesë-
marrjen e viktimës në hetimin penal dhe në procesin e 
shqyrtimit gjyqësor; 

 Çdo lloj kostoje tjetër, apo humbjesh, që ka pësuar vik-
tima si rezultat direkt i këtij krimi. 

Skema Shtetërore e Kompensimit

Krahas dëmshpërblimit nga autori, ekziston edhe një 
mënyrë tjetër për kompensimin e viktimës, nëpërmjet një skeme 
shtetërore. Në legjislacionin tonë të brendshëm kjo parashikohet 
në Ligjin Nr. 10192, datë 3.12.2009 “Për Parandalimin dhe 
Goditjen e Krimit të Organizuar dhe Trafi kimit nëpërmjet 
masave parandaluese kundër pasurisë” (akti antimafi a), i 
ndryshuar. 

Konkretisht, ky ligj38 përcakton ngritjen e Fondit të Po-
saçëm për Parandalimin e Kriminalitetit, i cili shërben ndër të 
tjera edhe për t’ju ardhur në ndihmë viktimave të krimit (përfshi 
viktimat e trafi kimit), si dhe për të nxitur programet sociale për 
këtë kategori. 

Ky fond shërben për:
përmirësimin e funksionimit të drejtësisë penale, duke 

destinuar pasuritë në administrim të Prokurorisë së 

38 Neni 37 i ligjit Nr. 10192, datë 3.12.2009 “Për Parandalimin dhe Goditjen 
e Krimit të Organizuar dhe Trafi kimit nëpërmjet masave parandaluese 
kundër pasurisë”, i ndryshuar.
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Përgjithshme, Prokurorisë së Posaçme dhe të Ministrisë 
së Drejtësisë;

përmirësimin e parandalimit të kryerjes së veprave 
penale, të hetimeve paraprake penale të krimit të orga-
nizuar ose krimeve të tjera, që sjellin pasuri/produkte 
kriminale dhe zhvillimin e programeve të mbrojtjes 
së dëshmitarëve e të bashkëpunëtorëve të drejtësisë, 
duke destinuar pasuritë në administrim të ministrisë 
përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike;

dhënien e ndihmës viktimave të krimit të organizuar, 
si dhe nxitjen e programeve sociale për këto kategori, 
duke destinuar pasuritë në administrim të ministrisë që 
mbulon çështjet sociale;

Dëmshpërblimin e viktimave të krimit të organizuar 
dhe të trafi kimit në masën e përcaktuar me vendim 
gjyqësor;

Në praktikë zbatimi i kësaj dispozite, edhe pse u azhurnua 
në vitin 2020, është konstatuar si pak efi kase, pasi ligji nuk ka 
parashikuar drejtpërdrejt mënyrën se si një viktimë mund të 
përfi tojë nga ky fond, nëpërmjet procesit administrativ apo atij 
penal e civil.

Agjencia e Administrimit të Pasurive 
të Sekuestruara dhe të Konfi skuara

Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara 
dhe të Konfi skuara (AAPSK) është krijuar në zbatim të Ligjit 
nr. 9284, date 30.09.2004 “Për parandalimin dhe goditjen e 
krimit te organizuar” dhe aktualisht funksionon në zbatim të 
ligjit nr. 10192, dt. 3.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen 
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e krimit të organizuar, trafi kimit dhe korrupsionit nëpërmjet 
masave parandaluese kundër pasurisë”, ndryshuar me ligjin 
70/2017, dt. 27.4.2017 dhe ligjin nr.85/2020, datë 02.07.2020. 
AAPSK është një agjenci në varësi të ministrit që mbulon 
rendin dhe sigurinë publike.39 AAPSK ka për objekt kryesor 
të veprimtarisë administrimin e pasurive të sekuestruara e të 
konfi skuara me vendim të gjykatës, administrimin e pasurive të 
bllokuara, sekuestruara, dhe administrimin e pasurive të tjera, 
të cilat janë produkt i veprave penale apo të lidhura me to dhe 
administrimin e provave materiale të konfi skuara dhe shitja e 
tyre. Pasuritë e konfi skuara shiten me ankand nga Drejtoria e 
Drejtimit të Pronës Publike pranë Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë, ndërsa pasuritë e sekuestruara që ju bie vlera, nga 
AAPSK. Pasuritë e paluajtshme apo të luajtshme të konfi skuara 
mund të të kalojnë në pronësi apo të jepen në përdorim për 
institucionet shtetërore apo njësitë e qeverisjes vendore.

Probleme me zbatimin në praktikë

Në praktikë nuk ka ndonjë rast në të cilin viktimat e krimit 
të kenë përfi tuar kompensim për dëmin e pësuar nga fondi i 
posaçëm, pra nuk kemi vendime të ekzekutuara. Nga ana tjetër 
nuk ka informacion për raste në të cilat padia për kompensim 
të çojë në një vendim kompensimi brenda procedures penale. 
Në shumicën e rasteve viktimat janë referuar tek gjykata civile 
duke kërkuar kompensim përmes një padie civile. Këtu mund 
të përmendim rastet e përfaqësuara nga D&E. 

Këto padi kanë kosto dhe tarifë gjyqësore 1% të vlerës 
së kompensimit të kërkuar. Edhe ekzekutimi i vendimeve për 
kompensim ndaj viktimave të krimit është shumë problematik 
39  https://aapsk.gov.al/rreth-aapsk/
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pasi paditësi/viktima duhet të paguajë që në fi llim taksë për 
zyrën e përmbarimit, gjë e cila është e pamundur të përballohet 
nga viktimat e trafi kimit. 

Por me zbatimin e ligjit “Për ndihmën juridike të garan-
tuar nga shteti” pritet që situata të ndryshojë pozitivisht (për-
jashtimi nga tarifat dhe shpenzimet gjyqësore). Avokatët duhet 
të luajnë një rol më aktiv në aplikimin e kërkesave të tilla që 
në fi llim të procesit gjyqësor me qëllim vënien në ekzekutim të 
vendimeve të tilla.

Rastet e kompensimit për viktimat e trafi kimit që 
kanë fi tuar në Gjykatë të drejtën për shpërblim dëmi 

A viktimë trafi kimi, asistuar nga D&E që prej vitit 2012   

Procesi i kompensimit: D&E në bashkëpunim me një 
organizatë partnere (QNL) ka asistuar A. gjatë gjithë procesit 
gjyqësor për kompensim, të zhvilluar në Gjykatën e Rrethit 
Gjyqësor Tiranë. Ky proces ka fi lluar pas përfundimit të procesit 
penal dhe dënimit të trafi kantëve. Në maj 2018 ka qenë seanca 
e fundit e Gjykatës, e cila përfundoi në favor të viktimës së 
trafi kimit për të drejtën e kompensimit. Gjithsej, janë mbajtur 
29 seanca gjyqësore dhe gjykimi në shkallë të parë ka zgjatur 
21 muaj. Gjykata ka vendosur për pranimin pjesërisht të padisë 
dhe detyrimin e të paditurit X të dëmshpërblejë paditësen 
A për dëmin pasuror dhe jopasuror të shkaktuar si pasojë 
e shfrytëzimit të saj seksual në shumën e përgjithshme rreth 
45.000 Euro. Aktualisht, çështja është apeluar nga avokati i 
trafi kantit dhe po ndiqet në Gjykatën e Apelit.

Basistuar nga D&E dhe QNL për mbrojtje dhe procesin e 
kompensimit.
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Procesi i kompensimit: Në fi llim të vitit 2010, nga Gjykata 
e  Rrethit Gjyqësor Tiranë është marrë një vendim në favor 
të viktimës  B (Vendimi Nr. 1202 dt. 19.02.2010), sipas të 
cilit, viktimës së trafi kimit i njihet e drejta e kompensimit në 
një vlerë të konsiderueshme (rreth 40.000 Euro), e cila do të 
shlyhet nga autori i veprës penale. Ky vendim ka qenë i pari 
këtij lloji, duke shënuar një hap pozitiv në drejtim të krijimit 
të një praktike për kompensimin e viktimave të trafi kimit, por 
për fat të keq ka ngelur në letër dhe nuk është ekzekutuar ende. 

II.8 Garancitë ligjore për kategori të posaçme

 Garancitë për të miturit
 Garancitë për viktimën e abuzuar seksualisht dhe 

viktimën e trafi kimit
 Garancitë për dëshmitarët e mbrojtur

Garancitë për të miturit

Organi procedues duhet të trajtojë viktimën e mitur të 
veprës penale duke mbajtur parasysh moshën, personalitetin dhe 
rrethana të tjera, me qëllim shmangien e pasojave të dëmshme 
për zhvillimin dhe edukimin e saj të ardhshëm. Viktima e mitur 
pyetet pa vonesë nga persona të specializuar për këtë qëllim. 
Kur është e mundur dhe e përshtatshme, biseda regjistrohet me 
mjete audiovizive, sipas parashikimeve të Kodit të Procedurës 
Penale. Ky regjistrim mund të përdoret si provë në procedimin 
penal dhe vlerësohet së bashku me provat e tjera. Kur viktima 
e mitur është nën 14 vjeç, biseda zhvillohet në mjedise të 
përshtatura për të.
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Përveç të drejtave të tjera që i ka edhe viktima e rritur, 
viktima e mitur ka edhe këto të drejta: 

të shoqërohet nga një person i besuar prej tij;
të ruajtjes së konfi dencialitetit të të dhënave personale;
të kërkojë, nëpërmjet përfaqësuesit, që gjykimi të zhvil-

lohet pa praninë e publikut.
Fëmijëve të pashoqëruar u caktohet një kujdestar ligjor për 

t’i përfaqësuar ata dhe për të vepruar në interesin e tyre më të 
mirë. Gjithashtu, merren masa për të përcaktuar identitetin dhe 
nënshtetësinë e fëmijëve, si dhe në rast se është në interesin 
më të mirë për fëmijët, për të gjetur/lokalizuar familjet e tyre. 
Kur mosha e viktimës nuk është e sigurt, por kur ka shkaqe të 
arsyeshme për të besuar se viktima është nën 18 vjeç, viktima 
supozohet të jetë fëmijë dhe përfi ton masa të posaçme mbrojtjeje, 
në pritje të verifi kimit të moshës. Përpara riatdhesimit, që duhet 
të bëhet vetëm në rast se ai është në interesin më të mirë të fëmijës, 
kryhet një vlerësim rreziku dhe sigurie. Fëmijët përfi tojnë 
nga masa të posaçme mbrojtje gjatë hetimit dhe proceseve 
gjyqësore. Ata kanë të drejtë të përfi tojnë masa për arsimimin 
e tyre dhe ndihmë të cilat marrin parasysh nevojat e tyre.

Të drejtat e viktimës së abuzuar seksualisht 
dhe viktimës së trafi kimit

Veç të drejtave të parashikuara, viktimat e abuzuara sek-
sualisht dhe viktimat e trafi kimit të qenieve njerëzore kanë 
gjithashtu të drejtë:

të pyeten pa vonesë nga një ofi cer i policisë gjyqësore 
ose prokuror i të njëjtës gjini;
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të refuzojnë t’u përgjigjen pyetjeve në lidhje me jetën 
private, e cila qartësisht nuk ka lidhje me veprën penale;

të kërkojnë të dëgjohen nëpërmjet mjeteve audiovizive, 
sipas parashikimeve të këtij Kodi.

Neni 75/a i KPrP e parashikonte që veprat penale “Tra-
fi kimi i qenieve njerëzore“, neni 110/a i KP dhe “Trafi kimi i 
të miturve”, neni 128/b i KP, ishin në kompetencën lëndore të 
Gjykatës së Krimeve të Rënda. Me ndryshimet e vitit 2017 në 
Kodin e Procedurës Penale, vepra penale e trafi kimit të qenieve 
njerëzore, ku përfshihet trafi kimi i  personave të rritur  dhe ajo 
e trafi kimit të të miturve, gjykohen nga gjykatat e juridiksionit 
të përgjithshëm. 

Këto ndryshime kanë krijuar probleme në zbatim për shkak 
të kompleksitetit që kanë këto vepra penale dhe mungesës së 
kapaciteteve të Prokurorive dhe Gjykatave të juridiksionit të 
përgjithshëm. Ky ndryshim ka ndikuar edhe tek vetë viktimat, 
të cilat e kanë më të vështirë për të denoncuar rastet e trafi kimit 
në Prokuroritë e rretheve për shkak edhe të frikës së njohjes 
dhe mungesë së besimit në organet e drejtësisë, sidomos ato 
të rretheve. Gjithashtu, në rrethe mungojnë edhe kapacitetet 
për t’u ardhur në mbrojtje viktimave me ndihmë ligjore apo 
shërbime të tjera, përfshirë edhe sigurinë. Nga Koalicioni i 
strehëzave Antitrafi kim, ku bën pjesë edhe D&E, është kërkuar 
që të rishikohet edhe njëherë mundësia e ndryshimit të KPrP për 
të kaluar në kompetencë të SPAK të dispozitave të trafi kimit, 
përkatësisht, neni 110/a dhe neni 128/b.

Gjykata kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar do 
të gjykojë çdo vepër penale të kryer nga grupi i strukturuar 
kriminal, organizata kriminale, organizata terroriste dhe banda 
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e armatosur, sipas përcaktimeve të Kodit Penal. Pra nëse vepra 
penale e trafi kimit është kryer nga njëra nga organizatat e 
sipërpërmendura kompetente do të jetë kjo gjykatë. Hetimi do 
të kryhet përkatësisht nga Prokuroritë e Rretheve Gjyqësore dhe 
në rastin e organizatave kriminale nga Prokuroria e Posaçme 
(SPAK). 

Viktimat e trafi kimit kanë të drejtë të kërkojnë fi llimin e 
ndjekjes penale, dhe  mundet t’i drejtohen organit të prokurorisë 
për të dhënë deklarime. Faza e pyetjes së viktimës së trafi kimit 
konsiston në marrjen e të dhënave të vlefshme, të cilat synojnë 
evidentimin e faktit penal të ndodhur, si dhe autorin, apo autorët 
e përfshirë në veprimtarinë kriminale.

Në rastin në të cilin viktima e trafi kimit paraqitet në organin 
e prokurorisë, është e domosdoshme prania e Prokurorit gjatë 
fazës së marrjes në pyetje. Prania e domosdoshme e prokurorit 
nuk lidhet vetëm me detaje procedurale, por dhe me faktin e 
krijimit të një kontakti të drejtëpërdrejtë, qoftë me çështjen, 
qoftë me viktimën e trafi kimit.

Viktima si dëshmitar/e e mbrojtur

Gjithashtu, një mbrojtje e posaçme iu ofrohet edhe 
viktimave të trafi kimit, si dëshmitare të mbrojtura, bazuar 
në Ligjin nr.10173/2009 “Për Mbrojtjen e dëshmitarëve dhe 
bashkëpunëtorëve të drejtësisë”. Ky ligj ka bërë përcaktimin e 
“personit të mbrojtur’’ose ‘’dëshmitarit të drejtësisë’’. 

“Dëshmitari i drejtësisë”, sipas këtij ligji, është personi, 
i cili, në cilësinë e dëshmitarit ose të personit të dëmtuar, bën 
deklarime a dëshmon për fakte e rrethana, që përbëjnë objekt 
provë në një procedim penal dhe që, për shkak të këtyre 
deklarimeve a dëshmive, ndodhet në gjendje rreziku. 
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Viktimat e trafi kimit mund të paraqiten shpesh në këtë 
pozitë procedurale, por deri më sot në këtë program janë 
përfshirë vetëm pak viktima të trafi kimit.

Gjatë seancës gjyqësore të shqyrtimit të çështjes, viktima 
e trafi kimit mund të marrë pjesë në pozicionin e viktimës, duke 
asistuar në proces gjyqësor, ose në pozicionin e dëshmitares, 
kur është e nevojshme pyetja e saj me këtë cilësi. 

Pyetja e viktimës së trafi kimit si dëshmitare e sidomos 
rasti kur kjo/ky është i mitur është pjesa me delikate e procesit. 

Kur thëniet e dëshmitares/viktimë trafi kimi janë siguruar 
gjatë hetimeve paraprake, apo seancës paraprake (sigurimi i 
provës), situata është më e thjeshtë pasi në seancë gjyqësore 
lexohet procesverbali  i sigurimit të provës. Prania e viktimës 
së trafi kimit si dëshmitar në seancë  kërkon plotësimin e disa 
komponentëve që lidhen me sigurinë, shoqërimin, pozicionimin 
e saj në ambientet e gjykatës apo sallën e gjykimit. 

Pyetja e viktimës së trafi kimit mund të bëhet nëpërmjet 
mjeteve audio dhe audiovizive.

Masat e posaçme për mbrojtjen e dëshmitarëve të drej-
tësisë zbatohen kur zbatimi i masave të zakonshme të mbrojtjes 
së dëshmitarit të drejtësisë nuk është i mjaftueshëm dhe i 
përshtatshëm, personi pranon edhe bashkëpunon me vullnet 
të lirë me organin e prokurorisë dhe gjykatën kur nëpërmjet 
dëshmisë së tij të plotë të bërë pa kushte dhe rezerva, jep 
të dhëna të bazuara që përbëjnë prova vendimtare për një 
procedim penal për krime të rënda, ndihmojnë në parandalimin 
e kryerjes së krimeve të rënda ose në zvogëlimin e pasojave që 
shkaktohen prej tyre dhe ndihmojnë në riparimin e dëmeve dhe 
të humbjeve të shkaktuara nga kryerja e krimeve të rënda. 

Zbatimi i masave të posaçme të mbrojtjes për dëshmitarin 
e drejtësisë vendosen vetëm nëse, ai ndodhet në gjendje rreziku 
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aktual, konkret dhe serioz, është i përshtatshëm për t’u përfshirë 
me këto masa, me vullnetin e vet të lirë pranon dhe merr pjesë 
aktivisht në zbatimin e tyre. Masat e posaçme të mbrojtjes për 
dëshmitarë, bashkëpunëtorët e drejtësisë dhe personat e afërm, 
ose të lidhur me ta, janë ato që kanë të bëjnë me ndryshimin e 
identitetit, të vendbanimit, mbrojtja e përkohshme e identitetit, 
e të dhënave dhe dokumenteve të personit të mbrojtur, dhënia 
e deklarimeve të dëshmitarit nën një identitet tjetër dhe 
administrimi i tyre me mjete të veçanta për deformimin e zërit, 
të pamjes së vërtetë të tij dhe forma të tjera të caktuara sipas 
ligjit.

II. 9 Të Drejtat e viktimave të dhunës 
me bazë gjinore dhe dhunës në familje 
në procesin civil dhe penal

Format kryesore të dhunës ndaj gruas të parashikuara në 
Konventën e Stambollit janë:
Dhuna Seksuale (ngacmimi seksual, dhuna seksuale 

përfshirë përdhunimin);
Përndjekja;
Martesa e detyruar; 
Aborti i detyruar;
Dhuna në familje (fi zike, psikologjike, ekonomike, sek-

suale).
Forma më e përhapur e dhunës në vendin tonë është dhuna 

në familje, ndërsa sa i përket formave të tjera të dhunës rezulton 
se janë forma të nënraportuara (përndjekja, dhuna seksuale) 
apo edhe të paraportuara (martesa e detyruar, aborti i detyruar).

Aktorët e drejtësisë që merren me rastet e dhunës ndaj 
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grave duhet të kenë parasysh që të kërkojnë/zbatojnë masa të 
veçanta të cilat mund të lehtësojnë pjesëmarrjen e viktimës në 
procesin gjyqësor. 

Kështu, Konventa e Stambollit kërkon që profesionistët 
ligjorë të jenë në dijeni të dinamikës së dhunës ndaj grave dhe 
të sigurojnë që viktima të informohet për procedurat ligjore dhe 
të gëzojë masat e nevojshme mbrojtëse.40

Përdorimi i gjuhës së pandjeshme ndaj viktimës, apo 
fajësimi i saj, apo paraqitja e provave që nuk kanë rëndësi në 
lidhje me historinë seksuale, apo me sjellje të tjera të viktimës, 
nuk lejohet në procesin gjyqësor.41

Ruajtja e privatësisë dhe konfi dencialitetit, krijimi i një 
klime miqësore larg çdo paragjykimi, ndalimi i pyetjeve që 
ndikojnë në rëndimin e gjendjes psiko-emocionale të viktimës, 
mund të lehtësojnë pjesëmarrjen e viktimës në proces. 

KEDNJ-ja kërkon gjithashtu miratimin e një qasjeje të 
ndjeshme ndaj viktimave të dhunës, ndaj gruas gjatë procesit 
gjyqësor, dhe shmangien e viktimizimit dytësor të saj.

II.10 Procedura civile v. procedura penale

Çështjet e dhunës në familje mund të ndiqen civilisht duke 
kerkuar lëshimin e Urdhërit të Menjëhershëm të Mbrojtjes/ 
Urdhërit të Mbrojtjes (UMM/UM) në gjykatë, në bazë të 
ligjit “Për masa ndaj dhunës në marrëdheniet familjare”42, 
i ndryshuar, në të cilin do të përcaktohen masa mbrojtëse në 
favor të viktimës, si dhe masa për rehabilitimin e dhunuesit. 
40 Neni 56 i Konventës së Stambollit
41 Neni 54 i Konventës së Stambollit
42 Ligji nr.9669, datë 18.12.2006 “Për Masa ndaj Dhunës në Marrëdhëniet 
Familjare”, i ndryshuar
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Njëkohësisht duhet të fi lloj procedimi penal i autorit (nëse 
ka element të veprës penale) për veprën penale të dhunës në 
familje parashikuar nga neni 130/a, ose 321/2 të Kodit Penal 
(vepra që ndiqen kryesisht). Këto dy procese duhet të fi llojnë 
njëkohësisht pasi janë komplementare ndaj njëra tjetrës.

Lëshimi i urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, apo 
urdhrit të mbrojtjes, me vendim gjykate nuk i ndalon palët e 
interesuara të nisin procesin penal, përsa i përket veprimeve 
apo mosveprimeve që përbëjnë fi gura të veprave penale.

Në çdo rast, punonjësi i policisë ku paraqitet për mbrojtje 
viktima, përvecse ndjek praktikën e plotësimit të kërkesë-
padisë për lëshimin e UMM/UM, e referon rastin në organin e 
prokurorisë për ndjekjen penale të dhunuesit, sipas rregullave 
të përcaktuara në Kodin e Procedurës Penale.

Rrahja, si dhe çdo vepër tjetër dhune fi zike, psikologjike, 
kanosja serioze për vrasje ose plagosje të rëndë, plagosja e 
kryer me dashje, ndaj pjesëtarit të familjes dënohet me burgim. 
Kur këto vepra, kryen në mënyrë të përsëritur, ose në praninë e 
fëmijëve, përbën rrethanë cilësuese.

Është e nevojshme që viktimat e dhunës në familje të 
kenë akses të plotë në shërbimet ligjore dhe psikologjike që 
në momentin e raportimit të dhunës, gjatë shqyrtimit gjyqësor 
të cështjes dhe deri në rehabilitimin e plotë të tyre. Nëse një 
viktimë e dhunës në marrëdhëniet familjare do të këshillohet 
profesionalisht para se ajo të vendosë t’i drejtohet gjykatës, 
ajo do mund të ndërgjegjësohet në lidhje me situatën në të 
cilën ndodhet dhe mbi përdorimin e mjeteve ligjore që ofron 
legjislacioni në fuqi, si dhe mbi efektet që këto mjete do të 
sillnin për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna.
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Të drejtën për të marrë informacion të mjaftueshëm 
dhe në kohë, në një gjuhë që kuptojnë, në lidhje me 
shërbimet e disponueshme mbështetëse dhe masat 
ligjore;

Të drejtën për të përfi tuar ndihmë ekonomike përgjatë 
periudhës së vlefshmërisë së Urdhërit të Mbrojtjes 
(9000 lekë në muaj referuar vlerave aktuale);

Të drejtën për tu mbështetur me ndihmë psiko-sociale, 
shëndetësore e fi nanciare nga organet kompetente, 
shërbimet sociale të njësive përkatëse të vetëqeverisjes 
vendore dhe/ose organizatat që ofrojnë shërbime;

Të drejtën për ruajtjen e fshehtësisë së të dhënave 
personale dhe të informacioneve që viktima jep për 
situatën e saj;

Të drejtën për tu akomoduar në institucionet rezidenciale 
të përkujdesjes shoqërore (strehëza);

Të drejtën për të përfi tuar nga njëri prej programeve 
sociale të strehimit të ofruara nga njësitë e vetëqeverisjes 
vendore;

Të drejtën për të përfi tuar pa pagesë nga kurset 
profesionale nga Qendrat e Formimit Profesional 
Publik;

Të drejtën për tu trajtuar me përparësi në programet e 
nxitjes së punësimit;

Të drejtën për tu përjashtuar nga pagimi i tarifave 
gjyqësore dhe shpenzimeve gjyqësore, detyrimit për 
të parapaguar tarifën e vënies në ekzekutim të urdhrit 
pranë shërbimit përmbarimor gjyqësor shtetëror;

Viktimat e dhunës në familje kanë këto të drejta
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Të drejtën për tu përjashtuar nga pagimi i akteve të 
ekspertimit psiko-social, të interpretit të gjuhës së 
shenjave, të ekspertimit mjeko-ligjor, të ekspertimit për 
vlerësimin e rrezikut të dhunës në familje, ose të ndonjë 
akti ekspertimi tjetër;

Të drejtën për të përfi tuar nga ndihma juridike parësore 
dhe dytësore falas;

Të drejtën për të kërkuar kompensim nga dhunuesit dhe 
Shteti.

II.11 Respektimi i së drejtës së viktimës 
për një proces të rregullt ligjor

E drejta për një proces të rregullt ligjor paraqitet si një 
garanci për shtetasit ndaj veprimeve të padrejta të organeve të 
pushtetit, si dhe detyrim i këtyre të fundit për të mos cënuar 
të drejtat dhe liritë e shtetasve, pa siguruar respektimin e pro-
cedurave ligjore.  Procesi i rregullt ligjor është një karakte-
ristikë e pandashme e shtetit të së drejtës. 

Mbrojtja që i ofrohet individit nga klauzola e procesit 
të rregullt ligjor nuk është e kufi zuar vetëm në të drejtat që 
përfshihen në Kushtetutë, por edhe në të drejtat e njohura nga ligji. 

Formulimi kushtetues i jep shtrirje të gjërë procesit të 
rregullt ligjor për çdo shkelje ligjore. Ai e identifi kon procesin 
e rregullt ligjor si garantues, jo vetëm ndaj veprimeve arbitrare 
që mund të kryejnë autoritetet shtetërore mbi lirinë, pronën dhe 
të drejtat e tyre Kushtetuese dhe ligjore të individit, por edhe të 
procedurave të drejta e të ndershme gjyqësore. 

Në bazë të nenit 6 të KEDNJ-së, shtetet palë marrin 
përsipër detyrime pozitive duke mos qëndruar në rolin pasiv. Në 
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këtë kuadër, shtetet kanë detyrimin që të krijojnë dhe të mbajnë 
institucionet e nevojshme për të garantuar një administrim të 
përshtatshëm të drejtësisë, si dhe të shpallin e të realizojnë 
normat dhe rregullat e miratuara për të garantuar që procedurat 
juridike të jenë të drejta dhe të paanshme. 

Garancitë e parashikuara në Nenin 6 të KEDNJ-së zbato-
hen jo vetëm në proceset gjyqësore, por edhe në fazat që 
paraprijnë dhe pasojnë këto procese.

Gjykim brenda afatit të arsyeshëm

Një element themelor, i përfshirë në paragrafi n 1 të nenit 
6 të KEDNJ-së, ka të bëjë me të drejtën për proçes gjyqësor 
brenda një afati të arsyeshëm. Kjo dispozitë i ka dhënë shkas 
një numri të madh shkeljesh të ndeshura gjatë zbatimit të 
nenit 6 të Konventës. Kushti që afatet proceduriale të jenë të 
arsyeshme është i një rëndësie parësore. 

Koncepti i “një afati kohor të arsyeshëm” është një kriter 
që mund të variojë në bazë të faktit nëse kemi të bëjmë me 
çështje civile apo penale. 

Në këtë pikë Jurisprudenca ka sqaruar se një organikë e 
papërshtatshme ose probleme administrative më të përgjith-
shme nuk mund të justifi kojnë shkeljen e parimit të një afati 
të arsyeshëm të një procesi. Duhet të merren parasysh edhe 
faktorët e tjerë, si kompleksiteti i çështjes, ajo çfarë rrezikon 
ankuesi, sjellja e autoriteteve, të cilët duhet të bëjnë gjithçka që 
është e mundur për të mënjanuar një vonesë në proces, si dhe 
sjellja eventuale e ankuesit, i cili mund të bashkëpunojë me 
organet e drejtësisë, ose mund të krijojë pengesa.

Respektimi i afateve procedurale në proceset gjyqësore 
për lëshimin e UMM/UM ka disa problematika, të konfi rmuara 
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këto edhe nga avokatët pjesëmarrës në “workshopet” e 
zhvilluara nga D&E. Lëshimi i Urdhërit të Menjëhershëm të 
Mbrojtjes është një proces që kryhet në mënyrë imediate, pra 
brenda 24 orëve pas parashtrimit të kërkesës për një të mitur 
dhe 48 orëve nga parashtrimi i kërkesës për një të rritur. Ky 
urdhër lëshohet nëse gjykata konstaton se kërcënimi i dhunuesit 
mbi viktimën është i drejtpërdrejtë dhe i menjëhershëm për 
sigurinë, shëndetin, apo mirëqenien e tij/saj. Data e dëgjimit 
për vërtetimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes është 
brenda 20 ditësh prej lëshimit të tij me vendim gjykate. Gjykata 
vendos për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes brenda 15 ditëve, 
nga dita e regjistrimit të kërkesës. 

Referuar këtyre dispozitave, afati për shqyrtimin e kër-
kesave për lëshimin e urdhërave të mbrojtjes nuk respektohet 
në disa raste. Në kundërshtim të hapur me këto dispozita, nga 
avokatët pjesëmarrës në “workshope”43, janë konsatuar raste ku 
çështja ka fi lluar të shqyrtohet pas disa muajsh nga regjistrimi i 
kërkesë-padisë për lëshimin e UM. 

Gjithashtu, është vënë re shkelja e afatit ligjor 20 ditor 
të caktimit të seancës dëgjimore për vërtetimin e urdhrit të 
menjëhershëm të mbrojtjes në disa raste.

Problemi i shtyrjes së njëpasnjëshme të seancave gjyqësore 
është një tjetër problem shqetësues. Motivet e shtyrjes së 
43 Gjatë muajit korrik 2022 janë zhvilluar online 3 “workshope” me 
anëatarët e “Rrjetit të avoakatëve dhe juristëve “pro bono”. Këto aktivitete 
janë zhvilluar nga D&E, në kuadër të projektit “Rritja e aksesit në drejtësi 
për viktimat e krimit nëpërmjet ofrimit të ndihmës ligjore falas”, si pjesë 
e Projektit “Zgjerimi i Shërbimit të Ndihmës juridike Falas për Gratë 
dhe Burrat në Shqipëri”, i cili po zbatohet nga Programi i Kombeve të 
Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë 
dhe me mbështetjen fi nanciare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim 
(ADC). 
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seancave gjyqësore janë të ndryshme si mosnjoftimi i palëve, 
apo kërkesat e avokatëve, por në mjaft raste shkak i këtyre 
shtyrjeve bëhet edhe mungesa e gjyqtarëve apo shkarkimi 
për shkak të procesit të “Vetingut”, duke shtyrë në mënyrë 
të njëpasnjëshme disa seanca gjyqësore dhe duke sjellë si 
pasojë marrjen e vendimit përfundimtar pas një periudhe të 
pajustifi kuar kohore, periudhë kjo që nuk mund të konsiderohet 
“brenda një afati ta arsyeshëm”, për shkak të specifi kës që 
paraqesin çështje të tilla dhe që sjell si pasojë shkeljen e së 
drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor. Gjyqtari 
dështon ta përfundojë gjykimin brenda një seance për shkaqe 
të ndryshme. Janë vënë re edhe vonesa për shkak të gjendjes 
shëndetësore të gjyqtarëve që shkojnë deri në 3 muaj. Shtyrjet 
e seancave gjyqësore për lëshimin e UMM sjellin si pasojë 
tërheqjen e viktimës nga padia dhe mosparaqitjen e viktimës 
në seancën e ardhshme gjyqësore në shumë raste. 

II.12 Provat gjatë gjykimit të UMM/UM

Provat që duhet t’i paraqiten gjykatës mund të jenë: 
dëshmi, raporte të policisë, raport mjekësor, akt-ekspertimi, 
ekzaminime dhe shpjegime/pohime të palëve, dokumente të 
tjera të lëshuara nga punonjësit e zyrës së shërbimeve sociale 
pranë njësive vendore, dokumente të lëshuara nga persona 
juridikë (OJF), të regjistruara sipas dispozitave në fuqi. 

Kur nga të dhënat e kërkesës bëhet e qartë se komisariatet 
e policisë, organet e pushtetit vendor, apo qendrat shëndetësore 
kanë prova shkresore lidhur me ushtrimin e dhunës në familje, 
ato lëshojnë menjëherë një kopje të certifi kuar (kopje me 
vulë) në bazë të kërkesës së paraqitur nga kërkuesi ose të vetë 
gjykatës. 
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Në rastet kur kërkuesi deklaron pamundësinë për siguri-
min e dokumentacionit të parashikuar në këtë pikë, si dhe 
në çdo rast tjetër kur gjykata çmon se plotësimi i kërkesës 
mund të bëhet shkak për vonesa, të cilat cënojnë thelbin e të 
drejtave të viktimës, gjykata mund të urdhërojë dorëzimin e 
dokumentacionit të nevojshëm nga organet e administratës 
publike, që e disponojnë atë. Moslëshimi i dokumentacionit 
të përcaktuar, përbën shkak për masa disiplinore ndaj personit 
përgjegjës, bazuar në dispozitat e legjislacionit të posaçëm.44

Kur nuk disponon të gjitha provat e parashikuara në ligj, 
gjykata lëshon me vendim urdhrin e mbrojtjes, bazuar vetëm 
në përshkrimin e rrethanave dhe fakteve në të cilat është kryer 
dhuna në familje, duke u bazuar në bindjen e vet.

Kemi një listë të provave të mundshme të cilat i paraqiten 
gjykatës. Lista është në dukje, jo shteruese. Kjo listë shërben si 
një bazë e mirë orientuese dhe si e tillë, ka rëndësi për gjykatën, 
për viktimën dhe avokatin mbrojtës. Listimi i provave kundrejt 
marrjes së tyre ka një status fakultativo-detyrues. Kjo do të 
thotë që nëse këto prova ekzistojnë, ato duhet t’i paraqiten 
gjykatës. Nëse nuk disponohen prova gjykata mund të vendosë 
mbi bazën e bindjes së brendshme. 

Ligji parashikon një përgjegjësi të madhe të gjykatës dhe 
rol aktiv të saj, që në rast se provat e tjera mungojnë, vendimin 
ta marrë duke u bazuar në bindjen e brendshme të plotë dhe 
jo sipërfaqësore. Nga ana tjetër, procesi i të provuarit në 
procedurën për lëshimin e UM/UMM-së, ndryshon nga procesi 
i të provuarit në procedurë penale. Mjafton të ekzistojë dyshimi 
i arsyeshëm për të besuar se dhunuesi përbën rrezik për kryerjen 
e ndonjë akti dhune dhe gjykata lëshon UM/UMM.
44 Neni 15 i ligjit nr. 9669 date 18.12.2006 “Për Masa ndaj Dhunës në 
Marrëdhëniet Familjare”, i ndryshuar
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Procesi i të provuarit është i thjeshtëzuar në fazat e 
emergjencës (UMM) dhe ligji e ka të qartë hapësirën për këtë, 
duke parashikuar një standard më të ulët provueshmërie se për 
çështjet e tjera civile. Këto thjeshtime të domosdoshme janë të 
lidhura me kohën e shkurtër dhe rrezikun e madh ndaj viktimës. 
Gjykata mund të mjaftohet edhe me thëniet dhe me disa prova 
të karakterit të kronologjisë së ngjarjeve. 

Hapësira kohore prej 20 ditësh për vërtetimin e UMM-së 
është koha në dispozicion të gjykatës dhe palëve për të paraqitur 
aq prova sa munden. Në këtë rast standardi i provueshmërisë 
është më i lartë. 

Gjithashtu, konsiderohet si një lehtësi për viktimën fakti që 
vënia në dijeni e çdo autoriteti bëhet nga ana e gjykatës, duke 
garantuar si autoritet lëvizjen e gjithë mekanizmit mbrojtës.

Proceset e UMM-së kanë më shumë gjasa të shkojnë nga 
një situatë minimaliste provash deri në bindjen e brendshme të 
gjykatës (formuar përmes përshkrimit të rrethanave dhe fakteve 
në të cilat është kryer dhuna në familje), por pa anashkaluar 
prova më të plota gjatë fazave të verifi kimit të UMPMM45-së 
dhe vërtetimit të UMM-së. 

Pritshmëritë e të provuarit në rastet e verifi kimeve të 
UMPMM-së ose vërtetimin e UMM-së nevojitet të shoqërohen 
me provat e duhura, të mundshme e sa më të plota. Çdo provë 
analizohet përmes një vlerësimi logjik, të drejtë dhe në tërësinë 
e tyre, me peshën që ju japin rrethanat e dhunës në familje, si 
dhe nga sjellja e cënueshmëria individuale e palëve para, gjatë 
dhe pas ndodhjes së dhunës.

Vendimmarrja e gjykatës mund të çojë në një masë mbroj-
tëse të cunguar, të mangët, të papërshtatshme, jo të duhur për 
situatën konkrete, nëse ajo nuk i merr provat e duhura ose 
45 Urdhëri për Masat Paraprake të Mbrojtjes së Menjëhershme
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autoritetet nuk mbajnë të dhënat siç kërkohet nga LDHF-ja dhe 
nuk ia vë këto në dispozicion gjykatës. I njëjti rrezik mund të 
vijë nëse gjykata i ka provat, por nuk i vlerëson ato siç duhet, 
i minimizon, i neglizhon ose injoron ato, ose nuk i analizon në 
mënyrë të tillë rrethanat dhe faktet që të çojnë drejt bindjes së 
brendshme sikur ligji e kërkon.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka fi lluar të luaj një rol 
më aktiv në gjenerimin e provave shkresore bazuar kjo edhe në 
ndryshimet e ligjit të dhunës. 

Mbështetur në këtë dispozitë gjykata ka administruar 
prova të gjeneruara nga sistemi i gjykatës, si vendime të tjera 
gjyqësore civile apo penale, si dhe ka urdhëruar dorëzimin e do-
kumentacionit të nevojshëm nga institucionet që i disponojnë 
ato. 

Sa i përket të provuarit, në procese të tilla, është e rëndë-
sishme që gjykata të administrojë prova, fakte, rrethana, 
dëshmi, prova materiale, raporte të policisë, raporte mjekësore 
e psikologjike, në varësi të dhunës që pretendohet të jetë 
ushtruar. Ajo që vihet re në praktikë është se gjykata merr të 
mirëqenë faktin që, ndaj paditësit ka dhunë psikologjike por 
nuk kryen vlerësim psikologjik, për gjendjen dhe shkallën 
e kësaj dhune. Ndërkohë, që gjykatat të japin një vendim të 
drejtë dhe objektiv, nevojitet të ndërmarrin një vlerësim të tillë. 

 
 

 
 

.
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Provat shkresore që mund të administrojë gjykata 
për lëshimin e UMM/UM

Raporte të Policisë;
Vlerësimi i Riskut për Sigurinë e Viktimës, 

UMPMM;
Procesverbale të ngjarjes të Policisë; 
Deklarata të Palëve;
Certifi kata familjare;
Vendime të mëparshme gjyqësore (kryesisht me 

objekt lëshimin e UMM/UM);
Vendime Penale;
Vërtetime të lëshuara nga Gjykata në rastin kur 

palët janë në procesin gjyqësor të zgjidhjes së 
martesës;

Vërtetime të lëshuara nga Organizata Jofi titm-
prurëse apo Institucione Publike të Përkujdesjes 
Shoqërore (nga të cilat viktima e dhunës në familje 
ka përfi tuar shërbime të caktuara);

Raporte vlerësimi të lëshuara nga punonjëset e 
shërbimeve sociale të Njësive Administrative;

Raporte të vlerësimit psikologjik, kryesisht kur 
janë të përfshirë të mitur;

Akt dëshmi mjeko-ligjore, lëshuar nga Instituti i 
Mjekësisë Ligjore;

Raporte të posaçme mjekësore lëshuar nga Qen-
drat Shëndetësore;
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Fotografi ;
Filmime dhe video të ngjarjes, sipas nenit 278 të 

Kodit të Procedurës Civile;
Kqyrjen drejtperdrejt nga gjykata në prani të palëve 

ndërgjygjësë të mesazheve SMS, sipas nenit 286 të 
K.Pr. C;

Komunikime në rrjete sociale si whatsApp, viber, 
facebook, Instagram etj;

Letra fyese apo kërcënuese të shkruara nga i padi-
turi.

Rast nga praktika

Shtetasja I, 72 vjeçe, dhunohet fi zikisht dhe psikologjikisht 
nga i biri. Pas raportimit në Komisariatin e Policisë, 
shtetasja pajiset me vendim për kryerjen e akt ekspertimit 
mjeko-ligjor nga ofi ceri i policisë gjyqësore. Viktimës i 
duhet të udhëtojë në një qytet tjetër për të kryer ekspertimin 
mjeko-ligjor. Ajo refuzon të shkojë për shkak të largësisë 
dhe pamundësisë për të udhëtuar për shkak të moshës. 

Sugjerime për ta ndihmuar rastin që të pajiset me UM:

Ligji “Për Masa ndaj Dhunës në Marrëdhëniet Familjare” 
ka krijuar një trekëndësh institucionesh (polici, bashki, 
shëndetësi) për mbështetjen e viktimave të dhunës në 
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familje, nëpërmjet ofrimit të shërbimit të shpejtë, të 
pakushtueshëm dhe të thjeshtë në përputhje me ligjin. 
Ndërkohë, Gjykata është Insitucioni që vendos për 
lëshimin e një urdhëri mbrojtjeje, bazuar në provat 
shkresore që këto institucione mund t’ia sigurojnë 
viktimës së dhunës në familje.
Në këtë kuadër, jo vetëm roli i Institutit të Mjekësisë 
Ligjore, por edhe roli i institucioneve shëndetësore 
(qendrave shëndetësore, spitalet e urgjencës etj.) është 
shumë i rëndësishëm. Këto Insitucione mund ti sigurojnë 
viktimës, jo vetëm mbështetje mjekësore, emocionale 
dhe psikologjike, por mund ta paisin atë edhe me një 
provë shkresore shumë të rëndësishme që është raporti i 
posaçëm mjekësor, si dhe të kryejnë evidentimin e rastit 
në kartelën dhe regjistrin mjekësor për viktimat e dhunës 
në familje. Gjithashtu, Institucionet Shëndetësore, 
mund ta referojnë viktimën në institucione ose OJF të 
ndryshme, në mënyrë që të marrë një ndihmë më të 
specializuar psiko-sociale dhe juridike.
Raporti i Posaçëm Mjekësor lëshohet me kërkesën e 
viktimës menjëherë sapo paraqitet pranë një institucioni 
shëndetësor si: qendër shëndetësore, shërbimet e 
urgjencës, spitalet në nivel bashkie apo qarku, klinikat 
private (Urdhër Nr. 13, datë 23.01.2008 “Për paisjen 
e personave të dhunuar në marrëdhëniet familjare me 
raportin mjekësor përkatës). Raporti lëshohet  nga çdo 
mjek, pavarësisht nga specialiteti që ka, menjëherë sapo 
viktima paraqitet në institucionin shëndetësor dhe i jepet 
dorazi viktimës për ta depozituar si provë në gjykatë. Ky 
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raport ka vlerë provuese të plotë në proceset civile.
Për këtë arsye rasti mund të orientohet në institucionin 
mjekësor më të afërt (qendër shëndetësore) për tu paisur me 
raportin e posaçëm mjekësor, dokumet ky që do të shërbejë 
si provë në gjykatë për paisjen me urdhërin e mbrojtjes.

 II.13 Masat mbrojtëse të caktuara nga gjykata

Përzgjedhja e masave mbrojtëse dhe alternimi i tyre në 
mënyrën më të dobishme për mbrojtjen nga dhuna është një 
kompetencë e gjyqtarit, pavarësisht se paditësi/ja mund të 
kenë kërkuar konkretisht masat në padinë përkatëse. Ky ligj 
i jep gjyqtarit të gjithë lirinë e nevojshme, që në gjykimin dhe 
bindjen e tij të brendshme, të zgjedhë masat më të përshtatshme 
që parandalojnë e frenojnë dhunën. 

Kjo çështje vijon të debatohet shpesh nga gjyqtarët dhe 
avokatët. Sipas disa gjyqtarëve, tejkalimi i masave mbrojtëse, 
tej atyre që janë renditur në kërkesë-padi, përbën tejkalim të 
objektit të padisë.  Një opinion i tillë është një interpretim tejet 
i ngushtuar i ligjit.  Në radhë të parë, gjykata ka diskrecionin të 
përzgjedhë, të kombinojë dhe të përshtatë masat në përputhje 
me parimin efektivitetit, si dhe parimin e “zellit të duhur”. 
Ky interpretim mbështetet edhe nga neni 20 i ligjit*, i cili 
ka shprehur qartë se në UM gjykata: “Sipas nevojës mund 
t’i ndryshojë kushtet e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes 

* Ligji nr.9669 datë 18.12.2006 “Për Masa ndaj Dhunës në Marrëdhëniet 
Familjare”, i ndryshuar
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të lëshuar më parë me vendim gjykate”. Këtu është fjala për 
masat mbrojtëse. 

Prandaj, kur gjyqtari ka dhënë në urdhrin e mbrojtjes edhe 
masa të tjera, tej masave të kërkuara nga viktima, nuk mund 
t’i konsiderojmë aspak si një shkelje, për shkak të shtimit të 
objektit të padisë. Pra, ndërsa kërkesa për UM ose UMM është 
objekt i kërkesë-padisë, përzgjedhja e masave mbrojtëse dhe 
alternimi i tyre janë krejtësisht në diskrecion të gjykatës, me 
qëllim që Urdhri i Mbrojtjes të jetë sa më efektiv.

Në ndryshimet e ligjit të vitit 2018 dhe 2020* janë përfshirë 
edhe një sërë masash të reja mbrojtëse. Nëpërmjet këtyre 
masave gjykata mund të urdhërojë:
Heqjen përkohësisht të përgjegjësisë prindërore ndaj 

dhunuesit, ose, nëse është rasti, heqjen e kujdestarisë 
mbi të miturin apo kujdestarinë për personin me aftësi 
të kufi zuara;

Mbështetjen me ndihmë psiko-sociale, shëndetësore e 
fi nanciare për personat e dhunuar në familje nga organet 
kompetente, shërbimet sociale të njësive përkatëse të 
vetëqeverisjes vendore dhe/ose organizatat që ofrojnë 
shërbime;

Pjesmarrjen e dhunuesit/es, nëse është rasti, në programe 
rehabilitimi psiko-sociale dhe/ose në programe të 
aftësimit prindëror, të organizuara nga subjekte publike 
ose private;

Pjesëmarrjen e dhunuesit/es, nëse është rasti, në prog-
rame rehabilitimi, pranë qendrave spitalore, qendrave 
ambulatore ose qendrave komunitare, që japin shër-

* Ligji nr.9669 datë 18.12.2006 “Për Masa ndaj Dhunës në Marrëdhëniet 
Familjare”, i ndryshuar
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bime të shëndetit mendor, shërbime të alkologjisë ose 
shërbime të toksikologjisë.

Ligji parashikon ngritjen e katër programeve të rehabilitimit 
për dhunuesit që janë:

 programe rehabilitimi psiko-sociale;
 programe të aftësimit prindëror;
 programe të rehabilitimit nga droga/alkoli;
 programe të shëndetit mendor.

Megjithëse është për tu vlerësuar fakti se gjykatat kanë 
fi lluar të aplikojnë masat e rehabilitimit, vëmë re se këto masa 
janë aplikuar në një numër relativisht të ulët rastesh, kjo për 
shkak të mungesës së shërbimeve të dedikuara, si dhe mungesës 
së koordinimit të institucioneve për adresimin e dhunuesve në 
programe të kësaj natyre*.

Rast nga praktika 

Shtetasja A është viktimë e dhunës në familje e 
pajisur me urdhër mbrojtjeje me afat 1 vjecar. Pas paisjes 
me urdhër mbrojtjeje paditësja ka fi lluar punë. Dhunuesi 
(ish bashkëshorti i saj), sapo ka marrë dijeni për këtë fakt, 
ka nisur të afrohet në vendin e punës së viktimës. Një 
masë e tillë mbrojtëse nuk është parashikuar në vendimin 
e lëshimit të Urdhërit të Mbrojtjes (UM) dhe gjykata ka 
parashikuar në vendim vetëm masën që dhunuesi të mos 
i afrohet banesës së viktimës. De jure dhunuesi nuk është 
duke e shkelur vendimin e gjykatës, sepse një masë e tillë 
nuk parashikohet në vendim.

* Sipas thënieve të avokatëve pjesëmarrës në “workshopet” e organizuar nga 
D  & E
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Sugjerime për hapat që duhet të ndërmerrni si avokat 
i viktimës:

Rrethanat për ndryshimin, ndërprerjen 
dhe vazhdimin e urdhrit të mbrojtjes

Nëse rrethanat kanë ndryshuar rrënjësisht, viktima 
(përfaqësuesi i saj), dhunuesi ose prokurori, nëse ka marrë 
pjesë në proces, mund të paraqesë kërkesë për ndryshimin 
ose ndërprerjen e urdhrit të mbrojtjes (neni 22 i ligjit 
“Për Masa ndaj Dhunës në Marrëdheniet Familjare”, i 
ndryshuar).

Kjo dispozitë mund të zbatohet në tre raste:
 Për vazhdimin e efekteve të UM - viktima ose përfa-

qësuesi i autorizuar prej saj, 15 ditë para përfundimit të 
efekteve të vendimit për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes, 
mund të parashtrojë kërkesën për vazhdimin e tij. Nëse 
nuk parashtrohet kërkesa, urdhri i mbrojtjes ndërpritet 
automatikisht në ditën e përfundimit të efekteve të tij; 

 Për ndryshim të UM (masa, subjekte) - viktima (përfa-
qësuesi i saj), dhunuesi ose prokurori kanë të drejtë, që 
nëpëmjet këtij mjeti ligjor, të kërkojnë shtimin e një 
mase të re mbrojtëse, si në rastin e mësipërm  ose një 
subjekt të ri nëse lind nevoja;

 Për ndërprerjen e UM - viktima (përfaqësuesi i saj), 
dhunuesi ose prokurori kanë të drejtë që të kërkojnë 
ndërprerjen e urdhërit të mbrojtjes nëse rrethanat e 
diktojnë.
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Gjykata vendos për këtë kërkesë brenda 15 ditëve, nga 
dita e regjistrimit të saj (neni 16 i ligjit “Për Masa ndaj 
Dhunës në Marrëdheniet Familjare”, i ndryshuar).

Pavarësisht se në ligj është përdorur fjala kërkesë, 
në praktikë ky nen është zbatuar përmes kërkesë-padisë. 
Ky është një qëndrim i drejtë i praktikës, pasi përmban 
gjykime të posaçme për Urdhrin e Mbrojtjes. 

Në një rast të tillë klientja duhet të orientohet në 
plotësimin e kërkesës për ndryshimin ose ndërprerjen e 
urdhërit të mbrojtjes, sipas nenit 22 të ligjit “Për Masa ndaj 
Dhunës në Marrëdhëniet Familjare”, i ndryshuar.

II.14 Drejtësia restauruese për viktimat 
e dhunës në familje

Drejtësia restauruese ndihmon në krijimin e komunikimit 
dhe faljes së dy palëve, pra viktimës dhe autorit, ku qëllimi 
është që autori të ndërgjegjësohet duke kuptuar dëmin që 
ka shkaktuar dhe nga ana tjetër viktima shpreh dhimbjen e 
shkaktuar dhe faljen ndaj tij. Kjo ndikon në dhënien e ndihmës 
ndaj viktimës dhe rehabilitimin e autorit. 

Megjithë efektet pozitive të saj, në rastet e dhunës në 
familje, drejtësia restauruese shfaq një lloj rreziku, sidomos 
nëse përdoret pa kritere të qarta ligjore. Për më tepër, procesi 
i drejtësisë restauruese mund t‘i japë autorit mundësi të 
mëtejshme për të ushtruar kontroll mbi viktimën.

Gjithashtu, Konventa e Këshillit të Europës për paran-
dalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje 
(Konventa e Stambollit) ndalon në mënyrë taksative proceset 
alternative të zgjidhjes së konfl ikteve për vepra penale ndaj 
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grave dhe dhunës në familje. Në nenin 48 të kësaj Konvente 
sanksionohet se: -“Palët marrin masat e nevojshme legjislative 
ose masa të tjera për të ndaluar proceset e detyrueshme 
alternative të zgjidhjes së konfl ikteve, duke përfshirë ndërmje-
tësimin dhe pajtimin, në lidhje me të gjitha format e dhunës 
të mbuluara nga objekti i kësaj Konvente”. Për shkak të 
specifi kës që kanë çështjet e dhunës në familje, pajtimi dhe 
ballafaqimi në funksion të pajtimit (nenet 158/b dhe 240 të 
KPrC) janë të papërshtatshme. Praktika tregon se në mjaft raste 
viktima e dhunës në familje heq dorë nga gjykimi i çështjes 
për shkak të pajtimit me dhunuesin, por rikthehet përsëri në të 
njëjtën situatë. Situata të tilla të pajtimit të palëve në shumicën 
e rasteve rezultojnë të përkohshme, pasi ciklet e dhunës kanë 
tendencën të përsëriten. 

Pjesëmarrja në drejtësinë restauruese mund t‘ju mundësojë 
autorëve të marrin një dënim më të lehtë, megjithëse në 
Kodin Penal Shqiptar parashikohet në mënyrë të shprehur se 
normalizimi i marrëdhënieve mes viktimës dhe dhunuesit në 
çështjet e dhunës në familje nuk përbën rrethanë lehtësuese*. 
Gjithsesi, kjo dispozitë nuk respektohet në çdo rast nga ana e 
gjykatës.

Kur mund të aplikohet drejtësia restauruese për viktimat e 
dhunës në familje?

Viktima duhet të jetë plotësisht e vetëdijshme për këtë 
procedurë, kështu që nëse zgjedhin të marrin pjesë, viktimat 
duhet të jenë të qarta për ndërlikimet e mundshme.

Cilësia e procesit garantohet vetëm duke u siguruar 
që përgatitja dhe vetë procesi, qoftë ballë për ballë, apo në 
forma të tjera, të kryhen sipas standardeve më të larta. Procesi 

* Neni 48 i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë
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i drejtësisë restauruese, në një rast që përfshin dhunën në 
familje, duhet gjithmonë të kryhet me vlerësim efektiv dhe 
të vazhdueshëm të rrezikut për sigurinë e viktimës, si dhe të 
udhëhequr nga praktikues me përvojë dhe të aftë. Kjo do të 
sigurojë që procesi të kryhet në mënyrë të sigurt dhe viktima të 
mbështetet siç duhet.

Të gjithë praktikuesit e drejtësisë restauruese kanë nevojë 
për trajnim specifi k, qoftë si pjesë ose si shtesë e trajnimit të 
tyre bazë. Praktikuesit e përzgjedhur duhet të marrin një trajnim 
të thelluar dhe të specializuar për mënyrën se si të menaxhojnë 
rastet që përfshijnë dhunën e partnerit intim, dhe në veçanti 
rreth mënyrës se si të identifi kojnë dhe të menaxhojnë këto 
raste. Gjithashtu, ka nevojë për shërbime të dedikuara për 
viktimat që marrin pjesë në procesin e drejtësisë restauruese.

II.15 Përndjekja

Në lidhje me format e tjera të dhunës ndaj grave të raportuara 
në vendin tonë rezulton se përndjekja është një formë dhune, 
e cila është e nënraportuar. Përgjatë viteve 2020 dhe 2021, në 
Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, megjithëse gjykata më e 
madhe e vendit, kjo vepër është gjykuar në vetëm 101 raste*.
 

Përndjekja**  nga pikëpamja ligjore përmban 3 element:
Ndërhyrje të qëllimshme, të vazhdueshme dhe të padës-

hiruara në jetën e një personi tjetër; 

* http://gjykatatirana.gov.al/
**  Neni 101/a i Kodit Penal
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Elementi i ngacmimit apo kërcënimit (zakonisht kur ka 
refuzim);

Ankth dhe frikë e justifi kuar për sigurinë personale. 

Element i rëndësishëm i kësaj vepre është që kërcënimi 
apo ngacmimi të kenë ndodhur në mënyrë të përsëritur, pra 
disa episode dhe jo vetëm një ngjarje e vetme e shkëputur. 
Ligji nuk parashikon ndonje afat kohor lidhur me përndjekjen 
(kohëzgjatjen). 

Gjithashtu, nuk ka rëndësi përmbajtja e mesazhit, nëse 
është kërcënues ose jo.  Mjafton që personit ti shkojnë mesazhe 
të vazhdueshme kundër dëshirës së tij. Kemi përndjekje edhe 
kur personi vetëm ndiqet çdo ditë nga mbrapa, pavarësisht se 
mund të mos kërcënohet nga ndjekësi.

Mjafton vetëm fakti që këto veprime janë të përsëritura, 
siç parashikohet në nenin 121/a, si dhe bëhen kundër dëshirës 
së personit të dëmtuar, që i pandehuri të ketë konsumuar 
elementët e veprës penale të përndjekjes.

Mbledhja e provave është një pjesë thelbësore e hetimit 
për të vërtetuar përndjekjen. 

Elementët kryesorë që duhet të kryhen për viktimën:

 Vlerësimi i riskut për sigurinë e viktimës;
 Viktima duhet të asistohet me plotësimin e një udhëri 

mbrojtjeje nëse është subjekt i ligjit të dhunës në familje;
 Duhet të kryhet referimi në shërbimet mbështetëse;
 Hartimi i një plani sigurie për mënyrën se si duhet të 

njoftojë policinë në rast rreziku, sigurimi i banesës etj.
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Për gjenerimin e provave, përveç pyetjes së viktimës dhe 
provave që ajo mund të disponojë, si dhurata që përndjekësi 
mund ti ketë dërguar, sms, thirrje telefonike, kontakt në rrjetet 
sociale, rëndësi shumë të madhe merr kontrolli i banesës së 
përndjekësit, pasi aty mund të gjenden prova të rëndësishme si, 
fotografi  të viktimës, fotografi  të vendit të punës dhe banesës 
së viktimës, ditare apo shkrime të tjera, sende personale të 
viktimës, video të përgjimeve apo sende të tjera. Për këtë arsye 
avokatët duhet të jenë mjaft të kujdesshëm në orientimin e 
klientëve të tyre.

II.16 Sfi dat me të cilat përballen viktimat 
e krimit në Shqipëri

Sipas avokatëve pjesëmarrës në “workshopet” e zhvilluara 
nga D&E, viktimat e krimit dhe në veçanti viktimat e dhunës 
në familje, përballen me shumë vështirësi, si gjatë proceseve 
gjyqësore civile, ashtu edhe atyre penale. Si rezultat kemi 
shkelje të të drejtave të viktimave të krimit në mjaft raste. 
Problematikat mund të listohen si më poshtë  dhe kanë nevojë 
për adresim për gjetjen e zgjidhjeve konkrete:

 Probleme me respektimin e afatave procedurale në 
gjykimin e çështjeve me objekt lëshimin e UMM/UM;

 Vonesa të pajustifi kuara në gjykimin e çështjeve 
me objekt ofrimin e ndihmës juridike parësore dhe 
dytësore për viktimat e dhunës në familje në proceset 
gjyqësore për lëshimin e UMM/UM. Këto kërkesa e 
humbin qëllimin e tyre pasi një kërkesë e tillë pranohet 



 108 Udhëzues për avokatët dhe juristët që ofrojnë ndihmë ligjore për viktimat e krimit

nga gjykata pas përfundimit të procesit gjyqësor, i cili 
ka afate të shkurtra kohore gjykimi. Ka nevojë për një 
rregullim të kësaj çështjeje në ligj;

 Institucionet dhe avokatët e viktimave nuk kanë dijeni 
për ekzistencën e kërkesës me objekt ndryshimin, 
ndërprerjen dhe vazhdimin e urdhrit të mbrojtjes (neni 
22), si pasojë nuk e aplikojnë këtë mjet të rëndësishëm 
që do të ndihmonte viktimën në vazhdimin e efekteve 
të UM, për kërkimin e një mase të re mbrojtëse apo 
shtimin e një subjekti të ri;

 Gjykata në mënyrë të gabuar ndjek praktikën e mos 
pranimit të kërkesave me objekt ndryshimin, ndërprerjen 
dhe vazhdimin e urdhrit të mbrojtjes (neni 22);

 Organi procedural nuk i njeh dhe nuk i respekton 
në shumë raste të drejtat e viktimave të krimit, duke 
mos respektuar Udhëzimin e përgjithshëm nr.17, datë 
23.12.2020 “Për hetimin e ndjekjen penale efektive të 
veprave penale kundër dhunës ndaj grave, dhunës në 
familje dhe dhunës me bazë urrejtje;

 Mbrojtja efektive e viktimave të trafi kimit ka mjaft 
vështirësi dhe sfi da të pazgjidhura, si dhe në Shqipëri 
mungon një ligj i posaçëm për mbrojtjen e viktimave 
të trafi kimit. Për këtë qëllim, D&E, në bashkëpunim 
me Koalicionin e Strehëzave Anti-trafi k dhe shoqërinë 
civile, kanë lobuar me nisma dhe veprime kokrete, 
përfshirë edhe hartimin e një raporti studimor për 
vlerësimin e nevojës për hartimin e një ligji të veçantë 
për mbrojtjen e viktimave të trafi kimit, ende një ligj i 
tillë nuk është miratuar.;
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 Policia vazhdon të aplikojë praktikën e gabuar të mos 
ndjekjes kryesisht të çështjeve të dhunës në familje 
(neni 130/a i Kodit Penal), duke e lënë në dorën e 
viktimës nëse do të bëjë ose jo kallëzim mbi dhunuesin. 
Shpesh here, viktima heziton të kallëzojë dhunuesin 
dhe pranon që ti plotësohet vetëm kërkesa për lëshimin 
e UMM/UM;

 Mungesë të përgjigjes institucionale (policia, bashkia) 
ndaj kërkesave të avokatëve për të vënë në dispozicion 
provat që disponojnë me qëllim vërtetimin e dhunës në 
familje;

 Mos aplikimi i masava të rehabilitimit të dhunuesit, si 
nga ana e policisë, edhe nga ana e gjykatës;

 Prokuroria ka luajtur një rol më aktiv në referimin e 
dhunuesve në programe rehabilitimi, por për fat të keq, 
prokurori nuk ka tagrin ligjor për detyrimin e dhunuesve 
në ndjekjen e këtyre programeve. Vetëm gjykata e ka 
një tagër të tillë.;

 Programet për rehabilitimin e dhunuesve shihen si 
programe fakultative dhe jo detyruese, siç parashikohen 
në ligj, si dhe vihet re mungesa e këtyre programeve të 
dedikuara për dhunuesit;

 Probleme me dhënien e ndihmës ekonomike për viktimat 
e dhunës në familje, si dhe me përfi timin e bonusit 
të qirasë për këtë target grup. Bashkia dhe disa njësi 
administrative refuzojnë të japin ndihmë ekonomike për 
viktimat e dhunës në familje që përfi tojnë paralelisht 
nga një skemë tjetër sociale (psh. pension invaliditeti).
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Kreu III 
Parimet, pjesëmarrja dhe çështjet kyçe në 

punën me viktimat e krimit

Legjislacioni

 Deklarata e parimeve themelore të drejtësisë për 
viktimat e krimit dhe abuzimit të pushtetit- Asambleja 
e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara 1985;

 Konventa Evropiane mbi kompensimin e viktimave 
të krimit- 1983;

 Direktiva 2012/29/EU e Parlamentit Europian dhe 
Këshillit (25 Tetor 2012) mbi standardet minimale të 
të drejtave, mbështetjes dhe mbrojtjes së viktimave 
të krimit;

 Rekomandimi Nr. (85) 11 mbi pozitën e viktimave në 
kornizën e ligjit penal dhe të procedurës penale;

“Parimi i rëndësishëm mund 
dhe duhet të jetë jo fl eksibël”

                                   
                                     Abraham Lincoln
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 Rekomandimi Nr.4/85 Mbi mbrojtjen e viktimave në 
familje; 

 Rekomandimi nr. 21/87 Mbi mbështetjen e viktimave 
dhe parandalimin e viktimizimit; 

 Rekomandimi nr. 8/2006 Mbi ndihmën ndaj viktimave 
të krimit etj;

 VKM nr. 327, datë 2.6.2021 “Për mekanizmin e 
bashkë-rendimit të punës ndërmjet autoriteteve 
përgjegjëse, për referimin e rasteve të dhunës në 
marrëdhëniet familjare, si dhe procedimin e tij, për 
mbështetjen e rehabilitimin e viktimave të dhunës”;

 Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtjen e 
Viktimave dhe Viktimave të Mundshme të Trafi kimit 
(PSV) (2018); VKM Nr. 499, dt. 23.08.2018.

 Protokolli i Menaxhimit të Rasteve të dhunës seksuale 
tek të rriturat/rriturit, në nivel vendor, përmes qasjes 
shumë-sektoriale të koordinuar (2021);

 “Procedurat Standarde të Veprimit (PSV) për 
punonjëset dhe punonjësit e shërbimeve të kujdesit 
shoqëror të cilat/cilët trajtojnë rastet e dhunës në 
familje dhe dhunës me bazë gjinore në kuadër të 
bashkëpunimit si anëtarë të Mekanizmave të Koor-
dinuar të Referimit të menaxhimit të rasteve te dhunës 
në familje (MKR)”, miratuar më 21 Shkurt, 2020, 
Urdhër nr. 100 datë 21.02.2020;

 “Procedurat standarde të veprimit për trajtimin e 
rasteve të dhunës në familje dhe dhunës me bazë 
gjinore nga punonjëset dhe punonjësit e shërbimeve 
shëndetësore në kuadër të bashkëpunimit si anëtare 
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të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit”, miratuar 
më 21 Shkurt, 2020, Urdhër nr. 101 datë 21.02.2020;

 “Procedurat Standarde të Veprimit (PSV-të) për puno-
njëset dhe punonjësit e shërbimeve shëndetësore 
për zvogëlimin e rrezikut të përjetimit të dhunës në 
familje dhe dhunës me bazë gjinore në situata të 
emergjencave civile”, miratuar më 21 Shkurt, 2020,

 Urdhër nr. 102 datë 21.02.2020 “Për procedurat stan-
darde të veprimit (psv) për punonjëset/punonjësit e 
shërbimeve shëndetësore, për zvogëlimin e rrezikut 
të përjetimit të dhunës në familje e të dhunës me bazë 
gjinore, në situata të emergjencave civile”;

 Protokolli i Menaxhimit të Rasteve të dhunës në 
familje në nivel vendor, përmes Mekanizmit të 
Koordinuar të Referimit (MKR)-2020;

 Protokolli i Menaxhimit të Rasteve të dhunës në 
familje në nivel vendor, përmes Mekanizmit të 
Koordinuar të Referimit (MKR), gjatë situatës së 
COVID-19- 2020.

III.1 Sistemi i drejtësisë dhe viktima

Prokurorët46 dhe gjyqtarët47 luajnë rol të rëndësishëm në 
përgjigjen e sistemit të drejtësisë ndaj autorit dhe viktimës. 
Ata janë pika kryesore që duhet të sigurojnë respektimin 
e detyrimeve ndërkombëtare, me kujdesin e duhur (due 
diligence), me qëllim parandalimin, hetimin dhe ndëshkimin 
e autorëve dhe mbrojtjen e të drejtave të viktimës së krimit. 
46 Urdhër i Prokurorisë së Përgjithshme nr. 141, date 19.06.2014 “Për 
miratimin e rregullave mbi etikën dhe sjelljen e prokurorëve”, 
47 Kodi i Etikës Gjyqësore
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Gjithsesi, prokurorëve dhe gjyqtarëve u takon të sigurojnë që 
legjislacioni përkatës të interpretohet përmes normave dhe 
standardeve ndërkombëtare dhe qasjes së përshtatshme gjinore. 

Ky legjislacion duhet të zbatohet në mënyrë efektive 
duke mbrojtur sigurinë e viktimës, ndalimin e përsëritjes së 
krimit, llogaridhënien dhe dënimin e autorëve, parashikimin e 
dëmshpërblimeve efektive për viktimat, si dhe të sigurojë që 
viktimat të mos i nënshtrohen viktimizimit dytësor nga sistemi 
i drejtësisë. 

Salla e gjyqit është pika kyçe e të gjithë sistemit të 
drejtësisë penale. Gjyqtari bëhet jo vetëm arbitri përfundimtar 
i çdo dëshmie dhe çështje procedurale, por edhe vendos 
tonin, ritmin dhe vetë natyrën e procesit. Veçanërisht për 
viktimën, gjyqtari është personifi kimi i drejtësisë. Gjithashtu, 
si udhëheqës të komunitetit, gjyqtarët mund dhe duhet të jenë 
katalizatorë për koordinimin e ofrimit të shërbimeve, si për 
viktimat, ashtu edhe për autorët. Kur gjyqtarët kanë një qasje 
provaktive ndaj viktimave, kemi akses më të madh të tyre në 
sistemin e drejtësisë dhe shërbimeve.

Gjyqtarët kontrollojnë sallën e gjyqit dhe marrin vendime 
që do të ndikojnë në respektimin nga gjykata të të drejtave të 
viktimave për të qenë të pranishëm, për tu njoftuar dhe për 
tu dëgjuar. Në të njëjtën kohë, gjyqtarët kanë detyrim që të 
garantojnë që procesi i drejtësisë penale të jetë i paanshëm dhe 
i drejtë. 

Adresimi i këtyre shqetësimeve kërkon një ndryshim 
thelbësor në këndvështrimin e gjyqtarëve dhe personelit të 
gjykatës, në mënyrë që ata ta shohin mbrojtjen e të drejtave 
të viktimave jo si një trajtim “të veçantë”, por si një trajtim të 
përshtatshëm dhe të drejtë. 
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Parimet për gjyqtarët

Parimet që duhet të udhëheqin gjyqtarët në punën 
me viktimat janë këto:
Zbatimi i procedurave dhe proceseve gjyqësore 

me ndjeshmëri ndaj nevojave të veçanta të 
viktimave të krimit;

Dhënia e të njëjtës peshë interesave të viktimave 
dhe dëshmitarëve, siç ju jepet interesave të të 
pandehurve dhe kërkesave të tyre proceduriale;

Lehtësimi i përpjekjeve të viktimës për të 
qenë prezente dhe për tu dëgjuar gjatë fazave 
thelbësore të procedurës;

Kuptimi i ndikimit të krimit tek viktimat dhe 
trajtimi me ndjeshmëri i nevojave të tyre;

Zhvillimi dhe pjesëmarrja në programe trajnimi 
për nevojat dhe interesat e viktimave të krimit.

Parimet për Prokurorët

Parimet që udhëheqin prokurorin në hetimin dhe 
ndjekjen penale të çështjeve ku ka viktima krimi janë 
këto:
Barazia dhe mosdiskriminimi;
Aksesi në drejtësi;

Parimet që udhëheqin gjyqtarët dhe 
prokurorët në punën me viktimat e krimit
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Respektimi i dinjitetit;
Procedimi i drejtë, i rregullt ligjor dhe pa vonesa;
Mbrojtja nga riviktimizimi dhe siguria e viktimës;
Kërkimi i një dënimi që ka për qëllim mbrojtjen e 

lirive dhe të drejtave të shkelura nga vepra penale dhe 
parandalimin.

Parimet kryesore të cilat duhet të merren në konsideratë 
nga çdo profesionist që punon me viktimat e krimit janë këto:

III.2 Parimi i mbrojtjes së viktimës së krimit

Nevoja për mbrojtjen e viktimës lind që nga momenti i 
ndodhjes së aktit kriminal dhe vazhdon deri në zgjidhjen e 
çështjes penale në tërësi dhe rehabilitimin e viktimës. Të gjithë 
personat që kanë pësuar dëme nga krimi, në radhë të parë kanë 
nevojë për një mbrojtje ligjore efektive nga një profesionist 
i ligjit. Viktima mund të ketë pësuar në mënyrë direkte apo 
indirekte dëme të natyrës fi zike, psikike, morale dhe material, e 
situata të cilat mund të ndiqen vetëm me ndihmën e një avokati 
apo juristi të trajnuar për këto lloj çështjesh.

Një problem më vete, në rastin e mbrojtjes së viktimave, 
është marrja e masave që të mos ndodhë riviktimizimi i tyre, 
apo i ashtuquajturi viktimizim dytësor. Shpesh here, viktimës i 
duhet të përballet me autorin e saj dhe të rikujtojë momentet me 
të vështira të kaluara më parë. Prandaj, për të evituar një pasojë 
të tillë kërkohet që organet përgjegjëse dhe personat që trajtojnë 
viktimat e krimit të veprojnë me kujdes dhe profesionalizëm.
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III.3 Ofrimi i asistencës në mënyrë 
profesionale dhe të menjëhershme

Viktimat e krimit duhet të marrin ndihmën e nevojshme 
materiale, mjekësore, psikologjike dhe sociale nëpërmjet 
mjeteve qeveritare dhe vullnetare. Viktimat duhet të informohen 
për disponueshmërinë e shërbimeve shëndetësore dhe sociale 
dhe çdo asistencë apo shërbim tjetër dhe t’u mundësohet 
qasja në to. Policia, institucionet e drejtësisë, shëndetësisë, 
shërbimi social, si dhe çdo punonjës që punon me viktimat, 
duhet ti nënshtrohen trajnimeve për nevojat e viktimave dhe 
ti binden udhëzimeve për të siguruar ndihmën e duhur dhe të 
menjëhershme.

III.4 Qasja me në qendër viktimën

Qasja me viktimën në qendër, përkufi zohet si fokusim në 
nevojat dhe shqetësimet e një viktime, për të siguruar ofrimin 
e shërbimeve në një mënyrë jo-gjykuese, të ndjeshme dhe me 
mirëkuptim. Në mënyrë që viktimat të marrin mbështetjen më 
efektive të mundshme, të drejtat, nevojat dhe siguria e tyre, 
duhet të vendosen në prioriorit të të gjitha ndërhyrjeve. Kjo 
nënkupton ofrimin e mbrojtjes dhe mbështetjes kur personat 
në rrezik kanë më shumë nevojë për të, trajtimin e tyre me 
respekt dhe ndjeshmëri, fuqizimin e tyre për të marrë vendime 
të informuara që pasqyrojnë më mirë interesat e tyre. Dëshirat, 
siguria dhe mirëqenia e viktimës, marrin përparësi në të gjitha 
çështjet dhe procedurat. Një qasje me viktimën në qendër, në 
krahasim me atë të përqendruar në sistem, vendos nevojat e 
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viktimave në thelb të çdo ndërhyrjeje në drejtësinë penale dhe 
pranon se ato meritojnë trajtim në kohë, me mirëkuptim dhe 
respektin e duhur. 

III.5 Aksesi në drejtësi dhe trajtim të drejtë

Viktimat duhet të trajtohen me dhembshuri dhe respekt për 
dinjitetin e tyre. Ato kanë të drejtë të kenë akses në mekanizmat 
e drejtësisë dhe të kërkojnë kompensim të shpejtë, për dëmin 
që kanë pësuar siç parashikohet nga legjislacioni kombëtar,

Mekanizmat gjyqësorë dhe administrativë duhet të krijohen 
dhe forcohen, aty ku është e nevojshme, për t›u mundësuar 
viktimave që të marrin dëmshpërblim nëpërmjet procedurave 
formale ose joformale, që janë të shpejta, të drejta, të lira dhe të 
aksesueshme. Viktimat duhet të informohen për të drejtat e tyre 
në kërkimin e dëmshpërblimit përmes mekanizmave të tillë.

Për të siguruar aksesin e viktimës në drejtësi duhet të 
merren në konsideratë këto elementë:

Informimi i viktimave për rolin e tyre dhe për shtrirjen, 
kohën dhe ecurinë e procedimeve dhe për zgjidhjen 
e rasteve të tyre, veçanërisht kur përfshihen krime të 
rënda dhe ku ata kanë kërkuar një informacion të tillë;

Lejimi i paraqitjes dhe shqyrtimit të pikëpamjeve 
dhe shqetësimeve të viktimave në faza të caktuara të 
procedimit ku preken interesat e tyre personale, pa 
paragjykuar të akuzuarit dhe në përputhje me sistemin 
përkatës kombëtar të drejtësisë penale;

Ofrimi i ndihmës së duhur për viktimat gjatë gjithë pro-
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cesit ligjor;
Marrja e masave për të minimizuar shqetësimet për 

viktimat, për të mbrojtur privatësinë e tyre, për të ga-
rantuar sigurinë e tyre kur është e nevojshme, si dhe 
të familjeve dhe dëshmitarëve në emër të tyre nga kër-
cënimet dhe hakmarrja;

Shmangia e vonesave të panevojshme në zgjidhjen e 
çështjeve dhe ekzekutimin e urdhrave apo dekreteve 
për dhënien e shpërblimeve për viktimat;

Mekanizmat joformalë për zgjidhjen e mosmarrëvesh-
jeve, duke përfshirë ndërmjetësimin, arbitrazhin dhe 
drejtësinë zakonore, ose praktikat indigjene, duhet të 
përdoren aty ku është e përshtatshme për të lehtësuar 
pajtimin dhe rivendosjen e të drejtave të viktimave.

III.6 Kthimi (restituimi) i të drejtave të viktimës

Shkelësit ose palët e treta, përgjegjës për sjelljen e tyre kur 
është e përshtatshme duhet, të bëjnë kompensim të drejtë për 
viktimat, familjet ose vartësit e tyre. Një kthim i tillë duhet të 
përfshijë kthimin e pronës ose pagesën për dëmin ose humbjen 
e pësuar, rimbursimin e shpenzimeve të shkaktuara si rezultat i 
viktimizimit, ofrimin e shërbimeve dhe rivendosjen e të drejtave. 
Kur kompensimi nuk është plotësisht i disponueshëm nga 
shkelësi ose burime të tjera, Shteti duhet të përpiqet të ofrojnë 
kompensim fi nanciar për viktimat. Kompensimi kërkohet për 
lëndime të konsiderueshme trupore ose dëmtime të shëndetit 
fi zik ose mendor si rezultat i krimeve të rënda. Kompensimi 
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mund të kërkohet nga personi i dëmtuar, familjarët, veçanërisht 
personat në ngarkim të personave që kanë vdekur, ose janë bërë 
të paaftë fi zikisht ose mendërisht si rezultat i një viktimizimi 
të tillë. Duhet të inkurajohet krijimi, forcimi dhe zgjerimi i 
fondeve kombëtare për kompensimin e viktimave. 

III.7 Qasja e përgjegjshme gjinore

Të dhënat e mbledhura nga praktikuesit e drejtësisë penale 
sugjerojnë se paragjykimi gjinor ndikon si në praktikën e 
gjyqtarëve dhe prokurorëve, ashtu edhe në vendimmarrjen e 
tyre, gjë që pengon aksesin e plotë në drejtësi dhe mbrojtjen 
e viktimave. Paragjykimi gjinor ekziston në çdo sistem të 
drejtësisë penale. Qasja e papërshtatshme gjinore rrezikon 
të pengojë aksesin e drejtë, të barabartë dhe të paanshëm 
në drejtësi, në të gjithë sistemet dhe shoqëritë në të cilat ata 
punojnë. Rëndësia e sigurimit të një qasjeje të llogaridhënies 
nga autori me viktimën në qendër, dhe e reagimit gjinor është 
shumë e rëndësishme. Prokurorët dhe gjyqtarët gjithashtu 
duhet të përmbahen nga bërja e komenteve të papërshtatshme 
bazuar në mite dhe stereotipet gjinore. Qasja e përgjegjshme 
gjinore nënkupton që ligjet, institucionet e drejtësisë, proceset 
e drejtësisë dhe rezultatet e drejtësisë nuk diskriminojnë askënd 
në bazë të gjinisë. Kjo kërkon domosdoshmërinë e të pasurit të 
një perspektive gjinore mbi vetë të drejtat, si dhe një vlerësim 
të qasjes dhe pengesave për gëzimin e këtyre të drejtave nga 
gratë dhe burrat dhe miratimin e strategjive të ndjeshme ndaj 
gjinisë për mbrojtjen dhe promovimin e tyre. 

Përfshirja e një perspektive gjinore në vendimmarrjen 
gjyqësore kërkon vlerësimin e gjyqtarit për faktet në përputhje 
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me një kuptim të kujdesshëm të ligjit, të lirë nga çdo paragjykim 
gjinor dhe ndikime nga stereotipet gjinore. Kjo jo vetëm që vlen 
për vetë vendimin, por edhe për procesin me të cilin merret 
vendimi, duke përfshirë edhe vlerësimin e provave.

III.8 Trajtimi i viktimës me dinjitet dhe respekt
“Trajtoni viktimat me dinjitet dhe respekt” është postulati 

që duhet të udhëheqë çdo punonjës në punën e tij me viktimat 
e krimit.

Viktimat duhet të kenë ndjenjën që zëri i tyre po dëgjohet 
duke pasur një përvojë pozitive në përballjen me institucionet 
dhe të jenë në gjendje të tregojnë se si krimi ka ndikuar tek to. 
Është e nevojshme t’i kujtohet viktimës se nuk po fajësohet për 
ngjarjen. I gjithë komunikimi me viktimat duhet të drejtohet 
nga fuqizimi i tyre, për të kapërcyer përvojën e tyre traumatike 
të krimit dhe për t’u mundësuar atyre që të përballen me 
procedurat ligjore. Gjykata nuk duhet të shpreh zhgënjim ose 
bezdi nëse viktima duket se nuk është bashkëpunuese. Gjykata 
duhet të ketë kujdes për gjuhën që përdor dhe për komunikimin 
përmes gjuhës së trupit. Gjyqtarët duhet të sigurohen që të 
gjitha komunikimet me viktimat janë jo-gjykuese, empatike 
dhe mbështetëse. Duhet të vlerësohet se çfarë i ka ndodhur 
viktimës gjatë gjithë procesit. Është e rëndësishme që viktima 
të mendojë se raportimi i krimit merret seriozisht dhe se ajo 
trajtohet me respekt dhe meriton përgjigjen më të mirë të 
mundshme. Gjithashtu, gjyqtari duhet të tregojë durim dhe ti 
japë viktimës kohë për të treguar historinë e saj me fjalët e saj. 
Të gjitha komunikimet duhet të bëhen në gjuhë të thjeshtë që 
shpjegohet me durim. 
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III.9 Qasja e llogaridhënies së autorit

Qasja e llogaridhënies së autorit i referohet një përgjigje 
të drejtësisë penale që inkurajon raportimin dhe maksimizimin 
e bashkëpunimit të viktimës me sistemin e drejtësisë penale, 
zhvillimin e një strategjie gjithëpërfshirëse hetimi, si dhe 
krijimin e një ambienti të përshtatshëm në sallën e gjyqit, duke 
mundësuar ndëshkimin e autorit të krimit.

III.10 Parimi i kujdesit të duhur (due diligence)

Ky parim do të thotë se Shtetit i kërkohet të ushtrojnë 
kujdesin e duhur për të parandaluar, hetuar dhe për të 
ndëshkuar autorët. Transformimi i kulturës së mosndëshkimit 
në një kulturë të llogaridhënies është thelbi i këtij parimi. Në 
këtë kuptim, llogaridhënia i referohet nga njëra anë autorëve, 
dhe nga ana tjetër shtetit dhe institucioneve të sistemit të 
drejtësisë. Për prokurorët dhe gjyqtarët kjo do të thotë se ata 
janë të detyruar të parandalojnë dhe hetojnë me zell veprimet 
e kundraligjshme, dënojnë ato sipas ligjit kombëtar dhe të 
sigurojnë dëmshpërblime për viktimat. 

Çështja Tërshana kundër Shqipërisë (2020)

Autoritetet shqiptare nuk u përgjigjën në mënyrë 
efektive ndaj një sulmi me acid kundër një gruaje nga ish 
bashkëshorti i saj në vitin 2009, duke shkelur kështu nenin 2 
(e drejta e jetës) dhe nenin 13 (e drejta për zgjidhje efektive) 
të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut.

Në çështjen Tërshana kundër Shqipërisë, Gjykata Evro-
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piane e të Drejtave të Njeriut vendosi se kishte mungesë 
të theksuar hetimi për sulmin e dhunshëm nga autoritetet 
shqiptare. Ndërsa ky rast i dhunës me bazë gjinore, duhej 
të kishte nxitur një hetim veçanërisht të thelluar, autoritetet 
lokale nuk ishin në gjendje të identifi konin as substancën që 
u përdor në sulm dhe as autorin. 

Në vitin 2014, Tërshana paraqiti një ankesë në GJEDNJ, 
duke pretenduar se Shteti kishte dështuar ta mbronte atë dhe 
të zhvillonte një hetim të plotë dhe efektiv për ta sjellë autorin 
e sulmit para drejtësisë dhe për të kompensuar viktimën.

GJEDNJ gjeti shkelje të nenit 2 dhe 13 të Konventës në 
lidhje me mungesën e një mjeti juridik për të kundërshtuar 
veprimet e prokurorit dhe për të kërkuar kompensim nga 
autori i veprës. 

Shqipëria duhet t’i paguajë ankueses 14 720 euro.
Në këtë vendim gjejmë shkelje të parimit të kujdesit të 

duhur (due diligence) nga shteti shqiptar, pasi ai nuk arriti që 
të hetonte dhe ndëshkonte autorin e kësaj ngjarjeje të rëndë.

Sipas Konventës së Stambollit dhe parimit të saj të kujdesit 
të duhur, autorët e dhunës duhet të kenë përgjegësi ligjore për 
veprat e tyre, si dhe shteti duhet të mbajë përgjegjësi për marrjen 
e të gjitha masave të nevojshme për adresimin e tyre. 

III.11 Parimi i konfi dencialitetit dhe mbrojtjes 
së të dhënave personale

Konfi dencialiteti i referohet të drejtës së një personi për të 
trajtuar me kujdes dhe respekt çdo lloj informacioni në lidhje 
me të. Ai promovon sigurinë, besimin dhe fuqizimin. 
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Konfi dencialiteti pasqyron besimin se njerëzit kanë 
të drejtë të zgjedhin se kujt do t’ia tregojnë ose nuk do t’ia 
tregojnë historinë e tyre. Ruajtja e konfi dencialitetit do të thotë 
të mos zbulosh asnjë informacion, në çdo kohë dhe për çdo 
pale, pa marrë më parë pëlqimin e informuar (pra miratimin me 
shkrim nga ana e viktimës, pasi t’i jetë shpjeguar se çfarë lloj 
informacioni do të ndahet, me kë dhe përse është e rëndësishme 
kjo gjë në lidhje me zgjidhjen e rastit). Mosrespektimi i 
konfi dencialitetit mund ta vendosë viktimën dhe persona të 
tjerë afër saj në rrezik dëmtimi të mëtejshëm. Nëse personat 
të cilët ofrojnë ndihmë nuk e respektojnë konfi dencialitetin, 
viktimat do të dekurajohen nga fakti që kërkuan ndihmë. 

Të dhënat personale të individit, që trajtohet me shërbime 
të kujdesit shoqëror, janë konfi denciale dhe mbrohen e 
përpunohen sipas ligjit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave 
personale48. Çdo person i angazhuar në ofrimin e shërbimeve të 
kujdesit shoqëror ruan konfi dencialitetin e të dhënave personale 
të individit, për të cilat ka marrë dijeni si pasojë e funksionit 
apo detyrës që kryen. Detyrimi për ruajtjen e konfi dencialitetit 
shtrihet edhe pas përfundimit të marrëdhënies së punës, 
funksionit apo detyrës. 

E dhëna personale është çdo informacion mbi një person 
fi zik që e bën atë të identifi kueshëm, të tilla si: emri, mbiemri, 
adresa, profesioni, kualifi kime, fotografi a, të ardhurat etj. 
Të dhëna sensitive kanë të bëjnë me çdo informacion mbi 
personin fi zik si: të dhënat biometrike, ideologjia, besimi, raca, 
shëndeti, jeta seksuale, anëtarësia në sindikata, shkeljet penale/
administrative.

48 Ligj Nr.9887, datë 10.3.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, 
i ndryshuar
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Mund të ndodhë që media të paraqesë të dhëna vetjake 
dhe detaje që prekin thellë viktimën, sidomos kur është i/e 
mitur dhe që mund të kenë ndikim negativ në të ardhmen e saj. 
Shpesh herë media nuk mendon pasojat e viktimës, por vetëm 
impaktin e lajmit në audiencën e saj. Ngjyrimi i mbulimit të 
medias mund të ndryshojë në çdo kohë. Për shembull, fi llimisht 
viktima përshkruhet me nuanca pozitive, pastaj papritmas 
mund të bëhet negative. Viktimat mund të fajësohen për 
çfarë u ka ndodhur, për shembull nëse zbulohet se viktima ka 
një precedent penal apo ndonjë shkelje të së drejtës morale, 
zakonore. Prandaj viktimave u duhen përsëritur vazhdimisht 
nga mbrojtësit e tyre, kujdestarët apo punonjësit socialë, që 
mund të kenë kontaktin e parë me to, se ndërveprimi me median 
pas viktimizimit, mundet të çojë në riviktimizim dhe të ndikojë 
negativisht në procesin e rikuperimit.

Për fat të keq ndodh që mediat “online” ekspozojnë iden-
titetin dhe të dhënat personale të viktimave. Deri në vitin 2009, 
e drejta për fotografi min e personit është trajtuar nga Gjykata 
Europiane e të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) në kontekstin e 
publikimit të fotografi ve në gazeta. Paditë e mëvonshme kanë 
mundësuar zgjerimin e dukshëm të nocionit të publikimit të 
fotografi së së personit. Gjykata sqaroi se vetëm fotografi mi i të 
tjerëve, pavarësisht publikimit apo shpërndarjes së saj, ndikon 
në jetën private të personit.49 GJEDNJ sqaroi se fotografi a e 
personit paraqet karakteristikat unike të tij dhe përbën njërën 
prej karakteristikave kryesore të personalitetit të individit. 
Mbrojtja e efektshme e kësaj të fundit kërkon marrjen e pëlqimit 
të personit me rastin e fotografi mit dhe jo vetëm kur publikimi 
bëhet i mundur.50 
49  Neni 8 KEDNJ
50 Case of Reklos and Davourlis v. Greece, Application no. 1234/05, 15 
January 2009
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Komisioneri për të Drejtën e Informimit 
dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale51

Çdo person, që pretendon se i janë shkelur të drejtat, 
liritë dhe interesat e ligjshme për të dhënat personale, ka të 
drejtë të ankohet ose të njoftojë Komisionerin për të Drejtën 
e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, si dhe 
të kërkojë ndërhyrjen e tij për vënien në vend të së drejtës së 
shkelur. Komisioneri, në rast shkeljesh serioze, të përsëritura 
ose të qëllimshme të ligjit, nga një kontrollues ose përpunues, 
denoncon publikisht ose e raporton çështjen në Kuvend dhe 
në Këshillin e Ministrave. Për rastet që shkelja përbën vepër 
penale, bën kallëzimin përkatës.

Pas këtij ankimi, në përputhje me Kodin e Procedurës 
Civile, subjekti i të dhënave mund të ankohet në gjykatë. Edhe 
pse ligji52 e garanton të drejtën për privatësi, në gjykatat e vendit 
ende nuk ka një praktikë të konsoliduar të padive ku viktimat 
janë ankuar për shkeljen e privatësisë nga raportimet në media, 
por edhe nga insitucionet qeveritare. Avokatët duhet të luajnë 
një rol më aktiv dhe të asistojnë klientët e tyre (viktimat e 
krimit), në mbrojtje të së drejtës për privatësi.

51 https://www.idp.al/
52. Ligj Nr.9887, datë 10.3.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, 
i ndryshuar
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Kotakte të Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit 
dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale:

Adresa: Rr. “Abdi Toptani”, Nd. 5,
              Kodi postar 1001, Tiranë
E-mail: info@idp.al
TEL: +35542237200
FAX: +35542233977
Nr. i Gjelbër: 08002050

III.12 Parimet e posaçme të trajtimit 
të viktimave të trafi kimit53

Procedurat Standarde të Veprimit (PSV) për mbrojtjen 
e viktimave të trafi kimit

Sipas Parimeve dhe Udhëzimeve të Komisionerit të Lartë 
të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e Njeriut dhe Trafi kimin 
e Qenieve Njerëzore “Të drejtat e njeriut të personave të 
trafi kuar duhet të jenë në qendër të të gjitha përpjekjeve për të 
parandaluar dhe luftuar trafi kimin, për të mbrojtur, ndihmuar 
dhe kompensuar viktimat”. 

Parimet e etikës dhe sigurisë në marrëdhënie me viktimat e 
trafi kimit janë të integruara në Procedurat Standarde të Veprimit 
për Mbrojtjen e Viktimave dhe Viktimave të Mundshme të 
Trafi kimit (PSV).54

53 Komentar i veprave penale të trafi kimit të qenieve njerëzore, Prezenca e 
OSBE-së në Shqipëri,2017
54 Për Miratimin e Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtjen e 
Viktimave dhe Viktimave t ë Mundshme të Trafi kimit, miratuar me Vendim 
nr. 499, date 29.08.2018
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Qasja e PSV-ve është e bazuar në të drejtat e njeriut dhe 
është një qasje sensitive për mbrojtjen e viktimës/viktimës së 
mundshme të trafi kimit, duke synuar interesin më të lartë të 
saj. Mbrojtja e të drejtave të personave të trafi kuar duhet të jetë 
në qendër të të gjitha përpjekjeve për parandalimin, mbrojtjen 
dhe riintegrimin e tyre, pavarësisht dëshirës apo aftësisë 
së viktimës për të dëshmuar në gjykatë. Ofrimi i mundësisë 
për t’u rehabilituar, dhënia e mundësisë që të rifi llojnë jetën 
normale, nuk është thjesht një detyrim njerëzor i shtetit, por 
edhe një masë parandaluese ndaj ritrafi kimit. Çdo personi, të 
identifi kuar si viktimë, apo viktimë e mundshme trafi kimi, 
duhet t’i ofrohet ndihmë dhe mbrojtje falas, si dhe duhet t’i 
garantohet në kohë ndihma dhe mbrojtja e zgjedhur prej tij/saj. 
Të gjitha procedurat që kanë të bëjnë me viktimat e trafi kimit, 
apo viktimat e mundshme të trafi kimit, duhet të kryhen në çdo 
moment duke marrë masa serioze të ruajtjes së sigurisë.

Parime specifi ke për vajzat dhe gratë e trafi kuara

Të mos lëndosh: ta trajtosh çdo grua/vajzë dhe çdo 
situatë sikur potenciali për ta dëmtuar atë është i lartë, deri sa 
të ketë prova për të kundërtën. Do të thotë gjithashtu të mos 
ndërmarrësh asnjë intervistë që do ta përkeqësonte situatën e 
saj për një afat të shkurtër apo të gjatë; 

Ta njohësh personin që do të intervistosh dhe të vlerë-
sosh rreziqet e mundshme: përpara se të zhvillosh intervistën 
duhet të mësosh rreziqet e lidhura me trafi kimin dhe me rastin 
e çdo gruaje/vajze/djali apo personi të rrezikuar;

Të përgatitesh për të referuar, të mos bësh asnjë premtim 
që nuk do ta mbash: të përgatitesh të japësh informacion në 
gjuhën e saj lidhur me shërbimet ligjore, shëndetësore, sociale 
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dhe të sigurisë si dhe të ndihmosh me referimin nëse është e 
nevojshme;

Të zgjedhësh dhe të përgatitësh siç duhet përkthyesit 
dhe bashkëpunëtorët: në përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve, 
përkthyesve, si dhe subjekteve të tjera të ndihmës, duhet të 
peshosh rreziqet dhe përfi timet që ka përfshirja e tyre dhe duhet 
të zhvillosh kritere/metoda të përshtatshme për përzgjedhjen 
dhe trajnimin e tyre; 

Të sigurosh anonimat dhe konfi dencialitet: të mbrosh 
identitetin dhe konfi dencialitetin e personit të intervistuar gjatë 
gjithë procesit të intervistës, nga momenti që është kontaktuar, 
deri në kohën kur detajet e rastit të saj bëhen publike; 

Të marrësh leje të informuar: të sigurohesh që çdo e 
intervistuar kupton përmbajtjen dhe qëllimin e intervistës, 
përse do të përdoret informacioni, të drejtën e saj për të mos 
iu përgjigjur pyetjeve, të drejtën për ta ndërprerë intervistën 
në çdo kohë, si dhe të drejtën e saj për të vënë kufi zime për 
mënyrën se si do të përdoret informacioni;

Të dëgjosh dhe respektosh vlerësimin që çdo grua/
vajzë i bën situatës së saj dhe rreziqeve për të: të pranosh 
dhe respektosh që çdo individ ka shqetësime të ndryshme, 
dhe mënyra se si i sheh ajo shqetësimet e saj mund të jetë e 
ndryshme nga si i vlerësojnë të tjerët ato; 

Të mos e ri-traumatizosh viktimën: të mos i bësh asaj 
pyetje që do t’i provokojnë përgjigje emocionale. Do të thotë 
gjithashtu, të përgatitesh t’i përgjigjesh stresit të një gruaje 
duke i vënë në pah forcat e saj; 

Të përgatitesh për ndërhyrje emergjente: nëse një grua 
të thotë se është në një rrezik imediat, të jesh i/e përgatitur të 
reagosh në mbrojtje të saj;
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Parimet për fëmijët e trafi kuar

Të drejtat e fëmijëve, të parashikuara në Konventën e të 
Drejtave të Fëmijëve, përbëjnë parimet e të gjitha veprimeve 
me fëmijët e trafi kuar. Më poshtë janë disa prej tyre që konsi-
derohen si kyçe: 

Të njohësh dhe të mbrosh interesin më të mirë të fë-
mijës: në të gjitha veprimet që kanë të bëjnë me fëmijët, të 
ndërmarra këto qoftë nga institucionet shoqërore të kujdesit 
publik ose privat, apo gjykata, autoritete administrative ose 
trupa ligjvënëse, duhet mbajtur parasysh në mënyrë parësore 
interesi më i lartë i fëmijës;

Të mos e diskriminosh fëmijën: duhet të respektohen 
dhe të garantohen të drejtat që parashtrohen në Konventë për 
çdo fëmijë, pa asnjë lloj diskriminimi, pavarësisht nga raca, 
ngjyra, seksi, gjuha, feja, pikëpamjet politike a të tjera, origjina 
kombëtare, etnike ose shoqërore, veçoritë, paaftësitë, lindja, a 
status tjetër i fëmijës ose i prindit të vet, apo i kujdestarit ligjor; 

Të njohësh dhe të respektosh të drejtën që fëmija ka që 
t’i dëgjohet pikëpamja e tij/saj e që kjo e fundit t’i merret 
parasysh në të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me fëmijën: 
çdo fëmijë që është i aftë të shprehë pikëpamjet e veta duhet 
të ketë të drejtën për t’i shprehur këto pikëpamje lirshëm në të 
gjitha çështjet që kanë të bëjnë me fëmijën, si dhe pikëpamjet e 
fëmijës duhet të kenë peshën e duhur në përputhje me moshën 
dhe pjekurinë e secilit fëmijë;

Të respektosh të drejtën e fëmijës për privatësi: asnjë 
fëmijë nuk duhet të pësojë ndërhyrje arbitrare ose të paligjshme 
në privatësinë, familjen, shtëpinë ose korrespondencën e tij, si 
dhe asnjë goditje e paligjshme nuk duhet bërë ndaj nderit dhe 
emrit të fëmijës.
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D është referuar tek “Të Ndryshëm & Të Bara-
bartë” (D&E) si viktimë trafi kimi nga një OJF e huaj. 
Në momentin e referimit të rastit në organizatë vendoset 
kontakti i parë me një punonjës social i cili bën vlerësimin 
e nevojave të rastit. Pjesë e ekipit multidisiplinar që 
vlerëson nevojat e rastit është edhe juristi/avokati i orga-
nizatës.

Fillimisht viktima informohet nga avokati i qendrës 
për listën e të drejtave të saj (neni 58 i Kodit të Procedurës 
Penale) dhe shërbimet ligjore që ofrohen nga organizata 
në një gjuhë sa më të thjeshtë dhe të kuptueshme. Më 
pas bëhet një vlerësim i nevojave ligjore të rastit, duke 
plotësuar formularin për vlerësimin e nevojave dhe 
ofrimin e shërbimeve të ndihmës juridike, dokument 
i cili administrohet në dosjen personale të rastit pranë 
D&E. Në momentin kur përfi tuesi është informuar për 
shërbimet që ofrohen nga D&E hartohet plani i ndihmës, 
i cili konkretizohet në një marrëveshje për ndihmë në 
procesin e riintegrimit midis përfi tuesit dhe Orga-
nizatës “Të Ndryshëm&Të Barabartë”, pjesë e të cilit 
janë edhe nevojat ligjore. 

Për të patur një qëndrueshmëri në marrëdhënien e 
bashkëpunimit në marrëveshje parashikohen të drejtat 
dhe detyrimet e organizatës dhe përfi tuesit. Disa nga 
detyrimet e përfi tuesit janë: të ndajë informacionin e 
nevojshëm me organizatën në funksion të ndihmës që i 
ofrohet, të sigurojë dokumente për të marrë shërbime dhe 

Rast i D. (VT – viktimë trafi kimi)
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të ruajë konfi dencialitetin për të dhënat lidhur me vetë 
përfi tuesin dhe organizatën, etj.

Përfi tuesja D ka marrë statusin si viktimë tra-
fi kimi, bazuar në intervistën formale, sipas hapave të 
parashikuara në VKM Nr. 499, datë 29.8.2018: “Për 
miratimin e procedurave standarde të veprimit për 
mbrojtjen e viktimave dhe viktimave të mundshme 
të trafi kimit”. Intervista është zhvilluar në Drejtorinë 
Vendore të Policisë Tiranë, Sektori kundër Trafi qeve të 
Paligjshme, në praninë e Ofi cerit të Policisë Gjyqësore 
(femër), të një përfqësuesi nga Zyra Rajonale e Shërbimit 
Social Shtetëror, si dhe të një psikologu, të cilët kanë 
konkluaduar me përcaktimin e rastit si viktimë trafi kimi. 
Përfi tuesja nuk ka shprehur vullnetin për të bërë kallëzim 
penal.

Asistenca ligjore e ofruar
1. Aplikim për ndryshim/saktësim vendbanimi- 

nëpërmjet aplikimit në e albania
Baza ligjore: 

- Ligji Nr. 10 129, datë 11.05.2009, “Për Gjendjen 
Civile”, i ndryshuar, Neni 14 e vijues; 

- VKM Nr. 1243, datë 11.12.2003 “Për përcaktimin 
e dokumenteve, që duhet të paraqesin shtetasit, e të 
procedurave, që duhet të kryejnë zyrat e gjendjes 
civile, në bashki / njësi administrative dhe institucionet 
shtetërore të posaçme për ndryshimin e vendbanimit”.
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Dokumentacioni për të aplikuar: -kontratë qiraje 
e noterizuar, e skanuar. Pas aplikimit përfi tuesja është 
njoftuar në e-albania për ndryshimin e vendbanimit.

2. Asistencë për të përfi tuar ndihmë ekonomike 
si viktimë trafi kimi

Baza ligjore
Neni 7, pika ç e Ligjit Nr. 57/2019 “Për asistencën 

sociale në Republikën e Shqipërisë” parashikon: 
“Përfi tuesit e ndihmës ekonomike janë: ç) viktimat 

e trafi kimit, pas daljes nga institucionet e përkujdesjes 
shoqërore, deri në çastin e punësimit të tyre”. 

Përfi tuesja është regjistruar tek Zyra e Punës si 
punëkërkuese e papunë.

3. Plotësim dokumentacioni për të përfi tuar 
bonus qiraje

Përfi tuesja ka plotësuar formularin tip pranë njësisë 
administrative dhe ka rezultuar fi tuese në fazën e parë të 
aplikimit. 

Përfi tuesja është ndihmuar nga avokatja e qendrës 
për plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm nga 
e-albania si më poshtë vijon:

 Certifi katë e gjendjes familjare dhe fotokopje e 
kartës së identitetit të aplikantit;
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 Vërtetim nga zyra e punësimit e njësisë vendore 
përkatëse si punëkërkues;

 Vërtetim nga organet tatimore për të gjithë 
anëtarët madhorë të familjes, nëse fi guronin ose jo 
e regjistruar në sistemin informatik të Drejtorisë 
Rajonale Tatimore, Tirane;

 Vërtetim nga organet tatimore për të gjithë 
anëtarët madhorë të familjes, nëse fi guronin ose jo 
të regjistruar në sistemin informatik të Drejtorisë 
Rajonale Tatimore, të vendit të origjinës;

 Vërtetimi nga zyra e regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme, Tiranë, për të gjithë anëtarët madhorë 
nëse, disponojnë në pronësi banesë a ndonjë 
mjedis, që mund të përdoret si e tillë;

 Vërtetimin nga zyra e regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme të vendit të origjinës se nuk fi guron 
e regjistruar asnjë pronë, e cila mund të përdoret 
edhe për strehim, për anëtarët madhorë të familjes;

 Libreza e jetimit, lëshuar nga institucioni shtetëror 
i autorizuar, për individët me statusin e jetimit 
origjinal ose i noterizuar;

 Urdhër mbrojtje i noterizuar;
 Kontrate qiraje e noterizuar.

Nga komunikimi me Drejtorinë e Strehimit Social 
është mundësuar që D të vlerësohet nga Komisioni 
përkatës dhe të shpallet fi tuese në listën e miratuar nga 
Këshilli Bashkiak.
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4. Procedura të tjera -Regjistrimi i fëmijës së 
përfi tueses në kopësht falas

Dokumentacioni i plotësuar:
 Certifi katë familjare;
 Certifi katë personale e fëmijës;
 Libreza e statusit të jetimit të fëmijës, e noterizuar;
 Vërtetim i vaksinave.

Baza ligjore: “Vendim Nr. 158, datë 26.12.2019 
“Për miratimin e sistemit të taksave dhe tarifave 
vendore në qytetin e Tiranës” - Neni 66 “Lehtësira 
dhe përjashtime” - “Përfi tojnë shërbim pa pagese 
familjet në nevojë me përbërje: 1. Fëmijë me statusin e 
jetimit”.

Përfi tuesja është ndihmuar nga avokatja e qendrës 
në plotësimin e dokumentacionit, ndërsa për regjistrimin 
në çerdhe është ndihmuar nga Punonjësi i Mbrojtjes 
së Fëmijëve, duke qenë se aplikimi është kryer jashtë 
afatit zyrtar të vendosur nga Drejtoria e Përgjithshme e 
Kopshteve dhe Çerdheve.

Bashkëpunimi me institucionet:
 Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, Sektori 

kundër Trafi qeve të Paligjshme për intervistën 
formale;

 Zyra e Punës për regjistrimin si punëkërkuese e 
papunë;
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 Drejtoria e Strehimit Social, Bashkia Tiranë për 
bonusin e qirasë;

 Punonjësi i Mbrojtjes së Fëmijës për regjistrimin 
e fëmijës në kopësht falas.

Koment: Viktima e trafi kimit përfi ton një paketë të 
plotë të shërbimeve, bazuar në nevojat e saj, pavarësisht 
bashkëpunimit me Institucionet e Drejtësisë për të 
bërë kallëzim penal. Neni 11 i Ligjit nr.111/2017 “Për 
ndihmën juridike të garantuar nga shteti” parashikon: 
“Ndihma juridike i ofrohet personave të mëposhtëm, 
pavarësisht të ardhurave dhe pasurisë së tyre: b) 
viktimave të abuzuar seksualisht dhe viktimave të 
trafi kimit të qenieve njerëzore, në çdo fazë të procedimit 
penal”. Referuar sa më lart, ligji nuk është shumë i qartë 
dhe parashikon ndihmën juridike vetëm për procedimet 
penale. Gjithsesi, në praktikë ndihma jepet për çdo rast 
të referuar si viktimë apo viktimë e mundshme trafi kimi. 
Qendra “Të Ndryshëm & Të Barabartë” ofron për 
përfi tuesit e saj ndihmë juridike parësore dhe dytësore, 
përfshirë këtu edhe përfaqësim në Gjykatë për çështje 
penale, civile dhe administrative. 
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III.13 Parimet e posaçme të trajtimit 
të viktimave të dhunës seksuale

Protokolli

Protokolli i Menaxhimit të rasteve të dhunës seksuale 
tek të rriturat/rriturit, në nivel vendor, përmes qasjes shumë-
sektoriale të koordinuar, standardizon veprimet e nevojshme 
për një reagim të menjëhershëm, gjithëpërfshirës e me përgj-
gjshmëri për mbrojtjen dhe trajtimin e rasteve të dhunës 
seksuale. Ky Protokoll është miratuar në vitin 2021.

Në parimet e përgjithshme të protokollit theksohet rëndësia 
e ofrimit të shërbimeve miqësore dhe me standarde për të gjitha 
viktimat e rritura të dhunës seksuale, duke u kushtuar vëmendje 
të veçantë grupeve më të cënueshme për shkak të orientimit 
seksual dhe shprehjes së identitetit gjinor, minoriteteve, (pa) 
aftësive, etj., pra anëtarëve të komunitetit LGBTI+, popullsisë 
Rome, Egjiptiane, personave me aftësi të kufi zuara, etj. 

Parimi i individualitetit

Ndërsa pranohet që shumë viktima të dhunës me bazë 
gjinore ndajnë përvoja dhe rrethana të përbashkëta, kur fl itet 
për këtë formë të dhunës, siç është dhuna seksuale, duhet të 
pranojmë faktin se secila viktimë do të reagojë ndryshe, edhe 
pse mund të jetë në rrethana të ngjashme të eksperiencës së 
dhunës së pësuar. 

Këtu ndikojnë shumë edhe nevojat individuale të viktima-
ve, të cilat duhet të merren parasysh dhe të mbështeten e 
adresohen në mënyrën e duhur.
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Akses i barabartë në shërbime të dedikuara

Aksesi në shërbime, pas dhunës seksuale të pësuar, është 
çështja më e ngutshme me të cilën përballen shumë viktima. 
Këto shërbime, shpesh janë të kufi zuara apo mungojnë për 
shkak të pamundësisë së institucioneve përgjegjëse për të 
planifi kuar dhe alokuar burimet e nevojshme për ngritjen, me-
naxhimin dhe qëndrueshmërinë e tyre. 

Përgjigja ndaj dhunës seksuale, duke përdorur një qasje 
të vetme për të gjitha viktimat e kësaj forme dhune, është e 
dëmshme dhe nuk jep rezultatet e duhura. 

Krijimi i një aksesi të barabartë në shërbime nënkupton 
ngritjen e shërbimeve të tilla të përshtatura për t’iu përgjigjur 
nevojave të të gjithë individëve, duke marrë në konsideratë 
moshën, gjininë, etninë, (pa) aftësinë, identitetin gjinor e orien-
timin seksual, si dhe një tërësi karakteristikash individuale të 
viktimave. Kjo nënkupton që shërbimet duhet të jenë lehtësisht 
të aksesueshme, të përshtatura, të ofruara në disa gjuhë (për-
fshirë dhe gjuhën e shenjave apo alfabetin “Braille”, gjuhën 
Romisht, etj), nga një tërësi profesionistësh të specializuar, etj.

Qasja me në qendër viktimën

Menaxhimi i rasteve të dhunës me bazë gjinore, e sidomos 
i rasteve të dhunës seksuale, ka një karakteristikë unike që e 
dallon nga qasjet e tjera që mund të karaterizojnë menaxhimin 
e rasteve në tërësi dhe kjo ëshë pikërisht qasja “me në qendër 
viktimën”. 

Një qasje “me viktimën në qendër” ose e thënë ndryshe e 
përqendruar tek viktima, synon të krijojë një mjedis mbështetës 
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në të cilin respektohen të drejtat e viktimës dhe ku personi 
trajtohet me dinjitet dhe respekt. 

Parimi i ndjeshmërisë ndaj traumës së viktimës

Sipas këtij parimi, ofruesit e shërbimeve mbështetëse 
të specializuara për viktimat e dhunës seksuale njohin dhe 
pranojnë ndikimin e gjerë dhe të shtrirë në kohë të traumës dhe 
kuptojnë rrugët e mundshme për rimëkëmbje. 

Gjithashtu, ofruesit e shërbimeve duhet të njohin shenjat dhe 
simptomat e traumës tek të gjithë individët e tjerë të përfshirë, si 
dhe përgjigjen duke i integruar plotësisht njohuritë rreth traumës 
në politikat, procedurat dhe praktikat e tyre, duke u përpjekjur 
maksimalisht të shmangin ritraumatizimin. Sipas këtij parimi, 
theksohet siguria fi zike, psikologjike dhe emocionale, si për 
viktimat, ashtu edhe për ofruesit e shërbimeve, gjë që lejon 
viktimat për të rindërtuar një ndjenjë sigurie, kontrolli dhe 
fuqizimi. Përdorimi i parimit të ndjeshmërisë ndaj traumës së 
viktimës shmang praktikat dhe proceset institucionale që ka të 
ngjarë të çojnë në ri-traumatizim të individëve me historitë e 
traumës dhe lejon që shërbimet të ofrohen në atë mënyrë që 
lehtëson pjesëmarrjen e vetë viktimave. Ky parim i shikon 
viktimat si ekspertë të nevojave të tyre.

E drejta për siguri

‘Siguria’ i referohet si aspektit të sigurisë fi zike ashtu dhe 
ndjenjës së sigurisë psikologjike dhe emocionale për viktimën. 
Është e rëndësishme të merren parasysh nevojat e sigurisë, jo 
vetëm të viktimës, por dhe të anëtarëve të familjes së saj, apo 
edhe të personave që ofrojnë kujdes dhe mbështetje. Në rastin 
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e dhunës seksuale të lidhur me situatat e konfl ikteve dhe të 
motivuar politikisht, apo dhunës seksuale nga partneri intim, 
rreziqet që cënojnë sigurinë mund të jenë edhe më të mëdha se 
zakonisht. Çdo plan veprimi, që diskutohet si zgjidhje e situatës 
së viktimave të dhunës seksuale, duhet patjetër të ketë si faktor 
kryesor sigurinë e tyre. Planet e sigurisë së viktimave duhet 
të përgatiten paralelisht me kryerjen e procesit të vlerësimit 
të riskut. Gjithashtu, duhet të ndërmerren edhe masa për të 
shmangur cënimin e sigurisë së viktimave të dhunës seksuale 
përmes zbulimit të identitetit, apo vendndodhjes së tyre, nga 
ana e medias.

E drejta për dinjitet dhe për të vendosur vetë

Dhuna e ushtruar ndaj një personi është një sulm ndaj 
dinjitetit dhe të drejtave të tij. Të gjithë ofruesit e shërbimeve 
të cilët kontaktojnë me viktimën luajnë rol në rivendosjen e 
dinjitetit dhe respektimin e të drejtës së viktimës për të vendosur 
vetë. 

Rasti i B. -  e mitur (VAS - viktimë e abuzimit seksual)

B është referuar tek D&E nga Punonjësja e Mbrojtjes 
së Fëmijëve si viktimë e abuzimit seksual.

Në momentin e referimit të rastit në organizatë, 
fi llimisht vendoset kontakti i parë me një punonjës social, 
i cili bën vlerësimin e nevojave të rastit në prani edhe të 
psikologut. Pjesë e ekipit multidisiplinar që vlerëson 
nevojat e rastit është edhe juristi/avokati i organizatës.

Fillimisht viktima informohet nga avokati i qendrës 
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për listën e të drejtave të saj (neni 58 i Kodit të Procedurës 
Penale) dhe shërbimet ligjore që ofrohen nga organizata 
në një gjuhë sa më të thjeshtë dhe të kuptueshme. Më 
pas bëhet një vlerësim i nevojave ligjore të rastit, duke 
plotësuar formularin për vlerësimin e nevojave dhe 
ofrimin e shërbimeve të ndihmës juridike, dokument 
i cili administrohet ne dosjen personale të rastit pranë 
D&E (Ky formular është azhornuar me aktet nënligjore 
të nxjerra në zbatim të ligjit Nr.111/2017 “Për ndihmën 
juridike të garantuar nga shteti”). Në momentin kur 
përfi tuesi është informuar për shërbimet që ofrohen nga 
D&E hartohet plani i ndihmës, i cili konkretizohet në 
një marrëveshje për ndihmë në procesin e riintegrimit  
midis përfi tuesit dhe Organizatës “Të Ndryshëm & 
Të Barabartë”, pjesë e të cilit janë edhe nevojat ligjore. 
Në rastin e të miturit marrëveshja fi rmoset nga prindi/
kujdestari ligjor i fëmijës së mitur.

Gjykata ka vendosur: “Caktimin si kujdestar të 
përkohshëm të fëmijës së mitur palën e tretë, Qendrën 
“Të Ndryshëm &Të Barabartë”. 

Asistenca ligjore e ofruar

1. Nihmë ligjore për sigurimin e Urdhrit të Mbrojtjes 
ndaj abuzuesit.  

Gjyka ka miratuar kërkesën për urdhër mbrojtje për 
një periudhë 1 vjeçare. Procesi gjyqësor është zhvilluar 
në prezencë të Punonjëses së Mbrojtjes së Fëmijëve, 
psikologes së caktuar nga Gjykata, si dhe avokatit të 
Qendrës “Të Ndryshëm&Të Barabartë”.
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Baza ligjore: -Ligji “Për masat ndaj dhunës në 
marrëdhë-niet familjare”, i ndryshuar.

2. Ndihmë ligjore për çështjen penale 

I pandehuri është deklaruar fajtor nga Gjykata për 
veprën penale të parashikuar nga neni 101/2 i Kodit 
Penal dhe është dënuar me 13 vjet burgim. Procesi 
gjyqësor penal është zhvilluar në praninë e Punonjëses 
së Mbrojtjes së Fëmijëve, psikologes dhe avokatit të 
Qendrës “Të Ndryshëm & Të Barabartë”.

Baza ligjore: Kodi Penal, Kodi i Procedurës Penale 
dhe Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur.

Aktualisht, çështja është në Gjykatën e Apelit, ku 
apelues është i pandehuri. 

Bashkëpunimi me institucionet:

Punonjësi i Mbrojtjes së Fëmijës - Në bazë të 
ligjit Nr.18/2017, punonjësi për mbrojtjen e fëmijës 
kryen funksionin e menaxherit të rastit për fëmijët në 
nevojë për mbrojtje, që nga momenti i identifi kimit 
apo referimit, gjatë hartimit e zbatimit të masës së 
mbrojtjes dhe Planit Individual të Mbrojtjes, deri në 
përfundimin e tyre.  Neni 51, pg.2, gërma d e Ligjit 
parashikon detyrat e Punonjësit të Mbrojtjes së fëmijës: 
d) të bashkëpunojë dhe të shkëmbejë informacion për 
menaxhimin e rasteve të fëmijës në nevojë për mbrojtje 
me çdo strukturë përgjegjëse shëndetësore, arsimore, 
policore, të prokurorisë dhe të gjyqësorit, në nivel vendor 
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e kombëtar, si dhe me shoqërinë civile, duke ruajtur të 
dhënat personale të fëmijës.

Koment: Rastet e të miturve të referuar si viktima 
të abuzimit seksual, kur i akuzuari është brenda familjes, 
kanë vështirësi në trajtim, sidomos edhe për zgjidhjen 
e çështjes së kujdestarisë. Edhe legjislacioni nuk është 
shumë i qartë në këtë drejtim sepse kërkon që kujdestaria 
të vendoset me vendim Gjykate. Në këtë rast krijohen 
vonesa dhe duhet gjetur një zgjidhje emergjente për rastin 
e referuar për ndihmë.

Qendra e menaxhimit të krizës, për rastet e dhunës 
seksuale (Lilium)

Në përmbushje të detyrimeve që rrjedhin nga Konventa e 
Stambollit, rekomandimeve të Komitetit të GREVIOS (Grupi 
i ekspertëve për masat kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës 
në familje i Këshillit të Evropës) për Shqipërinë dhe ligjit “Për 
Masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar  në 
muajin Dhjetor të vitit 2018, u hap Qendra e menaxhimit të 
krizës, për rastet e dhunës seksuale (Lilium).

Ajo ofron shërbim nëpërmjet një ekipi multidisiplinar të 
përbërë nga: punonjës socialë, punonjës të policisë, infermierë, 
mjekë ligjorë, gjinekologë, pediatër, psikiatër, psikologë 
klinikë, punonjës të prokurorisë, avokatë, etj. 

Të gjitha shërbimet e kujdesit shëndetësor, ekzaminimi 
mjeko-ligjor, mbledhja e provave për ndjekjen e rastit nëpërmjet 
drejtësisë penale dhe shërbimet psikosociale, duhet të ofrohen 
në të njëjtën kohë, në të njëjtin vend dhe nga profesionistë 
të specializuar veçanërisht për trajtimin e rasteve të dhunës 
seksuale.
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III.14 Parimet e posaçme të trajtimit 
për viktimat e dhunës në familje

Procedruat Standarde të Veprimit - PSV-të
Në vitin 2020, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale miratoi Procedurat Standarde të Veprimit (PSV) për 
trajtimin, minimizimin e dhunës në familje dhe dhunës më 
bazë gjinore nga ofruesit e kujdesit shëndetësor dhe shoqëror 
në kuadër të bashkëpunimit si anëtarë të mekanizmit të 
koordinuar të referimit (edhe gjatë emergjencave civile), si dhe 
dy protokolle për menaxhimin e rasteve të dhunës në familje 
në nivel vendor.

 “Procedurat Standarde të Veprimit (PSV) për punonjëset 
dhe punonjësit e shërbimeve të kujdesit shoqëror 
të cilat/cilët trajtojnë rastet e dhunës në familje dhe 
dhunës me bazë gjinore në kuadër të bashkëpunimit 
si anëtarë të Mekanizmave të Koordinuar të Referimit 
të menaxhimit të rasteve te dhunës në familje(MKR)”, 
miratuar më 21 Shkurt, 202055;

 “Procedurat standarde të veprimit për trajtimin e rasteve 
të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore nga 
punonjëset dhe punonjësit e shërbimeve shëndetësore 
në kuadër të bashkëpunimit si anëtare të Mekanizmit 
të Koordinuar të Referimit” miratuar më 21 Shkurt, 
202056;

 “Procedurat Standarde të Veprimit (PSV-të) për 
punonjëset dhe punonjësit e shërbimeve shëndetësore 

55 Urdhër nr. 100 datë 21.02.2020
56 Urdhër nr. 101 datë 21.02.2020
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për zvogëlimin e rrezikut të përjetimit të dhunës në 
familje dhe dhunës me bazë gjinore në situata të 
emergjencave civile” miratuar më 21 Shkurt, 202057;

 Protokolli i Menaxhimit të Rasteve të dhunës në familje 
në nivel vendor, përmes Mekanizmit të Koordinuar të 
Referimit (MKR)-2020;

 Protokolli i Menaxhimit të Rasteve të dhunës në familje 
në nivel vendor, përmes Mekanizmit të Koordinuar të 
Referimit (MKR) gjatë situatës së COVID-19- 2020. 

Vlerësimi i sigurisë së viktimës

Siguria si e viktimës, ashtu edhe e ofruesit të shërbimit, 
duhet të jetë prioritet gjatë kohës kur organizohet dhe ofrohet 
përkujdesja ndaj viktimave të DHBGJ. 

Vlerësimi i nivelit të sigurisë së viktimës duhet të bëhet në 
çastin e identifi kimit dhe kur personi pranon se ka qenë viktimë 
e dhunës në familje. 

Po kështu, edhe vlerësimi i sigurisë personale duhet të 
jetë pjesë e vlerësimit/ndërhyrjes. Me nisjen e bashkëveprimit 
me një viktimë është e rëndësishme të merren në konsideratë 
rreziqet e mundshme (bashkëshortë apo pjesëtare/ë të familjes 
të dhunshëm), në mënyrë që të garantohet se bashkëveprimi 
do të kryhet pa lënduar veten,  viktimën apo kolegët e  tjerë. 
Në rastet e dhunës në familje kryhet vlerësimi i riskut për 
sigurinë e viktimës dhe lëshimi i Urdhërit për Masat Paraprake 
të Mbrojtjes së Menjëhershme (UMPMM).

Në zbatim të udhëzimit të Ministrisë së Brendshme 

57 Urdhër nr. 102 datë 21.02.2020
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nr.866, datë 20.12.2918 “Për procedurat dhe vlerësimin e riskut 
për rastet e dhunës në familje”, Policia ka si detyrë të kryejë 
vlerësimin e riskut për sigurinë e viktimës së dhunës në familje. 
Ky vlerësim duhet të kryhet menjëherë në mënyrë të shpejtë, 
pas identifi kimit ose raportimit të rastit, me qëllim ndalimin e 
dhunës dhe mbrojtjen e viktimës përmes UMPMM. Vlerësimi 
i riskut kryhet në bashkëpunim me koordinatorin vendor për 
trajtimin e rasteve të dhunës në familje.

Sipas Udhëzimit të Ministrisë së Brendshme nr. 912, datë 
27.12.2018 “Për procedurat dhe modelin e urdhërit për masat 
paraprake të mbrojtjes së menjëhershme”, ky urdhër lëshohet 
nëse pas kryerjes së vlerësimit të riskut rezulton se viktima 
duhet të merret në mbrojtje në mënyrë të menjëhershme. 
UMPMM është urdhri i lëshuar nga Policia (titullari i strukturës 
përgjegjëse të Policisë së Shtetit), në mënyrë të menjëhershme 
nëse vlerësohet se rrezikohet jeta, shëndeti dhe liria e anëtarëve 
të familjes. Specifi ka e ketij urdhri është se ai lëshohet për 
një afat kohor maksimal prej 48 orësh.  Brenda 48 orëve nga 
marrja e masave, ky akt duhet të dërgohet përpara gjykatës për 
vlerësim së bashku me kërkesë-padinë për lëshimin e urdhrit të 
menjëhershëm të mbrojtjes. 

Garancia për mbrojtjen

Çdo organ ose autoritet, që është përgjegjës për të trajtuar 
dhunën në familje, pranë të cilit drejtohet viktima, garanton 
mbrojtje sipas ligjit, pavarësisht vendbanimit ose vendqëndrimit 
të viktimës. 

Kjo mbrojtje nënkupton asistencën për strehim të për-
kohshëm, transportin drejt një strehimi të sigurt ose drejt 
shërbimeve të kërkuara, shoqërimin drejt urgjencës ose shër-
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bimeve mjekësore të domosdoshme ose pranë shërbimeve të 
mbrojtjes së viktimave të dhunës në familje.

Zgjedhja e informuar dhe mosdiskriminimi

Çdo veprim duhet të kryhet vetëm me miratimin dhe pas 
marrjes së pëlqimit paraprak të  viktimës.

Pavarësisht moshës, racës, origjinës, kombësisë, besimit, 
orientimit seksual, identitetit gjinor, aftësive të kufi zuara, 
gjendjes civile, arsimimit dhe statusit socio-ekonomik, të gjitha 
viktimat janë dhe duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë dhe 
të kenë të njëjtat të drejta në përdorimin e këtyre shërbimeve. 

Trinomi në ofrimin e shërbimeve për viktimat e dhunës 
në familje

Shtyllat kryesore të cilësisë së shërbimit, të cilat njëherazi 
janë edhe parime, standarde dhe karakteristika me rëndësi që 
duhet të shoqërojnë në çdo hap të zbatimit të LDHF-së dhe 
nevojitet të mbahen në konsideratë nga gjykata (gjithë sistemi i 
drejtësisë) dhe institucionet e tjera të MKR-së, janë këto: 

shpejtësia në shërbim; 
pakushtueshmëria e shërbimit; 
thjeshtësia e procedurave dhe shërbimeve. 

Këto standarde afektojnë aksesin në drejtësi dhe në çdo 
institucion, apo aktor të shoqërisë civile, ku drejtohet viktima 
dhe lidhen drejtpërdrejt me standardin e kujdesit të duhur (due 
diligence) në kontekstin e dhunës në familje.
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Standardi i shpejtësisë

Nëpërmjet këtij rregulli parimor, legjislatori synon të 
nënvizojë kujdesin e detyruar ‘në kohë’ që duhet të tregohet nga 
çdo autoritet. Pra, shpejtësia vlen për çdo autoritet dhe jo vetëm 
për gjykatën. Shpejtësia është thelbësore dhe shpëtimtare, sepse 
dhuna në familje është një prej situatave ku vonesa në veprim 
dhe vendimmarrje mund të sjellë pasoja fatale për viktimën dhe 
pjesëtarë të tjerë të familjes, të cilët mund të jenë në gjendje 
cënueshmërie të afektuar nga situatat e krizave të tilla. Kështu, 
shpejtësia është një moto lëvizëse për çdo autoritet, pavarësisht 
detyrimit të afateve të caktuara në ligj. Nëse këto afate janë 
vendosur, atëherë shpejtësia duhet të përllogaritet që të jetë 
brenda limiteve kohore të përcaktuara. Synimi i përgjithshëm 
është parimi “pa humbur kohë”. Ndaj pritet që çdo autoritet të 
shënojë me precizion kohën në dokumentet e lidhura me rastin 
e dhunës, si dhe mbajtjen e rekordeve. Edhe nga praktika e 
GJEDNJ-së, në çështje të ndryshme të trajtuara prej saj, është 
nënvizuar se, që mbrojtja të funksionojë në mënyrë efektive në 
praktikë, “kërkon një shqyrtim të shpejtë të çështjes pa vonesa 
të panevojshme”.58

Edhe në raste të tjera, të marra në shqyrtim nga GJEDNJ-
ja, nënvizohet se gjëja e parë që analizohet prej saj është nëse 
“autoritetet respektuan detyrën e tyre për të vepruar pa vonesë, 
pasi mësuan për pretendimet e dhunës” dhe më pas “shqyrtohet 
nëse veprimet e tyre ishin të mjaftueshme në dritën e dijenisë 
në lidhje me rrezikun e paraqitur”59. 
58  Case of Opuz v. Turkey, Application no. 33401/02, 9 June 2009, Case 
of T.M and C.M v. The Republik of Moldova , Application no. 26608/11, 
28 January 2014,  Valeriya Igorevna Volodina v. Russia, Application no. 
41261/17, 1 June 2017.
59  Case of Kurt v. Austria, Application no. 62903/15, 4 July 2019
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Shteti është përgjegjës nëse nuk përmbush detyrën për të 
parandaluar me shpejtësi aktet e dhunës. Sipas GJEDNJ-së60, 
ky detyrim pozitiv i shtetit lind aty ku “autoritetet e dinin ose 
duhej ta dinin në kohë ekzistencën e një rreziku real dhe të 
menjëhershëm për jetën e një individi” dhe “nuk arritën të 
marrin masa brenda fushëveprimit të kompetencave të tyre, 
të cilat, gjykuar në mënyrë të arsyeshme, mund ta shmangnin 
rrezikun”. 

Standardi i eliminimit të kostove

Shërbimet falas për viktimën është një parim shumë i rën-
dësishëm. Kërkuesi i UMM/UM-së dhe mbajtësi i UMPMM-së 
përjashtohen nga:  

 pagimi i tarifave gjyqësore dhe shpenzimeve gjyqësore, 
në përputhje me legjislacionin në fuqi për ndihmën 
juridike të garantuar nga shteti; 

 pagimi i akteve të ekspertimit psiko-social, të interpretit 
të gjuhës së shenjave, të ekspertimit mjeko-ligjor, 
të ekspertimit për vlerësimin e rrezikut të dhunës në 
familje ose të ndonjë akti ekspertimi tjetër; 

 detyrimi për të parapaguar tarifën e vënies në ekzekutim 
të urdhrit pranë shërbimit përmbarimor gjyqësor 
shtetëror, në përputhje me legjislacionin në fuqi për 
ndihmën juridike të garantuar nga shteti.

60  Branko Tomašić and Others v. Croatia - 46598/06, 15 January 2009
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Standardi i thjeshtësisë

Lehtësi dhe thjeshtësi në paraqitjen e kërkesave, proceset e 
të provuarit për viktimën etj., është një tjetër parim që duhet të 
udhëheq çdo profesionist që trajton rastet e dhunës në familje.

Qasja e koordinuar multifunksionale

Qasje e koordinuar dhe nga shumë agjenci. Për shkak të 
natyrës komplekse të dhunës, asnjë agjenci apo institucion i 
vetëm nuk mund t’i zgjidhë nevojat e viktimës me sukses dhe 
politikat e izoluara nuk janë të mjaftueshme për t’iu përgjigjur 
një problemi kaq kompleks dhe shumëdimensional. Të gjitha 
institucionet duhet të bashkojnë forcat në mënyrë që viktima e 
dhunës në familje të marrë një përgjigje gjithëpërfshirëse dhe 
të koordinuar.

L. është referuar tek D&E si viktimë dhune nga 
Kordinatorja e Dhunës, Bashkia Tiranë.

Fillimisht është bërë vlerësimi i nevojave ligjore 
të rastit, duke plotësuar formularin për vlerësimin e 
nevojave dhe ofrimin e shërbimeve të ndihmës juridike, 
dokument i cili administrohet ne dosjen personale të 
rastit pranë D&E (Ky formular është azhornuar me aktet 
nënligjore të nxjerra në zbatim të ligjit Nr.111/2017 “Për 
ndihmën juridike të garantuar nga shteti”). Përfi tuesja në 
momentin që është referuar në qendër, ka qenë e paisur 

Rasti i L. (VDH – viktimë dhune në familje)
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me urdhër mbrojtje për 1 vit, fakt i cili bën të mundur edhe 
përcaktimin e saj si kategori e veçantë - viktimë dhune.

Asistenca ligjore e ofruar
1.Ndjekja e çështjes penale për mosdhënie të 

mjeteve për jetesë

Baza ligjore:
Neni 125 i Kodit Penal parashikon: “Mosdhënia e 

mjeteve të nevojshme për jetesën e fëmijëve, të prindërve 
ose të bashkëshortit, nga personi që në zbatim të një vendimi 
gjyqësor detyrohet ta japë, përbën kundërvajtje penale dhe 
dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një vit”.

Neni 59 Viktima akuzuese 
1. Ai që është dëmtuar nga veprat penale të parashikuara 

nga nenet 90, 91, 92, 112 paragrafi  i parë, 119,119/b, 120, 
121, 122, 125, 127, dhe 254 të Kodit Penal ka të drejtë të 
paraqesë kërkesë në gjykatë dhe të marrë pjesë në gjykim si 
palë për të vërtetuar akuzën dhe për të kërkuar shpërblimin 
e dëmit.

2. Prokurori merr pjesë në gjykimin e këtyre çështjeve 
dhe, sipas rastit, kërkon dënimin e të pandehurit ose 
pafajësinë e tij. 

3. Nëse viktima akuzuese ose mbrojtësi i caktuar 
prej tij nuk paraqitet në seancë pa shkaqe të arsyeshme, 
gjykata vendos pushimin e gjykimit. 

Në këtë proces gjyqësor çështja është pushuar pasi nuk 
është paraqitur viktima akuzuese. Avokati është paraqitur, 
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por duke qenë se nuk është bërë emërimi i tij si avokat në 
seancë nuk është legjitimuar nga gjykata për të kërkuar 
shtyrjen e seancës. 

Koment: Në këtë rast tregohet që vetë viktima nuk 
ka qenë shumë bashkëpunuese për ndjekjen e çështjes dhe 
është vënë re edhe një mungesë besimi tek Institucionet e 
drejtësisë për zgjidhjen e çështjes në favor të saj.

1. Padi për zgjidhje martese 

Si rregull, në rastin kur ngrihet një padi për zgji-
dhje martesa, avokatja e D&E paraqet edhe kërkesë 
për përjashtimin nga taksat dhe shpenzimet gjyqësore. 
Referuar nenit 26, pg.2, gërma b, e Ligjit 111/2017 
“Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”, kërkesa 
për përjashtimin nga pagimi i tarifave gjyqësore dhe 
shpenzimeve gjyqësore mund të paraqitet: b) bashkëlidhur 
kërkesë-padisë, në përputhje me parashikimet e legjisla-
cionit procedural”.

Çështja është shortuar dhe gjyqtari që është caktuar 
me short është shkarkuar nga “Vetingu”. Gjyqtari 
pasardhës, i caktuar me short, në momentin që ka shqyrtuar 
çështjen, ka parë që urdhri i mbrojtjes ka përfunduar dhe 
në seancë përgatitore ka refuzuar kërkesën për përjashtim 
nga taksat dhe shpenzimet gjyqëore, si kategori e veçantë. 
Paditësja është e punësuar me pagë më të lartë se paga 
minimale dhe për këtë arsye nuk mund të kërkonte 
përjashtim nga taksat dhe shpenzimet gjyqësore për shkak 
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të pamundësisë ekonomike. Si rrjedhojë, ka paguar taksën 
e kërkesë-padisë dhe do të mbulojë vetë shpenzimet edhe 
për pagesën e psikologut. Paditësja është informuar për të 
drejtën e ankimit por nuk ka dashur që ta ankimojë.

Sa i përket padisë për zgjidhje martese nga Gjykata 
është kërkuar: Lënia e fëmijës së mitur për rritje dhe 
edukim paditëses; Detyrimi ushqimor; E drejta e takimit 
me fëmijën e mitur; Ndryshimi i mbiemrit në mbiemrin e 
vajzërisë.

Pocesi vazhdon dhe aktualisht është caktuar psikolog, 
i cili ka bërë betimin dhe seanca e radhës është caktuar në 
dhjetor 2022 (D&E po shikon mundësinë që të mbulojë 
edhe shpenzimet për pagesën e psikologut).

Koment: Në këtë rast Gjykata ka gabuar në 
konkluzionin se urdhri i mbrojtjes ka përfunduar 
dhe paditësja nuk përbën kategori të veçantë. Në 
momentin e paraqitjes së kërkesë-padisë, urdhri i 
mbrojtjes ka qenë në fuqi. Rasti i mësipërm tregon se 
si krijohen pasoja në dëm të viktimës kur shkaktohen 
vonesa në gjykimin e rastit. Po ashtu ka gabime edhe 
në interpretimin e çështjes, sërish në dëm të viktimës, 
duke ja lënë asaj barrën e shpenzimeve gjyqësore.

Bonusi i qirasë. Hapat që ndiqen:

Përfi tuesja është informuar për plotësimin e formularit 
tip pranë Njësive Administrative ku ka vendbanimin 
(formularin e strehimit për bonus qiraje).
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Dorëzimi i dokumentacionit - Familjet që rezultojnë 
të suksesshme në fazën e parë të aplikimit, brenda 
15 ditëve nga momenti i njoftimit, dorëzojnë 
dokumentacionin e nevojshëm për tu trajtuar me 
bonus strehimi.

Vlerësimi nga Komisioni - Përfi tuesja është asistuar 
nga D&E në plotësimin e dokumentacionit nëpërmjet 
e-Albania për t’u trajtuar me bonus qiraje si më 
poshtë vijon:

 Certifi katë e gjendjes familjare dhe fotokopje e 
kartës së identitetit të aplikantit;

 Dokumentin zyrtar të celebrimit  (certifi katë 
martesore);

 Vërtetimi i të ardhurave nga punëdhënësi për të 
gjithë anëtarët madhorë në marrëdhënie pune;

 Vërtetimi nga organet tatimore për të gjithë 
anëtarët madhorë të familjes, nëse fi gurojnë ose jo 
të regjistruar në sistemin informatik të Drejtorisë 
Rajonale Tatimore, Tiranë;

 Vërtetimi nga Drejtoria Rajonale Tatimore për 
derdhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore 
e shëndetësore, për të gjithë anëtarët madhorë të 
familjes, të cilët janë në marrëdhënie pune;



155 Udhëzues për avokatët dhe juristët që ofrojnë ndihmë ligjore për viktimat e krimit

 Vërtetimi nga zyra e regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme Tiranë për të gjithë anëtarët madhorë 
nëse disponojnë në pronësi banesë a ndonjë mje-
dis, që mund të përdoret si e tillë;

 Vërtetimin nga zyra e regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme të vendit të origjinës se nuk fi guron 
e regjistruar asnjë pronë, e cila mund të përdoret 
edhe për strehim, për anëtarët madhorë të familjes;

 Vendimin e gjykatës origjinal ose i noterizuar, 
që i lë në ngarkim fëmijën ose fëmijët për çiftet 
e divorcuara, shoqëruar me vërtetimin nga zyra 
përmbarimore per masën e pensionit ushqimor që 
përfi ton sipas vendimit të gjykatës,  duke qenë se 
përfi tuesja është në proces divorci dhe ka dorëzuar 
vërtetim nga gjykata që është në proces zgjidhje 
martese;

 Kontratë qiraje e noterizuar.

Përfi tuesja ka rezultuar fi tuese e bonusit të stre-
himit në listën e fi tuesve të miratuar nga Këshilli 
Bashkiak.

Bashkëpunimi me institucionet

 Kordinatori i Dhunës, Bashkia Tiranë

 Drejtorinë e Strehimit Social, në Bashkinë Tiranë
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Konkluzione dhe rekomandime:

 Në rastin e bonusit të qirasë problematika më e 
madhe është gjetja e një banese ku qiradhënësi 
të pranojë për të nënshkruar kontratë qiraje të 
noterizuar, pasi përgjithësisht refuzojnë të paguajnë 
detyrimet që rrjedhin nga kontrata e qirasë.

 Gjithashtu, problematikë mbetet fakti që bonusi i 
qirasë nuk ofrohet në të gjitha bashkitë e vendit 
për kategoritë në nevojë.

 Procedura për përfi timin e bonusit të qirasë është e 
komplikuar dhe ka shumë burokraci, duke kërkuar 
një listë të gjatë dokumentesh, vlefshmëria e të 
cilave skadon çdo 3 muaj.

 

Mekanizmi i koordinuar i referimit (MKR)

Mbështetur  në pikën 8, nenit 8 të ligjit “Për Masa ndaj 
Dhunës në Marrëdhëniet Familjare”, i ndryshuar, Këshilli i 
Ministrave ka miratuar Vendimin nr. 327, datë 2.6.2021 “Për 
mekanizmin e bashkërendimit të punës ndërmjet autoriteteve 
përgjegjëse, për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet 
familjare, si dhe procedimin e tij, për mbështetjen e reha-
bilitimin e viktimave të dhunës”. Ky mekanizëm ka si qëllim 
të garantojë bashkërendimin e punës ndërmjet autoriteteve 
përgjegjëse, për parandalimin e dhunës në familje, për 
mbrojtjen, mbështetjen dhe rehabilitimin e viktimave të të 
gjitha formave të dhunës, duke garantuar të drejtat e njeriut e 
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promovuar barazinë gjinore, si edhe eliminuar të gjitha format 
e diskriminimit ndaj grave, si dhe menaxhimin e rasteve të 
dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave.

Përbërja e Mekanizmit të Koordinuar 
të Referimit (MKR)

MKR përfshin këto struktura:
Komiteti Drejtues (KD) - përbëhet nga drejtuesit e insti-

tucioneve përgjegjëse për zbatimin e legjislacionit kundër 
dhunës në familje, i cili ndjek zbatimin e detyrimeve dhe 
të politikave që burojnë nga ligji. KD funksionon pranë 
çdo bashkie. KD kryesohet nga kryetari i bashkisë dhe ka 
në përbërje anëtarë të përhershëm dhe anëtarë që mund të 
ftohen sipas rendit të ditës. Përfaqësuesit në KD janë në nivel 
drejtuesish dhe mbledhjet mund të jenë të zakonshme ose të 
jashtëzakonshme. Kjo strukturë ka detyrimin për ti raportuar 
çdo tre muaj ministrit përgjegjës për çështjet e barazisë gjinore.

Ekipi Teknik Multidisiplinar (ETN) - përbëhet nga 
përfaqësues teknikë të institucioneve dhe përveç rasteve të 
dhunës në familje trajton edhe rastet e tjera të dhunës (me bazë 
gjinore) të ushtruar ndaj grave, të parashikuara në Konventën e 
Stambollit. ETN merret me ndjekjen, menaxhimin, referimin, 
monitorimin e rastit. ETN-ja mblidhet në mbledhje të zakon-
shme çdo muaj dhe në mbledhje të jashtëzakonshme sa herë 
që lind nevoja për raste konkrete të dhunës në familje dhe të 
dhunës ndaj grave.

Kordinatori vendor (KVDHF) - është punonjësi pranë 
njësisë së vetëqeverisjes vendore, përgjegjës për referimin e 
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menaxhimin e rasteve të dhunës në familje dhe dhunës ndaj 
grave.  KV-ja ndërton një platformë pune për parandalimin, 
referimin dhe menaxhimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet 
familjare. 

Ekipi mbështetës për ndjekjen e rastit në terren, 
në nivel Njësie Administrative - lehtëson përgjegjësitë 
e koordinatorit vendor (referon, monitoron, raporton). Në 
përmbushjen e detyrave dhe të përgjegjësive të tij, kordinatori 
vendor, lehtësohet nga një ekip mbështetës për ndjekjen e 
rastit në terren. Në ekipin mbështetës marrin pjesë përfaqësues 
nga shërbimet mbështetëse, brenda njësisë së vetëqeverisjes 
vendore (nga një administrator shoqëror/punonjës social, për 
çdo njësi administrative). Stafi  mbështetës lehtëson KV-në në 
përballimin e ngarkesës, veçanërisht në njësitë e vetëqeverisjes 
vendore më të mëdha dhe në njësitë e vetëqeverisjes vendore 
që kanë më shumë raste dhune.

Parimet e funksionimit të MKR-së

Veprimtaria e mekanizmit të koordinuar të referimit të 
rasteve të dhunës në familje mbështetet e udhëhiqet nga këto 
parime: 
Shërbime të aksesueshme lehtë dhe të arritshme; 
Trajtimi me respekt e dinjitet i viktimave; 
Ndalimi i viktimizimit, riviktimizimit dhe viktimizimit 

dytësor;
Konfi dencialiteti dhe mbrojtja e të dhënave personale; 
Siguria e jetës dhe e shëndetit; 
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Ndalimi i diskriminimit; 
Trajtimi efektiv dhe përkujdesja individuale; 
Mbështetja dhe partneriteti.

Protokolli i Menaxhimit të Rasteve të dhunës në familje 
në nivel vendor

Protokolli i menaxhimit të rasteve të dhunës në familje, 
përmes Mekanizmit të Koordinuar të Referimit (MKR), 
është një dokument shumë i rëndësishëm, i cili synon të 
standardizojë veprimet që do kryhen nga anëtarët e MKR-ve 
për t’ju ardhur në ndihmë viktimave të dhunës në familje dhe 
për vënien e dhunuesve përpara përgjegjësisë. Ky dokument 
përmban veprimet që duhet të ndërmerren nga anëtarët e 
Ekipit Teknik Ndërdisiplinar (ETN), të cilët kanë përgjegjësinë 
e trajtimit të rasteve në praktikë. Protokolli është një mjet 
praktik që përcakton në mënyrë të thjeshtë e të qartë se si do 
të ndërveprojnë anëtarët e ETN-së me njëri-tjetrin në fazat e 
ndryshme të menaxhimit të rasteve të dhunës në familje. 

Të gjitha rastet e dhunës në familje, që paraqiten dhe 
kërkojnë ndihmë, në cilindo prej institucioneve anëtare të MKR-
së apo ETN-së, duhet të trajtohen në mënyrë të menjëhershme, 
me efektivitet dhe duke u ofruar shërbime shumë-disiplinare. 
Pavarësisht se cila është pika e parë e kontaktit nga ana e viktimës, 
anëtarët e ETN-së, duhet të bashkëpunojnë menjëherë dhe në 
varësi të nevojave të rastit, duke u dhënë prioritet nevojave më 
emergjente. Përfaqësuesi i secilit institucion, pjesë e ETN-së, 
që kontaktohet për herë të parë nga viktima, ka detyrimin të 
njoftojë KVDHF dhe policinë me qëllim mbërritjen e tyre në 
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vendngjarje për kryerjen e vlerësimit të riskut dhe trajtimin e 
menjëhershëm të rastit. 

Hapat që duhen ndjekur për trajtimin e rastit të DHF 
sipas protokollit

Së pari: Identifi kimi dhe/ose raportimi i rastit. 
Së dyti: Vlerësimi i riskut dhe përgatitja e raportit. Puno-

njësi i Policisë së Shtetit, i ngarkuar për kryerjen e vlerësimit 
të riskut njofton KVDHF, i cili mund të asistojë në procesin e 
kryerjes së vlerësimit të riskut, si dhe në përgatitjen nga ana 
e punonjësit të policisë së raportit përkatës mbi vlerësimin e 
riskut.

Së treti: Menaxhimi i rrezikut. 
Së katërti: Monitorimi i rastit. KVDHF bashkëpunon me 

strukturën përgjegjëse të policisë së shtetit për monitorimin e 
zbatimit të masave të UMPMM-së.

Së pesti: Vlerësimi dhe mbyllja e rastit. 

Situata faktike e respektimit të parimeve 
nga profesionistët61

Parimi i qasjes së përgjegjshme gjinore, i cili nënkupton 
që ligjet, institucionet (punonjësit), proceset dhe rezultatet 
e drejtësisë, nuk diskriminojnë askënd në bazë të gjinisë, 
përveçse në gjykatë, nuk respektohet as në komisariatet e 
61 Gjetje dhe shqetësime të ngritura nga avokatët në “workshopet” e 
organizuara nga D&E në korrik 2022 dhe nga raste praktike të ndjekura 
gjatë zbatimit të projektit.



161 Udhëzues për avokatët dhe juristët që ofrojnë ndihmë ligjore për viktimat e krimit

policisë. Mungon një perspektivë gjinore dhe vihen re ndikime 
nga stereotipet gjinore tek punonjësit e institucioneve që merren 
me viktimat e krimit, sidomos nga punonjësit mbi moshën 40 
vjeçare. 

Shpesh herë hasen paragjykime gjinore, jo vetëm nga 
punonjësit e policisë meshkuj, por edhe nga ato femra. 

Çdo veprim me viktimat e krimit duhet të kryhet vetëm 
pas informimit të duhur, me marrjen e miratimit dhe pëlqimit 
paraprak të  viktimës. Ky parim nuk respektohet në çdo rast.

Shpesh herë, të drejtat e viktimave të krimit shkelen që 
në momentin e përballjes me policinë. Jo gjithmonë viktimës i 
vihet në dispozicion deklarata e të drejtave. Edhe në rastet kur 
kjo deklaratë i vihet në dispozicion, viktimës nuk i shpjegohen 
të drejtat e veta, në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme.

Ka nevojë për trajnimin e punonjësve të policisë.
Në disa raste, paragjykimet kanë shkuar edhe më larg dhe 

ka pasur edhe ngacmime seksuale të viktimave të krimit nga 
punonjësit e policisë.

Edhe parimi i qasjes së koordinuar dhe nga shumë agjenci 
ka probleme me zbatimin, megjithëse ndihma multidisiplinare 
është jetike për viktimat, sidomos për viktimat e trafi kimit dhe 
dhunës në familje.

Disa prej institucioneve anëtare të MKR-ve janë mjaft 
apatike.

Viktimat e dhunës në familje nuk marrin shërbimet që 
parashikohen në legjislacion (skemat sociale të strehimit, prog-
rame psiko-sociale etj.), për shkak të mungesës apo pamjaftuesh-
mërisë së këtyre shërbimeve.

Parimi i pyetjes së viktimës vetëm një herë për të shmangur 
ri-traumatizimin e saj shkelet në shumë raste.

Në praktikë viktima vendoset në pozitë jo të favorshme, 
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duke kërkuar ripyetjen e saj. Kjo praktikë është hasur me 
viktimat e trafi kimit dhe gjykata nuk ka konsideruar si provë 
deklarimet e palës para ofi cerit të policisë gjyqësore, duke 
kërkuar ri-pyetjen e viktimës. 

Shkelja e të dhënave personale nga media është një shqe-
tësim serioz që prek viktimat e krimit në veçanti. Adresimi i 
këtyre shkeljeve pranë institucioneve të pavarura si Komisioneri 
për Mbrojtjen nga Diskriminimi, apo Komisioneri për të 
Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 
është i domosdoshëm. 

Për këto shkelje, por edhe për shkelje të tjera të të drejtave 
të viktimave të krimit, duhet të lobohet më fort dhe avokatët 
duhet të luajnë një rol më aktiv në mbështetje të viktimës në 
këtë proces.

Ka nevojë që të hartohen deklarata të drejtash për kategori 
të veçanta viktimash, pasi të drejtat për secilën prej këtyre 
kategorive janë specifi ke. P.sh për viktimat e trafi kimit, dhunës 
seksuale, dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje.
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Konkluzione dhe Rekomandime

Megjithë sfi dat e shërbimit ligjor “pro bono”, nga 
praktika të shteteve të ndryshme, është parë se, me bashkëpunim, 
motivimin dhe informimin e duhur, ky shërbim mund të jetë 
i suksesshem. Shërbimi “pro bono” u rikujton avokatëve 
qëllimin kryesor të ushtrimit të profesionit që është dhënia e 
ndihmës. Duke qenë se avokatët janë mbrojtës të të drejtave 
ligjore të qytetarëve, atëhere kjo ndihmë dhe kjo mbrojtje 
duhet të ofrohet për të gjithë njerëzit, pavarësisht rrethanave 
të tyre fi nanciare apo individuale. Në Shqipëri, një praktikë e 
tillë e ofrimit të shërbimit “pro bono” nuk është e zhvilluar 
në mënyrë formale. Përveç organizatave jofi timprurëse, të cilat 
ofrojnë shërbimin “pro bono” për kategoritë e margjinalizuara, 
nuk ka praktika të konsoliduara të ofrimit të këtij shërbimi. 
Megjithëse ligji “Për Profesionin e Avokatit në Republikën 
e Shqipërisë” parashikon dhënien e shërbimeve të avokatisë 
“pro bono” në përmbushje të detyrimit për trajnimin vazhdues 
të avokatëve, nuk gjejmë një rregullim të posaçëm të kësaj 
çështjeje, as në Statutin e Dhomës së Avokatisë të Shqipërisë 
dhe as në Rregulloren e Shkollës së Avokatisë. Për këtë arsye 
rekomandojmë amendimin dhe plotësimin e këtyre dy akteve 
në mënyrë që çështja e avokatëve “pro bono” të rregullohet në 
nivelin normative/ligjor.
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Si çdo praktikë e re, edhe përfi timi i ndihmës juridike, 
në fi llimet e zbatmit të ligjit ka pasur vështirësi. Aktualisht, 
gjykatat kanë nisur praktikën e pranimit të kërkesave për ndihmë 
juridike dytësore dhe përjashtimin nga tarifat dhe shpenzimet 
gjyqësore. Gjithsesi, ka ende sfi da të cilat lidhen kryesisht me 
mënyrën e interpretimit të ligjit nga ana e gjykatave, duke çuar 
në praktika të paligjshme dhe vonesa në gjykimin e çështjeve. 

Ka një praktikë të gabuar edhe nga ana e Sekretarive të 
disa gjykatave të vendit, të cilat duke mos e njohur mirë ligjin 
dhe aktet nënligjore kanë pasaktësi në momentin e pranimit të 
dokumentacionit për të aksesuar ndihmën juridike (kërkesa, 
formularë). Mosnjohja e formularëve të ndihmës juridike dhe 
si pasojë mungesa e përfi timit të kësaj ndihme nga kategoritë 
ne nevojë në sistemin penitenciar dhe organin e akuzës është 
një tjetër sfi dë. Kjo sjell si pasojë mungesën e respektimit të të 
drejtave të personave në konfl ikt me ligjin. Për këtë arsye ka 
nevojë për trajnime edhe me këto struktura.

Rekomandohet trajnimi i gjyqtarëve, organit të akuzës 
dhe punonjësve të sistemit penitenciar dhe sekretarisë së 
gjykatave për çështje të ndihmës juridike. Çështjet e kësaj 
natyre duhet të adresohen edhe pranë Drejtorisë së Ndihmës 
Juridike Falas, si institucioni përgjegjës për administrimin e 
ndihmës juridike falas.

Rekomandohet gjithashtu edhe adresimi i problematikës 
së shkeljes së afateve procedurale për gjykimin e kërkesave 
për ndihmë juridike dytësore, apo përjashtimin nga 
shpenzimet dhe tarifat gjyqësore, nga ana e Gjykatave si 
dhe vlerësimi i mundësisë për të caktuar një afat kohor për 
arsyetimin e këtyre vendimeve. Megjithëse kërkesat për 
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ndihmë juridike dytësore dhe/ose përjashtim nga tarifat dhe 
shpenzimet gjyqësore duhet të shqyrtohen brenda 5 ditëve, në 
praktikë disa gjyqtarë e tejkalojnë këtë afat. Gjithashtu, edhe 
kur vendimi merret brenda 5 ditëve, koha deri në caktimin e 
avokatit dhe marrjen përsipër të punës prej tij shkon nga 30 në 
45 dite (ku llogaritet koha për arsyetimin e vendimit të pranimit 
të kërkesës për ndihmë juridike, komunikimi i vendimit me postë 
nga Gjykata tek Dhoma e Avokatisë, e më pas caktimi i avokatit 
dhe komunikimi i vendimit sërish nëpërmjet shërbimit postar).

Sa i përket respektimit të të drejtave të viktimës së 
krimit në fazën e e hetimeve vihen re problematika të tilla si, 
mosinformimi i viktimës për lirimin e autorit nga ana e policisë 
dhe organit të akuzës (prokurorisë), si dhe caktimi i masave 
të sigurimit personal që vënë në rrezik sigurinë e viktimës. 
Ndërsa, sa i përket të drejtave me natyrë procedurale, në këtë 
fazë shfaqen problematika lidhur me të e drejtën e viktimës 
që të njihet me aktet e provat, të kërkojë marrjen e provave, 
të bëjë ankim në gjykatë kundër vendimit të prokurorit për të 
mos fi lluar procedimin, për të pushuar akuzën ose çështjen. 
Këto të drejta mund të ushtrohen në mënyrë efektive vetëm 
nëpërmjet një mbrojtësi ligjor. Në mungesë të mbrojtjes 
ligjore këto të drejta mbeten vetëm formale.

Si konkluzion mund të themi se janë disa të drejta ligjore 
të viktimave të krimit, të cilat cënohen në shumë raste, 
si: pjesëmarrja në gjykim, ushtrimi i së drejtës së mbrojtjes, 
efektiviteti i mbrojtjes. Respektimi i këtyre të drejtave ka të bëjë 
me funskionimin e procesit të rregullt ligjor, si dhe këto të drejta, 
të lidhura mes tyre, plotësojnë njëra-tjetrën për garantimin e 
së drejtës së mbrojtjes. Ushtrimi i të drejtës së mbrojtjes, jo 
vetëm do t’i  siguronte kërkuesit një mbrojtje efektive, por do 
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t’i jepte mundësinë të gëzonte të gjithë garancitë e gjykimit të 
rregullt ligjor. Maksimizimi i pjesëmarrjes aktive dhe të sigurt 
të viktimës në procedimet penale, duke minimizuar rreziqet e 
viktimizimit dytësor, si dhe rritjen e aftësisë për të gëzuar të 
drejtat e tyre është një tjetër rekomandim i dalë nga praktika.

Nëse i referohemi respektimit të të drejtave të viktimave 
të krimit gjatë fazës së gjykimit mund të përmenden disa 
problematika, si: mosnjoftimi i viktimave për fi llimin dhe për-
fundimin e gjykimit, e drejta për tu dëgjuar në gjykatë, e cila 
mund të ushtrohet në prani të avokatit, por në mungesë të këtij 
të fundit kjo e drejtë mbetet thjesht formale. 

Rekomandohen masa më të forta për mbrojtjen nga 
viktimizimi dytësor në institucionet kryesore, duke përfshirë 
pajisjet audio dhe video në të gjitha gjykatat, mekanizmat për të 
pakësuar intervistat e përsëritura dhe ekzaminimet mjekësore.

Ndërsa e drejta për të bërë ankim në gjykatë kundër 
vendimit të gjyqtarit të seancës paraprake për të pushuar akuzën, 
ose çështjen, është një e drejtë që mund të realizohet vetëm 
nëpërmjet mbrojtësit ligjor dhe jo drejtpërdrejtë nga viktima. 
Ajo që vihet re është se, në shumicën e rasteve, viktima e krimit 
nuk është paraqitur në gjykim. Arsyeja e lënies së gjykimit në 
mungesë mund të lidhet, së pari, me mosthirrjen e viktimës në 
gjykim dhe së dyti, me mospasjen e ndihmës ligjore pa pagesë.

Rekomandojmë që avokatët “pro bono” të luajnë një 
rol më aktiv si në gjykatë edhe në organin e akuzës, në 
mënyrë që viktimat ti realizojnë të drejtat e tyre në çdo fazë të 
procedimit.
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Sa i përket të drejtës për kompensim rezulton se në 
praktikë nuk ka ndonjë rast në të cilin viktimat e krimit të kenë 
përfi tuar kompensim për dëmin e pësuar nga fondi i posaçëm, 
pra nuk kemi vendime të ekzekutuara. Nga ana tjetër nuk ka 
informacion për raste në të cilat padia për kompensim të çojë 
në një vendim kompensimi brenda procedures penale. Në 
shumicën e rasteve, viktimat janë referuar tek gjykata civile, 
duke kërkuar kompensim përmes një padie civile. Në praktikë, 
zbatimi i dispozitës që përcakton dëmshpërblimin e viktimave 
të krimit të organizuar dhe të trafi kimit në masën e përcaktuar 
me vendim gjyqësor, edhe pse u azhurnua në vitin 2020, është 
konstatuar si pak efi kase. Ligji Nr. 10192, datë 3.12.2009 
“Për Parandalimin dhe Goditjen e Krimit të Organizuar dhe 
Trafi kimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë” 
(akti antimafi a), i ndryshuar, nuk ka parashikuar drejtpërdrejt 
mënyrën se si një viktimë mund të përfi tojë nga fondi i 
pasaçëm, nëpërmjet procesit administrativ, apo atij penal e 
civil. Gjithashtu, mungon një udhëzues për interpreteimin 
dhe lehtësimin e zbatimit të kësaj dispozite. Rekomandojmë 
rishikimin e këtij ligji në mënyrë që fondi i posaçëm të jetë 
lehtësisht i aksesueshëm për dëmshpërblimin e viktimave të 
krimit.

Gjithashtu, paditë e shpërblimit të dëmit kanë kosto 
dhe tarifë gjyqësore 1% të vlerës së kompensimit të kërkuar. 
Edhe ekzekutimi i vendimeve për kompensim ndaj viktimave 
të krimit është shumë problematik pasi paditësi/viktima duhet 
të paguajë që në fi llim taksë për zyrën e përmbarimit, gjë e cila 
është mjaft e vështirë për viktimat e trafi kimit. Rekomandojmë 
që avokatët “pro bono” të aplikojnë kërkesat për përjashtimin 
nga tarifat dhe shpenzimet gjyqësore për të kërkuar të drejtën 
e kompensimit për viktimën e krimit, pasi kostot gjyqësore 
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kanë shërbyer si barriera për përmbushjen e kësaj të drejte në 
praktikë. 

Sa i përket respektimit të të drejtave të kategorive të 
veçanta të viktimave të krimit, siç janë viktimat e dhunës 
në familje, janë vënë re shumë problematika. Së pari, shkelje 
sa i përket respektimit të afatave procedurale në gjykimin e 
çështjeve me objekt lëshimin e UMM/UM. Janë konstatuar 
vonesa të pajustifi kuara në gjykimin e çështjeve me objekt 
ofrimin e ndihmës juridike dytësore për viktimat e dhunës në 
familje në proceset gjyqësore për lëshimin e UMM/UM, në 
kushtet kur vendimi për lëshimin ose jo të UMM kryhet brenda 
48 orëve, kohë e cila do të ishte e pamjaftueshme për caktimin 
e një avokati për ta. Këto kërkesa e humbin qëllimin e tyre 
pasi një kërkesë e tillë pranohet nga gjykata pas përfundimit 
të procesit gjyqësor, i cili ka afate të shkurtra kohore gjykimi. 
Gjithashtu, këta individë, duke mos pasur një UMM në fuqi, nuk 
mund të cilësohen si kategori të veçanta, e  për rrjedhojë mbeten 
pa të drejtë përfaqësimi në procesin për lëshimin e UMM. Për 
këtë arsye, rekomandojmë rregullim të kësaj çështjeje në ligjin 
nr. 111/2017, “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”, 
duke rekomanduar edhe një listë me avokat të specializuar për 
çështjet e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje. Me 
qëllim që këto kategori, sidomos viktimat e dhunës në familje 
dhe viktimat e trafi kimit, të mos gjenden pa avokat falas në 
kohën e duhur për shkak të procedurave, duhet të vlerësohet 
mundësia e marrjes së vendimit për ta në nivel administrativ 
dhe jo gjyqësor. Gjithashtu, rekomandohet harmonizimi i 
urdhrave të mbrojtjes, për çdo formë të dhunës me bazë gjinore 
(jo vetëm dhunës në familje).
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Institucionet dhe avokatët e viktimave nuk kanë dijeni për 
ekzistencën e kërkesës me objekt ndryshimin, ndërprerjen 
dhe vazhdimin e urdhrit të mbrojtjes (neni 22), si pasojë 
nuk e aplikojnë këtë mjet të rëndësishëm, që do të ndihmonte 
viktimën në vazhdimin e efekteve të UM, kërkimin e një mase 
të re mbrojtëse, apo shtimin e një subjekti të ri. Për këto çështje, 
por edhe çështje të tjera të kësaj natyre, lind nevoja e trajnimit 
të avokatëve.

Organi procedural nuk i njeh dhe nuk i respekton në shumë 
raste të drejtat e viktimave të krimit, duke mos respektuar 
Udhëzimin e përgjithshëm nr.17, datë 23.12.2020 “Për hetimin 
e ndjekjen penale efektive të veprave penale kundër dhunës 
ndaj grave, dhunës në familje dhe dhunës me bazë urrejtje. Si 
rrjedhojë ka nevojë edhe për trajnimin e prokurorëve.

Mbrojtja efektive e viktimave të trafi kimit ka mjaft 
vështirësi pasi në Shqipëri mungon një ligj i posaçëm për 
viktimat e trafi kimit. Megjithë punën lobuese të shoqërisë 
civile lidhur me këtë çështje, ende një ligj i tillë nuk është 
miratuar. Rekomandojmë vazhdimin e punës lobuese për 
miratimin e një ligji të tillë të posaçëm.

Sa i përket respektimit të parimeve që duhet të 
udhëheqin çdo profesionist në punën me viktimat e krimit, 
mund të thuhet se janë konstatuar shkelje të disa prej këtyre 
parimeve. Së pari, parimi i qasjes së përgjegjshme gjinore, i 
cili nënkupton që ligjet, institucionet (punonjesit), proceset 
dhe rezultatet e drejtësisë nuk diskriminojnë askënd në bazë të 
gjinisë, përveçse në gjykatë, nuk respektohet as në komisariatet 
e policisë. Mungon një perspektivë e përshtatshme gjinore 
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dhe vihen re ndikime nga stereotipet gjinore tek punonjësit 
e institucioneve që merren me viktimat e krimit, sidomos 
nga punonjësit mbi moshën 40 vjeçare. Shpesh herë, hasen 
paragjykime gjinore, jo vetëm nga punonjësit e policisë meshkuj 
por edhe nga ato femra.  Shpesh herë, të drejtat e viktimave 
të krimit shkelen që në momentin e përballjes me policinë. 
Jo gjithmonë viktimës i vihet në dispozicion deklarata e të 
drejtave. Edhe në rastet kur kjo deklaratë i vihet në dispozicion, 
viktimës nuk i shpjegohen të drejtat e veta në mënyrë të qartë 
dhe të kuptueshme. Ka nevojë që të hartohen deklarata të 
drejtash për kategori të veçanta viktimash, pasi të drejtat për 
secilën prej këtyre kategorive janë specifi ke. P.sh për viktimat e 
trafi kimit, dhunës seksuale, dhunës me bazë gjinore dhe dhunës 
në familje. Gjithashtu, rekomandojmë trajnimin e punonjësve 
të policisë për respektimin e të drejtave të viktimave të krimit.

Edhe parimi i qasjes së koordinuar dhe nga shumë 
agjenci ka probleme në zbatim, megjithëse ndihma multi-
disiplinare është jetike per viktimat, sidomos për viktimat 
e trafi kimit dhe dhunës në familje. Disa prej institucioneve 
anëtare të MKR-ve janë mjaft apatike. Viktimat e dhunës në 
familje nuk marrin shërbimet që parashikohen në legjislacion 
(skemat sociale të strehimit, programe psiko sociale etj.), 
për shkak të mungesës apo pamjaftueshmërisë së këtyre 
shërbimeve. Shërbimet nuk janë të mjaftueshme në numër, 
lehtësisht të arritshme, nuk ka koordinim të mjaftueshëm midis 
insitucioneve për sigruimin e shërbimeve për viktimat e krimit, 
si dhe viktimat nuk janë në dijeni të shërbimeve ekzistuese. 
Për këtë arsye, rekomandohet që viktimat të kenë më shumë 
akses në shërbime të përshtatshme dhe cilësore dhe në kohën 
e duhur. Gjithashtu, duhet përmirësuar referimi, kanalet e 
komunikimit, si dhe mbështetja e ofruar nga stafi  i kualifi kuar, 
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i trajnuar, specialist në mbështetjen e viktimave, duke u bazuar 
në standarde të cilësisë.

Parimi i pyetjes së viktimës vetëm një herë për të 
shmangur ri-traumatizimin e saj shkelet në shumë raste. 
Në praktikë viktima vendoset në pozitë jo të favorshme, duke 
kërkuar ripyetjen e saj. Kjo praktikë është hasur me viktimat  e 
trafi kimit dhe gjykata nuk ka konsideruar si provë deklarimet 
e palës para ofi cerit të policisë gjyqësore, duke kërkuar ri-
pyetjen e viktimës. Kanalet e mbështetjes: ballë për ballë, në 
internet, shërbime celulare, bisedë, linjë ndihmëse duhet të jenë 
të disponueshme. Për këtë arsye rekomandohet që për viktimat 
të sigurohet qasje me një ndalesë (one stop shop), ku të kryhet 
vlerësimi i nevojave individuale të viktimës për mbështetje, 
si dhe standardet e cilësisë të vlerësohen nga një autoritet i 
pavarur.

Shkelja e konfi dencialiteti dhe publikimi i të dhënave 
personale nga media është një shqetësim serioz që prek 
viktimat e krimit në veçanti. Adresimi i këtyre shkeljeve pranë 
institucioneve të pavarura, si Komisioneri për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi apo Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe 
Mbrojtjen e të Dhënave Personale është një tjetër rekomandim. 

Për këto shkelje, por edhe për shkelje të tjera të të drejtave 
të viktimave të krimit, duhet të lobohet më fort dhe avokatët 
duhet të luajnë një rol më aktiv në mbështetje të viktimës në 
këtë proces.
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Ky “Udhëzues praktik” u përgatit në kuadër të Projektit 
“Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe 
burrat në Shqipëri”, i cili po zbatohet nga Programi i Kombeve 
të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në partneritet me Ministrinë 
e Drejtësisë dhe me mbështetjen  nanciare të Bashkëpunimit 
Austriak për Zhvillim (ADC). Opinionet dhe pikëpamjet e 
shprehura në këtë “produkt” nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht 
ato të UNDP-së, Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim apo 
partnerëve kombëtarë.


